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ÖZET 

Günümüzde dünyanın ve ülkemizin en önemli konularından biri eğitimdir. Çünkü eğitim ile 

ülkelerin ve toplumların geleceği şekillenir. Bundan dolayı eğitim ve eğitim kalitesi konuları 

üzerinde durulmaktadır. Eğitimi etkileyen birçok değişken bulunmaktadır. Bu kapsamda, bu 

değişkenlerden biri olan ve eğitim kurumları olan okullarda görev yapan eğitim kadroları 

olarak adlandırılan öğretmen ve yöneticiler, eğitimin kalitesini önemli ölçüde belirlemektedir. 

Bu nedenle okul yöneticileri olarak okul müdürlerinin sahip olduğu nitelikler, okul başarısı ve 

eğitim kalitesi hakkında bilgi verebilir. 

Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre resmi devlet okullarındaki iyi bir okul müdürünün 

sahip olması gereken nitelikler araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2022-2023 eğitim 

öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki bir il merkezindeki 5’i ilkokul, 5’i ortaokul ve 

5’i ise lise kademelerinde görev yapan toplam 15 öğretmenden oluşmaktadır. Bu araştırmada, 

olgu ve olayların gerçekçi bir şekilde incelenmesine yönelik bir süreci temsil ettiğinden dolayı 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ile elde edilmiştir. Görüşmelere katılım gönüllülük esasına göre olup katılımcılara dair isim 

soy isim gibi herhangi bir kişisel bilgi alınmamıştır. Görüşme yapılırken uygun zaman ve 

mekân ile katılımcıların kendini rahatça ifade edebileceği bir ortam oluşturulup özgür bir 

atmosfer ile daha sağlıklı cevaplar alınması amaçlanmıştır. Yapılan literatür taramasına göre 

bir müdürün sahip olması gereken özellikler dört başlık altında toplanmıştır ve sorular buna 

göre hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda bir müdürün sahip olması 

gereken kişilik, liderlik, teknik ve yönetsel yeterlilik ve iletişim becerileri alanında 4 farklı 

soru sorulmuştur. Bulgular bu dört ana başlık altında toplanmıştır ve içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Öğretmen görüşlerini analiz etmek için her bir öğretmene okul türü de dikkate 

alınarak birer kod verilmiştir. Kodlama yapılırken ilkokul öğretmenlerine “İ”, ortaokul 

öğretmenlerine “O”, lise veya dengi okul öğretmenlerine ise “L” ile başlayan kodlar 

verilmiştir. Görüşmelerde yazılı not alma ile öğretmen görüşleri kayıt altına alınmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre bir müdürün sahip olması gereken kişilik özellikleri 

saygılı, güvenilir, anlayışlı ve insani ilişkilerinin iyi olması olarak belirtilmiştir. Öğretmenler 

kendilerine saygı gösteren müdürlerin daha çalışılabilir olduğunu belirtirken bir müdürün 

ayrıca güvenilir bir kişilik özelliği ile örgüt içinde uyumlu bir çalışma ortamı 

sağlayabileceğini ifade etmiştir. Bir müdürün sahip olması gereken liderlik özellikleri 

arasında ise adil ve bütünleştirici, okul yönetimi alanında uzman, yerine göre otoriter olması 

vurgulanmıştır.  Öğretmenlerin en çok değindiği bir diğer durum müdürün adalet ile okulu 

yönetmesi gerektiğidir. Çünkü örgütteki müdürün adil olması ve bunu okul içi işleyişlere 

yansıtması okul etkililiği için önemli bir durumdur. İyi bir müdürün sahip olması gereken 

teknik ve yönetsel yeterliliklerde mevzuata hâkim ve alanında uzman olması belirtilmiştir. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 1



Görüşmelere katılan neredeyse tamamı bir müdürde kesinlikle mevzuat ve yönetmelik 

bilgisine sahip olması gerektiği ve okulda bu bilgiler doğrultusunda yönetmesi gerektiğini 

ifade etmiştir. Bir müdürün sahip olması beklenen iletişim becerilerinde ise iyi bir dinleyici 

olma, beden dilini iyi kullanma, ulaşılır olma, nezaketli bir dil kullanma, birleştirici bir dil 

kullanma gibi özellikler tespit edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu okul yöneticisi 

olarak bir müdürün kesinlikle iyi bir dinletici olmasını belirtmişlerdir. Çünkü bir müdür iyi bir 

dinleyici olduğunda okulda yaşanabilecek bir problemi etkili bir iletişim ile kolaylıkla çözüme 

kavuşturabileceğini belirtmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Okul Müdürü, Özellik, Öğretmen Görüşü, Kişilik, Liderlik. 

 

CHARACTERISTICS A GOOD SCHOOL PRINCIPAL SHOULD HAVE 

 

ABSTRACT 

Today, one of the most important issues in the world and our country is education. Because 

education shapes the future of societies and countries. Therefore, education and education 

quality issues are emphasized. There are many variables that affect education. In this context, 

one of these variables, teachers and administrators, who work in school as teaching staff, 

determine the quality of education to a large extent. For this reason, the qualifications of the 

principals as school administrators can give information about the success and quality of 

education in the school. 

In this study, the qualifications that a good school principal should have in public schools 

were investigated according to the opinions of teachers. The study group of the research 

consists of a total of 15 teachers, 5 of whom work at primary school, 5 at secondary school 

and 5 at high school, in a city center in the Eastern Anatolia Region in the 2022-2023 

academic year. In this research, qualitative research method was used because it represents a 

process for examining facts and events in a realistic way. The research data were obtained 

with a semi-structured interview form. Participation in the interviews is on a voluntary basis 

and no personal information such as names and surnames was collected about the participants. 

During the interview, it is aimed to create an environment where the participants can express 

themselves comfortably with the appropriate time and place, and to get healthier answers with 

a free atmosphere. In the semi-structured interview form, 4 different questions were asked in 

the fields of personality, leadership, technical and managerial competence and communication 

skills that a manager should have. The findings were collected under these four main headings 

and were subjected to content analysis. In order to analyze teacher opinions, each teacher was 

given a code, taking into account the type of school. While coding, Codes starting with “I” for 

primary school teachers, “O” for secondary school teachers, and “L” for high school or 

equivalent school teachers were given. In the interviews, the opinions of the teachers were 

noted down by taking written notes. 

According to the findings obtained in the research, the personality traits that a manager should 

have are stated as being respectful, reliable, understanding and good human relations. While 

teachers stated that principals who respect them are more workable, they also stated that a 

principal can provide a harmonious working environment in the organization with a reliable 

personality trait. Among the leadership characteristics that a principal should have, it was 

emphasized that she should be fair and integrative, an expert in the field of school 

management, and authoritative depending on situation.  Another situation that teachers 

mentioned most is that the principal should manage the school with justice. Because it is 

important for the effectiveness of the school that the principal in the organization is fair and 

reflects this to the internal functioning of the school. It is stated that in technical and 

managerial competencies that a good manager should have, she should have a command of 

the legislation and be an expert in her field. Almost all of those who participated in the 
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interviews stated that a principal should definitely have knowledge of legislation and 

regulations and that he/she should manage in line with this information at school. In the 

communication skills expected of a manager, features such as being a good listener, using 

body language well, being accessible, using a courteous language, and using a unifying 

language have been identified. The majority of the participants stated that as a school 

administrator, a principal should definitely be a good listener. Because they stated that when a 

principal is a good listener, they can easily solve a problem that may occur at school with 

effective communication. 

Keywords: School Principal, Trait, Teacher View, Personality, Leadership. 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde ülkemizin ve dünyanın en önemli konularından biri eğitimdir. Eğitim, toplumun 

birçok noktasını etkileyen önemli bir süreçtir. Bu süreç ile öğrenciler geleceğe hazırlanırlar. 

Dolayısıyla bu eğitim süreci ile ülke ve toplumun geleceği şekillenir.  

Eğitim bir ülkenin gelişme ve kalkınmasında anahtar konuma sahiptir. Bireyin eğitiminde, 

toplumsal gelişme ile birlikte okulun önemi daha da artmış, okul daha geniş kitlelerin eğitim 

ihtiyacını karşılayan bir kurum haline gelmiştir. Toplumsal gelişim süreci ile birlikte okul 

süreleri de uzamış ve okul günlük yaşamın vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Okul 

süresinin artması ve yaygınlaşması ile birlikte, okulda verilen eğitimin niteliği de tartışılan 

konulardan birisi haline gelmiştir. Okulda verilen eğitimin niteliğini etkileyen çeşitli 

değişkenlerden söz edilebilir. Bu kapsamda program, öğretmen ve öğrencinin nitelikleri, 

okulun fiziki imkanları gibi çok sayıda değişken bu kapsamda sayılabilir. Ancak, okulda 

yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini etkileyen önemli faktörlerden birisi de okul 

yönetimidir. Okul müdürü ve yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul iklimi ve 

kültürü, eğitim-öğretim programları, çevre, okulun fiziksel yapısı ve eğitim teknolojisi gibi 

faktörlerin eğitimde çok önemli etkililiğe sahip olduğu belirtilir (Şişman,1996). Başka bir 

deyişle eğitimi etkileyen faktörler eğitim kalitesini de belirliyor demektir. 

Bir eğitim kurumu olan okulda görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri, eğitim sürecindeki 

görev ve sorumlulukları ile okullarda eğitimin şekillendiren okul içi faktörlerdir. Okul 

müdürlerinin niteliği son yıllarda sık çalışılan bir konudur. Okul müdürlüğü birçok değişkeni 

etkileyebilmesinden dolayı önemli bir konu olarak ele alınır (Yirci ve Berk, 2021). 

İyi bir yönetici, kurumdaki madde ve insan kaynaklarını daha iyi kullanır ve kurum amaçların 

gerçekleşmesine katkı sağlar. Bu kapsamda nitelikli bir okul yöneticisi de okuldaki madde ve 

insan kaynaklarını okul amaçlarını gerçekleştirmek için organize eder. Bu sebeple okul 

yöneticisinin nitelikleri okul amaçlarının gerçekleşmesi sürecinde önemli görülmektedir. 

Ayrıca bu durum okul müdürünü okuldaki eğitim için önemli bir faktör olduğunun 

göstergesidir. Bu nedenle okul müdürü ve özellikleri okuldaki eğitim için belirleyici bir rol 

almaktadır (Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013). Nitelikli bir öğretim programına ve okul fiziki 

şartlarının iyi olmasına rağmen, etkili ve başarılı bir öğretmen kadrosu ve okul yöneticisi 

olmaması halinde, istenilen başarı ve öğrenci üzerindeki olumlu etki elde edilemeyecektir. 

Bundan dolayı birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışabilen öğretmen ve okul yöneticilerini 

bulunduğu okullarda başarılı eğitim ortamı sağlanabilir (Arvasi, 1995). Bu ortamı sağlarken 

okul yöneticisi olarak okul müdürlerinin görev ve sorumlulukları ön plana çıkmaktadır. Okul 

müdürleri,  öğretmenler ve diğer yardımcı personeli yönetmesi, öğretmen ile olumlu bir 

iletişim kurması, okul fiziki ihtiyaçlarını giderme ve öğrenci gelişimini izleme gibi görevleri 

bulunmaktadır. Bu nedenle, görev sorumluluklarından dolayı okul müdürünün okul başarısına 

etkisi büyüktür. Okulların başarısı, okul müdürlerinin başarısı ile doğru orantılıdır (Şahan,  

2018). 

Başarılı okul müdürleri, eğitim sürecindeki amaç olan öğrenciyi başarılı kılma ve hayata ve 

topluma faydalı olmasını sağlamada farklı stratejiler kullanarak okulu başarılı hale 
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getirebilirler. Görevlerini başarı ile yerine getirmeleri için öğretmen ve diğer okul 

personelinin istek ve taleplerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Örgütsel etkililiği 

sağlayarak yönetsel başarıyı elde etmek isteyen bir yönetici, örgütte insan ilişkilerini iyi 

yönetmesi gerekmektedir (Okan ve Akbaşlı, 2019). Bu sayede okulda olumlu ve iyi ilişkiler 

kurulacak ve pozitif yönde okul kültürü oluşacaktır. Bundan dolayı okul müdürlerinin 

bulundukları okulda  okul kültürü oluşturması önemli rollerinden biridir (Babaoğlan, Nalbant 

ve Çelik, 2017). Bu olumlu okul kültürü oluşumu ile okul müdürü istenilen başarı ve etkiyi 

elde edebilir ve bu sayede okulu etkili hale getirebilir. Okul müdürünün en önemli rollerinden 

biri de öğretmen ve öğrencilerin okula bağlanmasını sağlayarak okul kültürünün oluşumunu 

sağlamaktır (Busher & Barker, 2003). 

Başarı amaçların gerçekleşme düzeyinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu 

kapsamda bazı okullar daha başarılı olurken bazı okullar ise daha az başarılı olmaktadır 

(Helvacı ve Erdoğan, 2011). Başarısızlıkta çeşitli faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. 

Bunlardan birisinin de eğitim yöneticileri ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Gurr ve 

Drysdale’e (2007) göre okul yöneticisi, okulun başarısını etkileyen en önemli faktörlerdendir. 

Türü ve kademe fark etmeksizin, bir okulun başarısında en büyük pay okul müdürüne aittir 

(Buluç, 2009).  Okul müdürlerinin eğitim ve öğretim niteliğine sahip, mesleki gelişimi için 

çabalayan, sürekli olarak kendini yenileyen, teknolojiyi takip eden, okulun her açıdan gelişimi 

için uğraşan, toplumla, çevreyle ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler kuran ve sorumluluk sahibi birer 

lider olmaları beklenmektedir. Bundan dolayı eğitim yönetimi kapsamında, etkili okul 

müdürü kavramı okulların daha iyi akademik performans gösterme için önemli hale gelmiştir.  

Başarılı sonuçlar almak için gerekli beceri ve niteliklere sahip liderlere ihtiyaç duyulması ile 

birlikte daha fazla önem kazanmıştır (Yirci ve Berk 2021).  

Günümüzde okul müdürü bir yönetici olmaktan daha çok bir lider olarak anılmakta olup 

öğrencilerin başarıyı elde etmelerinde en büyük paya sahiptir (Bilge, 2013). Bu çalışma, iyi 

bir okul müdürünün sahip olması gereken özellikleri belirleyip okul yönetimi alanına katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca bu araştırmada, başarılı okul müdürlerinin özelliklerini inceleyip sahip 

oldukları çeşitli özellikleri ortaya koymayı hedeflenmektedir. Okul müdürleri hakkında bilgi 

toplarken okul müdürleri ile okulda çalışan ve direkt olarak gerçek bir ilişki kuran 

öğretmenden bilgi alınarak araştırmalar ve görüşmeler yapılıp veriler toplandığından dolayı 

bu çalışma,  başarılı olmak isteyen okul müdürlerine yol gösterici olacaktır. Bu çalışmanın 

başarılı bir okul müdürünü kişilik, liderlik, yönetsel ve teknik yeterlilik ve iletişim becerileri 

üzerinden ele aldığından dolayı literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

1.1.  Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre iyi bir okul müdürünün sahip olması gereken 

niteliklerin belirlenmesidir.  Bu kapsamda, öğretmen görüşlerine göre iyi bir okul müdürünün 

sahip olması istenen kişilik ve liderlik özellikleri, yönetsel ve teknik yeterlilikleri ile iletişim 

becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

Öğretmen görüşlerine göre iyi bir okul müdürünün sahip olması beklenen özelliklerin ele 

alındığı bu çalışma nitel modelde tasarlanmıştır. Nitel araştırmalar, araştırma yapılan ya da 

yapılması planlanan kişilerin sahip oldukları deneyimlerinden doğan anlamların sistematik 

olarak incelenebilmesinde tercih edilen bir tekniktir (Ekiz, 2003). Bu çalışmamızda iyi bir 

okul müdüründe bulunması gereken özelliklere ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmeye 

çalışılması araştırmanın olgu bilim desenine uygun olduğunu göstermektedir (Yirci ve Berk, 

2021). Olgu bilim, olgu ile ilgili bilgiler elde etmek için bireylerin deneyimlerinden 

yararlanan bir araştırma yöntemi olduğundan bu araştırmaya en uygun yöntemdir. Çünkü bu 
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araştırmamız öğretmenlerin okul müdürleri ile yaşadığı deneyimlerle üzerine olduğundan 

dolayı bu yöntem ile çalışılmıştır.  

 

2.1 Çalışma Grubu 

Veriler Doğu Anadolu Bölgesindeki bir il merkezinde bulunan 15 öğretmenden toplanmıştır. 

Çalışma grubu ile ilgili bazı bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Görüşme yapılacak olan 

öğretmenlerin seçiminde farklı cinsiyet, kıdem, okul türü ve seviyesinden katılımcıların 

olmasına dikkat edilmiştir. Katılımcıların 8’i erkek, 7’si ise kadındır. İlkokul, ortaokul ve 

ortaöğretim öğretmenlerinden beşer öğretmen ile görüşme yapılmış olup, görüşülen 

öğretmenlerden 3’ünün 10 yıldan az, 9’unun 11-20 yıl arası, 3’ünün ise 21 yıl veya daha fazla 

kıdemi bulunmaktadır.  

 

Tablo.1:Çalışma grubunun cinsiyet, okul türü ve mesleki kıdeme göre dağılımı 

Değişken Alt boyut N 

Cinsiyet 
Kadın 7 

Erkek                               8 

Okul türü 

İlkokul 5 

Ortaokul 5 

Ortaöğretim 5 

Mesleki kıdem 

0-10 yıl 3 

11-20 yıl 9 

21 yıl veya daha fazla 3 

 

 

2.2.  Verilerin Toplanması  

Veri toplama sürecinde katılımcılar ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme 

tekniği sözlü olarak katılımcılarla birebir veri toplama yöntemidir. Yarı yapılandırılmış 

görüşme, görüşme sorularının ve ilkelerinin önceden belirlendiği ancak, görüşme yapılan 

kişinin konuya ilişkin ilgi ve bilgi düzeyine göre esnek davranılabilecek bir görüşme 

tekniğidir. Yarı yapılandırılmış görüşme, araştırmacının, yapılandırılmış görüşmenin kesin 

sınırlarından ayrılarak konu hakkında başka verilere ulaşmasını sağlamaktadır (Altunışık ve 

diğerleri, 2002, s.84). Yarı yapılandırılmış görüşme sürecinde not alma işlemi yapılmıştır. 

 

2.3.  Verilerin Analizi  

Öğretmen görüşlerini analize hazırlamak için her bir öğretmene okul türü de dikkate alınarak 

birer kod verilmiştir. Kodlama yapılırken ilkokul öğretmenlerine“İ”, ortaokul öğretmenlerine 

“O”, lise veya dengi okul öğretmenlerine ise “L” ile başlayan kodlar verilmiştir. Görüşme 

yoluyla sağlanan veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu yaklaşıma göre veriler 

belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanabileceği gibi araştırma soruları doğrultusunda 

oluşturulan temalara göre de düzenlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

 

3. BULGULAR 

Öğretmen görüşlerine göre iyi bir okul müdürünün sahip olması istenen nitelikleri dört başlık 

altında ele alınmıştır. Bunlar kişilik özellikleri, liderlik özellikleri, yönetsel ve teknik 

yeterlilikleri ile iletişim becerileridir.  

Öğretmen görüşlerine göre iyi bir müdürün sahip olması istenen kişilik özellikleri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Öğretmenler toplam 45 kişilik özelliği belirtmiş olup, benzerliklerine göre bu 

özellikler 10 başlık altında gösterilmiştir. On başlık altında gruplandırılan kişilik özellikleri 
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saygı, güvenirlik, anlayış, iyi insani ilişkiler, merhamet, hoşgörü, empati, güler yüzlülük, 

cesaret ve özveridir. 

 

Tablo 2:Öğretmen görüşlerine göre iyi bir müdürün kişilik özellikleri 

Kişilik özellikleri Katılımcılar f 

Saygılı olması İ1,İ3,İ5 O2,O5,L3,L4,L5 8 

Güvenilir olması İ3,İ4,O1,L3,L4,L5 6 

Anlayışlı olması İ1,İ3,O2,L2,L3,L4 6 

İnsani ilişkilerinin iyi olması İ1,İ5,O5,L1,L3,L4 6 

Merhametli olması İ2,İ3,L1,L3,L4 5 

Hoşgörülü olması İ1,O5,L1,L2,L3 5 

Empati kurabilmesi O2,O3,O4,O5 4 

Güler yüzlü olması İ3,L1,L3 3 

Cesur olması  O3 1 

Özverili olması  L2 1 

Toplam  45 

 

Saygı en çok vurgulanan kişilik özelliğidir. Saygı hem ilkokul, hem ortaokul ve hem de 

ortaöğretim öğretmenlerinin vurguladığı bir özelliktir. İyi bir müdürün saygılı olması 

gerektiği ile ilgili olarak İ3 “Karşılıklı saygı, bu meslekte aranan bir özelliktir...” demiştir. O5 

“Mesleğime ve şahsıma saygı gösteren idarecilerle çalışmak daha güzeldir.” demek suretiyle 

iyi bir müdürün saygılı olması gerektiğini vurgulamıştır. L3 ise “İşine ve iş arkadaşlarına 

saygı duyan müdürler,  daha çalışılabilir ve daha uyumlu insanlardır.” şeklinde ifade 

etmiştir. Güvenilir olma, anlayışlı olma ve insani ilişkilerde iyi olma diğer en çok beklenen 

özelliklerdir. Bu özellikler daha çok ortaöğretim öğretmenlerinin vurguladığı özelliklerdir. İyi 

bir müdürün güvenilir olması ile ilgili olarak L4 “Güven, insani ilişkileri olumlu yönde 

etkilediğinden dolayı kurum yöneticisi olarak güven bir müdürde bulunmalıdır....” 

demektedir. Anlayışlı olması gerektiği ile ilgili olarak da İ1“Öğretmenin de bir insan 

olduğunu unutmadan bir okul müdürü öğretmene karşı anlayışlı olması gerekir.” şeklinde 

görüşlerini ifade etmiştir. İ5 “Okulda öğretmenle ve diğer personelle iyi ilişkiler kuran 

idareciler, daha örgütlü ve uyumlu bir ortam oluşmasını sağlıyorlar.” demek suretiyle iyi bir 

müdürün insani ilişkilerinin iyi olması gerektiği hususuna vurgu yapmıştır.  Empati kurma 

becerisi ise sadece ortaokul öğretmenlerinin vurguladığı bir özelliktir. 

Öğretmen görüşlerine göre iyi bir okul müdürünün sahip olması istenen liderlik özellikleri 

Tablo 3’te verilmiştir. Görüşme yapılan öğretmenler bu başlık altında 84 özellik belirtmiş 

olup bu özellikler benzerlikleri de dikkate alınarak 19 başlık altında toplanmıştır. Adil olma, 

tarafsız olma, bütünleştirici olma, yerine göre otoriter davranma, demokratik olma, kriz 

yönetim becerisi ve üretkenlik beş veya daha fazla öğretmen tarafından vurgulanan liderlik 

özellikleridir. Vurgulanan diğer özellikler ise tutarlı olma, yeniliklere açık olma, takdir edici 

ve ödüllendirici olma, yol gösterici olma, işbirlikçi olma, personelini koruma, olaylara olumlu 

yaklaşabilme, etkili hitabete sahip olma, başkalarının etkisinde kalmama, sosyal olma, vizyon 

sahibi ve cesaretlendirici olma özellikleridir.  

 

Tablo 3: Öğretmen görüşlerine göre iyi bir müdürün liderlik özellikleri 

Liderlik özellikleri Katılımcılar f 

Adil olması İ1,İ3,İ5,O1 O2,O3,O4,O5,L3 9 

Tarafsız olması İ2,İ3,İ4,O1,O3,O4,L3,L4 8 

Bütünleştirici olması İ1,İ3,İ4,O2,O4,L2,L3 7 

Yerine göre otoriter davranması  İ1,O3,O5,L1,L3,L4,L5 7 

Demokratik olması  İ2,İ3,İ4,O2,L1,L3 6 
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Kriz yönetimi becerisi bulunması İ1,O3,O5,L1,L2 5 

Üretken olması  İ2,O2,O3,O4,L4 5 

Tutarlı olması  O3,O4,O5,L1 4 

Yeniliklere açık olması İ2,O4,L1,L2 4 

Takdir edici ve ödüllendirici olması  İ1,İ2,İ3,L4 4 

Yol gösterici olması  O2,O3,L2,L3 4 

İşbirlikçi olması O1,O4,L2 3 

Personelini koruması İ2,O3,O4 3 

Olaylara olumlu yaklaşabilmesi İ4,O2,O5 3 

Etkili hitabete sahip olması İ1,L3,L4 3 

Başkalarının etkisinde kalmaması  İ2,O4,L1 3 

Sosyal olması  L2,L4 2 

Vizyon sahibi olması İ3,L5 2 

Cesaretlendirici olması İ2,İ3 2 

Toplam  84 

 

Adil olma en çok belirtilen özelliktir.İyi bir müdürün adil olması gerektiği ile ilgili olarak İ1 “ 

Müdürlerin okuldaki yetkili kişi olduğundan dolayı okulu adil bir şekilde yönetmesi 

gerekmektedir.” demiştir. O3“Müdürün öğretmenler arasında bir ayrım yapmadan adil bir 

şekilde davranması benim için önemlidir.” demek suretiyle iyi bir müdürün adil olması 

gerektiğini vurgulamıştır. L2 ise “Okuldaki herhangi bir durumda adalet ile okulu ve 

personeli yönetmesi, çalışma ortamına etkisinden dolayı çok önemli bir özeliktir çünkü adalet 

olmayınca öğretmen okuldan soğuyabilir.” şeklinde ifade etmiştir. Tarafsız olması, 

bütünleştirici olması, yerine göre otoriter davranması diğer en çok beklenen özelliklerdir. İyi 

bir müdürün tarafsız olması ile ilgili olarak L3 “ Öğretmenler arasında tarafsız bir yönetim,  

okulda olumlu bir ortam oluşması için aranan bir unsurdur.” demektedir. Bütünleştirici olması 

gerektiği ile ilgili olarak da İ3 “Bütünleştirici özellik ile bir müdür okuldaki örgüt yapısını çok 

iyi kullanabilir ve böylelikle toplu ve uyumlu bir çalışma ortamı oluşturabilir.” şeklinde 

görüşlerini ifade etmiştir. L4 “ Müdürlerin gerektiğinde otoriter bir tavır takınarak okulu ve 

öğretmenleri yönetmesi birçok durum için çözüm olacağını düşünüyorum.” demek suretiyle 

iyi bir müdürün yerine göre otoriter davranması gerektiği hususuna vurgu yapmıştır.  

Öğretmen görüşlerine göre iyi bir müdürün sahip olması gereken yönetsel ve teknik 

yeterliliklerini gösteren sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. Öğretmenlerin iyi bir okul 

müdürünün sahip olması istenen 64 yönetsel ve teknik yeterlilik belirtmiş olup, bu 

yeterlilikler benzerliklerine göre 12 başlık altında gruplandırılmıştır. Tablo incelendiğinde, 

çalışma grubunda bulunan öğretmenlere göre iyi bir okul müdüründe bulunması istenen on iki 

farklı yönetsel ve teknik yeterlilik belirtmişlerdir. Bu yönetsel ve teknik yeterliliklerden beş 

veya daha fazla öğretmen tarafından vurgulanan özellikler mevzuata hakim olma, okul 

yönetimi alanında uzman olma, insan kaynaklarını yönetebilme, eğitim öğretim için iyi bir 

ortam sağlayabilme, teknolojik açıdan okur-yazar olma, okul yöneticiliği ile ilgili hizmet içi 

eğitim almış olma özellikleridir. Belirtilen diğer özellikler ise sorumluluklarını bilme, mesleki 

yeterliliğe sahip olma, okul-veli-çevre ilişkilerini yönetebilme, güncel gelişmeleri takip etme, 

gerektiğinde inisiyatif kullanabilme, okul ihtiyaç/giderlerini yönetebilme becerileridir. 
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Tablo 4: Öğretmen görüşlerine göre iyi bir okul müdürünün sahip olması istenen 

yönetsel ve teknik yeterlilikler 

Yönetsel ve teknik yeterlilikleri Katılımcılar f 

Mevzuata hâkim olma İ1,İ2,İ3,İ4,İ5,O1,O2,O3,O4,O5,L1,L2,L3,L4 14 

Okul yönetimi alanında uzman olma İ2,İ3,İ4,İ5,O1,O2,03,04,L3,L4,L5 11 

İnsan kaynaklarını yönetebilme İ1,İ3,İ4,İ5,L2,L4 6 

Eğitim öğretim için iyi bir ortam 

sağlayabilme 
İ1,İ5,O4,O5,L1,L3 6 

Teknolojik okur-yazar olma İ2,İ3,L1,L3,L4,L5 6 

Hizmet içi eğitim almış olma İ1,İ4,O3,O5,L1 5 

Sorumluluklarını bilme  O2,O3,O4,L5 4 

Mesleki yeterliliğe sahip olma  O3,O4,O5,L1 4 

Okul-veli-çevre ilişkilerini 

yönetebilme 
İ3,O4,L2 3 

Güncel gelişmeleri takip etme  İ1,L4 2 

Gerektiğinde inisiyatif kullanabilme O2,O3 2 

Okul ihtiyaç/giderlerini yönetebilme O1 1 

Toplam  64 

 

Mevzuata hâkim olma beklentisi en çok belirtilen teknik ve yönetsel yeterliliktir. İyi bir okul 

müdürünün mevzuata hâkim olması gerektiği ile ilgili olarak İ2 “Bir okul müdürü mevzuata 

olan hâkimiyeti derecesinde okula ve öğretmenlere karşı yapması gereken görevlerini bilir ve 

öğretmenlerini doğru bir şekilde yönlendirir.” demiştir. O2 “ Mevzuat bilgisi bir müdüre güç 

ve yetki olanağı sağlar.” demek suretiyle iyi bir müdürün mevzuat bilgisine sahip olması 

gerektiğini vurgulamıştır. L3 ise “Mevzuat ile okul müdürü, öğretmenlerinin görev ve 

sorumluluklarını açıklayabilir...” şeklinde ifade etmiştir. Okul yönetimi alanında uzman 

olması diğer en çok beklenen özelliktir. İyi bir müdürün okul yönetimi alanında uzman olması 

ile ilgili olarak O4 “Okul yönetiminde uzman ve bu konuda eğitim almış bir okul müdürü, 

okul yönetiminde farklı stratejiler kullanarak istediği başarıyı elde edebilir.” demektedir. 

Yine bu özellik ile ilgili olarak da L3 “ Okul yönetiminde profesyonel bir yaklaşıma sahip bir 

müdür, hem okulu hem de öğretmenleri verimli bir şekilde kullanabilir.” şeklinde görüşlerini 

ifade etmiştir. 

Öğretmen görüşlerine göre iyi bir müdürün sahip olması gereken iletişim becerilerini gösteren 

sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler iyi bir okul müdüründe 

bulunması istenen 74 özellik belirtmiş olup, bu özellikler benzerliklerine göre 15 grupta 

toplanmıştır. Bu iletişim becerilerinden sekiz tanesi beş veya daha fazla öğretmen tarafından 

vurgulanan özelliklerdir. Bunlar iyi bir dinleyici olma, beden dilini iyi kullanma, ulaşılır 

olma, nezaketli bir dil kullanma, birleştirici bir dil kullanma, ben dili kullanma, güven verici 

bir dil kullanma, her yaşa ve kişiye hitap edebilme özellikleridir. Diğer iletişim becerileri ise 

emir verici ve suçlayıcı dil kullanmama, cezalandırıcı hal ve harekette bulunmama, akıcı bir 

üsluba sahip olma, sade ve anlaşılır bir dil kullanma, takdir edici bir dil kullanma, ikna edici 

bir dil kullanma ve benmerkezci davranmamadır. 
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Tablo 5: Öğretmen görüşlerine göre iyi bir müdürün iletişim becerileri 

İletişim becerileri Katılımcılar f 

İyi bir dinleyici olma  İ1,İ2,İ3,İ5,O1,O5,L1,L2,L3,L4,L5 11 

Beden dilini iyi kullanması İ3,İ4,O1,O2,O3,O4,O5,L3 8 

Ulaşılır olması İ1,İ3,İ4,İ5,O1,O4,L2,L4 8 

Nezaketli bir dil kullanma İ1,İ3,İ5,O3,O5,L3,L5 7 

Birleştirici bir dil kullanma İ3,O2,O4,O5,L1,L3 6 

Ben dili kullanması İ1,O1,O3,O5,L1,L2 6 

Güven verici bir dil kullanma İ2,O2,O3,O4,O5 5 

Her yaşa ve kişiye hitap edebilmesi İ2,İ3,O4,L1,L3 5 

Emir verici ve suçlayıcı dil kullanmama İ2,İ4,O4,L1 4 

Cezalandırıcı hal ve harekette bulunmama İ1,O1,O3 3 

Akıcı bir üsluba sahip olması  O3,L2,L4 3 

Sade ve anlaşılır bir dil kullanması İ1,İ4,O2 3 

Takdir edici bir dil kullanma O2,L3 2 

İkna edici bir dil kullanması İ4,O2 2 

Benmerkezci davranmama İ1 1 

Toplam  74 

 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin en sık vurguladığı iletişim becerisi okul müdürünün iyi bir 

dinleyici olmasıdır. Bu konu ile ilgili öğretmenlerin bazı görüşlerine yer verilmiştir. İyi bir 

müdürün iyi bir dinleyici olması gerektiği ile ilgili olarak İ5 “ İyi bir iletişim için müdürün 

öğretmen hakkında karar vermeden önce kesinlikle iyi bir dinleyici olması gerekiyor…” 

demiştir. O2 “Müdürlerin öğretmeni dinlemek yerine zorlayıcı bir tutum takınması hiç hoş 

değildir.” demek suretiyle iyi bir müdürün iyi bir dinleyici olması gerektiğini vurgulamıştır. 

L2 ise “ Müdürler iyi bir dinleyici olmalı çünkü iyi bir iletişimin olmadığı bir çalışma 

ortamında huzur ve başarı olamaz…” şeklinde ifade etmiştir. Beden dilini iyi kullanması, 

ulaşılır olması, nezaketli bir dil kullanma diğer en çok beklenen özelliklerdir. İyi bir müdürün 

beden dilini iyi kullanması gerektiği ile ilgili olarak L3 “Bir cümleyi söylerken sergilediği 

beden dili ile cümle uyuşmayınca samimiyetsiz bir ortam oluyor.” demektedir. Ulaşılabilir 

olması gerektiği ile ilgili olarak da L4 “Müdürden bilgi almak veya bir derdimizi söylemek 

için istediğimiz zaman ulaşabilmem benim için çok önemlidir…” şeklinde görüşlerini ifade 

etmiştir. L5 “ Müdürün kullanacağı dilde nezaket olması önem verdiğim bir husustur çünkü 

bir kurumda nezaket ile ancak ilişkiler sürdürebilir…” demek suretiyle iyi bir müdürün 

nezaketli bir dil kullanması gerektiği hususuna vurgu yapmıştır.  

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlere göre iyi bir okul müdürünün 

bazı kişilik ve liderlik özelliklerine, yönetsel ve teknik yeterliliklere ve iletişim becerilerine 

sahip olması gerekir. Kişilik özellikleri kapsamında saygı, güvenirlik, anlayışlı olma, iyi 

insani ilişkiler, merhamet ve hoşgörü en sık belirtilen kişilik özellikleridir. Bu bulguların 

ışığında tüm kademelerdeki öğretmenler, okul müdürünün yönetici olarak kendilerine saygı 

gösteren biri olması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun yanı sıra bir yöneticinin güvenilir, 

anlayışlı ve insani ilişkilerde iyi bir tutuma sahip olması gerektiği ön plana çıkmaktadır. 

Aslanargun (2012),bu konuda bir okul müdürünün sahip olması gereken özellikler arasında 

güvenilir olması ve iyi insani ilişkilerinin olması gerektiğini vurgulamıştır. Erçetin(1997) 

yapmış olduğu araştırmada benzer bir sonuçla karşılaşmış ve okul yöneticilerinde olması 

beklenen özellikleri doğru sözlü, dürüst, açık fikirli, güvenilir, azimli, ilgili, dinamik, 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 9



destekleyici, cesaretli, yaratıcı, makul ve sadakatli olmak; kendini kontrol etmeyi bilmek, 

ileriyi görmek şeklinde ifade etmiştir. 

Adil olma, tarafsız olma, bütünleştirici olma, yerine göre otoriter davranma, demokratik olma, 

kriz yönetim becerisi ve üretkenlik becerileri öğretmenler tarafından iyi bir okul müdürünün 

sahip olması gereken liderlik özellikleri arasında en sık vurgulananlardır. Okul müdürünün 

adaletli olması öğretmenler için iyi bir müdürde aranan en önemli özelliktir. Çünkü bu durum 

tüm okulu ve okul uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. Helvacı ve Aydoğan (2011) 

tarafından yapılmış araştırmalarda müdürün eşitlik ve adaleti önemsemesi okulların 

etkililiğini önemli ölçüde belirlediği ifade edilmiştir. Yine Aslanargun (2012) da yapmış 

olduğu bir araştırmada okul müdürünün sahip olması en çok beklenen özellikleri adalet, 

eşitlik, tarafsızlık ve etkili iletişim olarak belirtmiştir. Ayrıca Tofur ve Balıkçı (2018) ve 

Şahan (2018) tarafından yapılan araştırmaların sonunda okul müdürünün sahip olması 

gereken en önemli özelliğin adil olması ve okuldaki işleyişlere de bunu yansıtması gerektiği 

ortaya çıkmıştır. Demokratik yönetim anlayışına sahip olan yöneticilerin örgütteki 

çalışanlarına olan güveni yüksektir. Bundan dolayı yönetici ile çalışanlar arasında oluşan 

işbirliği ile kararlar alınır (Argon ve Dilekçi, 2014). Böylelikle yönetici ve çalışan arasındaki 

bağ güçlü bir hale gelir ve uyumlu bir örgüt yapısı oluşur. 

 

Mevzuata hâkim olma, okul yönetimi alanında uzman olma, insan kaynaklarını yönetebilme, 

eğitim öğretim için iyi bir ortam sağlayabilme, teknolojik açıdan okur-yazar olma, okul 

yöneticiliği ile ilgili hizmet içi eğitim almış olma özellikleri öğretmenlerin iyi bir okul 

müdüründe olması gereken yönetsel ve teknik yeterlilikler kapsamında en fazla vurgulanan 

özelliklerdir. Bu konuda neredeyse görüşme yapılan tüm öğretmenler, yöneticilerin mevzuat 

ve yönetmelik bilgisine sahip olması gerektiğini vurguladılar.  Helvacı ve Aydoğan (2011) 

tarafından yapılan araştırmada iyi bir okul müdürü görevini yerine getirirken mevzuata ve 

yönetmeliklere hâkim olması ve bunlara göre hareket etmesi gerektiğinin yanı sıra işinde 

deneyimli ve alanında uzman olması gerektiği ifade edilmiştir. Balyer(2013) tarafından 

yapılmış bir araştırmada öğretmenler, öğretimin kalitesini olumlu yönde etkileyen bir 

faktöründe müdürlerinin bilişim teknolojilerini bilmesi ve bunu aktif olarak kullanması olarak 

ifade etmişlerdir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin iyi bir okul müdüründe bulunmasını istediği iletişim 

becerileri kapsamında en sık vurguladığı özellikler iyi bir dinleyici olma, beden dilini iyi 

kullanma, ulaşılır olma, nezaketli bir dil kullanma, birleştirici bir dil kullanma, ben dili 

kullanma, güven verici bir dil kullanma, her yaşa ve kişiye hitap edebilmedir. Elde edilen 

bulgulara göre yöneticinin iyi bir dinleyici olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yirci ve Berk 

(2021) yapmış olduğu çalışmada benzer bir sonuç olarak etkili bir okul müdürünün sahip 

olması beklenen en önemli iletişim becerisinin iyi bir dinleyici olması gerektiğini 

vurgulamıştır.  Örgütte sağlıklı bir iletişim ve iyi bir dinleyici olarak yönetici eksikliği varsa 

problemler baş göstermektedir. Doğan, Çetin ve Koçak (2015), okul yöneticilerinin iletişim 

becerilerinin yeterli seviyede olmadığını ve bundan dolayı okul yöneticilerinin iletişim 

kurmada sorunlar yaşadıklarını tespit etmiştir. 

Açıkalın (1994), okul yöneticilerinin sahip olması gereken özellikler arasında etkili iletişim 

becerisine sahip olması ve iletişim teknolojisine hâkim olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Yönetsel etkililik elde etmek, etkili iletişim kurmak ile gerçekleşir. İletişim ile yöneticiler, 

grup kararları verme, bilgi paylaşımı yapma, örgüt içinde bireyleri ve çalışma gruplarını 

koordine etme, çalışanları olumlu yönde etkileme ve etkililiği artırma gibi görevlerini 

yapabilirler. Bateman ve Snell (2016) tarafından yapılan araştırmada, yöneticilerin 

düşüncelerini sade ve ikna edici bir şekilde paylaşabilmek ve başkalarının fikirlerini de iyi bir 

şekilde dinlemek zorunda olduğu belirtilmiştir. Yine bir başka çalışmada benzer sonuçlara 

ulaşan Kowalski, McCord, Petersen, Young ve Ellerson (2010), okul yöneticilerinin okuldaki 
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diğer çalışanlar ile olumlu bir iletişim kurması ve devam ettirmesinin eğitim durumlarını 

pozitif yönde etkilediğini ve birçok eğitim sorununa çözüm olabildiği için önemli olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Bu çalışmada öğretmen görüşlerine göre iyi bir okul müdüründe bulunması gereken 

nitelikler tespit edilmiştir. Ancak okul yöneticilerinin bu özelliklere sahip olup olmadığı veya 

ne ölçüde sahip olduğu bilinmemektedir. Bu sebeple mevcut yöneticilerin bu kapsamda 

öğretmen beklentilerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin çalışmalar yapılabilir.  

2. Öğretmen beklentileri ile ilgili bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, okul yöneticilerinin 

yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimlerine yönelik olarak hazırlanan programlarda 

değerlendirilmek üzere dikkate alınabilir.   
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ÖZET 

Bu çalıĢmada Temel Cohen-Grossberg yapay sinir ağının Lyapunov teknikleriyle yeni bir 

enerji fonksiyonu geliĢtirilerek bu yapay sinir ağının kararlılığının incelemesi amaçlanmıĢtır. 

Sinir ağlarında denge noktalarının varlığını, tekliği ve global asimptotik kararlılığı sağlayan 

koĢullar elde edilecektir. Yapay sinir ağlarının elektrik devrelerine benzetiminden yola 

çıkılarak yapay sinir ağın bir R(direnç) ve bir C(kapasitör) devresine benzetimi sağlanacaktır. 

Hopfield tarafında geliĢtirilen modelde, yapay sinir ağları elektrik devrelerine benzetilmiĢtir. 

Hopfield yapay sinir ağı Cohen-Grossberg sinir ağının özel bir durumudur. Elektrik devremizi 

kurarken Hopfield yapay sinir ağı modelinden yararlanacağız. Ortaya çıkan bu elektrik 

devresi üzerinden Lyapunov’un doğrudan metodunu uygulanarak ortaya yeni bir enerji 

fonksiyonu yazılacak ve ağımızın kararlılığı incelenecektir. Cohen-Grossberg yapay sinir 

ağında, yapılan birçok çalıĢmada olduğu gibi bazı varsayımlarda bulunacağız. Rus 

matematikçi olan olan Lyapunov, enerji değiĢiminden yola çıkarak bir sistemin davranıĢını ve 

kararlılık koĢullarını belirler. ÇalıĢmamızda pozitif bir enerji fonksiyonu sistem 

değiĢkenlerimize göre tanımlanacaktır. Bu tanımlamayı yaparken sinir ağının fiziksel karĢılığı 

olan direnç ve kapasitör devre elemanlarından yararlanılarak elektrik devresi oluĢturulacaktır. 

Birçok diferansiyel denklem sistemleri R(direnç), L(bobin) ve C(kapasitör) devresi üzerinden 

çözülebilmektedir. Bu noktada oluĢturduğumuz devre üzerinde ağımıza ait uygun 

parametreler koyularak diferansiyel denklem sistemimizi oluĢturacağız. 

Anahtar Kelimeler: Cohen-Grossberg yapay snir ağı, Hopfield yapay sinir ağı, Lyapunov 

Kararlılığı 

A NEW APPROACH TO THE STABILITY ANALYSIS OF THE COHEN-

GROSSBERG NEURAL NETWORK 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the stability of this artificial neural network by 

developing a new energy function with Lyapunov techniques of the Basic Cohen-Grossberg 

artificial neural network. The conditions that ensure the existence of equilibrium points, 
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uniqueness and global asymptotic stability in neural networks will be obtained. Starting from 

the simulation of artificial neural networks to electrical circuits, the simulation of the artificial 

neural network to an R (resistor) C (capacitor) circuit will be provided. In the model 

developed by Hopfield, artificial neural networks are likened to electrical circuits. Hopfield 

neural network is a special case of Cohen-Grossberg neural network. We will use the 

Hopfield artificial neural network model while constructing our electrical circuit. By applying 

Lyapunov's direct method over this resulting electrical circuit, a new energy function will be 

written and the stability of our network will be examined. In the Cohen-Grossberg artificial 

neural network, we will make some assumptions, as in many studies. Lyapunov, a Russian 

mathematician, determines the behavior and stability conditions of the system based on the 

energy change of the systems. In our study, a positive energy function will be defined 

according to our system variables. While making this definition, an electrical circuit will be 

created by making use of the resistor and capacitor circuit elements, which are the physical 

counterparts of the neural network. Many differential equation systems can be solved via R 

(resistor), L (coil) and C (capacitor) circuits. At this point, we will create our differential 

energy equation system by putting the appropriate parameters of our network on the circuit 

we have created. 

Keywords: Cohen-Grossberg neural network, Hopfield artificial neural network, Lyapunov 

stability 

GİRİŞ 

Zekâ, öğrenme, anlama ve uyum sağlama yeteneği doğanın yaratımıdır ve insan eylemlerinde 

ve diğer birçok biyolojik türün eylemlerinde kilit bir rol oynar. Ġnsanlar, bazı güçlü öğrenme 

ve uyum özelliklerine sahiptir ve onları bu kadar zeki yapan da budur. Biz insanlar, 

vücudumuzda yaygın olarak dağıtılmıĢ bir sensör ağı ve kontrol mekanizmaları aracılığıyla 

alınan bilgilere öğrenme ve uyum sağlama süreciyle tepki veririz. Beynimizin karbon tabanlı 

bilgisayarında bulunan biliĢ yetisi, görme, duyma, dokunma ve tatma gibi çeĢitli doğal 

duyusal mekanizmalar aracılığıyla çevre hakkında bilgi edinir. Daha sonra biliĢ süreci, 

karmaĢık sinir ağları aracılığıyla biliĢsel bilgi iĢlem bu bilgiyi bütünleĢtirir. GeliĢen bu 

teknolojik dünyada insan eylemleri, doğada meydana gelen birçok ilginç olaydan ilham 

almıĢtır. Ġnsan biliĢsel döngüsü sinir ağları adı verilen geniĢ bir iĢlem hücreleri ağına sahiptir 

ve bu sinir ağları bilimi, biyolojik ve biyolojik olmayan alanlarda birçok araĢtırmacıya ilham 

vermiĢtir. Bu ilham, mühendisler, bilgisayar bilimcileri ve matematikçiler arasında nöronların 

bazı temel matematiksel modellerini geliĢtirmeye ve bu nöral modellerin toplu eylemlerini 

birçok pratik soruna çözüm bulmak için kullanmaya yönelik yoğun bir ilgi uyandırdı. Bu 

alanda geliĢtirilen kavramlar, yeni bir sinir ağı alanı yarattı. Bu çalıĢmamızın konusu da bu 

sinir ağlarından olan Cohen-Grossberg sinir ağının kararlılığının incelenmesi ve analizi 

olacaktır. 

Cohen-Grossberg yapay sinir ağ çeĢitleri birçok mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. Bu 

alanlar çağrıĢımsal bellek tasarımı ve optimizasyon problemlerinin çözümü gibi çeĢitli 
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mühendislik uygulamalarıdır(Chen ve Rong, 2003; Doğan, 2019). Bu tür mühendislik 

çalıĢmaları beraberinde sinir ağının davranıĢ analizini de ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı 

ağın denge durumu ve denge Ģartları kararlılık özelliklerinin analizi önem 

kazanmaktadır(Orman, 2008). Bir yapay sinir ağı çağrıĢımsal bellek olarak hizmet edecekse, 

birçok kararlı denge noktasına sahip olacak Ģekilde tasarlanacaksa, optimizasyon 

problemlerinin çözümü durumunda, tasarlanan bir yapay sinir ağının küresel asimptotik 

olarak kararlı benzersiz bir denge noktasına sahip olması gerekir. Bu nedenle, bir yapay sinir 

ağının tek bir denge noktasının global asimptotik kararlılığının sağlanabilmesi için koĢulların 

oluĢturulması önemlidir(ġamlı, 2008). Yapay sinir ağları gibi dinamik sistemlerin kararlılığını 

incelemek pek kolay değildir. Birçok dinamik sistem lineer durumda olmadığı için analitik 

çözümleri yoktur. Lyapunov doğrudan yöntemi sistemlerin diferansiyel denkleminin net bir 

Ģekilde çözülmesine gerek kalmadan uygulanabilir. Ancak teoremler Lyapunov 

fonksiyonunun nasıl bulunacağı hakkında bilgi vermediği gibi deneme yanılma yöntemine de 

bağlıdır. Uygulamada sistemin enerji fonksiyonu Lyapunov fonksiyonu gibi davranır. Bu 

çalıĢmada Cohen-Grossberg sinir ağının kararlılık analizleri incelenirken, sistemdeki ağırlık 

fonksiyonları fiziksel anlamı da yapılacaktır. Böyle bir sistem için uygun Lyapunov veya 

enerji fonksiyonu, sistemin fiziksel anlamından oluĢturulacaktır. 

Lyapunov fonksiyonlarının zamana göre türevinin, denklem (1)'deki gibi, sistemde harcanan 

gücün negatif değerine eĢit olduğu ispatlanmıĢ olacaktır. Burada    sönüm veya direnç terimi 

olarak kullanılırken, sistem bileĢeninin    hızı veya akımı olarak kullanılır (AteĢ ve Kadah, 

2021). 

 

  ( )   ∑   
 
     

   ∑
  

 

  

 
            (1) 

 

Hangi enerji fonksiyonun seçimi literatürde bir zorluk oluĢturmaktadır. Doğrusal olmayan 

sistemlerde birçok parametre sistemin doğasını oluĢturmaktadır. Birçok araĢtırmacı enerji 

fonksiyonu seçerken deneme yanılma yoluna gitmektedir (Haykin, 2020). Bu çalıĢmada 

Lyapunov enerji fonksiyonu Cohen-Grossberg sinir ağımızın elektrik devresine benzetilerek, 

devrenin fiziksel anlamından sistemin denge noktasının varlığı ve global asimptotik kararlılığı 

ortaya konulacaktır. Ağımızın kararlılığı inceleme noktasında bize bir kolaylık sağlayacaktır. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

Lyapunov teoremi, doğrusal olmayan sistemlerin kararlılığını ortaya koymak için yaygın bir 

Ģekilde kullanılmaktadır. Lyapunov yöntemi nonlinear diferansiyel denklem sistemlerini 

çözmeden sistemin enerjisini değiĢtirerek sistemin davranıĢını ile kararlılık koĢullarını 

belirler. Enerji mantığına dayanmaktadır. Lyapunov yöntemi önce enerji fonksiyonu ortaya 

çıkartır. Bu fonksiyonun sağlaması gereken özellikler: 
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Bu özellikleri sağlayan tüm pozitif fonksiyonlar Lyapunov fonksiyonu olarak seçilebilir. Bir 

sistemde enerji her zaman pozitiftir. Denge noktalarının kararlılık özellikleriyle ilgili 

sonuçlara varmak için enerji fonksiyonunun türevine bakılır. Enerji fonksiyonunun türevi 

sıfırdan küçük ise (  ( )   ) enerji azalmakta, sıfırdan büyük ise (  ( )   ) enerji sürekli 

artmaktadır. Bir sistem kararlı ise denge noktası sistemin enerjisinin minimuma indiği 

noktadır (Samet, 2019). 

Hopfied sinir ağları Cohen-Grossberg tipi yapay sinir ağının özel bir durumudur(Feuring ve 

Tenhagen, 1997). Bu çalıĢmanın amacı kararlığın incelenmesi olduğu için öncelikle Hopfield 

sinir ağından faydalanacağız. 

 

Şekil 1 : Herhangi bir i. nörona ait devre modeli(Samet, 2019) 

 

Yapay sinir ağlarının ilk dinamik modeli bir iĢlemsel kuvvetlendirici, direnç ve kapasitelerden 

elektronik olarak ortaya koyan Hopfield tipi yapay sinir ağı modelidir. Bu model 1982 yılında 

Hopfield tarafından geliĢtirilmiĢtir(Liao vd., 2004; Samet, 2019).  ġekil 1’deki elektrik 

devresine Kirchhoff  akımlar yasası uygulandığında: 

∑          
    

  

 

   

 

∑    (  (  )    )
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                        (2) 

 

Denklem (2) elde edilir. Bu diferansiyel denklem setinden n nöron sayısı olmak üzere 

  (          )   olarak ifade edilen durum değiĢkenine ait vektörünü,    devre 

gerçeklemesinde kullanılan direnç ve kapasite değerlerinden oluĢan ve       (    )  

olarak tanımlanan matrisi,     nöron ağırlık katsayılarından oluĢan bağlantı matrisini, 

  (  (  )      (  )     (  ))  nöron aktivasyonlarını   (           )  giriĢ 

vektörünü ifade etmektedir. Hopfield tarafından geliĢtirilen (2) ile ifade edilen denkleme 1983 

yılında Cohen-Grossberg   (  ( )) ile gösterilen bir kuvvetlendirici fonksiyonunu ekleyerek 

yeni bir model oluĢturulmuĢtur(Samet, 2019). Hopfield yapay sinir ağı Cohen-Grossber yapay 

sinir ağının özel bir durumudur(S. Guo ve Huang, 2006; Y. Guo, 2012). 

 

   

  
   (  ( ))  [     ( )  ∑      (  ( ))    

 

   

]                

               (3) 

  (  ( )) pozitif bir sabittir(Guo ve Huang, 2006), yakınsama hızı için kontrol parametresi 

olup denge noktası üzerinde etkisi yoktur(Orman, 2008). (3) ile gösterilen denklem sistemini 

vektör-matris formunda yazacak olursak: 

 

   

  
  ( ( ))[  ( ( ))    ( ( ))   ] 

                (4) 

elde etmiĢ oluruz. 

 

 

 
Şekil 2 : Tek girişli ve tek nöronlu bir devre modeli 
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ġekil 2’de gösterildiği gibi bir nöron örneği gösterilmiĢtir. Bu devrenin kararlılığını 

incelemeden önce varsayım olarak giriĢleri sıfıra ayarladık (     ). Temel devre analizi 

tekniklerini kullanarak analiz ettiğimizde (5) ile gösterilen denklemi elde ederiz. 

    
    

  
 

  

  
    

           (5) 

(5) ile gösterilen denklemi toparlarsak: 

 

  
  

 

 
[ 

  

  
 

  

  
]          (6) 

 

Denklemini elde etmiĢ oluruz. 

Denklem (6)’nın  Lyapunov fonksiyonu 

 

 ( )   ( ( ))  
 

 
   

           (7) 

 

olarak buluruz. Denklem (7)’de elde ettiğimiz enerji fonksiyonun türevini alırsak: 

 

  ( )       
   

 

  
  

  
 

  
  

         (8) 

 

Denklem (8)’den görüldüğü gibi      olduğundan sistemin enerji fonksiyonun türevi 

sıfırdan küçüktür. Dolaysıyla denklem (1) sağlanmıĢ olur. Sistemin asimptotik kararlı olduğu 

görülür. 

 

 

SONUÇ 

 

Bu çalıĢmada Lyapunov kararlılık teoremlerine fiziksel anlam katarak yapay sinir ağlarına 

benzer elektrik devresi üzerinde bir enerji fonksiyonu yazılarak kararlılık analizi yapıldı. 

Fiziksel anlamdan yola çıkarak enerji fonksiyonun türevinin sistemde harcanan gücün negatif 

değerine eĢit olduğu gösterilmiĢtir. Cohen-Grossberg yapay sinir ağının kararlılığı ile ilgili 

literatürde birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmaların çoğu gecikme parametresi ilave 

edilerek kararlılık analizi yapılmıĢtır. Bu çalıĢmamızda temel Cohen-Grossberg kararlık 

analizi yapılarak gelecekte gecikme parametresi ile çalıĢacak araĢtırmacılara yeni yöntemler 

katması amaçlanmıĢtır. 
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ÖZET 

Fiziksel olarak aktif yaşam süren çocuklarda fiziksel ve ruhsal sağlığın iyileştiği, motorik 

yetilerin arttığı ve akademik başarının geliştiği bilinmektedir. Çocukların hareketli yaşam 

sürerek sağlıklı yaşadığı, geliştiği, öğrendiği ve akademik yönüyle de daha başarılı olduğu 

belirtilmektedir. Bu bilgilerden hareketle, bu çalışmada life kinetik çalışmalarına katılan 

çocukların yağ oranı ve akademik başarılarının araştırılması amaçlandı. 

Araştırmaya 11-12 yaşlarında okullarında life kinetik çalışmalarına katılan 20 (10 erkek, 10 

kız) denek, sportif çalışmalara katılmayan 20 (10 erkek, 10 kız) kontrol olmak üzere toplam 

40 sağlıklı gönüllü öğrenci katıldı. Çalışma verilerinin toplanması için denek grubuna 8 hafta 

boyunca haftada 1 gün 40-45 dk life kinetik egzersizleri yaptırıldı ve kontrol grubu ile yağ 

düzeyi ve akademik başarıları bakımından karşılaştırıldı. Verilerin istatistiki 

değerlendirilmesinde grupların tanımlayıcı istatistikleri ile birlikte gruplar arası denek ve 

kontrol grubu değerleri arasındaki farkların belirlenmesi için Bağımsız Gruplarda Mann-

Whitney U testinden yararlanıldı. 

Genel olarak, denek ve kontrol grubunun yağ düzeyi için VKİ (Vücut Kitle İndeksi) değerleri, 

akademik başarı için matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil, beden eğitimi, sosyal bilgiler 

başarı notları ve ortalama başarı puanları, adı geçen sıraya göre, denek grubu için 18,64, 64,80 

puan, 79,15 puan, 70,45 puan, 77,00 puan, 86,25 puan, 57,00 puan, 72,44 puan; kontrol grubu 

için 19,10, 52,55 puan, 74,50 puan, 64,15 puan, 66,35 puan, 80,75 puan, 51,25 puan, 64,93 

puan olarak belirlendi. Cinsiyete göre erkeklerde, yukarıda  adı geçen sıraya göre, denek 

grubu için 18,53, 70,90 puan, 80,50 puan, 73,50 puan, 73,90 puan, 91,00 puan, 54,00 puan, 

73,97 puan; kontrol grubu için 18,91, 52,60 puan, 72,30 puan, 67,00 puan, 71,20 puan, 78,50 

puan, 54,70 puan, 66,10 puan ve bayanlarda denek grubu için 18,73, 58,70 puan, 77,80 puan, 

67,40 puan, 80,10 puan, 81,50 puan, 60,00 puan, 70,92 puan; kontrol grubu için 19,30, 52,50 

puan, 76,70 puan, 61,30 puan, 61,50 puan, 83,00 puan, 47,80 puan, 63,80 puan tespit edildi. 

Genel grupta denek ve kontrol grubu karşılaştırıldığında çocukların yağ düzeyi ve akademik 

başarı puanları arasında anlamlı fark (p>0,05) bulunmadı. Cinsiyete göre ise, erkeklerde 

beden eğitimi başarı puanları arasında, kızlarda yabancı dil başarı puanları arasında denek 

grubu lehine anlamlı farklar (p<0,05) gözlendi. 

Araştırma verilerinden hareketle okullarda uygulanan life kinetik egzersizlerinin çocukların 

vücut yağ düzeylerini etkilemediği ve akademik başarılarını arttırmadığı sonucuna ulaşıldı.  

Anahtar Sözcükler: Çocuklar, life kinetik egzersizleri, akademik başarı. 
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THE EFFECT ON FAT LEVELS AND ACADEMIC SUCCESS OF LIFE KINETIC 

EXERCISES APPLIED IN CHILDREN 

ABSTRACT 

It is known that physical and mental health improves, motor skills increase, and academic 

success improves in children who lead a physically active life. It is stated that children live 

healthy, develop, learn and they are more successful in academic aspects by leading an active 

life. Based on this information, in this study, it is aimed to investigate the fat ratio and 

academic achievement of children participating in life kinetic studies. A total of 40 healthy 

volunteer students at the age of 11-12, including 20 subjects (10 boys, 10 girls) who 

participated in life kinetic studies at their school, and 20 (10 boys, 10 girls) controls who did 

not participate in sports activities, are included to the study. In order to collect the study data, 

40-45 minutes of life kinetic exercises have been performed once a week for 8 weeks in the 

subject group and has compared with the control group in terms of fat level and academic 

achievement. In the statistical evaluation of the data, the Mann-Whitney U Test in 

Independent Groups is used to determine the descriptive statistics of the groups and the 

differences between the values of the subject and control groups among the groups. 

In general, BMI (Body Mass Index) values for the fat level of the subject and control groups, 

mathematics, science, Turkish, foreign language, physical education, social studies 

achievement grades and average achievement scores for academic achievement, in the order 

mentioned, it is determined for the subject group as 18.64, 64.80 points, 79.15 points, 70.45 

points, 77.00 points, 86.25 points, 57.00 points, 72.44 points; for the control group as 19.10, 

52.55 points, 74.50 points, 64.15 points, 66.35 points, 80.75 points, 51.25 points, 64.93 

points. For males by gender, in the above-mentioned order, it is determined for the subject 

group 18.53, 70.90 points, 80.50 points, 73.50 points, 73.90 points, 91.00 points, 54.00 points, 

73.97 point; for the control group 18.91, 52.60 points, 72.30 points, 67.00 points, 71.20 

points, 78.50 points, 54.70 points, 66.10 points and for female subjects 18.73, 58.70 points, 

77.80 points, 67.40 points, 80.10 points, 81.50 points, 60.00 points, 70.92 points; fort he 

control group 19.30 points, 52.50 points, 76.70 points, 61.30 points, 61.50 points, 83.00 

points, 47.80 points, 63.80 points. When the subjects and control groups are compared in the 

general group, there is no significant difference between the children's fat levels and academic 

achievement scores (p>0.05). According to gender, significant differences are observed 

between physical education achievement scores in boys and foreign language achievement 

scores in girls in favor of the subject group (p<0.05). 

Based on the research data, it is concluded that life kinetic exercises applied in schools do not 

affect children's body fat levels and academic achievement. 

Keywords: Children, life kinetic exercises, academic achievement. 

 

GĠRĠġ 

Okul başarısını ölçmenin belirli güçlükleri bulunmaktadır. Başarı, hedeflenen sonuca varma, 

beklenen amaca ulaşma ve davranış değişikliği elde etme olarak ifade edilmektedir. Eğitim 

bakımından değerlendirdiğimizde ise başarı; program kazanımları ile tutarlı davranış 

örüntüleridir. Yani bir öğrenci programda yer alan kazanımları yapabildiği ölçüde başarılı 

diye adlandırılabilir (Tural, 2002; Tekin 2004; Karadağ ve Arıcı, 2007). Çünkü öğrencilerin 

akademik başarıları, eğitim faaliyetlerinin ne derece tesirli olduğunun bir işareti olarak kabul 

edilir. Eğitim üzerine yapılan birçok araştırmanın en önemli amacı; öğrencilerin akademik 

başarılarının hangi yollarla arttırılabileceğini saptamak, başarısızlığa sebep olan etmenleri 
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aramak, bu etmenlerin nasıl düzeltileceğini belirlemek ve eğitim sistemini daha etkili bir hale 

getirmek olmuştur (Peker, 2017). 

Akademik başarı kavramı, çoğunlukla okulda öğretilen dersler sonucunda öğretmenlerin 

uygun gördüğü notlarla, sınavlardan alınan puanlarla veya her ikisiyle beraber karar verilen 

yetenekler ve elde edilen bilgilerin bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Akademik başarı, 

öğrencilerin geleceğini çizmesine rehber olduğu için, mesleki ve toplumsal açıdan hayata 

hazırlanmalarına yardım ettiği için, ebeveynler açısından da son derece önemli görülmektedir 

(Sarıer, 2016). Akademik başarı cinsiyet, yaş, öğrencilerin bireysel özellikleri, yaşanılan 

bölgenin koşulları, etnik köken, okulun çevresel şartları ve eğitim ortamının mevcut 

kapasitesi, öğretmenlerin liyakati ve deneyimi, ailenin maddi durumu, ailenin eğitim düzeyi 

ve işi, anne baba tutumu gibi birçok faktörden etkilenebilmektedir. Ailenin maddi durumunun 

ve eğitim düzeyinin akademik başarıyı etkileyen en temel etmen olduğu bilinmektedir 

(Aycan, 2016). Aynı zamanda akademik başarıyı etkileyen öğrenciden kaynaklanan 

durumların öz saygı, öz yeterlik, motivasyon ve çalışma düzeni olduğu da belirtilmektedir 

(Dadlı, 2015; Klomegah, 2007; Özer ve Anıl, 2011; Şevik, 2014). 

Fiziksel etkinlik ve spor konusu, akademik başarı ile ilgili özellikle yakın zamanda yapılan 

çalışmaların odağı haline gelmiştir. Sportif aktiviteler, yalnızca bireylerin bedensel ve 

psikolojik yönden iyileştirilmesi için gerçekleştirilen etkinlikler silsilesi olarak görülmekten 

ziyade çok daha fazla anlam ifade etmeye başlamıştır.  Çocuk ve gençlerde fiziksel 

etkinliklerin matematik, Türkçe ve fen bilimleri derslerine pozitif yönde katkı sağladığı ifade 

edilmektedir. Fiziksel etkinliklerin ve sporun, aerobik yetenek ve kas gücünü arttırarak, stres 

ve kaygı düzeyini azalttığı, davranışların olumlu yönde farklılaşmasını sağladığı 

bildirilmektedir. Aynı zamanda bireyleri, öz disiplini yüksek, zamanı verimli yönetme 

noktasında başarılı olan, olumlu düşünen, sağlıklı beslenmeye ve kaliteli uykuya önem veren, 

tehlikeli durumlardan uzak sağlıklı bireyler haline getirerek akademik başarıyı arttırdığı ve 

bilişsel görevlerin daha başarılı bir biçimde yerine getirilmesini sağladığı belirtilmektedir (Aycan, 

2016).  

İnsan, beyninde yaklaşık yüz milyar sinir hücresine sahip bir şekilde dünyaya gelmesine 

rağmen zihinsel performansının sadece belli bir kısmını kullanabilmektedir. Bu sebeple de 

mevcut beyin kapasitesinin tamamından yararlanamamaktadır. Beynin bilişsel yeterliliğini ve 

daha verimli bir şekilde kullanılma yetisini arttırabilmek amacıyla life kinetik antrenmanları 

adıyla Almanya’da alışılagelmişin dışında, güncel bir antrenman modeli geliştirilmiştir. Beyni 

normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya zorlayan bu modelde; komplike fiziksel egzersizler 

ile beynin sağ ve sol bölümünü canlandırmak, beyinde yeni sinaps bağlantıları inşa etmek, 

kompleks hareketlerle beynin üretkenliğini arttırmak hedeflenmektedir (Lutz, 2010). Life 

kinetik antrenmanları çocukların, gençlerin, yetişkinliklerin, sporcuların kısacası tüm 

bireylerin eğitimi için kullanılabilmektedir. Life kinetik antrenmanlarının bireyler üzerindeki 

tesiri incelendiğinde stres ve kaygı seviyesinde azalma, belleğin daha güçlü hale gelmesi, 

daha kolay ve çevik bir biçimde öğrenme, bedensel yeteneklerin gelişimi, kendine güvenme 

düzeyinde artma gibi durumlar görülmektedir (Sarıer, 2016). 

Fiziksel etkinliklerin akademik başarı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirten birçok 

çalışmalardan hareketle “yeni bir fiziksel etkinlik türü olan life kinetik antrenmanlarının da 

akademik başarıya etkisi var mıdır?” sorusunu akla getirmektedir. Bu sorudan hareketle life 

kinetik antrenmanlarının öğrencilerin akademik başarısını arttırmak için kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Life Kinetik antrenmanlarının bilişsel işlemler üzerine etkisini inceleyen 

birtakım çalışmalar mevcut olmasına karşın life kinetik antrenmanları ile öğrencilerin 

akademik başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma 
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literatür oluşturulması, beden eğitimi ve spor alanındaki diğer araştırmacılara fayda 

sağlanmasından hareketle çocuklarda uygulanan life kinetik egzersizlerinin yağ düzeyi ve 

akademik başarılarına etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni olarak İstanbul ili Arnavutköy ilçesine bağlı Akşemsettin İmam Hatip 

Ortaokulunda öğrenim gören 11-13 yaş aralığındaki 7.sınıf öğrencilerinden 20 erkek ve 20 kız 

sağlıklı ve gönüllü öğrenci seçilmiştir. Rastgele seçilen 10 kız ve 10 erkek öğrenci deney 

grubunu, 10 kız ve 10 erkek öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanabilmesi için öncelikle Amasya Üniversitesi etik kurulundan ve Milli Eğitim 

Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra Life Kinetik antrenmanları ve çalışma 

programı hakkında öğrencilere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Life kinetik 

egzersizlerinin etkisinin ilişkin verilerin elde edilmesi için deney grubundaki öğrencilere, 

araştırmacı tarafından 8 hafta boyunca haftada 1 gün, 40-45 dakika olacak şekilde life kinetik 

eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna life kinetik egzersizi yaptırılmamıştır. Değerlendirme için 

denek ve kontrol grubunun yağ düzeyi için VKİ (Vücut Kitle İndeksi) değerleri, akademik 

başarı için matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil, beden eğitimi, sosyal bilgiler başarı 

notları ve ortalama başarı puanları alınarak kontrol grubu ile deney grubu karşılaştırılmıştır. 

Akademik başarının tespit edilmesi amacıyla öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılındaki 

birinci dönem birinci sınav notları dikkate alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 25 Statistics paket programından yararlanılmıştır. 

Deney grubu ve kontrol grubu yağ düzeyi ve akademik başarıları bakımından 

karşılaştırılmıştır. Verilerin istatistiki değerlendirilmesinde grupların tanımlayıcı istatistikleri 

ile birlikte gruplar arası denek ve kontrol grubu değerleri arasındaki farkların belirlenmesi için 

Bağımsız Gruplarda Mann-Whitney U testinden yararlanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven 

aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Çocuklarda uygulanan life kinetik egzersizlerinin akademik başarı üzerindeki etkisine ilişkin 

elde edilen verilere ilişkin bulgular aşağıdaki tablolarda yer almaktadır: 

 

Tablo 1. Genel grupta deneklerin fiziksel özellikleri ve akademik başarıları dağılımı 

 

DeğiĢkenler 

Denek Kontrol 

n X±Sd Min Mak n X±Sd Min Mak 

Boy 20 152,3+4,5 145 160 20 153,5+7,1 138 163 

Kilo 20 43,3+8,2 32 64 20 45,2+9,6 28 67 

VKİ 20 18,64+3,1 14,6 26,6 20 19,1+3,4 13,8 26,5 

Matematik 20 64,8+24,2 18 97 20 52,5+23,2 12 90 

Fen Bilgisi 20 79,1+17,1 39 100 20 74,5+16,4 31 98 
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Türkçe 20 70,4+22 33 100 20 64,1+21,9 30 100 

Yabancı Dil 20 77+18,4 47 100 20 66,3+15,9 40 100 

Beden Eğitimi 20 86,2+15,8 50 100 20 80,7+11,3 60 100 

Sosyal Bilgiler 20 57+19 25 94 20 51,2+16,4 22 86 

Ortalama Puan 20 72,4+15,8 40 90,3 20 64,9+14,8 39,1 89,1 

 

Tablo 1 incelendiğinde, denek grubunun yağ düzeyi (VKİ) için değeri 18,64; kontrol 

grubunun yağ düzeyi (VKİ) için değeri ise 19,10 olarak bulunmuştur. Akademik başarı için 

matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil, beden eğitimi, sosyal bilgiler dersleri başarı 

notları ve ortalama başarı puanları, adı geçen sıraya göre, denek grubu için 64,80 puan, 79,15 

puan, 70,45 puan, 77,00 puan, 86,25 puan, 57,00 puan, 72,44 puan olarak belirlenmiştir. 

Akademik başarı için matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil, beden eğitimi, sosyal 

bilgiler dersleri başarı notları ve ortalama başarı puanları, adı geçen sıraya göre, kontrol grubu 

için 52,55 puan, 74,50 puan, 64,15 puan, 66,35 puan, 80,75 puan, 51,25 puan, 64,93 puan 

olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Cinsiyete göre deneklerin fiziksel özellikleri ve akademik başarıları dağılımı 

 

Test 

 

DeğiĢkenler 

Denek Kontrol 

n X±Sd Min Mak n X±Sd Min Mak 

 

 

 

 

 

Erkek 

Boy 10 152,9+5 145 160 10 153,3+8,5 138 163 

Kilo 10 43,4+8,4 32 64 10 44,9+12,5 28 67 

VKİ 10 18,53+3,3 14,6 26,6 10 18,9+4,2 13,8 26,5 

Matematik 10 70,9+17,1 37 88 10 52,6+26,6 12 90 

Fen Bilgisi 10 80,5+12,1 60 95 10 72,3+20,6 31 98 

Türkçe 10 73,5+22,5 38 100 10 67+26,4 30 100 

Yabancı Dil 10 73,9+15,2 56 94 10 71,2+18,7 45 100 

Beden Eğitimi 10 91+13,4 60 100 10 78,5+13,9 60 100 

 Sosyal Bilgiler 10 54+21,5 26 94 10 54,7+21,2 22 86 

 Ortalama Puan 10 73,9+13,4 51,6 90,1 10 66+18,3 39,1 89,1 

 

 

 

 

 

Kız 

Boy 10 151,7+4,1 147 160 10 153,8+5,8 143 162 

Kilo 10 43,3+8,4 35 59 10 45,6+6,2 38 60 

VKİ 10 18,7+3 15,3 25,2 10 19,3+2,7 16 26,3 

Matematik 10 58,7+29,3 18 97 10 52,5+20,6 19 78 

Fen Bilgisi 10 77,8+21,6 39 100 10 76,7+11,7 59 95 

Türkçe 10 67,4+22,3 33 100 10 61,3+17,3 34 86 

Yabancı Dil 10 80,1+21,5 47 100 10 61,5+11,6 40 80 

Beden Eğitimi 10 81,5+17,1 50 100 10 83+8,2 70 100 

 Sosyal Bilgiler 10 60+16,8 25 76 10 47,8+9,5 28 60 

 Ortalama Puan 10 70,9+18,5 40 90,3 10 63,8+11,2 44,1 77,1 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, denek ve kontrol grubunun yağ düzeyi için VKİ değerleri ve 

matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil, beden eğitimi, sosyal bilgiler başarı notları ve 

ortalama başarı puanları cinsiyete göre erkeklerde, adı geçen sıraya göre, denek grubu için 

18,53, 70,90 puan, 80,50 puan, 73,50 puan, 73,90 puan, 91,00 puan, 54,00 puan, 73,97 puan; 
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kontrol grubu için 18,91, 52,60 puan, 72,30 puan, 67,00 puan, 71,20 puan, 78,50 puan, 54,70 

puan, 66,10 puan ve kızlarda denek grubu için 18,73, 58,70 puan, 77,80 puan, 67,40 puan, 

80,10 puan, 81,50 puan, 60,00 puan, 70,92 puan; kontrol grubu için 19,30, 52,50 puan, 76,70 

puan, 61,30 puan, 61,50 puan, 83,00 puan, 47,80 puan, 63,80 puan olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Denek ve kontrol grubu farkları dağılımı 

 

DeğiĢkenler 

 

n 

Denek Kontrol  

t 

 

p X±Sd X±Sd 

Boy 20 152,3+4,5 153,5+7,1 -,658 ,514 

Kilo 20 43,3+8,2 45,2+9,6 -,669 ,508 

VKİ 20 18,64+3,1 19,1+3,4 -,454 ,653 

Matematik 20 64,8+24,2 52,5+23,2 1,634 ,111 

Fen Bilgisi 20 79,1+17,1 74,5+16,4 ,874 ,387 

Türkçe 20 70,4+22 64,1+21,9 ,905 ,371 

Yabancı Dil 20 77+18,4 66,3+15,9 1,952 ,058 

Beden Eğitimi 20 86,2+15,8 80,7+11,3 1,263 ,214 

Sosyal Bilgiler 20 57+19 51,2+16,4 1,022 ,313 

Ortalama Puan 20 72,4+15,8 64,9+14,8 1,546 ,130 

p<0,05*,p<0,01** 

Tablo 3’te de görüldüğü üzere, genel grupta denek ve kontrol grupları karşılaştırıldığında 

çocukların yağ düzeyi (VKİ) ve akademik başarı puanları arasında anlamlı bir fark (p>0,05) 

bulunmamıştır. Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil, beden eğitimi, sosyal bilgiler 

başarı puanları ve ortalama puanların deney grubunda, kontrol grubundan daha yüksek olduğu 

görülse de anlamlı bulunmamıştır.. 

Tablo 4. Cinsiyete göre denek ve kontrol grubu farkları dağılımı 

 

Test 

 

DeğiĢkenler 

 

n 

Denek  

n 

Kontrol  

t 

 

p X±Sd X±Sd 

 

 

 

 

Erkek 

Boy 10 152,9+5 10 153,3+8,5 -,127 ,900 

Kilo 10 43,4+8,4 10 44,9+12,5 -,313 ,758 

VKİ 10 18,5+3,3 10 18,9+4,2 -,222 ,827 

Matematik 10 70,9+17,1 10 52,6+26,6 1,826 ,084 

Fen Bilgisi 10 80,5+12,1 10 72,3+20,6 1,085 ,292 

Türkçe 10 73,5+22,5 10 67+26,4 ,592 ,561 

Yabancı Dil 10 73,9+15,2 10 71,2+18,7 ,353 ,728 

Beden Eğitimi 10 91+13,4 10 78,5+13,9 2,036 ,057 

 Sosyal Bilgiler 10 54+21,5 10 54,7+21,2 -,073 ,942 

 Ortalama Puan 10 73,9+13,4 10 66+18,3 1,099 ,286 

 

 

 

Boy 10 151,7+4,1 10 153,8+5,8 -,919 ,370 

Kilo 10 43,3+8,4 10 45,6+6,2 -,688 ,500 

VKİ 10 18,7+3 10 19,3+2,7 -,438 ,667 
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Kız 

Matematik 10 58,7+29,3 10 52,5+20,6 ,546 ,591 

Fen Bilgisi 10 77,8+21,6 10 76,7+11,7 ,141 ,889 

Türkçe 10 67,4+22,3 10 61,3+17,3 ,682 ,504 

Yabancı Dil 10 80,1+21,5 10 61,5+11,6 2,402 ,027* 

Beden Eğitimi 10 81,5+17,1 10 83+8,2 -,249 ,806 

 Sosyal Bilgiler 10 60+16,8 10 47,8+9,5 1,992 ,062 

 Ortalama Puan 10 70,9+18,5 10 63,8+11,2 1,036 ,314 

p<0,05*,p<0,01** 

 

Tablo 4’te, cinsiyete göre, kızlarda yabancı dil başarı puanları arasında denek grubu lehine 

anlamlı fark (p<0,05) olduğu gözlenmiştir. Erkeklerde matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı 

dil, beden eğitimi, sosyal bilgiler başarı puanları ve ortalama puanı arasında anlamlı bir fark 

çıkmasa da deney grubunun ortalamalarının kontrol grubundan daha yüksek değerlere sahip 

olduğu gözlenmektedir. Kızlarda ise matematik, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler başarı 

puanları ve ortalama puanı arasında anlamlı bir fark çıkmasa da deney grubunun 

ortalamalarının kontrol grubundan daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Çocuklarda Life Kinetik egzersizlerinin akademik başarıya etkisinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, genel grupta denek ve kontrol grupları 

karşılaştırıldığında çocukların yağ düzeyi (VKİ) ve akademik başarı puanları arasında anlamlı 

bir fark (p>0,05) bulunmadığı görülmektedir. Sevimli (2008) fiziksel egzersize katılan 204 ve 

katılmayan 208 bireyle yapmış olduğu çalışmasında; fiziksel egzersiz ve vücut kitle 

indeksinin ilişkisini incelemiştir. Çalışma sonucunda fiziksel egzersize katılan ve katılmayan 

bireyler arasında VKİ yönünden anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (Sevimli, 2008). 

Bir araştırmada düzenli egzersiz yapma alışkanlığı olan 13-14 yaşındaki 750 öğrencinin okul 

başarıları sınav sonuçlarıyla değerlendirilmiştir. Bu çalışmada düzenli egzersiz alışkanlığının 

stres, anksiyete ve depresyonu azalttığı ve bunun da öğrencinin akademik performansına 

olumlu etki yaptığına dikkat çekilmiştir (Hasmin ve ark, 2012). Augsburg Üniversitesi 

tarafından yapılan bir araştırmada, 9-10 yaşlarındaki 42 çocuktan 20’sine 3 haftalık bir süreci 

kapsayan 11 tane life kinetik egzersiz eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin her biri yaklaşık 45 

dakika sürmüştür. Karşılaştırmalı matematik çalışmalarında öğrencilerin bilişsel 

performansında life kinetik egzersizlerinin etkileri test edilmiştir. Test sonrasında life kinetik 

egzersiz eğitimi alan grubun %44,74’lük bir ilerleme kaydettiği, eğitim almayan grubun ise 

%15,28’lik bir ilerleme kaydettiği bildirilmiştir. Life kinetik egzersiz eğitimi alan grubun 

özellikle matematiksel becerilerin kullanımında, kompleks konularla başa çıkma yeteneğinde 

önemli artış yaşadığı gözlenmiştir (Beck, 2008). Cinsiyete göre kızlarda yabancı dil başarı 

puanları arasında denek grubu lehine anlamlı fark (p<0,05) olduğu tespit edilmiştir. Yani life 

kinetik egzersizi eğitimi alan kızların almayan kız öğrencilere göre yabancı dil dersinde 

farklılaştığı görülmüştür. Bu konuda yapılan araştırmalar da sınırlıdır. Akademik başarının 

uygun çevresel koşullar sağlandığında cinsiyetler arasında farklı olup olmadığını inceleyen 

çalışmalarda benzer çevresel ortamlarda kızların okul başarısının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (McCoy, 2005). Kızlarda yabancı dil başarı puanları arasında denek grubu lehine 

anlamlı fark bulunması Beck (2008) ve McCoy (2005)’un alışma sonucuyla benzerlik 

göstermektedir. 
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Life Kinetik egzersiz modeli, literatürde son zamanlarda dikkat çeken modellerden biri haline 

gelmiştir ancak bu konudaki çalışmalar hala sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada life kinetik 

egzersizlerinin akademik başarı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Fakat gelecekte yapılacak 

olan çalışmalarda bu konunun farklı değişkenler açısından irdelenmesi son derece önem teşkil 

etmektedir. Life Kinetik egzersiz modeli okullardaki beden eğitimi ve spor derslerinin 

müfredatı içine alınabilir ve bu sayede çocukların bu egzersizlerle küçük yaşlarda tanışması 

sağlanabilir. Bu çalışmada örneklemdeki kişi sayısının düşük düzeyde olması sonuçları 

etkilemiş olabilir. İleride yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla ve daha büyük örneklemle 

daha doğru sonuçlar elde edilebilir. 

Sonuç olarak, araştırma verilerinden hareketle, okullarda uygulanan life kinetik 

egzersizlerinin çocukların vücut yağ düzeylerini etkilemediği ve akademik başarılarını 

arttırmadığı söylenebilir. 
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ÖZET 

Bu çalıĢma ile Ankara‟da bulunan ve Anadolu Selçuklu Dönemi ahĢap sanatının karakteristik 

özelliklerini taĢıyan Arslanhane Camii minberi malzeme, boyut, yapım tekniği ve süsleme 

özellikleri bakımından incelenmiĢtir. Minbere iliĢkin detaylı bilgiler, çalıĢma için geliĢtirilen 

envanter formuna kaydedilmiĢ ve fotoğraf ile belgelendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Elde 

edilen veriler, literatür ile mukayeseli olarak değerlendirilmiĢ ve minberin ölçekli teknik 

resimleri oluĢturulmuĢtur. AraĢtırma sonuçlarına göre, minber ölçülerinin 358,5 cm x 343 cm 

x 107 cm  (uzunluk x yükseklik x geniĢlik ) olduğu, ahĢap malzeme olarak ceviz kullanıldığı, 

minberin köĢk, kasnak, külah ve giriĢ kısmında yer alan kemer ve kitabenin özgün olmadığı, 

oyma ve çakma kündekâri tekniği ile yapılan minberin yan aynalık yüzeylerinde düĢey yönde 

çatlaklar oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Koruyucu katmanda ve alt kaide üzerine dekupe oyma 

tekniği ile uygulanan bordürlerde yer yer dökülmelerin oluĢtuğu görülmüĢtür. Minber 

korkuluklarının kafes iĢi kündekâri tekniği ile yapıldığı, genel tezyinatta ise rumi, palmet ve 

lotus figürlerinin kıvrımlı dallarla oluĢturduğu motiflerin kullanıldığı; sekiz kollu yıldız, 

altıgen ve beĢgenlerden oluĢan geometrik süslemelerin tezyinatta ön plana çıktığı 

belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Arslanhane Camii, AhĢap minber, Süsleme, Yapım tekniği 

 

AN INVESTIGATION OF ANKARA ARSLANHANE MOSQUE’S MINBAR IN 

TERMS OF MATERIAL, DIMENSION, ORNAMENT AND CONSTRUCTION 

ABSTRACT 

In this study, the investigation of the minbar which is present in Arslanhane Mosque in 

Ankara and   bearing the characteristic features of Anatolian Seljuk period, is aimed to cover 

in terms of material, dimension, ornament, and construction. The detailed information about 

the minbar is recorded to the form of inventory which is developed for the aim of this study 

and documented with photographs. The collected data is compared with the related literature, 

and the scaled technical drawings are formed. According to the results of the research, it is 

defined that the minbar is measured as 358, 5 cm x 343 cm x 107 cm (length x height x 

width), walnut is used as a wooden material, the belt and epitaph which are located on the 
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pavilion, hoop, cone and entrance part are found not to be authentic, and the surfaces of the 

side backboard present in the minbar which is made with the carving and wood inlaying 

kundekari technique have vertical cracks.  In some parts of the protective layer and in the 

kerbs subjected the decoupage carving technique on the low pedestal, affusions are observed.  

It is depicted that the railings of the minbar are made with the cage form kundekari technique, 

while in general ornamentation, the motives having the rumi, palmette, and lotus figures with 

curly branches are used, and geometrical ornamentation made up of eight-legged star, 

hexagon and pentagon come into prominence in terms of ornamentation.  

 Key words: Arslanhane Mosque, Wooden Minbar, Ornament, Construction 

 

GİRİŞ  

Ortaçağ Anadolu Türk Sanatı olarak anılan Anadolu Selçuklular ve Beylikler Dönemi Sanatı 

zaman içinde geliĢim mekanizmasıyla kendinden sonraki dönemlere temel sağlamıĢtır 

(BaĢkan, 1987). Anadolu Selçukluların geliĢtirdiği sanat üslubu, yalnızca mimari eserlerde 

değil beraberinde bu eserlerin süsleme biçimleri ve tekniklerini de kapsamaktadır. XII. ve 

XIV. yüzyıllar arasında genel bir belirlemeyle Anadolu Selçukluları sanatlarında ulaĢtıkları 

baĢarıyı malzeme, teknik, konu ve kompozisyon kullanımlarıyla büyük ölçüde ortaya 

koymuĢlardır (Akgül Özlem, 1992).  

Anadolu Selçuklu döneminde özellikle ahĢap, taĢ ve çini süsleme alanlarında çok baĢarılı 

örnekler meydana getirmiĢ ve bir kısım dini mimari elamanı olarak kullanılan bu 

malzemelerde, malzemeye uygun teknikleri geliĢtirerek yeni bir ekol geliĢtirmiĢlerdir (Öney, 

1992). XII. ve XIII. yüzyıllarda birbirine paralel olarak Mısır‟da Fatîmilerin, Suriye‟de 

Eyyubilerin, Anadolu‟da ise Selçukluların ahĢap iĢçiliğini geliĢtirdiği görülmektedir (Öney, 

1976).  

AhĢabın doğada kolaylıkla bulunabilmesi ve kolay iĢlenebilir olması mimari yapı 

elemanlarında yüzyıllar boyu kullanılmasına sebep olmuĢtur. AhĢabın kolay iĢlenebilir olması 

ahĢap sanatını meydana getirmiĢ, özellikle Türk–Ġslam Sanatının vazgeçilmez malzemesi 

haline gelmiĢtir. En iyi örneklerini mihrap, minber, sütun, rahle, kapı ve pencere gibi dini 

yapıların mimari elemanlarında görmek mümkündür (Söğütlü, Döngel, Togay, Döngel, 2014). 

AhĢap malzeme, Türkler tarafından çok eski tarihlerden itibaren sanat ve mimarlık alanında 

kullanılmıĢ, Türklerin Ġslamiyet‟i kabulünden sonra ise ahĢap malzeme kullanılarak ahĢap 

direkli ve ahĢap tavanlı camiler yapılmıĢtır (Arık, 1973; Aslanapa, 2007). Karahanlılar 

Dönemi‟ne kadar uzanan bu camii tipi, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devleti dönemlerinde de 

devam etmektedir. AhĢap direkli cami geleneği Anadolu Selçukluları ve Beylikler 

Dönemi‟nde de devam ederek, Türkler tarafından Anadolu‟ya getirilmiĢ ve Anadolu‟da yeni 

geliĢme alanları bulmuĢtur (Kuran, 1972).  
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Ġlk Selçuklu ahĢap minberlerinin iskeleti (XII. yy) kapı söveleri, merdiven korkulukları, Ģerefe 

(köĢk) altları ile yan satıhların alt kısımlarında boydan boya uzatılmıĢ genellikle dikdörtgen 

prizma Ģeklinde hazırlanmıĢ ceviz, elma, armut gibi sıcağa ve rutubete dayanabilen sert 

ağaçlar kullanılarak oluĢturulmuĢtur. Bu iskelet (çatı) arasında kalan yüzeylerin, dayanıklı sert 

ağaçlardan yapılmakla beraber zamanla çatlayıp bozulmamaları için küçük parçalarla 

doldurulmuĢtur.  Bu parçalar çok kollu yıldızlar ve çeĢitli geometrik Ģekillerde kesilir, 

kenarları yuvalı, diĢli olarak hazırlanır, birbirine geçme olarak yerlerine yerleĢtirilir, bu 

suretle çatılar (yan aynalar) arasındaki yüzler de tamamlanırdı. Kündekâri tekniği olarak 

adlandırılan bu teknik, bu döneme ait minberlerin genelinde uygulanmıĢtır (Apa KurtiĢoğlu, 

2015).  

Kündekâri; Türk-Ġslam sanatında, ağaç malzemede, ortamın bağıl nem ve sıcaklık farklılıkları 

etkisi ile meydana gelen boyutsal değiĢimlere imkân sağlamak üzere iç gerilmeleri azaltılmıĢ 

büyük ve dekoratif yüzeyler elde etmek için geometrik Ģekilli ve küçük ölçülü parçaların 

birbirine geçmeli olarak birleĢtirilmesinde uygulanan “yapım tekniği” olarak 

tanımlanmaktadır (Söğütlü, 2004). 

Klasik olarak nitelendirilebilen bir minber, kapı, gövde ve Ģerefe (taht-köĢk) olarak üç esas 

kısımdan oluĢur. Kapı; yan söveleri, aynalığı, tacı ve kapı kanatlarını içermektedir. Gövde; 

yan aynalıklar, merdiven, korkuluk, Ģerefe/köĢk, köĢk altı ve aynalık altı kısımlarından 

oluĢmaktadır. ġerefe (köĢk-taht) denilen kısımda ise sahanlık, kubbe veya külah ve âlem 

bulunmaktadır (Oral, 1962).  

Literatürde, Anadolu Selçuklular ve Beylikler dönemi mimari ve sanatı kapsayan birçok 

sayıda araĢtırma yapılmıĢtır. Bu kapsamda, Aslanapa (2004), Kızıltan (1958), Öney (1971), 

Öney (1992), Kuran (1972), Öğel (1957), Söğütlü (2004) tarafından ahĢap sanatı ve teknikleri 

üzerine çalıĢmalar sunmuĢlardır. Günümüze kadar minber konusunda detaylı çalıĢmalar fazla 

bulunmazken, ilk çalıĢma 1955‟de „Anadolu Beylikler Devri Minberleri‟ konulu doktora 

tezini Haluk Karamağaralı tarafından çalıĢılmıĢtır.  Öney (1998), Uysal (1998), Akgül Özlem 

(1992),  Arık (1978), KurtiĢoğlu (2015), Arslan (2017), Erken (1983), Eyice (1988), Oral 

(1962),  tarafından yapılan çalıĢmalarda ise Arslanhane Camii ve minberi üzerine tarihsel 

süreci, ahĢap sanatı ve süsleme unsurları açısından yaklaĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada, Anadolu Selçuklulardan günümüze ulaĢabilmiĢ, Ankara il sınırı içinde yer alan 

Arslanhane (Ahi ġerafeddin) Camii ahĢap minberinin malzeme, yapım tekniği ve süsleme 

özellikleri irdelenerek, döneminde yapılan örnekleri içerisindeki yerini ve önemi 

belirlemektir. Zengin bir süsleme ve kompozisyon çeĢitliliğine sahip olan Arslanhane Cami 

minberinin, tezyinatını oluĢturan desenlerini detaylı çizimlerle belgeleyerek kayıt altına 

alınması çalıĢmanın diğer bir amacını oluĢturmaktadır.  
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

Araştırmanın Kapsamı  

Benzer çalıĢmalarda (AlakuĢ, 1990; Söğütlü, Döngel, Togay, Döngel, 2014) veri toplama 

aracı olarak kullanılan Envanter Formlarından da faydalanılarak bu araĢtırmanın amacına 

uygun bir envanter formu geliĢtirilmiĢtir. Bu form ile araĢtırma kapsamına alınan Arslanhane 

Camii minberini yerinde inceleyerek veri toplanmıĢtır. Envanter formunda, minberin ölçüleri 

iĢlenerek boyutsal özellikleri, kullanılan ahĢap malzemenin bilgileri, yapım teknikleri, 

süsleme özellikleri ve tarihsel süreç içinde oluĢan bozulmalar ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir. 

Ayrıca, incelenen esere ait donatı elemanlarını ayrıntılarıyla saptayıp daha sonra kontrol 

edebilmek ve hasarlı kısımları belirlemek için detaylı fotoğrafları çekilmiĢtir. 

BULGULAR  

Arslanhane Camii, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi‟nde, Ġç Batı Anadolu ve Orta 

Anadolu‟da geliĢen, ahĢap direkli ve içten düz tavanlı camilerin en baĢarılı örneklerinden biri 

olup, Ankara ili Altındağ ilçesi, Samanpazarı semtinde, Ankara kalesinin güneyinde, kuzey-

güney yönünde ve eğimli bir arazi üzerine inĢa edilmiĢtir (Bilici, 2016; Öney, 1998; Kızıltan, 

1958), (Fotoğraf 1). Biri doğuda, biri batıda, diğeri de kuzeyde üç giriĢi olan caminin, 

derinlemesine dikdörtgen bir yapıdadır. Kırma çatılı, çatısı kurĢun kaplı Arslanhane Caminin 

harim bölümü, beĢ dikey sahna ayıran ve dörder sıra oluĢturan altıĢar ahĢap sütun ile toplam 

24 adet ahĢap direkle Anadolu camilerinin en baĢarılı örneklerindendir (Uysal, 1998). 

 

 

Fotoğraf 1. Arslanhane Camii dıĢ cephe (Aksu, 2022) 
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Caminin inĢa tarihi ve banisine dair herhangi bir kitabe ve yazılı bir belge bulunmamaktadır 

ama caminin, batı cephesinde yer alan giriĢ kapısının sağında bulunan kırık taĢ üzerindeki 

kitabenin yazı tarzından XII. yüzyıl baĢında yapıldığı kabul edilmektedir. Banisinin, 

tahribatından dolayı okunması zor olan kitabenin üzerinde yazılı Seyfeddin isminden dolayı o 

dönemin Ankara Emiri olarak görev yapan Emir Seyfeddin ÇaĢnigir olduğu birçok literatür 

araĢtırmalarında belirtilmiĢtir (Konyalı, 1978). Minber üzerindeki kitabede 689 H. 1290 M. 

tarihinde, Ahi ġerafeddin‟in babası ve amcası olan Hüsameddin ve Hasaneddin adlı iki ahi 

kardeĢ tarafından tamirle yenilendiği kabul edilir (Öney, 1998; Aslanapa, 2004; Eyice, 1988; 

Öney, 1971). 

Arslanhane Camii ahĢap minberinin belirlenen özellikleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Minberin yapımında ceviz ağacı kullanıldığı, boyutlarının 358,5 cm x 343 cm x 107 cm  

(uzunluk x yükseklik x geniĢlik) olduğu belirlenmiĢtir. Sol tarafında yer alan korkulukta 

bulunan kitabeye göre sanatçısı, „Dülger Ebubekir oğlu Mehmet‟tir (Oral, 1962).  ġimdiki 

dönemde yerinde bulunmayan giriĢ kapısının üzerinde yer alan alınlıktaki kitabelerde 

literatürde geçen bilgilere göre, sülüs hatla yazılmıĢ iki satırda H. 689/ M. 1289/90 tarihinde 

II. Ġzzeddin Keykavus‟un oğlu olan II. Gıyaseddin Mesud‟un ikinci saltanatı esnasında, Ahi 

ġerafeddin‟in babası ve amcası olan Hüsameddin ve Hasaneddin adlı iki ahi kardeĢ tarafından 

tamir ettirildiği yazmaktadır (Oral, 1962; Öney, 1998; Konyalı, 1978; Eyice, 1988; Acun, 

Ġnci, 2016), (Fotoğraf 2.).  

 

Fotoğraf 2. Arslanhane Camii minberi 
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Dört etrafı palmet ve rumi motiflerin kıvrımlı dallarla oluĢturduğu bitkisel bir kompozisyonlu 

ince bordürle çevrelenmiĢ olan dikdörtgen bir giriĢi vardır. Kapı kemeri sağ ve sol da yediĢer 

dilimlidir. Özgün olmayan kapı kemeri ve yanlarda bulunan sütunçelerin, altı kısımda 

orijinalinden kalma küçük parçalarında ince sütunların, rumilerin kıvrımlı dallarla 

oluĢturduğu motiflerin arasında balık pulu deseni iĢlendiği görülmektedir. GiriĢ zemininde yer 

alan niĢlerin üzerinde yatay eksende bulunan bordürle, giriĢ kemerinin üzerinde bulunan 

kemer aynı motiflerle iĢlenmiĢtir. Günümüzde yerinde bulunmayan kitabenin yerine yeni 

ekleme yapılmıĢ ve taç kısmı da bulunmamaktadır (Apa KurtiĢoğlu, 2015; Arslan, 2017), 

(Fotoğraf 3), (ġekil-1). 

 

Fotoğraf 3. Minber giriĢ kapısının üzerinde yer alan alınlıktaki kitabe  

 

 

ġekil 1. GiriĢ bölümü kemer üstü bordür detayı 
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ġekil 1‟e göre, giriĢ bölümünde, kemer üstünde yer alan bordür, giriĢ zemininde yer alan 

bordürle aynı tezyinat özelliği göstermektedir. Aynı desen köĢk altı bölümünde dikdörtgen 

yüzeyin alt ve üstünde de uygulanmıĢtır. Simetrik yerleĢtirilen sağ-sol ruminin kıvrımlı 

dallarla taç yapraklarından çıkarak kompozisyon oluĢturulmuĢtur. Bunlara iliĢkin detaylar 

Fotoğraf 4, ġekil 2 ve ġekil 3‟te verilmiĢtir. 

                               

Fotoğraf 4. Minber giriĢ bölümü                             ġekil 2. GiriĢ bölümü sağ-sol kısmında yer 

                                                                                                       alan söve detayı (Detay-1) 

 

 

Fotoğraf 5. Minber giriĢ bölümü (Detay-2) 

        2 

        

1 
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ġekil 3. Minber giriĢ zeminde yer alan niĢ (Detay-2) 

 

 

Fotoğraf 5. Minber yan aynalık bölümü 

 

Minberin süpürgelik bölümü (kaide), köĢk altı bölümü de dâhil olmak üzere, batı cephesinde 

(duvar yönü) ve doğu cephesinde (mihrap yönü) yirmiĢer adet kemerli, dilimli sağır niĢlerden 

oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde yer alan niĢlerle ölçü olarak farklılık gösterse de süsleme 

olarak benzerlik vardır. Dik bir üçgen formunda, kündekâri tekniği uygulanan yan aynalık 

bölümü, aynı motif ve geniĢlikte üç tarafı da çevrelenmiĢ ince bir bordür bulunmaktadır 

(Fotoğraf 5.) (ġekil-4). Dik uzunluğu 270 cm, yatay uzunluğu 275 cm olan üçgen yüzeyin, 

sekizgenin kollarından çapraz eksende baĢka sekizgene bağlanmasıyla oluĢturulan bir 

geometrisi bulunmaktadır. Yatay ve dikey eksende boĢ kalan yüzeye sekizgen kapalı bir form, 

çapraz eksende ise beĢ kollu yıldızlar yerleĢtirilerek tüm yüzey tezyin edilmiĢtir. 

 4
 

 6 

 5
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Geometrilerin içi formuna uygun Ģekilde palmet, rumi ve rumilerden çıkan kıvrımlı dallardan 

oluĢan motifler, oyma tekniği ile uygulanmıĢtır (Fotoğraf-6), (ġekil-6). Minberin sağ-sol 

tarafları süsleme bakımından birbirinin aynısı niteliğindedir. Oyma ve çakma kündekâri 

tekniği ile yapılan yan aynalık yüzeylerinde düĢey yönde çatlaklar oluĢtuğu ve yer yer parça 

kayıpları olduğu görülmektedir.  

                                          

Fotoğraf 5. Yan aynalık bordür                               ġekil-4 (Detay-4)              ġekil-5 (Detay-5) 

 

ġekil-4‟e göre, sağır niĢlerin hemen üzerinde yer alan ve yan aynalığın üç tarafını da 

çevreleyen bordür, oyma tekniğinde iĢlenmiĢ rumiler görülmektedir. Yatay eksende 

dönüĢümlü sıralanan iki ayrı kapalı form ruminin taç yapraklarından çıkan saplar birbirinin alt 

ve üstünden geçerek bordürün üst kısmında birleĢip kapalı form rumi oluĢturmaktadırlar. 

ġekil-5‟e göre,  köĢk altı bölümünün sağ- sol tarafında yer alan bordürde, geniĢlik alanına iki 

baklava motifi, üzerine rumi kompozisyonu olarak tezyin edilmiĢtir. Kapalı form rumiler 

birleĢtikleri noktalarda ortada daha büyük kapalı form oluĢturmaktadır. Derin oyma 

tekniğinde uygulanan bordür, zeminden baĢlayarak köĢk kısmının yarısında sonlandırılmıĢtır. 

 4  5 
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Fotoğraf 6. Yan aynalık    

 

ġekil-6. Yan aynalık kompozisyonunun içinde yer alan sekizgen 

 7 

8 
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ġekil-7. Sekizgeni oluĢturan birim motif                   ġekil-8. Sekizgenin içinde sekizgen motif 

                    (Detay-7)                                                                            (Detay-8) 

ġekil-6‟da,  taklit kündekâri tekniğinde, sekiz kollu yıldızdan oluĢturulan kompozisyonda, yan 

aynalıkların yüzeyinde dikine çatlaklar oluĢarak, parçalarından eksilmeler meydana gelmiĢtir. 

ġekil-7‟de ise, ġekil-6‟yı meydana getiren birim motif çizimi vardır. Oyma tekniğinde, 

rumilerin oluĢturduğu kompozisyonla süslenen altı kenarlı sekiz motiften oluĢmuĢtur. Rumi 

dallar kıvrımlı dolanarak kapalı alanlar oluĢturulmuĢ, tepe noktasından baĢlayan dallar ise 

altıgenin sınırladığı alana birleĢtirilmiĢtir. 

 

ġekil-8‟göre, sekiz kollu yıldızın merkezinde yer alan yine sekiz dilimli motif, oyma 

tekniğinde uygulanmıĢtır. Rumiler birbirine bağlanarak kapalı form oluĢturulmuĢ, tepe 

noktalarında yer alan rumiler ise sivri noktalara yerleĢtirilmiĢtir. 

 

Fotoğraf 7. Yan aynalık altında (batı- doğu) kaidede yer alan niĢ  

 11 

10 

9 
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ġekil-9. Yan aynalık altında  (batı- doğu) niĢ üzerinde yer alan bordür (Detay-9) 

 

ġekil-10. Yan aynalık altında (batı-doğu) kaidede yer alan niĢ (Detay-10) 

 

ġekil-11. Yan aynalık altında (batı-doğu) kaidede üzerinde yer alan bordür (Detay-11) 

 

ġekil-9‟a göre, sağır niĢlerin hemen üzerinde yer alan bordür giriĢi çevrelerken, zemin oyma 

tekniğinde iĢlenmiĢ rumiler, 5 cm yüksekliğinde, yatay eksende dönüĢümlü sıralanan iki ayrı 

kapalı form ruminin taç yapraklarından çıkan saplar birbirlerinin içlerinden geçerek bordürün 

üst kısmında birleĢip kapalı form rumi oluĢtururlar (Apa KurtiĢoğlu, 2015). ġekil-10‟da 

verilen süpürgelik, dilimli kemerli form içerisine zemin oyma tekniğinde rumi motiflerle 

tezyinat yapılmıĢtır. Yüksekliği 22 cm, kemerli açıklığın eni 13, 5 cm olan süpürgeliğin, sağ- 

sol yönde rumi kıvrımlı dallarla yüzeyi doldururken, tepelik rumi ye bağlanacak Ģekilde 

kompozisyon oluĢturulmuĢtur.  ġekil-11‟de, giriĢ ve batı doğu yönlerinde, kaidenin üzerinde 

yer alan ince bordür üç yönde aynı desenle çevrelenmiĢtir. Yatay eksende, lotus motiflerinin 

yarım ay Ģeklindeki dallarla birbirlerine bağlanmasıyla tezyin yapılmıĢtır. Dekupe oyma 

tekniği ile uygulanan bordür de dökülmeler mevcuttur.  

 

KöĢk altı bölümünde, dikey dikdörtgen yüzey taklit kündekâri tekniğinde iki cephede aynı 

geometri ve süsleme ile uygulanmıĢtır. Dikdörtgenin etrafı, sağ ve sol bordür (Fotoğraf 5.), 

(ġekil-5), alt ve üst bordüre göre daha geniĢ, bitkisel motiflerle oyma tekniğiyle 

uygulanmıĢtır. Dikdörtgen yüzey, sekizgenlerin kapalı formda çapraz eksende birleĢmesi ve 

kesiĢme noktalarında dört kollu yıldızların oluĢmasıyla meydana gelmiĢtir. KöĢk altının sağ-
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sol kısmında yer alan bordür, alt-üst kısmında süsleme olarak farklı olsa da her iki bordürde 

oyma tekniğinde yapılmıĢtır. Batı-doğu yönlerinde aynı süslemeye sahip olan köĢk altı, doğu 

yönünden farklı olarak batı tarafında kemerli bir açıklık bulunmaktadır.  Oyma ve çakma 

kündekâri tekniği uygulanan yüzeyde yatay da çatlaklar meydana gelmiĢtir. 

 

Fotoğraf 8. KöĢk altı genel görünümü 

 

            

Fotoğraf 9. KöĢk altı genel görünümü                ġekil-12. KöĢk altı genel görünümü (Detay-

12) 

5 

13 

 14 

 12 
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ġekil-12‟de, her iki yönde de (batı-doğu) geometrik kompozisyonu, tezyinatı ve yapım tekniği 

aynı olan köĢk altı, taklit kündekâri tekniğinde yapılmıĢtır. Yüzeyinde yapım tekniğinden 

kaynaklanan yatay çatlaklar meydana gelmiĢtir (Fotoğraf 8). Sekizgenler ve kesiĢme 

noktalarında oluĢan dört dilimli yıldız formu çapraz eksende birbirine bağlanmıĢtır.  

                              

ġekil-13. KöĢk altı detay çizim (Detay-13)              ġekil-14. KöĢk altı detay çizim (Detay-14) 

ġekil-13‟e göre, çapraz eksende birbirine bağlanan sekizgenlerin içleri, zemin oyma 

tekniğinde rumilerle süslenmiĢtir. Merkezi temel alan rumili kompozisyon kıvrımlı olarak alt 

ve üst kısmından geçerek yüzey kaplanmıĢtır. ġekil-14.‟de ise, kıvrımlı saplar birbirinin 

içlerinde geçerek tepe kısmı sekizgenin köĢelerine denk getirilerek sınırlar belirlenmiĢtir. Çift 

taraflı rumiler iki kolla ayrılmıĢtır. 

 

Fotoğraf 10. Batı yönünde, köĢk altında yer alan açıklık 

1 
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Batı yönünde doğu yönünden farklı olarak, kemerli bir açıklıkla, o açıklığı kapatacak kapı 

bulunmaktadır. Zeminde kaide üzerinde yer alan sağır niĢlerin hemen üzerine konumlanmıĢ 

olan köĢk altı bölümünde sağ- sol bordürlerden farklı bir süslemeli bordür, onun üzerinde de 

at nalı Ģeklini anımsatan kemerli kapı açıklığı yer almaktadır. Kemer kısmı üç taraflı balık 

pulu deseni oyma tekniği ile iĢlenmiĢtir (Fotoğraf 10.). Eni 100 cm, yüksekliği 142 cm olan 

geçidin, kemer kısmının sağ-sol üst köĢelerinde zemin oyma tekniği ile rumi kompozisyonu 

ile süslenmiĢtir. Kaide üzerinde yer alan beĢ niĢ teknik ve süsleme olarak yan aynalık altında 

yer alan niĢlerle aynıdır. 

 

ġekil-14 Batı yönünde, köĢk altında yer alan kemer detayı 

ġekil-14‟de göre, at nalı formunda ki kemerin köĢelerinde oluĢturulan kapalı form rumilerin, 

yatay ve dikey eksen de kıvrımlı dallarla birbirlerinin içlerinden geçerek tüm yüzeyi 

doldurmuĢtur. KöĢelerde rumilerden oluĢan kapalı form motifinden kıvrımlı dallar zemine 

doğru incelerek tamamlanmıĢtır. Kemerin üst noktasında yer alan tepelik rumi, geçidi 

çevreleyen ince çerçevenin üstüne gelecek Ģekilde konumlandırılmıĢtır. Oyma tekniği 

uygulanan rumilerin yüzeyine katmanlar oluĢturarak boyut verilmiĢtir.  

Minberin korkuluk bölümünün alt ve üst tarafında, zemininde baklava dilimleri, üzerinde 

rumilerin kıvrımlı olarak birbirini tekrarlamasıyla tezyin edilmiĢ birer bordür vardır (ġekil-

15.).  Korkuluk, ortada yer alan dikine yerleĢtirilmiĢ bir bordürle ikiye ayrılmıĢ, baĢlangıç ve 

bitiĢi de yüzeyinde sağlı sollu rumilerin iç içe geçerek tekrarlanmasıyla oluĢturulmuĢ bir 

bordür ve yanında üçgen pano ile sonlandırılmıĢtır. Ortaya yerleĢtirilen bordürün batı 

cephesinde (duvar yönü) nesih hatlı kabartma oyma ile Ebu Bekir oğlu Mehmet tarafından 
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yapıldığını yazan usta kitabesi yazmaktadır (Oral, 1962; Konyalı, 1978; Öney, 1998; Erken, 

1983). Her iki cephede aynı olan korkuluk panosu, kafes tekniğiyle ortada bulunan 

sekizgenlerin merkezinden çıkan çıtaların köĢelerden geçirilerek oluĢturduğu geometriyle 

kesiĢme noktalarında dört yıldız meydana getirmiĢtir (Apa KurtiĢoğlu, 2015; KarakuĢ, 2021; 

Arslan, 2017), (ġekil-16.). 

                                      

Fotoğraf 11. Minber korkuluk görünümü                ġekil-15 Korkuluk alt-üst bordür (Detay 

15)  

 

ġekil-15‟de korkuluk bölümünün alt ve üstünde, eni 7,5 cm olan bordür yer almaktadır.  

Zeminin de yer alan baklava deseninin üzerinde ki rumiler oyma tekniği ile uygulanmıĢtır. 

Tüm zeminde uygulanan baklava deseninin merkezindeki kapalı form ruminin taç 

yapraklarından çıkan saplar sağ-sol yönde ayrılarak ikinci dörtgen alanın merkezinde birleĢik 

tekrar kapalı form rumi oluĢturmaktadır (Apa KurtiĢoğlu, 2015).           
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ġekil-16 Korkuluk detay 

ġekil-16‟da yer alan ve ortada bir gergi ile ikiye bölünen korkuluğun eni 31 cm, boyu 375 cm 

ölçülerindedir. Sekizgenlerin merkezinde çıkan çıtalarla oluĢturulan geometrisi kafes iĢi 

kündekâri ile yapılmıĢtır. Korkuluğun baĢlangıç ve bitiĢinde uzun kenarı 32 cm, yan kenarları 

22,5 cm ölçülerinde üçgen pano ġekil- 17‟de gösterilmiĢtir. Dekupe oyma tekniğinde 

uygulanan yüzeyde, merkezde yer alan rumiden sağ-sol kıvrımlı dallarla çıkan rumi 

motifleriyle süslenmiĢtir. 

                               

Fotoğraf 12. Korkuluk köĢe görünümü                                    ġekil-17 Korkuluk köĢe detayı 
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Fotoğraf 13. KöĢk yan pano (Apa KurtiĢoğlu, 2015)         ġekil-18. KöĢk yan pano detay 

 

ġekil-18‟de yer alan köĢk yan yüzeylerindeki pano, minberin korkuluğu ile aynı teknik ve 

geometri ile yapılmıĢtır. Sekizgenin merkezinden çıkan çıtalarla oluĢturulan geometri, 

rumilerden oluĢan ince bir bordürle çevrelenmiĢtir. 

Minberin genelinde kullanılan ahĢap malzeme, teknik ve süslemelerinin aksine köĢk kısmı 

sivri bir kemer açıklığı ile yalın halde bırakılmıĢtır. Genelinden farklı olması nedeniyle 

sonradan eklenildiği düĢünülmektedir (Öney, 1998; Arslan, 2017; Apa KurtiĢoğlu, 2015) 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER ( CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS) 

AraĢtırma kapsamına alınan, Anadolu Selçuklu Dönemine ait, XII. yüzyıl baĢlarında yapıldığı 

kabul edilen, Ankara il sınırları içerisinde yer alan Arslanhane Camii minberi incelenmiĢtir. 

Camii içerisinde mihrabın sağında konumlanan minberin bütün elemanları mevcut ve iyi 

muhafaza edilmiĢtir. Boyutları 358,5 cm x 343 cm x 107 cm  (uzunluk x yükseklik x geniĢlik 

) olan minber, orta boy minberlerden sayılmaktadır (Oral, 1962). Üzerinde bulunan 

kitabelerde, banisi, yapım tarihi ve sanatçı ismi bildirilmiĢtir. GiriĢ kısmında yer alan kitabeler 

günümüzde yerinde değildir ama literatürde geçen bilgilere göre; H. 689 / M. 1289-90 yılında 

II. Keykavus devrinde Ahi kardeĢler tarafından yaptırıldığı, batı (sol) tarafında yer alan 

korkuluk bölümünde yer alan kitabede yapım ustasının (sanatçısı) Ebu Bekir oğlu Mehmet 

olduğu belirtilmiĢtir (Oral, 1962; Öney, 1998). 

Anadolu Selçuklu döneminin tipik özelliklerini taĢıyan ahĢap minber ceviz ağacından 

yapılmıĢtır. Dikdörtgen formunda olan giriĢ kapısının kanatları mevcut değildir. Yanlarında 

bitkisel süslemelerle tezyin edilmiĢ söveler, zeminde kaide üzerinde beĢ adet sağır niĢten 

oluĢan süpürgelik kısmı vardır.  Süpürgeliğin üzerinde yer alan bordür, kapı alınlığında yer 

alan iki kitabe arasında da aynı süsleme ile yer almaktadır. Kapı alınlığında yer alan 

dikdörtgen formdaki iki kitabe mevcut değildir. Kaide üzerindeki bordür ve süpürgelik 

alanındaki niĢler de koruyucu katmanda dökülmeler ve renk bozulmaları görülmüĢtür. GiriĢ 

bölümü sağ-sol söveler de (özellikle sağ alt kısımda) sütun kesintiye uğramıĢ ve süsleme 

alanında eksikler ortaya çıkmıĢtır. 
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Üçgen formda olan yan aynalık bölümünde, uygulanan oyma ve çakma kündekâri tekniğinin 

etkisi ile düĢey yönde çatlaklar, geometrik kompozisyonu oluĢturan çıtalarda çok fazla 

eksilmeler görülmüĢtür. AhĢap minberin batı-doğu yönleri birbirinin tekrarı niteliğindedir. 

GeniĢlikleri, süslemeleri ve yapım tekniği aynı olan bordür, aynalığın üç tarafını da 

çevrelemiĢtir. Kaide üzerinde yer alan süpürgelik bölümünde kemerli on beĢ adet sağır niĢ 

bulunmaktadır. GiriĢ ve batı-doğu yönlerinde yer alan kaidenin üzerinde yer alan ince bordür 

ise üç yönde aynı desenle çevrelenmiĢtir. Dekupe oyma tekniği ile uygulanan bordür de 

dökülmeler mevcuttur.  

Korkuluk bölümünün doğu-batı yönleri aynıdır. Kafes iĢi tekniğiyle oluĢturulan bölüm, 

sekizgenlerin merkezinden çıkan çıtalar köĢelerinden geçerek kesiĢme noktalarında dört yıldız 

oluĢturmuĢtur. Orta kısmında bir gergi ile ikiye bölünen alana kitabe iĢlenmiĢtir. Batı cephesi 

(duvar yönü) korkuluğunda bulunan kitabede minberi yapan usta adı yazmaktadır. 

Korkuluğun baĢlangıç ve bitiĢinde yer alan üçgen panonun içi dekupe oyma tekniği ile rumi 

kompozisyonu uygulanmıĢtır. 

Her iki yönde aynı olan köĢk altı bölümünün doğu cephesinden farklı olarak batı cephesinde 

kemerli bir açıklık vardır. Taklit kündekâri tekniğinde, sekizgenlerin çapraz eksende 

birbirlerine bağlanarak kesiĢme noktalarına dört kollu yıldızlar yerleĢtirilmiĢtir. Sağ-sol 

bordür, zeminden baĢlayarak köĢk kısmının yarısına kadar tekrarlanarak süslenmiĢtir. 

Süpürgelik kısmında, yan aynalık ve giriĢ bölümlerinde yer alan sağır niĢler aynı desende beĢ 

adet bulunmaktadır.  

KöĢk, kasnak ve külah kısımları orijinal değildir. Yapım tekniği ve malzeme farklılığından 

sonradan yapıldıkları anlaĢılan bölümler yalın halde bırakılmıĢtır. Sekizgen kasnak üzerine 

sekizgen külah ve âlemle sonlanmaktadır. 

Sonuç olarak, XII. yüzyıldan bu yana kullanıma açık olan Arslanhane Camii minberinin 

günden güne yıpranması kaçınılmazdır. AhĢap malzemede, çevresel iklim koĢulları altında 

gerçekleĢen boyutsal ve fiziksel değiĢikliklerin de etkisiyle, yıpranma daha da hızlı 

ilerlemektedir. Bu durumun yanı sıra, katman boyalar ile yüzeylerin kaplanması veya özgün 

haline uygun malzeme ve teknik seçiminin yapılmaması gibi bilinçsiz olarak yapılan 

müdahalelerin etkisi ile de eserlerin özgün yapıları zarar görmektedir. AhĢap eserlere doğru 

yöntemlerle yapılan restorasyon sayesinde, estetik ve yapım tekniği bakımından sahip 

oldukları ihtiĢamını sürdürürken, usulüne uygun yapılmayan restorasyon çalıĢmaları 

sonucunda; bazı eserler özgünlüğünü kaybederek sıradanlaĢmaktadır. Restorasyon 

çalıĢmalarının, günün teknolojik imkânları ile geçmiĢteki tecrübeler birleĢtirilerek, bilinçli 

olarak yapılması hâlinde; yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaĢabilmiĢ kültürel 

mirasımıza ait bu önemli ahĢap eserlerin gelecek nesillere aktarılması mümkün olabilir.  
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ÖZET  

Eski çağlardan itibaren yatıştırıcı, keyif verici ve ilaç olarak kullanılan alkol ile ilgili sorunlar 

tarihin çok eski dönemlerine kadar uzanmaktadır. Bağımlılık sorununun bir köşesinde alkol 

(madde), bir köşesinde kişilik ve öteki köşesinde ise alkol altkültürünün yer aldığından 

bahsedilmektedir. Alkol altkültürünün ortaya çıkmasında, toplum içinde gelişmesinde ve 

yayılmasında alkolün efsanelerde, ilkel dinlerde, Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinlerde, 

türkülerde, şiirlerde, anılarda, romanlarda, öykülerde yer verilmesinin etkisi olduğu görüşü 

kabul edilmektedir. 

Akşamcılık, İstanbul’a özgü bir gelenek olarak tanımlanır ve 16. yüzyılın ikinci yarısında 

İstanbul kültürünün ürünüdür. Akşamcılık Ebussuud Efendin’in (1545'te şeyhülislamlığa 

getirilen) bir fetvasına bağlanır. İstanbul’da yaşayan Müslüman olmayanlar ve kentteki 

yabancılar kendi aralarında içki alıp satabilecekler ancak bunu akşam karanlığında, gizlilik 

içinde yapabileceklerdir. Bu yasak Müslümanlara da bir kapı aralar. Akşamcılık geleneği 16. 

yüzyılın sonlarına doğru yaygınlık gösterir ve zaman içinde başka kentlere de yayılır.  

Akşamcılığın içki bağımlılığından ayrı tutulduğu, içiş zamanlarına göre “sabahçılık”, 

“gündüzcülük”, “gece-gündüz aralıksız içicilik” gibi yeni terimlerin yaratıldığı görülmektedir. 

Kimileri akşamcıları zevk için içenler ve alkolikleri ihtiyaç için içenler olarak tanımlar. 

Akşamcılar, yalnızca akşam saatlerinde birkaç kadeh içmenin, ruhu ikinci bir canlılık ve 

neşeye kavuşturduğuna inanmaktadır.   

Bir hastalık olan alkolizm kişinin beden ve ruh sağlığını, aile, toplum ve iş uyumunu bozacak 

düzeyde sık ve fazla miktarda alkol alma ve alkol alma isteğinin durdurulamaması ile belirli 

bir bozukluktur. Toplumsal buluşmalarda, toplantılarda, eğlencelerde içki alma ya da hafif 

derece de akşamcılık kişinin iş ve aile uyumuna, vücut sağlığına, çevreye zarar vermiyorsa 

alkolizm sayılmaz. Fakat pek çok alkol bağımlısı bu tür toplantılarda ve arkadaş ortamında 

alkole başlamaktadır.  

Yüzyıllar içersinde yasaklandığı dönemler olmasına rağmen topluma ve kişiye zarar 

vermeyecek miktarda alkol alınmasına günümüzde de esnek davranılmaktadır. Hangi nedenle 

olursa olsun alkol alımının akşamcılık mı yoksa alkol bağımlılığına götüren sürecin başlangıcı 

mı olduğunun değerlendirilmesi önemlidir.   

Anahtar Kelimeler: Alkol altkültürü, Alkolizm, Akşamcılık. 

 

IS THAT THE DRINK HABIT OR ALCOHOLISM? 

ABSTRACT 

Problems related to alcohol, which has been used as a sedative, pleasurable and medicine 

since ancient times, date back to ancient times.It is mentioned that alcohol (substance) in one 

corner of the addiction problem, personality in one corner and alcohol subculture in the other. 
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It is accepted that the use of alcohol in legends, primitive religions, religions such as 

Christianity and Judaism, in poems, folk songs, memoirs, stories and novels has an effect on 

the emergence, development and spread of the alcohol subculture. 

The drink habit is defined as a tradition unique to Istanbul and is a product of Istanbul culture 

in the second half of the 16th century. The drink habit is tied to a fatwa of Ebussuud Efendin 

(who was brought to the position of sheikh al-Islam in 1545). Non-Muslims living in Istanbul 

and foreigners in the city will be able to buy and sell alcohol among themselves, but only 

under the secrecy provided by dusk. This prohibition also opens a door for Muslims. The 

drink habit tradition spread towards the end of the 16th century and spread to other cities over 

time. 

It is seen that the drink habit is separated from alcohol addiction and new terms such as 

“morning”, “daytime”, “continuous drinking day and night” have been created according to 

drinking times. Some define persons with the drink habit as those who drink for pleasure, and 

alcoholics as those who drink for necessity. According to persons with the drink habit, having 

a few glasses only in the evening hours of the day gives the soul a second liveliness and joy. 

Alcoholism, which is a disease, is a disorder characterized by the inability to stop the desire to 

drink alcohol frequently and in large quantities, which may impair one's physical and mental 

health, family, community and work harmony. Drinking at social gatherings, meetings, 

entertainments or having a light drink habit is not considered to be alcoholism if it does not 

harm a person's work and family harmony, environment and physical health. However, many 

alcohol addicts start to drink alcohol in such meetings and in the environment of friends. 

Although there have been periods when it was banned over the centuries, it is still flexible 

today to consume alcohol in amounts that will not harm the person and the society. 

Regardless of the reason, it is important to evaluate whether alcohol consumption is a drink 

habit or the beginning of the process leading to alcohol addiction. 

Keywords: Alcohol subculture, Alcoholism, Drink habit. 

 

GİRİŞ  

Eski çağlardan itibaren yatıştırıcı, keyif verici ve ilaç olarak kullanılan alkol ile ilgili sorunlar 

tarihin çok eski dönemlerine kadar uzanmaktadır (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2002). Arapça 

anlamı bir şeyin özü ve aslı olan alkol kelimesi el küul sözcüğünden gelir. Türkçede önceden 

beri alkol kelimesinin karşılığı olarak kullanılan ispirto sözcüğü ise, Latince "spiriitus"dan 

gelir ve ruh, yaşamın özü, soluk, güçlü, yürekli, anlamlarını içerir. Spiriitus sözcüğünden 

gelen "spirit" batı dillerinde alkol de dahil olmak üzere pek çok anlamda kullanılmaktadır 

(Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001). 

Bağımlılık sorununun bir köşesinde alkol (madde), bir köşesinde kişilik ve öteki köşesinde ise 

alkol altkültürünün yer aldığından bahsedilmektedir. Alkol altkültürünün ortaya çıkmasında, 

toplum içinde gelişmesinde ve yayılmasında alkolün efsanelerde, ilkel dinlerde, Yahudilik, 

Hristiyanlık gibi dinlerde, türkülerde, şiirlerde, anılarda, romanlarda, öykülerde yer 

verilmesinin etkisi olduğu görüşü kabul edilmektedir (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001). 

Mısır, Anadolu, Mezopotamya ve diğer Akdeniz bölgelerinde yaşamış uygarlıklarda alkolün 

kullanıldığı tarih kayıtlarına geçmiş ve Roma, Eski Mısır ve Yunan tarihçilerinin alkollü 

içkilerden bahsettikleri bildirilmiştir (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001).  

Dünyanın varoluşunu anlatan Nuh efsanesinde, tufan sırasında gemide bulunan üzümün önce 

üzüm suyuna sonra da şıraya ve şaraba dönüştüğü, tufan bittikten sonra gemide bulunan 
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kişilerin şarap içerek karaya çıktığı ve şarabın böylece dünyaya yayıldığı belirtilmektedir 

(Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001). 

Türk sözlü geleneğindeki bir efsaneye göre, Nuh peygamberin, asma yetiştirmek istediği fakat 

şeytanın gelip bu asmaları kuruttuğu anlatılır. Bir gün Nuh peygamber şeytanı suç üstünde 

yakalar. Şeytan, Nuh’a “Bu bağlardan edeceğin kara beni ortak edersen, senin asmalarına 

karışmam” der. Nuh razı olur. Şeytan aslan, keçi, domuz ve maymun kanlarını karıştırarak 

asmaları sular. Üzümler yetiştikten sonra Nuh kendi payıyla pekmez, pestil ve şıra yapar. 

Şeytan ise kendi payıyla şarap ve sirke yapar ve şöyle der “Bu şaraplardan her kim biraz 

içerse aslan gibi güçlü olsun. Biraz daha içen keçi gibi inatçı, çok içenler maymun iştahlı, pek 

çok içen domuz kinli olsun” (Bozkurt, 2006). 

Bulgarlar arasında da Türkçe’dekine benzer bir söylence vardır: Nuh peygamber asma 

çubuğunu bulunca ondan iki dal kesip ekmiş ve su yerine kanla sulamıştır. Bitkiyi suladığı 

kanı kuzudan, domuzdan ve aslandan almıştır. Asmayı suladıktan sonra şu sözlerle kutsamış: 

“Kim şarap içerse kuzu gibi neşeli, kim daha fazla içerse aslan gibi korkusuz bir yiğit, kim 

daha fazla içerse ve içkinin ölçüsünü kaçırırsa domuz gibi yerde yatıp maskara olsun” 

(Bozkurt, 2006). 

Macar efsanesinde Nuh’un şaraba kanlarını karıştırdığı hayvanların sayısı artar. Hayvanların 

özellikleri, şarabı içenlere geçer ve insanlarda değişik etki bırakır. Kimisi aslan gibi gururlu, 

kimisi kaplan gibi zalim ve kimisi de güvercin gibi munis olur (Bozkurt, 2006).     

Yunan mitolojisine göre, ilk kez asma yetiştiren ve üzümünden şarap yapan aziz Dionysos’tur 

(Bozkurt, 2006). Zeus ve Apollon ile birlikte antik Yunan düşüncesinin üç büyük tanrısından 

biri olan Dionysos, bağcılığın, üzümün ve çiftçiliğin koruyucusu olduğu söylenir (Öncü, Ögel 

ve Çakmak, 2001). 

Hrıstiyan dininde alkolün kutsal yeri sürmektedir. Şarap İsa'nın kanı olarak kutsal sayılmış ve 

dinsel ayinlerin aracı haline gelmiştir (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001; Bozkurt, 2006). Şarabın 

yayılmasında Hıristiyanlığın büyük etkisi olmuştur. Katolik kilise girdiği her yere şarapla 

birlikte girer (Bozkurt, 2006).  Musevilik dininde sarhoş olmamak şartıyla içki içilmesi dinsel 

bir gelenek olarak kalmıştır. Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’ta içki yasağı üzerine somut 

kayıt bulunmazken, şarap kullanılan en eski ilaç olarak tanımlanmıştır (Öncü, Ögel ve 

Çakmak, 2001).  

İslam dini içkiye izin vermez ve alkol içmeyi günah sayar. Kuran’ın bazı ayetlerinde (Maide 

ve Bakara) bu yasak açıkça görülmektedir (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001; Bozkurt, 2006). 

Bektaşilik ve Alevilik şeriatın kurallarına karşı çıkarak içkiyi yasaklar arasında 

saymamaktadır. Yasak olanın içki değil sarhoşluk olduğuna inanılmaktadır (Öncü, Ögel ve 

Çakmak, 2001). 

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze alkolün yayılmasında ve günlük yaşamda yer 

bulmasında, alkolü öven efsanelerin, dinlerin yanı sıra türkülerin, şiirlerin ve şarkıların da 

büyük katkıları olmuştur (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2002). 

 

Bizim şarap içmemiz ne keyfimizden  

Ne dine, edebe aykırı gitmemizden  

Bir an geçmek istiyoruz kendimizden  

İçip içip sarhoş olmamız bu yüzden   

(Ömer Hayyam) 
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Şiir yazıyorum  

         Şiir yazıp eskiler alıyorum  

Eskiler verip musikiler alıyorum  

Bir de rakı şişesinde balık olsam  

(Orhan Veli) 

 

Türk’ün tarihsel içkisi kımız, at sütünün mayalandırılması sonucu elde edilen, alkolü az, 

ekşimsi ve içindeki karbondioksit nedeniyle tadı gazoza benzeyen bir içkidir. Kımızın 

beşikten mezara kadar herkesin içkisi olduğu belirtilmiş ve kımız pek çok hastalığın, yaşlılık 

ve dermansızlığın ilacı olarak nitelendirilmiştir (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001; Bozkurt, 

2006). Oğuzların hayvansal içki alışkanlığından bitkisel içkiye geçiş süreci, yerleşik yaşama 

geçtikleri Anadolu Selçukluları döneminde başlar. Bu bakımdan, Konya yerel konumu ile 

bitki örtüsü ve binlerce yıllık içki geleneği ile Türklere geçmiş önemli bir merkezdir (Bozkurt, 

2006). 

AKŞAMCILIK  

Osmanlı bir yanda İslam dinin yasağı, öte yanda köklü bir içki geleneği arasında bocalar. İçki 

birçok kez yasaklanmasına rağmen hep içilir (Bozkurt, 2006). Dininin alkolü yasaklaması bu 

yasağın mayalı içkileri de kapsayıp kapsamadığı konusunu gündeme getirmiştir. İstanbul’un 

ünlü içecekleri olan boza ve şıraya bu yüzden hep kuşkulu bakılmış ve içkiyle eş tutulmuştur. 

“Bozacının şahidi şıracı”, “meyhanecinin kefili bozacı” deyimlerinin bu nedenle dilimize 

girdiği belirtilmektedir (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001).  

Türkler İstanbul’u aldıklarında, kentin içkievleri dünyaca ünlüdür (Bozkurt, 2006). Osmanlı 

döneminde daha çok şarap içildiği için içki içilen yerlere, şarap içilen yer anlamına gelen 

meyhane adı verilmiştir. Meyhanelerin ruhsatlı (gedikli meyhaneler) ve ruhsatsız (koltuk 

meyhaneleri) diye ayrıldığı, gedikli meyhanelere seçkin kişilerin gittiği ve koltuk 

meyhanelerine ise ayak takımının gittiği belirtilmektedir. Pencereleri ve kapıları kemerli, 

geniş ve biraz loş yapısı olan meyhanelerin bir tarafında şarap fıçılarının tavana kadar 

yükseldiği ve şarap almak için bu büyük fıçılara dayalı duran merdivenlerle çıkıldığı 

belirtilmektedir (Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001; Bozkurt, 2006). 

Akşamcılık, İstanbul’a özgü bir gelenek olarak tanımlanır ve 16. yüzyılın ikinci yarısında 

İstanbul kültürünün ürünüdür. Akşamcılık 1545'te şeyhülislamlığa getirilen Ebussuud 

Efendin’in bir fetvasına bağlanır. Cuma namazı kılınan şehirlere açıkça içki sokulmasının 

doğru olmayacağını bildiren bu fetvaya göre İstanbul’da yaşayan Müslüman olmayanlar ve 

kentteki yabancılar kendi aralarında içki alıp satabilecekler ancak bunu akşam karanlığında ve 

gizlilik içinde yapabileceklerdir. Bu yasak Müslümanlara da bir kapı aralar. Akşamcılık 

geleneği 16. yüzyılın sonlarına doğru yaygınlık gösterir ve zaman içinde başka kentlere de 

yayılır (Bozkurt, 2006).  

Akşamcılar ya ununu eleyip eleğini asmış, damat ve oğul sahibi olmuş kimseler yada akşamcı 

olarak dillere düşmüş, mahallesinde ve çevresinde kız bulamamış, uzak semtlerden almış ve 

aldığı kızın da başını yakmış kişilerdir (Bozkurt, 2006).  

Akşamcılığın içki bağımlılığından ayrı tutulduğu, içiş zamanlarına göre “sabahçılık”, 

“gündüzcülük”, “gece-gündüz aralıksız içicilik” gibi yeni terimlerin yaratıldığı görülmektedir. 

Kimileri akşamcıları zevk için içenler ve alkolikleri ise ihtiyaç için içenler olarak tanımlar. 
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Akşamcılara göre yalnızca akşam saatlerinde birkaç kadeh içmek, ruhu ikinci bir canlılık ve 

neşeye kavuşturmaktır (Bozkurt, 2006).   

ALKOLİZM 

Tıbbi olarak kabul edilen normal sınır erkekler için günde 2 ve kadınlar için ise 1 içkidir. 

Belirli miktarların üstünde alkol kullanıldığında, alkolün yarattığı ruhsal ve bedensel zararlar 

ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bu miktar ise erkekler için haftada 21 ve kadınlar için haftada 

14 standart içki olarak belirtilmektedir. Miktar ne olursa olsun haftada beş kereden fazla alkol 

alınmamalı, yani haftada en az iki gün hiç alkol alınmamalıdır. Alkol alındığı günlerde de 

erkekler için günde dört standart içki, kadınlar için ise üç standart içkinin üstüne 

çıkılmamalıdır. Fakat bu varsayım, daha düşük dozlarda kişinin zarar görmeyeceği anlamına 

gelmez (Çakmak ve Evren, 2006).   

Bir hastalık olan alkolizm kişinin ruh ve beden sağlığını, aile, toplum ve iş uyumunu bozacak 

düzeyde sık ve çok miktarda alkol alma ve alkol alma isteğinin önüne geçememe ile belirli bir 

bozukluktur. Toplumsal buluşmalarda, toplantılarda, eğlencelerde içki alma ya da hafif derece 

de akşamcılık kişinin aile ve iş uyumuna, çevreye, vücut sağlığına zarar vermiyorsa alkolizm 

sayılmaz (Öztürk, 2001). Fakat pek çok alkol bağımlısı bu tür toplantılarda ve arkadaş 

ortamında alkole başlamaktadır.  

Mental Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması (DSM-IV) ölçütlerine göre, alkolle 

ilişkili bozukluklar Alkol Kullanım Bozuklukları (Alkol Bağımlılığı ve Alkol Kötüye 

Kullanımı) ve Alkolün Yol Açtığı Bozukluklar (Alkol Entoksikasyonu, Alkol Yoksunluğu, 

Alkol Kullanımının Yol Açtığı Deliryum, gibi) olarak iki gruba ayrılmaktadır (DSM-IV-TR, 

2005). 2013 yılında yeniden oluşturulan DSM-5’te ise, alkolle ilişkili bozukluklar Alkol 

Kullanım Bozukluğu ve Alkolün Yol Açtığı Bozukluklar (Alkol Esrikliği - Entoksikasyonu, 

Alkol Yoksunluğu,  Alkolün Yol Açtığı Ruhsal Bozukluklar) olarak yer almaktadır. DSM-

IV’te alkol bağımlılığı ve alkol kötüye kullanımı olarak ayrılan alkol kullanım bozuklukları 

DSM-5’te sadece alkol kullanım bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Alkol kullanım bozukluğu 

bir yıllık bir süre içinde belirlenen kriterlerden en az ikisi ile ortaya çıkan, belirgin bir 

sıkıntıya yada işlevsellikte azalmaya neden olan ve sorunlu alkol kullanım öyküsünü 

içermektedir. Alkol kullanım bozukluğu için belirlenen kriterler şunlardır: planlanandan fazla 

miktarda yada daha uzun süre alkol alma; alkolü bırakmak veya kontrol altına almak için 

sürekli istek veya sonuç vermeyen çabaların olması; alkolü elde etmek, kullanmak veya 

ortaya çıkardığı etkilerden kurtulmak için çok fazla zaman harcama; alkol kullanmak için 

büyük istek duyma (içme isteği); sorumluluklarını yerine getirememe ile sonuçlanan tekrarlı 

alkol kullanımı; sürekli sorunlar yaşamasına rağmen alkol kullanımının sürdürülmesi;  alkol 

kullanımı nedeniyle çeşitli etkinliklerin bırakılması veya azaltılması; tehlikeli olabilecek 

durumlarda alkol kullanma; alkolün sebep olduğu sürekli veya tekrar eden fiziksel yada ruhsal 

sorunlara rağmen alkol kullanımının sürdürülmesi; alkole karşı tolerans gelişmiş olması ve 

alkole has yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması (DSM-5, 2013). 

Alkolizm adayları alkol kullanmaya başlamadan önce alkolün etkilerine karşı yüksek 

dayanıklılık göstermektedirler. Bu kişiler fazla miktarda içseler bile sarhoşluk belirtileri daha 

az olmaktadır. Daha kolay ve daha çok içebilen bu kişiler alkolizm açısından daha fazla risk 

altındadır (Öztürk, 2001).  

SONUÇ  

Yüzyıllar içersinde yasaklandığı dönemler olmasına rağmen topluma ve kişiye zarar 

vermeyecek miktarda alkol içilmesine günümüzde de esnek davranılmaktadır (Öncü, Ögel ve 

Çakmak, 2002; Öncü, Ögel ve Çakmak, 2001). Hangi nedenle olursa olsun alkol alımının 
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akşamcılık mı yoksa alkol bağımlılığına götüren sürecin başlangıcı mı olduğunun 

değerlendirilmesi önemlidir.   

Alkol kullanımı sağlık sorunları, intihar, trafik kazaları, suça yönelme, ailelerin dağılması, 

ekonomik sorunlar, iş yaşamında sorunlar yaşama gibi birçok boyutu olan önemli bir konudur 

(Öztürk, 2001). Dolayısıyla bağımlılıkla mücadele, sadece polis teşkilatını ilgilendiren ve 

tıbbi önlemlerle sınırlı kalmamalı; psikoloji, sosyoloji, eğitim-öğretim, ekonomi ve siyasi 

alanlardaki çalışmalar ile birlikte yürütülmelidir. 
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ÖZET 

Erteleme bir görevi yerine getirmeyi, bir konuda karar vermeyi ya da sorumluluk almayı 

geciktirmek veya ileri bir tarihe ötelemek olarak ifade edilmektedir. Zamanında yapılması 

gereken ve öncelikli olan bir işi gereksiz yere geciktirme ya da son ana bırakma olarak da 

tanımlamaktadır. Erteleme davranışı olan kişilerin, ertelemenin altında yatan mekanizmaları 

tamamıyla anlamamalarına rağmen, ertelediklerinin farkında oldukları belirtilmektedir. 

Akademik erteleme, rutin işlerde erteleme, kararları erteleme ve kompulsif erteleme olmak 

üzere farklı erteleme türleri tanımlanmıştır.  

Öğrencilerin eğitimlerinin getirdiği sorumluluklarının farkında olmalarına karşın 

sorumluluklarını zamanında yerine getirememelerinin en önemli nedenlerinden biri erteleme 

davranışlarıdır. Akademik erteleme genellikle bireyin okulla ya da eğitimiyle ilgili 

sorumluluklarını ve görevlerini ötelemesi veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmakta ve 

bireylerde görülme oranının kişiden kişiye değiştiği belirtilmektedir. Öğrencilerin ertelediği 

akademik işler genellikle verilen projeyi ya da ödevi yapma, ders konularına ve sınavlara 

hazırlanma, kütüphaneye kitap iade etme gibi görevleri içermektedir.  

Erteleme davranışının, öğrencilerin bir aktiviteyi başarılı bir şekilde bitirmek için yeterli 

yetenek veya kabiliyete sahip olmadıkları algısına verdikleri tepki olduğuna dikkat 

çekilmektedir. Öğrenciler, kaygı düzeylerini veya suçluluk duygularını en aza indirmek için 

bir strateji olarak görevi erteleme eğilimindedirler. Erteleme, akademik başarıda ve erken okul 

terklerinde yer alan davranışsal bir faktör olarak kabul edilir.  

Öğrencilerin hoşlarına giden ödevleri daha fazla yapma eğiliminde olduğu ve ilgi alanlarına 

daha az giren şeylerin, daha çok erteleneceği belirtilmektedir. Öğrenciler istek duymadıkları, 

zor veya sıkıcı olarak algıladıkları görevleri kolay buldukları ve istek duydukları görevlerden 

daha çok ertelemektedirler. 

Hemşirelik öğrencilerinin akademik erteleme eğilimlerini inceleyen araştırmalar öğrencilerin 

orta düzeyde akademik erteleme eğilimine sahip olduklarını ve akademik erteleme 

davranışları arttıkça algıladıkları stres düzeyinin de arttığını göstermektedir. Ayrıca 

hemşirelik öğrencilerinin akademik erteleme eğilimleri artıkça akademik başarı ve öz-

yeterlikleri azalmaktadır.  

Hemşirelik öğrencilerinde akademik erteleme, kontrol odağı ve başarı motivasyonu ile 

akademik başarının ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, akademik erteleme eğiliminin 

azalması ve kontrol odağının artması öğrencilerde başarı motivasyonunu arttırabilir ve 

sonuçta akademik başarıyı artırabilir. 

Duygusal zeka ve öz-yeterliğin, akademik erteleme ile negatif ilişkili olduğu ve daha düşük 

duygusal zeka ve öz-yeterlik bildiren öğrencilerin akademik erteleme konusunda daha yüksek 

risk altında olduğu bildirilmektedir. Bireylerin erteleme eğilimini azaltmanın bir yolunun 

duygusal zekâlarını güçlendirmek olduğu belirtilmektedir. Erteleme eğilimini azaltmanın 
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diğer yolu, hedeflerine ulaşmada başarısızlıktan korkmak yerine yeteneklerine inanmalarına 

yardımcı olmaktır.  

Hemşirelik eğitimcilerinin ve danışmanlarının duygusal zeka ve öz-yeterlik eğitimi gibi, 

öğrencilerin erteleme davranışını azaltmayı amaçlayan müdahale önlemleri geliştirmesi 

önerilmektedir. Zaman yönetimi eğitimi, çalışma rutinleri ve kısa vadeli hedefler oluşturmak, 

başarısızlık korkusu ve irrasyonel inançlarla baş etmeye yönelik girişimler önerilebilir. 

Akademik erteleme davranışındaki artışın sonuçları dikkate alındığında, akademik erteleme 

davranışının nedenlerini ve ilişkili faktörleri araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, Erteleme, Akademik erteleme. 

 

ACADEMIC PROCRASTINATION BEHAVIORS OF NURSING STUDENTS 

ABSTRACT 

Procrastination is defined as delaying or postponing the fulfillment of a task, taking 

responsibility or making a decision on an issue. It also defines a job that must be done on time 

and has a priority as unnecessary delay or leaving it to the last moment. It is stated that people 

who show procrastination are aware of procrastination, although they do not fully understand 

the mechanisms underlying procrastination. Different types of procrastination have been 

defined, including academic procrastination, procrastination in routine tasks, delaying 

decisions and compulsive procrastination. 

Although students are aware of their learning responsibilities, one of the most important 

reasons why they cannot fulfill these responsibilities on time is their procrastination behavior. 

Academic procrastination, the rate of which varies from person to person, is generally defined 

as an individual's postponement or complete abandonment of duties and responsibilities 

related to school or education. Academic tasks that students postpone are usually subjects 

such as doing the assigned homework or project, preparing for exams and course topics, 

administrative tasks such as giving books to the library, and academic participation tasks. 

It is noted that procrastination is the reaction of students to the perception that they do not 

have enough ability or ability to successfully complete an activity. Students tend to 

procrastinate as a strategy to minimize their anxiety level or feelings of guilt. Procrastination 

is considered a behavioral factor involved in academic achievement and early school leaving. 

It is stated that students tend to do more homework that they enjoy, and things that are given 

less attention will be delayed more. Students postpone the tasks that they do not want, which 

they perceive as boring or difficult, more than the tasks that they are willing and find easy. 

Studies examining the academic procrastination behaviors of nursing students show that 

students have a moderate academic procrastination tendency and as their academic 

procrastination behaviors increase, their perceived stress level also increases. In addition, as 

the academic procrastination tendency of nursing students increases, their academic success 

and self-efficacy decrease. 

It is stated that there is a relationship between academic procrastination, locus of control and 

achievement motivation and academic success in nursing students. Therefore, a decrease in 

academic procrastination and an increase in locus of control can increase students' motivation 

for achievement and ultimately increase academic achievement. 

It has been reported that emotional intelligence and self-efficacy are negatively related to 

academic procrastination, and students who report lower emotional intelligence and self-

efficacy are at higher risk for academic procrastination. It is stated that one way to reduce the 
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tendency of individuals to procrastinate is to strengthen their emotional intelligence. Another 

way to reduce procrastination is to help them believe in their abilities rather than fear failure 

in achieving their goals. 

It is recommended that nursing educators and counselors develop intervention measures 

aimed at reducing students' procrastination, such as emotional intelligence and self-efficacy 

training. Time management training, establishing work routines and short-term goals, and 

attempts to deal with fear of failure and irrational beliefs may be suggested. Considering the 

results of the increase in academic procrastination behavior, there is a need for studies 

investigating the causes of academic procrastination behavior and related factors. 

Keywords: Nursing students, Procrastination, Academic procrastination. 

 

GİRİŞ  

Erteleme bir görevi yerine getirmeyi, bir konuda karar vermeyi ya da sorumluluk almayı 

geciktirmek veya ileri bir tarihe ötelemek olarak ifade edilmektedir (Vural ve Gündüz, 2019). 

Zamanında yapılması gereken ve öncelikli olan bir işi gereksiz yere geciktirme ya da son ana 

bırakma olarak da tanımlamaktadır. Erteleme eğilimi gösteren kişilerin, ertelemenin altında 

yatan mekanizmaları tamamıyla anlamamalarına rağmen, ertelediklerinin farkında oldukları 

belirtilmektedir (Knaus, 1998). Akademik erteleme, rutin işlerde erteleme, kararları erteleme 

ve kompulsif erteleme olmak üzere farklı erteleme türleri tanımlanmıştır (Ferrari, 1991; 

Milgram, Mey-Tal, Levinson, 1998; Ferrari ve Dovidio, 2000).  

Öğrencilerin eğitimlerinin getirdiği sorumluluklarının farkında olmalarına karşın 

sorumluluklarını zamanında yerine getirememelerinin en önemli nedenlerinden biri erteleme 

davranışlarıdır (Vural ve Gündüz, 2019). Akademik erteleme genellikle bireyin okula ya da 

eğitimine ilişkin sorumluluklarını ve görevlerini ötelemesi veya tamamen vazgeçmesi olarak 

tanımlanmakta ve görülme oranının kişiden kişiye değiştiği belirtilmektedir (Beck, Koons ve 

Milgrim, 2000). Öğrencilerin ertelediği akademik görevler genellikle ders konularına ve 

sınavlara hazırlanma, verilen projeyi ya da ödevi yapma, kütüphaneye kitap iade etme gibi 

görevleri içermektedir (Vural ve Gündüz, 2019).  

Erteleme davranışının, öğrencilerin bir aktiviteyi başarılı bir şekilde bitirmek için yeterli 

yetenek veya kabiliyete sahip olmadıkları algısına verdikleri tepki olduğuna dikkat 

çekilmektedir. Öğrenciler, kaygı düzeylerini veya suçluluk duygularını en aza indirmek için 

bir strateji olarak görevi erteleme eğilimindedirler. Erteleme, akademik başarıda ve erken okul 

terklerinde yer alan davranışsal bir faktör olarak kabul edilir (Garzón-Umerenkova ve Gil-

Flores, 2016).  

Öğrencilerin hoşlarına giden ödevleri daha çok yapma eğiliminde olduğu ve ilgi alanlarına 

daha az giren şeylerin daha çok erteleneceği belirtilmektedir (Schraw, Wadkins ve Olafson, 

2007). Öğrenciler istek duymadıkları ve zor veya sıkıcı olarak algıladıkları görevleri kolay 

buldukları ve istek duydukları görevlerden daha çok ertelemektedirler (Jansenn ve Carton, 

1999). 

Üniversite öğrencilerinde kişilik özelliklerinin erteleme davranışlarını yordayıcılığını 

inceleyen bir araştırmada kişilik faktörlerinden özdenetim ve nevrotizmin erteleme 

davranışını yordadığı bulunmuştur. Özdenetimi yüksek olan bireylerin hem akademik hem de 

yaşamlarının diğer alanlarında sorumluluk sahibi kişiler olmaları, zamanı ve hayatlarını daha 

iyi düzenlemelerine ve daha az erteleme eğiliminde olmalarına sebep olduğu bildirilmektedir.  

Nevrotik eğilimi olan bireylerin olumsuz duygulara daha fazla kapıldıkları için istemedikleri 
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görevleri sonraya bırakma eğiliminde olabilecekleri düşünülmektedir (Doğan, Kürüm ve 

Kazak, 2014). 

Benlik saygısı ile erteleme davranışları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu ve düşük 

benlik saygısına sahip olan öğrencilerin yüksek benlik saygısı olan öğrencilerden daha fazla 

erteleme eğiliminde oldukları bulunmuştur (Aydoğan ve Özbay, 2012; Çelik ve Odacı, 2015). 

Akademik ertelemenin öğrencilerin akademik performansları, fiziksel ve zihinsel sağlıklarının 

yanı sıra duygusal ve bilişsel öznel iyi oluşları için bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir 

(Grunschel, Schwinger, Steinmayr ve Fries, 2016).  

 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMLERİ 

Hemşirelik öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını inceleyen araştırmalar 

incelendiğinde öğrencilerin farklı düzeylerde erteleme eğilimi gösterdikleri görülmektedir. 

Hemşirelik öğrencilerin akademik erteleme davranışlarının ortalamanın altında olduğunu 

bulan araştırmalar olduğu (Brando-Garrido, Montes-Hidalgo, Limonero, Gómez-Romero ve 

Tomás-Sábado, 2020) gibi öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin ortalamanın üstünde 

olduğunu bulan araştırmalar da vardır (Nayak, 2019). Hemşirelik öğrencilerinin stres 

düzeyleri ile erteleme davranışları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada öğrencilerin orta 

düzeyde akademik ertelemeye sahip olduğu ve stres düzeyi ile akademik erteleme arasında 

orta büyüklükte anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (Muliani, Imam ve Dendiawan, 2020). 

Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin akademik erteleme eğilimlerini değerlendiren bir 

çalışmada öğrencilerin orta düzeyde akademik erteleme eğilimine sahip oldukları ve 

akademik erteleme davranışları arttıkça algıladıkları stres düzeyinin de arttığı bulunmuştur 

(Durgun, Kalyoncuoğlu ve Avcı, 2021). Ayrıca hemşirelik öğrencilerinin akademik erteleme 

eğilimleri artıkça akademik başarı ve öz-yeterlikleri azalmaktadır (Rafii, Rasouli, Ghezeljeh 

ve Haghani, 2014).  

Öğrencilerin akademik erteleme davranışlarını cinsiyet açısından inceleyen araştırmalar 

arasında erkek öğrencilerin erteleme davranışı puanlarını kız öğrencilerin puanından daha 

yüksek bulan (Vural ve Gündüz, 2019; Durgun, Kalyoncuoğlu ve Avcı, 2021; Çelik ve Odacı, 

2015) yada tam tersi olarak kız öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin erkek 

öğrencilerden daha fazla olduğunu saptayan çalışmalar olduğu (Muhammed-Shittu, 2019) gibi 

cinsiyet açısından fark bulmayan çalışmalar da vardır (Moreta-Herrera, Durán-Rodríguez ve 

Villegas-Villacrés, 2018; Ajayi, 2020).  

Hemşirelik öğrencilerinde akademik erteleme, kontrol odağı ve başarı motivasyonu ile 

akademik başarı arasında ilişki olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, akademik erteleme 

eğiliminin azalması ve kontrol odağının artması öğrencilerde başarı motivasyonunu arttırabilir 

ve sonuçta akademik başarıyı artırabilir (Khorsidi,  Sangni ve Jangi, 2019). 

Duygusal zeka ve öz-yeterliğin, akademik erteleme ile negatif ilişkili olduğu ve daha düşük 

duygusal zeka ve öz-yeterlik bildiren öğrencilerin akademik erteleme konusunda daha yüksek 

risk altında olduğu bildirilmektedir. Bireylerin erteleme eğilimini azaltmanın bir yolunun 

duygusal zekâlarını güçlendirmek olduğu belirtilmektedir. Erteleme eğilimini azaltmanın 

diğer yolu, hedeflerine ulaşmada başarısızlıktan korkmak yerine yeteneklerine inanmalarına 

yardımcı olmaktır (Guo, Yin, Wang, Nie ve Wang, 2019).  

SONUÇ 

Hemşirelik eğitimcilerinin ve danışmanlarının duygusal zeka ve öz-yeterlik eğitimi gibi, 

öğrencilerin erteleme davranışını azaltmayı amaçlayan müdahale önlemleri geliştirmesi 

önerilmektedir. Zaman yönetimi eğitimi, çalışma rutinleri ve kısa vadeli hedefler oluşturmak, 
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başarısızlık korkusu ve irrasyonel inançlarla baş etmeye yönelik girişimler önerilebilir. 

Akademik erteleme davranışındaki artışın sonuçları dikkate alındığında, akademik erteleme 

davranışının nedenlerini ve ilişkili faktörleri araştıran çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada elektrikli araçta menzil artırıcı motor uygulaması ve araca entegrasyonu 

çalışması ile ilgili yapılan çalışmalar ve sonuçlar verilmiştir. Menzil artırıcı kullanım ile 

menzil ve yakıt tüketimi değerlendirmesi için verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Aracın 

yüklü veya yüksüz durumuna göre menzil değerleri ve yakıt tüketim değerleri için gerekli 

verilerin elde edilmesine yönelik simülasyon modeli oluşturulmuştur. Aracın farklı yol şartları 

ve araç parametrelerine göre değerlendirilmesi için gerekli veriler elde edilmiştir. Elektrikli 

araca, menzil artırıcı motor entegrasyonu, menzil ve yakıt tüketimi değerlendirilmesi için veri 

elde edilmesine yönelik uygulanan teknikler ve sonuçlar açıklanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Menzil artırıcılı araç, enerji yönetimi, yakıt ekonomisi 
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RANGE EXTENDER ENGINE APPLICATION AND INTEGRATION IN ELECTRIC 

VEHICLE 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the results of the studies on the range extender engine and its integration into the 

vehicle are given. It is aimed to obtain data for range and fuel consumption evaluation with 

range extender use. A simulation model was created to obtain the necessary data for range 

values and fuel consumption values according to the loaded or unloaded condition of the 

vehicle. Necessary data were obtained to evaluate the vehicle according to different road 

conditions and vehicle parameters. Techniques and results for data acquisition for electric 

vehicle integration, range and fuel consumption evaluation are explained. 

 

Key words: Range extended vehicle, energy management, fuel economy. 

 

GİRİŞ 

 

Fosil yakıtların giderek azaldığı ve araç sayısının giderek attığı günümüzde elektrikli araçların 

kullanımı günden güne artmaktadır. Fakat batarya kapasitesi ve dolum süresi gibi kısıtlar 

nedeniyle araçların menzilleri yeterli görülmemektedir. Bu nedenle menzil artırıcı benzinli 

motor (Menzil artırıcı) kullanımıyla optimum emisyon, yakıt tüketimi, şarj voltajı ve ses 

titreşim gibi değerlerle menzil artırımı hedeflenmektedir.  

 

Küçük ölçekli benzinli motorun jeneratör ile entegrasyonu sonucu; batarya, elektrik motoru, 

invertör gibi parçalarla birleşiminde de ve bu parçaların araç gövdesi üzerine montajı sonucu 

yakıt tüketimi ve şarj voltajı ile ilgili yapılan çalışmalar bildiride verilmiştir. 

 

İçten yanmalı motor ile ilgili NVH problemlerini, özellikle gürültünün konfor üzerindeki 

etkisini azaltmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır  (Guo, Cao ve Mi, 2015). Problemin 

çözümü olarak menzil artırıcı sistemin bağlantı takozlarının iyileştirilebileceği önerileri, farklı 

motor uygulanması ile NVH açısından en iyi sonucu veren çözümler araştırılmıştır. 

Literatürde faklı öneriler gürültü ve titerşimin azaltılması için önerilmiş ve elektrikli araç ve 

menzil artırıcı uygulaması ile gürültü seviyeleri incelenmiştir (Alfred ve Bernhard, 2010, 

Pischinger, Tomazic, Wittek ve Esch, 2012 ve Govindswamy, Tomazic, Genender ve 

Schuermann, 2013).  

 

Literatürde yakıt tüketimi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış, yakıt tüketim analizleri 

yapılarak ve kontrol stratejileri tasarlanmıştır (Xianjing, Yongzheng ve Jun, 2011 ve Li, Jin ve 

Xiong, 2017). Menzil artırıcı sistemlerde kullanılan motorların seçiminde birçok kriter 

bulunmaktadır (Gage ve Bogdanoff, 1997). Literatürde her ne kadar içten yanmalı motorlarla 

ilgili çalışmalar çok yaygın olsa da, yakıt hücreli ve mikro gaz türbinli menzil artırıcı 

sistemlerle ilgili de çalışmalar da yapılmıştır (Tan ve ark., 2017 ve Ji ve ark., 2020). 

 

Zander, Svens, Svärd ve Dahlander (2022), ağır vasıta taşımacılığında kullanılmak üzere 3 

farklı sistem üzerine çalışmışlardır. Bunlar menzil artırıcı içten yanmalı motor, yakıt hücreli 

menzil artırıcı ve yedek içten yanmalı menzil artırıcı sistemlerdir. Wu, Ren, Davies, Shang ve 

Haas (2019), elektrikli araçlar için akıllı hidrojen yakıt hücreli menzil artırıcı sistem üzerine 

öneri bir çalışma yapmışlardır.  
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Bu çalışmada elektrikli araçta menzil artırıcı motor uygulaması ve araca entegrasyonu 

çalışması ile ilgili yapılan çalışmalar ve sonuçlar verilmiştir. Menzil artırıcı kullanım 

stratejisinin belirlenmesi için data elde edilmesi amaçlanmıştır. Takip eden bölümlerde 

elektrikli araca menzil artırıcı entegrasyonu ve veri elde edilmesine yönelik uygulanan 

teknikler ve bulgular anlatılmıştır. 

 

YÖNTEM 

 

Elektrikli araçta menzil artırıcı motor uygulaması ve araca entegrasyonu 

 

İçten yanmalı motorlu araçlardan, elektrikli araçlara bir geçiş aşaması olarak görülen hibrit 

araçlar, paralel hibrit, seri hibrit ve bu sistemlerin her ikisini de birlikte bulunduran kompleks 

hibrit araçlar olmak üzere 3 ana tipte sınıflandırılır. Bu 3 tip sistemin alt türevleri çok 

sayıdadır. Bu çalışmada, seri hibrit sistemin bir türü olan menzil artırıcı sistem üzerine 

çalışılmıştır. 

 

Elektrikli araçta menzil artırıcı motor uygulaması ve araca entegrasyonu çalışmasında önce 

hibrit araçların gelişimi ve çeşitleri incelenerek seri hibrit çeşidi olan menzil artırıcı 

uygulamasının detayları incelenmiştir. İşlem adımları; Literatür araştırması, menzil artırıcı 

motor, jeneratör uygulaması, testler, simülasyonlar, menzil artırıcı motor uygulaması için veri 

setlerinin elde edilmesi olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 1’de hibrit araçlarda uygulanan sistemlerin şematik gösterimi verilmiştir. İçten yanmalı 

motorun mekanik olarak tekerleklerle bir bağlantısının olmadığı, sadece elektrikli aracın 

bataryasının şarjı için kullanılan bir çalışma stratejisine sahip olması nedeniyle, bu yapının 

oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. 

 

 
                                           Şekil 1. Hibrit Araç Şematik Gösterimleri 

 

Menzil artırıcı uygulamasında kullanılacak elektrikli araç olarak, elektrikli araç 

kullanılacaktır. Belirlenen kriterlere uygun motor seçimi yapılarak bu motorun, yapılacak 

çalışmaya entegre edilmesi sağlanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Motor Seçim Kriterleri 

                            

KRİTERLER GEREKLİLİKLER 

Çevrim sayısı Buji ateşlemeli,  
4 zamanlı 

Soğutma sistemi Su soğutmalı 
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Güç 30-40 kW 

Çalışma aralığı 6000-9000 d/d 

Ağırlık <70 kg 

Boyut Küçük ve kompakt 

Silindir sayısı 1 veya 2 

Fiyat ve bulunabilirlik Seri üretim 

 

Kriterlere uygun motor, ATV aracın 44HP gücündeki motor elektrikli araçta menzil artırıcı 

olarak kullanılmıştır. Elektrikli araçta menzil artırıcı motor uygulaması ve araca entegrasyonu 

işlemleri, demontaj, elektrikli aracın yerleşim planı, tersine mühendislik ile modelleme, gaz 

kelebeği entegrasyonu ve menzil artırıcı kontrol şeması tasarımı olarak yapılan uygulamalar 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

Seçilen motorun araçtan alınarak çalışmanın yapılacağı elektrikli araca entegrasyonu için 

yapılan çalışmalar Şekil 2’te verilmiştir. Motorun karkasına bağlandığı noktalardaki 3 adet 

motor takozu sökülmeyerek mevcut karkas üzerinde bırakılarak titreşim sönümleme 

özelliğinde faydalanmak hedeflenmiştir. 

 

 
                                      Şekil 2. Motorun araçtan demonte işlemi 

 

Mevcut durumda tamamıyla elektrikli araç olarak üretilmiş bir araç üzerine entegrasyon 

gerçekleştirildiğinden, yerleşimle ilgili kısıtlar göz önünde bulundurularak uygun yerleşim 

şekli belirlenmiştir.  

 

Araç üzeri yerleşimi 3D data üzerinde netleştirebilmek için tersine mühendislik kullanılarak 

motor ve komponentleri taranarak sanal ortama aktarılarak modellenmiştir. Bu sayede 

elektrikli araç üzerinde fiziksel modifikasyonları yapmadan önce mevcut durumu görerek, 

ihtiyaç duyulacak işlemler belirlenmiştir.  

 

Elektrikli araç üzerine entegre edilecek parçalar, detaylı olarak taranarak modellenmiştir. Bu 

sayede, yerleşim netleştirilebilmesi için komponent bazında araç üzeri sanal doğrulamalar 

yapılabilmektedir. İçten yanmalı motora ilave olarak, yakıt deposu, radyatör ve fanı, egzos 

borusu ve karkas bu komponentlerin başında gelmektedir. Şekil 3’te görüldüğü gibi 

modellenen parçalar araç üzeri yerleşim çalışmasının sanal ortamda yapılabilmesi için hazır 

duruma getirilmiştir.  
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Şekil 3. Tersine mühendislikle modellenen parçalar 

 

Elektrikli araç üzerindeki bazı kısıtlardan dolayı motor boşluğunun elektrik motoru, inverter 

gibi komponentlerle dolu olması ve arka taban altında bataryaların bulunması nedeniyle Şekil 

4’te görüldüğü gibi bir konumlandırma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

 

 
Şekil 4. İçten yanmalı motor-jeneratör setinin araç üzeri yerleşimi 

 

İçten yanmalı motorun soğutma sistemi aynen muhafaza edilmektedir. Radyatör fanının 

dışarıdan hava alabilmesi için aracın yan tarafına bir havalandırma açılarak mevcut soğutma 

sisteminin aynı şekilde çalışması sağlanmaktadır. Motor üzerinde bulunan telli gaz kelebeği 

ile içten yanmalı motorun elektronik kontrolü mümkün görünmemektedir. Bu nedenle telli 

gaz kelebeğinin elektronik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu problemi çözebilmek 

için benzinli motorlarda kullanılan gaz kelebeği entegre edilerek gaz kelebeği kontrolü 

sağlanmıştır (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. Motor gaz kelebeği entegrasyonu 
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Ölçüsel olarak aynı boyutlara sahip gaz kelebeğinin entegrasyonu için eski kelebek üzerindeki 

konum sensörü yeni kelebeğe aktarılmıştır. Telle kontrol yerine yeni kelebeğin aktüvatörüne 

motor kontrol ünitesinden çekilen bağlantı ile hareket verilmektedir. Menzil artırıcı çalışma 

sistematiğini oluşturabilmek için, içten yanmalı motor, jeneratör ve batarya şarj durumunun 

başlıca parametreler olarak girdi sağlayacağı düşünülerek kontrol sistemi tasarlanmıştır  

 

MATLAB/SIMULINK model ile farklı şartlarda elektrik motorunun bataryadan çektiği güç 

hesaplanarak, bataryanın doluluk oranına göre içten yanmalı motorun çalışma stratejisi 

belirlenebilir. 

 

3. BULGULAR 

 

Menzil artırıcı motor uygulaması için veri setlerinin elde edilmesi için yuvarlanma direnci, 

hava direnci ve ivmelenme direnci hesaplamak için gerekli parametreler blok diyagramı 

şeklinde SIMULINK içerisine girilmiştir. Mevcut durumda sabit değer gibi alınan tekerlek 

çapı, araç ağırlığı, dişli oranı ve hava direnci gibi parametreler, simülasyon içerisinde 

değiştirilerek farklı değerler üzerinden karşılaştırma yapılmıştır. Model ile yapılan 

değerlendirmede aşağıdaki grafikte görülen sonuçlar çıkmıştır. Ağırlığın menzil üzerindeki 

etkisi net olarak görünmektedir. Bu değerler araç üzeri parametrelerin sabit tutulduğu şartlara 

göre alınan sonuçlardır (Şekil 6).  

 

 
Şekil 6. Yüksüz ve 500kg Yüklü Araç Arasındaki Menzil Farkı 

 

4. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada menzil artırıcı kullanım stratejisinin belirlenmesi için data elde edilmesine 

yönelik elektrikli araca menzil artırıcı entegrasyonu yapılmış ve menzil artırıcı kullanım 

uygulaması için veri elde edilmesine yönelik simülasyon modeli tasarlanmıştır.  

Kontrol şemasına uygun şekilde modelleme yapılarak, mevcut yakıt tüketimi şarj durumları 

model içine gömülerek referans değerler elde edilmiştir. Aracın değişken yüklerle ilerlemesi 

sonucunda, bataryanın sarj durumu  değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliği 

gözlemlemek için, araç farklı yüklerde simüle edilmiştir.  
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ÖZET 

Öğretmenler günümüzde stajyer öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen olmak 

üzere dört gruba ayrılmıştır. Son zamanlarda yapılan bu sınıflandırma öğretmenler tarafından 

büyük bir tepkiye neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, öğretmen kariyer basamakları yazılı 

sınav hakkında öğretmenlerin görüşlerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum 

çalışması kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile 

toplanmıştır. Görüşme yapılmadan önce öğretmenlere çalışmanın amacı ve önemi hakkında 

bilgi verilmiştir. Görüşmeler, gönüllülük esasına göre öğretmenlerin uygun gördükleri zaman 

ve yerde yapılmıştır. Görüşmeler, sessiz ve fizikî olarak uygun bir ortamda 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların görüşlerini rahatça ifade edebilmeleri, duygularını daha 

rahat yansıtabilmeleri için, güvene ve empatiye dayanan sağlıklı bir ortam oluşturulmuştur. 

Görüşme sürecinde yazılı not almanın yanı sıra, gerekli analiz ve değerlendirmeler için 

görüşülen kişiden izin alınmak suretiyle süreçte ses kaydı da alınmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir il 

merkezindeki öğretmenlerin 4‟ü anaokulu, 10‟u ilkokul, 21‟i ortaokul ve 17‟si ise ortaöğretim 

kademesinde görev yapan 32 kadın ve 20 erkek öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada 

verilerin analizi sürecinde, görüşme sürecinde toplanan veriler araştırma soruları da dikkate 

alınarak gruplandırılmış ve analiz edilmiştir. Analiz sürecinde her öğretmen için görev yaptığı 

okul türüne göre kod verilmiştir. Anaokulu öğretmenleri için (A), ilkokul öğretmenleri için 

(İ), ortaokul öğretmenleri için (O), lise ve dengi okul öğretmenleri için ise (L) kodu ile kodlar 

kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri olduğu gibi yansıtılmaya çalışılmıştır. Araştırmadan 

aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 Katılımcıların en çok dile getirdiği görüş, kariyer basamaklarının, öğretmenler tarafından 

yıllarca beklenen bir uygulama olduğunu ancak belirleyicisinin sınav olmaması gerektiğini 

ifade etmiştir. Kariyerin ezbere dayalı bir sınav sonucu ile elde edilemeyeceği, tecrübe ve 

deneyimlerin hiçbir sınavla belirlenemeyeceği vurgulanmıştır. Bununla birlikte kariyer 

basamaklarına karşı çıkan, gereksiz bir uygulama olduğunu, öğretmenlerin unvana göre 

sınıflandırılmaması gerektiğini savunan katılımcılarda çoğunluktadır. Ayrıca öğretmenlere 

yapılmış bir haksızlık olarak gören, öğretmenler arasında ayrımcılık yapıldığını düşünen, 

öğretmeni velinin eline düşürmek olarak gören katılımcılarda bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin kariyer basamakları yazılı sınavı sonucunda, öğretmenler arasında bir 

ayrıştırma olacağını düşünen katılımcılar çoğunluktadır. Öğretmenler, çalışma ortamlarındaki 
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huzurun bozulacağından, motivasyon kaybına uğrayacaklarından endişe etmektedir. Buna 

ilaveten öğretmenlik mesleğinin esasen bir uzmanlık gerektirdiğini böyle bir ayrışmaya 

gitmenin öğretmenlik mesleğinin özüne aykırı olduğunu düşünen katılımcılarda 

azımsanmayacak çokluktadır. 

Öğretmenlerin tamamına yakını ise kariyer basamakları yazılı sınavının mesleki gelişimlerine 

hiçbir katkı sağlamayacağını ifade etmiştir. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı‟nın 

üniversitelerle iş birliği yaparak öğretmenleri lisansüstü eğitime yönlendirmesinin, mesleki 

gelişimlerine daha çok katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Lisansüstü eğitimin yanı sıra 

öğretmenlere, belirli zaman arlıklarında uygulanan hizmet içi eğitimlerin kendi alanlarında 

yapıldığı takdirde daha anlamlı olduğunu, bilgilerini güncelleyebileceklerini mesleki 

gelişimlerine faydalı olacağını dile getirmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen kariyer basamakları, öğretmen, uzman öğretmen, 

başöğretmen  

 

TEACHER'S OPINIONS ABOUT TEACHING CAREER STAGE WRITTEN EXAM 

ABSTRACT 

Today the teachers separated in four groups; Interns, teachers, experts and headmasters. This 

classification has caused reaction on the teachers. The Purpose of this study is, determine the 

opinions of the Teachers who took duty on a Province located at the Eastern Anatolian Region 

about of The Teachers‟ Ladders of Career Examination. Qualitative Researching Method was 

used at this study. Status Study one of the qualitative research patterns, was used in this study. 

Research data has been collected by semi-configurated interview method. Information had 

been granted to the teachers about the importance and aim of the study, right before the 

interview. Interviews had been made by volunteering in places and time which teachers found 

suitable. Also the interviews had been made in quiet places which had suitable physical 

conditions. Productive ambience had been created for participants based on confidence and 

empathy in order to express their opinions easily and reflect their emotions freely. During the 

interview besides writing the notes, recording the voices of participants had been used via 

their permissions. Study group of the research is contain 32 female and 20 male teachers who 

take duty on schools in a province located at the Eastern Anatolian Region. Four of them are 

at kindergartens, ten of them are at elementary, twenty of them are one at secondary and 

seventeen of them are at high schools. In this research at the analyzing data period, data which 

collected in the interview period, had been grouped and analyzed by the research results. In 

analyzing period a code had been given for each teacher through the school type. (A) for 

kindergarten, (İ) for elementary, (O) for secondary, (L) for high school. Teachers‟ opinions 

had been tried to reflect correctly. Results had been obtained below: 

The opinion that expressed mostly by participants is; Career Ladders is an expected 

application for years by teachers but main criterion should not be the examination. Career 

could not be obtained by an examination based on memorization, experience could not be 

determinated by any examination. At the same time many of the participants who oppose 

against career ladders defend that this application is useless, teachers should not be 

categorized by the title. And also there is participants who express that this examination is 

injustice for teachers, could cause discrimination among teachers and made teachers in the 

pockets of parents.  

Most of the participants think that teachers‟ ladder of career examination could cause 

discrimination among teachers. In addition, teachers are worrying about their peace at job will 

be gone and their motivation will be lost. Also there is a plenty of teachers who are saying 
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that teaching profession was required a specialty, this discrimination is against the essence of 

teaching. 

Almost all of teachers express that ladder of career examination didn‟t make any contribution 

to their professional development. Instead of that it makes more than efficiency if Ministry of 

National Education should make cooperation with Universities about master‟s degree and 

PhD. In addition to master‟s degree and PhD, teachers emphasize that making in-service 

educations in specific periods will be much more significant if it makes about their own 

expertise, they could update their informations and this could be useful to their professional 

development 

Key Words: The Teachers‟ Ladders of Career, Teacher, Expert Teacher, Headmaster 

 

GĠRĠġ 

Öğretmen, çağın koşullarına göre sürekli kendini geliştiren ve mesleki bilgilerini öğreten ve 

öğrencilerine örnek olan kişidir (Temel, 2005). Öğretmen, hem toplumsal değişimlerden 

etkilenen hem de toplumu çekirdekten etkileyen bir kişidir. Öğretmenlik mesleği alanında 

pedagojik formasyon bilgisine, özel alan bilgisine ve eğitim alanında günümüzdeki 

teknolojik, bilimsel, ekonomik gelişmelere dönük olarak genel kültür bilgisine sahip olmayı 

gerektiren, bir meslektir (Küçükahmet,1999; Hacıoğlu ve Alkan, 1997;1739 Sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu, 1979). Bu nedenle öğretmenlik mesleği durağan bir meslek olmayıp 

öğretmenlerin sürekli kendilerini yenilemeleri gereken bir meslek alanıdır. Milli Eğitim 

Bakanlığı öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlamak, meslekteki 

heyecanlarını tekrar yakalayabilmek ve daha istekli çalışabilmeleri adına “Kariyer 

Basamakları “ adı altında yeni bir sistem oluşturmuştur. 

2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmen Kariyer 

Basamakları yönetmeliğine göre; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç 

kariyer basamağına ayrılmıştır. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme 

Yönetmeliği‟nde kariyer; öğretmenlikten uzman öğretmenliğe, uzman öğretmenlikten 

başöğretmenliğe gerekli yeterlikler kazanılarak ilerlemek şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 

2022).  

Yönetmeliğe göre, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için 

öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için 

öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur. Lisansüstü eğitim yapmamış olan öğretmenlerden ise 

yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 

on yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en 

az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, uzman 

Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranır. Başöğretmen 

unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde; yazılı sınav 

başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak, 

uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 

bulunmamak, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik 

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, Başöğretmenlik Mesleki Gelişim 

Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranır. 

Gümüşeli (2005), bu uygulamanın gereksiz olduğunu sadece sınırlı bir maaş artışından ibaret 

olduğunu ve eşit işe eşit ücret ilkesine ters olduğunu savunurken; Çelikten (2005), bu yeni 

sistemin olumlu sonuçlar getirmeyeceğine ve ister uzman öğretmen ister öğretmen olsun her 

ikisinin de aynı işi yaptığını yalnızca aldıkları maaşın farklı olacağını dile getirmiştir.  Ayrıca 
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hiyerarşik yapıda uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin sorun yaratacağına, okul içinde 

çeşitli sorunlara sebebiyet vereceğine, ayrıca ebeveynlerin çocukları için uzman veya 

başöğretmen arayışına gireceklerini ve bütün bu sebepler doğrultusunda kariyer 

basamaklarının olumsuz sonuç doğuracağını iddia etmiştir. 

Türk Eğitim Derneği (2009) tarafından hazırlanan “Öğretmen Yeterlikleri” isimli özet 

raporda; öğretmenlik kariyer sistemi ile öğretmen yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi ve kariyer 

basamakları çerçevesinde öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması 

gerektiği önerisinde bulunulmuştur. Raporda, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme 

Yönetmeliğinde farklı kariyer basamaklarında bulunan öğretmenlerin görev, yetki ve 

sorumluluklarının tam olarak tanımlanmadığını bu yönüyle de yönetmeliğin önemli 

eksiklikler taşıdığı dile getirilmiştir. 

Turan ve Turan (2009) “Çalışma Statüleri Farklı Öğretmenlerin Kendi Algılarına Göre 

Yeterlik Düzeyleri” başlıklı çalışmasında; öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmenlerin 

yeterlilik seviyelerini kendi tutumlarına göre belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucuna 

göre uzman öğretmenlerin ve başöğretmenlerin kendi yeterliliklerini uzman olmayan 

öğretmenlere göre daha üst seviyede olduğunu belirlemiştir. Bu durum sonucunda kariyer 

basamaklarının bir yönden olumlu sonuçlar meydana getirdiği gözlenmiştir. 

Bu araştırmada da son zamanların milli eğitim camiası içerisinde en çok tartışma konusu olan 

kariyer basamakları sınavı hakkında öğretmenlerin görüşlerinin neler olduğu araştırılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Öğretmenlerin kariyer basamakları yazılı sınav hakkındaki görüşlerini tespit edebilmek için 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi 

gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma türü olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Veriler görüşme yöntemi 

ile toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması 

kullanılmıştır. Durum çalışması, sınırlı bir sistemin nasıl işlediği ve çalıştığı hakkında 

sistematik bilgi toplamak için çoklu veri toplama kullanılarak o sistemin derinlemesine 

incelenmesini içeren metodolojik bir yaklaşımdır (Chmiliar, 2010). Merriam (2013) ise durum 

çalışmasını sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesi olarak 

tanımlamaktadır. 

 

ÇalıĢma Grubu 

Veriler Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir il merkezinde görev yapan 32 kadın ve 20 

erkek olmak üzere toplam 52 öğretmenden elde edilmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin 

4‟ü anaokulu, 10‟u ilkokul, 21‟i ortaokul ve 17‟si ise ortaöğretim öğretmenidir. Katılımcıların 

meslekteki kıdem yıllarına göre; 2 „si 1-5 yıl, 17‟si 6-10 yıl, 13‟ü 11-15 yıl, 4‟ü 16-20 yıl, 

10‟u 21-25 yıl, 3‟ü 26-30 yıl, 2‟si 31-35 yıl, 1‟i 36-40 yıl kıdeme sahiptir. Çalışma grubunda 

4 Okul Öncesi, 10 Sınıf Öğretmeni, 4 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 4 Türkçe, 2 Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 4 Sosyal Bilgiler, 2 Beden Eğitimi, 3 Fen Bilimleri, 2 İlköğretim 

Matematik Öğretmeni, 4 İngilizce,1 Bilişim Teknolojileri, 2 Matematik, 1 Almanca, 1 

Coğrafya, 2 Fizik, 1 Kimya, 2 Türk Dili ve Edebiyatı, 1 Görsel Sanatlar, 1 Biyoloji, 1 Tarih 

olmak üzere 38 branş öğretmeni yer almaktadır. 
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Katılımcıların Demografik Özelliklerini Gösteren Tablo 

DeğiĢken Alt Kategoriler       F 

Cinsiyet 
Kadın 32 

Erkek 20 

BranĢ 

Okul Öncesi Öğret. 4 

Sınıf Öğret 10 

Türkçe-Sosyal 19 

Matematik-Fen 11 

Yabancı Dil 5 

Güzel Sanatlar 3 

Kıdem Yılı 

1-5 yıl 2 

6-10 yıl 17 

11-15 yıl 13 

16-20 yıl 4 

21-25 yıl 10 

26 yıl ve üzeri 3 

Toplam 52 

 

 

Verilerin Toplanması 

Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla gönüllü katılımcılardan elde edilmiştir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı görüşme sorularını önceden hazırlar, ancak 

görüşme sırasında görüşülen kişiye kısmi esneklik sağlanarak oluşturulan soruların yeniden 

düzenlenmesine ve tartışılmasına izin verilir (Ekiz, 2017, s.63). Görüşme yapılmadan önce 

öğretmenlere çalışmanın amacı ve önemi hakkında bilgi verilmiştir. Görüşmeler, gönüllülük 

esasına göre öğretmenlerin uygun gördükleri zaman ve yerde yapılmıştır. Görüşmeler, sessiz 

ve fizikî olarak uygun bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların görüşlerini rahatça ifade 

edebilmeleri, duygularını daha rahat yansıtabilmeleri için, güvene ve empatiye dayanan 

sağlıklı bir ortam oluşturulmuştur. Görüşme sürecinde yazılı not almanın yanı sıra, gerekli 

analiz ve değerlendirmeler için görüşülen kişiden izin alınmak suretiyle süreçte ses kaydı da 

alınmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın verilerin analizi sürecinde, görüşme sürecinde toplanan veriler araştırma soruları 

da dikkate alınarak gruplandırılmış ve analiz edilmiştir. Analiz sürecinde her öğretmen için 

görev yaptığı okul türüne göre kod verilmiştir. Anaokulu öğretmenleri için (A), ilkokul 

öğretmenleri için (İ), ortaokul öğretmenleri için (O), lise ve dengi okul öğretmenleri için ise 

(L) kodu ile kodlar kullanılmıştır.   

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında elde edilen verilere dayalı olarak bulgulara ve bulgulara dayalı 

olarak yorumlara yer verilmiştir. Bulgular sunulurken benzer ifadeler birleştirilmiş ve tablolar 

halinde sunulmuştur. 
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Tablo.1:Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Hakkındaki DüĢünceleri 

 

Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Hakkındaki DüĢünceleri         F 

Kariyer basamakları olmalı ancak sınavla yapılmamalıdır. 19 

Gereksiz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. 15 

Öğretmenlere yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum. 8 

Öğretmenler arasında ayrımcılık yapıldığını düşünüyorum. 5 

Güzel bir uygulama olduğunu ve belli aralıklarla öğretmenlerin 

değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

2 

Öğretmeni velinin eline düşürmek olarak görüyorum. 1 

İçeriğini bilmediğim için fikrim yok. 2 

 

 

Öğretmenlerin kariyer basamakları ile ilgili olarak altı farklı görüş ifade ettikleri görülmüştür. 

Öğretmenlerin bir kısmı (19 öğretmen) kariyer basamaklarının olmasını, ancak bunun 

belirleyicisinin sınav olmaması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak, O21 “Kariyer 

basamaklarının teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Fakat yıl ve sınav faktörü kaldırılmalı.” 

Buna ilaveten İ7 “Kariyer basamakları olabilir ama bu şekilde sınavla olmamalıdır.” Diğer 

taraftan A4 “Kariyer basamaklarının sınav ile olması doğru değil” demek suretiyle kariyer 

basamaklarının olması gerektiğini ancak bunun sınav ile yapılmaması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. 

Katılımcılardan 15 öğretmen ise kariyer basamaklarının gereksiz bir uygulama olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bununla ilgili olarak O8 “Bir öğretmen fakülteden zaten kendi alanında uzman 

olarak mezun oluyor. Böyle bir uygulamanın manası yok.” Bununla birlikte İ4 “Yorucu, 

gereksiz ve onur kırıcı bir uygulama.” Buna ilaveten  “Öğretmenleri ayrıştıran, sınıflandıran 

bir uygulama olduğu için gereksiz olduğunu düşünüyorum”  demek suretiyle öğretmen 

kariyer basamaklarının gereksiz olduğunu ifade etmiştir.  

Ayrıca öğretmenlere yapılmış bir haksızlık olarak gören, öğretmenler arasında ayrımcılık 

yapıldığını düşünen, güzel bir uygulama olduğunu ve belli aralıklarla öğretmenlerin 

değerlendirilmesi gerektiğini düşünen, öğretmeni velinin eline düşürmek olarak gören 

katılımcılarda bulunmaktadır. 

 

 

Tablo.2:Öğretmenlerin Yazılı Sınav Hakkındaki DüĢünceleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenlerin Yazılı Sınav Hakkındaki DüĢünceleri         F 

Sınav yapılmamalıdır. Deneyim, tecrübeler sınavla ölçülemez. 16 

Yapılmamalıdır. Öğretmenlik mesleğinin özüne aykırıdır. 12 

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav yerine kıdem yılı 

veya lisansüstü eğitim şartı aranmalıdır.  

9 

Sınav yapılmamalıdır. Öğretmen olabilmek için birçok sınavı 

geçerek gelmiş birine tekrar aynı soruları sormak anlamsızdır. 

8 

Evet sınav yapılmalıdır. Bütün kurumlarda yükselmeler sınavla 

yapılıyor. 

3 

Hayır. Alan bilgisine bağlı olmayan bir sınavın mesleki 

gelişimimize katkı sağlayacağını düşünmüyorum. 

3 

Kariyer basamağı için ne yazılı ne de sözlü hiçbir sınav 

yapılmamalıdır. 

1 
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Öğretmenlerin kariyer basamakları yazılı sınavı ile ilgili olarak yedi farklı görüş ifade ettikleri 

görülmüştür. Katılımcılardan 16 öğretmen sınavın yapılmaması gerektiğini, deneyim ve 

tecrübelerin sınavla ölçülemeyeceğini ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak, İ3 “Hayır. 

Öğretmenlerin yaşadığı deneyim, tecrübeler bir sınavla belirlenemez.” Buna ilaveten, O3 

“Yapılmamalıdır. Çünkü tecrübenin yazılı sınavlarla ölçülebilir olduğunu düşünmüyorum” 

diyerek kariyer basamakları yazılı sınavının yapılmaması gerektiğini, tecrübelerin yazılı bir 

sınavla ölçülemeyeceğini ifade etmiştir. 

Öğretmenlerden bir kısmı (12 öğretmen) sınavın yapılmaması gerektiğini, öğretmenlik 

mesleğinin özüne aykırı olduğunu belirtmiştir. Bununla ilgili olarak O17 “Yapılmamalıdır. 

Çünkü uzmanlık gerektiren bir meslekte görev yaparken, tekrar uzman olmaya çalışmak 

anlamsızdır …” Ayrıca O2 “Öğretmenlik zaten uzmanlıktır. Sınıflandırma yapılmamalıdır” 

diyerek yazılı sınavın yapılmaması gerektiğini, öğretmenlik mesleğinin özüne aykırı olduğunu 

ifade etmiştir. 

Katılımcılardan 9 öğretmen kariyer basamakları oluşturulurken yazılı sınav yerine kıdem yılı 

veya lisansüstü eğitim şartı aranması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak, O16 

“Sınav yapılmamalı. Lisansüstü eğitim veya kıdem yılı kariyer basamakları için yeterli 

olmalıdır.” Buna ilaveten, O14 “Bence yapılmamalı. Belli kıdemi dolduranlar ya da tezli 

yüksek lisans yapan/doktora yapanlar yıl şartına bakılmadan uzman veya başöğretmen kabul 

edilmeli” diyerek kariyer basamakları yazılı sınav yerine kıdem yılı veya lisansüstü eğitim 

şartının olması gerektiğini dile getirmiştir. 

Katılımcılardan 8 öğretmen ise öğretmen olabilmek için birçok sınavı geçerek gelmiş birine 

kariyer basamakları sınavının yapılmaması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak 

L10 “Öğretmenlik mesleğine başlayana kadar bir sürü sınavdan geçmiş, yetmemiş adaylık 

sınavından, sözlü mülakattan geçmiş bir öğretmene bu sınav yapılmamalıdır.” Ayrıca L11 

“Hayır. Zaten KPSS gibi bir sınavı başararak mesleğe başlamış birine tekrar aynı soruları 

sormak bence anlamsız” diyerek sınavın yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. 

Bunun yanı sıra sınavın yapılması gerektiğini düşünen, mesleği gelişimlerine herhangi bir 

katkı sağlamayacağını düşünen katılımcılar vardır. 

 

Tablo.3: Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Sınavı Sonucunda Ortaya Çıkacak 

Durumlar Hakkındaki DüĢünceleri 

 

Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Sınavı Sonucunda 

Ortaya Çıkacak Durumlar Hakkındaki DüĢünceleri 

        F 

Öğretmenler arasında bir ayrıştırma ortaya çıkaracaktır. 20 

Öğretmenler arasında rekabet ve anlaşmazlık olacağını 

düşünüyorum. 
9 

Veliler unvana göre öğretmen seçimi yapacaktır. 7 

Sınavı kazanamayan öğretmenlerde kendini değersiz hissetme, 

motivasyon kaybı olacağını düşünüyorum. 
6 

Unvan alan ve almayan öğretmenler arasındaki ücret farkının 

haksızlık olduğunu düşünüyorum. 
4 

Eşitsizlik 3 

Hiçbir sorun olmayacaktır. 2 

Bunu zaman gösterecek. 1 

 

Öğretmenlerin kariyer basamakları yazılı sınavı sonucunda ortaya çıkabilecek olası durumlar 

ile ilgili 8 farklı görüş ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin büyük bir kısmı (20 öğretmen) kariyer 

basamakları sınavı sonucunda öğretmenler arasında bir ayrıştırma ortaya çıkacağını ifade 

etmiştir. Bununla ilgili olarak,  L10 “Öğretmenler arasında bir ayrıştırma ortaya çıkacağı 
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aşikar.” Buna ilaveten, O8 “Ayrıma gitmek gereksiz. Sınavı geçen iyi, geçmeyen kötü 

öğretmen mi olacak? ...”Ayrıca A4 “Öğretmenler arasında ayrım olacak”  diyerek yazılı 

sınav sonucunda öğretmenler arasında bir ayrıştırma olacağını ifade etmiştir. 

Katılımcılardan 9 öğretmen, öğretmenler arasında rekabet ve anlaşmazlık olacağını ifade 

etmiştir. Bununla ilgili olarak, O9 “Çalışma barışını bozacak, öğretmenler birbirleri ile olan 

ilişkilerini bozacaktır.” Ayrıca O18 “Öğretmenler arasında (bilen-bilmeyen öğretmen) 

rekabet oluşacaktır” diyerek yazılı sınav sonucunda öğretmenler arasında bir yarış olacağını 

ifade etmiştir. 

Öğretmenlerden bir kısmı (7 öğretmen) ise yazılı sınav sonucunda velilerin öğretmenleri 

unvanına göre seçeceğini ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak İ10 “Velinin gözünde öğretmen 

ayrımcılığının yapılmasına sebep olacaktır.” Buna ilaveten, İ6 “Veliler uzman veya 

başöğretmen arayışına gidecektir” diyerek yazılı sınav sonucunda velilerin unvana göre 

öğretmen arayışına gireceklerini ifade etmiştir. 

Ayrıca sınavı kazanamayan öğretmenlerin kendini değersiz hissedeceğine, motivasyon kaybı 

oluşacağına inanan,  unvan alan ve almayan öğretmenler arasındaki ücret farkının haksızlık 

olduğunu düşünen, eşitsizlik oluşacağını düşünen, hiçbir sorun olmayacağını düşünen 

katılımcılar da bulunmaktadır. 

Tablo.4: Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Sınavının Mesleki GeliĢimlerine Katkısı 

Hakkındaki DüĢünceleri 

 

Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Sınavının Mesleki 

GeliĢimlerine Katkısı Hakkındaki  DüĢünceleri 

       F 

Kesinlikle inanmıyorum. 49 

Evet katkı sağlayacaktır. 1 

Sınavın kapsamını bilmiyorum. 1 

Bunu zaman gösterecek. 1 

 

Öğretmenlerin kariyer basamakları sınavının mesleki gelişimlerine katkısı hakkında 4 farklı 

görüş ortaya çıkmıştır. Katılımcıların tamamına yakını kariyer basamakları sınavının mesleki 

gelişimlerine asla katkı sağlamayacağını düşünmektedir.  

 

Tablo.5:Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Hakkındaki Önerileri 

 

Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Hakkındaki Önerileri         F 

Kıdem yılına göre unvan verilmelidir. 14 

Kariyer basamakları olmamalıdır. 12 

Kariyer basamakları sınavla değil hizmet içi eğitimlerle performansa dayalı 

olmalıdır. 

10 

Öğretmenleri alanıyla ilgili yüksek lisansa veya doktoraya yönlendirmeleri 

uygundur. 

7 

Fikrim yok 5 

Öğretmenlik zaten uzmanlıktır. 4 

 

Öğretmenler, kariyer basamakları hakkındaki önerileri ile ilgili 6 farklı görüş dile getirmiştir. 

Öğretmenlerin bir kısmı (14 öğretmen) kariyer basamaklarının kıdem yılına göre verilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Bununla ilgili İ5 “Kariyer basamakları sınavı kaldırılmalıdır. Tüm 

öğretmenler yıl baz alınarak uzman veya başöğretmen olarak tanımlanmalıdır.” Buna 

ilaveten, L7 “Tecrübe kariyerde ilerlemekteki en büyük etkendir. Kıdem yılına göre 
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öğretmenlerin ilerlemesi sağlanmalıdır” diyerek kariyer basamaklarının kıdem yılına göre 

olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Katılımcılardan 12 öğretmen ise kariyer basamaklarının olmaması gerektiğini ifade etmiştir. 

Bununla ilgili olarak İ3 “Kariyer basamakları yapılmamalı. Öğretmenlik mesleği bu kadar 

değersizleştirilmemeli”. Ayrıca O19 “Öğretmenler arasında unvan farkı olmamalı, eşit işe 

eşit ücret almalıdır” diyerek öğretmenlik kariyer basamaklarının olmaması gerektiğini ifade 

etmiştir. 

Katılımcılardan 10 öğretmen ise kariyer basamaklarının sınavla değil hizmet içi eğitimlerle 

performansa dayalı olması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak O5 “Temel amaç 

öğretmenlerin mesleki gelişimi ise belirli dönemlerde yapılacak hizmet içi eğitimlerle 

desteklenebilir.” Buna ilaveten A3 “Sınav olmamalı, performansa dayalı, öğretmenlerin 

mesleki yeterliliğine göre olmalıdır” diyerek kariyer basamaklarının hizmet içi eğitimlerle, 

performansa dayalı olarak yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

Öğretmenlerden bir kısmı (7 öğretmen) ise kariyer basamaklarının lisansüstü eğitim 

sonucunda oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla ilgili olarak O16 “Kariyer 

basamakları sınavlarla olmaz. Öğretmeni yüksek lisansa yönlendiren aşamalı bir kariyer 

planlaması yapılmalıdır.” Ayrıca O8 “Bu unvan yüksek lisans eğitimi sonucunda verilirse 

daha mantıklı olur. Öğretmenin bir konuda çalışma yaparak uzmanlaşması gerekir” diyerek 

kariyer basamaklarının lisansüstü eğitim sonucunda oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. 

Ayrıca konu ile ilgili görüş belirtmeyen, öğretmenliğin zaten bir uzmanlık mesleği olduğuna 

inanan katılımcılarda bulunmaktadır. 

  

SONUÇ VE TARTIġMA 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuca göre, öğretmenlerin yarısından fazlasının öğretmenlik 

kariyer basamakları hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuçtan hareketle öğretmenlerin kariyer basamakları uygulaması ile ilgili olumlu bir tutuma 

sahip olmadıkları söylenebilir. Literatür incelendiğinde Demir (2011) tarafından yapılan bir 

araştırmada öğretmenlerin genel olarak kariyer basamakları hakkında olumsuz düşüncelere 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, araştırmamızın sonucunu desteklemektedir.  

2005 yılında resmi gazetede yayınlanan öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme 

yönetmeliğinde, kariyer basamakları uygulaması ile öğretmenlerin kendilerini sürekli olarak 

geliştirmelerini sağlamak, öğretmen yeterliliğini sağlamak, öğretmenliğin mesleki 

tükenmişliğinin önüne geçmek ve öğretmenlik mesleğini kariyer mesleği haline dönüştürmeyi 

hedeflediği anlaşılmaktadır. Fakat bu araştırma sonuçları öğretmenlerin kariyer basamakları 

uygulamasını içselleştirmediğini göstermektedir.  

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre kariyer basamakları yazılı sınav uygulaması 

hakkında öğretmenlerin neredeyse tamamına yakını yazılı sınav ile kariyer basamaklarının 

oluşturulmasına karşı çıkmaktadır. Literatürde Canatan Doğan (2022) tarafından yapılan 

araştırmadan elde edilen sonuç bu araştırmanın sonucunu desteklemektedir.  

Araştırmadan elde edilen diğer bir sonuca göre öğretmenlerin tamamına yakını öğretmenlik 

kariyer basamakları uygulamasının ortaya çıkaracağı sonuçlar ile ilgili olumsuz görüşlere 

sahip oldukları ve bu durumdan endişe ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  Öğretmenlerin yaşamış 

oldukları bu endişenin onları mesleki yaşantılarında bir takım olumsuzluklara sebep 

olabileceği ifade edilebilir.  

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin kariyer basamakları uygulamasının kendi mesleki 

gelişimlerine katkı sağlamayacağı konusunda hem fikir oldukları söylenebilir. Kariyer 

basamakları sınavı, öğretmenlerin mesleki alanlarındaki konuları ihtiva etmemekte ezbere 
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dayalı bilgileri ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. Dolayısıyla katılımcılar bu şekilde yapılacak 

olan bir sınavın mesleki gelişimlerine katkısı olmayacağına inanmaktadır. 

Katılımcıların kariyer basamakları hakkındaki önerileri incelendiğinde ise katılımcılar en çok  

kıdem yılına göre unvan verilmesini önermektedir. Sağ (2004), tarafından yapılan bir 

çalışmada da öğretmenler kıdem yılına göre kariyer basamakları oluşturulmasını önermiştir. 

Bu sonuç araştırmamızın sonucunu desteklemektedir.  

Öğretmenlik mesleği sürekli değişen, gelişen ve  yenilenmenin zorunlu olduğu bir meslek 

olduğu için kıdem, tecrübe gibi değerler yadsınamaz ancak kesinlikle yeterli değildir. 

Günümüz koşullarında öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi, bilimsel araştırmalar 

yapabilmesi yüksek lisans veya doktorayla mümkündür. Bu şekilde  kendini geliştirebilen bir 

öğretmen öğrencilerine faydalı olabilir. 

Eğitim alanında bir takım yenilik ve değişimlerin amacına ulaşabilmesi uygulayıcıların bu 

konuda olumlu tutuma sahip olmaları gerekir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin 

olumlu bir tutuma sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Buradan hareketle öğretmenlik kariyer 

basamakları uygulamasının hedefine ulaşması pek mümkün görünmediği söylenebilir.  

 

ÖNERĠ 

Bu çalışma, öğretmen kariyer basamakları yazılı sınavı yapılmadan önce araştırılmıştır. 

Araştırmacılar, sınav uygulandıktan veya sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar bu konuyla ilgili 

araştırma yapabilirler.  

Kariyer basamakları oluşturulurken öğretmenlerin görüşleri ve beklentileri dikkate 

alınmalıdır. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu, mevcut hâliyle ciddi eksiklikler içermekte, öğretmenlik 

mesleğini her yönüyle ele alan yeni düzenleme içeriğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Kariyer basamakları ile ilgili olarak sınav ile değerlendirmenin yerine lisansüstü eğitim, 

kıdem yılı ve performans değerlendirme gibi alternatif öneriler değerlendirilmeye alınmalıdır.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, bireysel ve takım sporları ile uğraşan sporcuların sporda topluluk hissi 

düzeylerini bazı demografik bilgiler açısından incelemektir. Çalışmada betimsel nitelik 

taşıyan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, bireysel ve takım sporcuları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Samsun ve Gümüşhane ili içerisinde yaşayan 

ve tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 185 sporcu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile Warner ve ark. (2013) 

tarafından geliştirilen ve Yıldırım ve ark. (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporda 

Topluluk Hissi Ölçeği‟‟ kullanılmıştır. Araştırmada, ölçeklerden elde edilen verilerin 

analizinde bağımsız iki grubun (cinsiyet, spor türü ve millilik) karşılaştırılması için Student t-

testi, ikiden fazla gruplar (gelir düzeyi, öğrenim durumu, yaş ve spor yaşı) için ise Tek Yönlü 

Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Araştırmada, milli sporcu 

olanların milli sporcu olmayanlara göre, yüksek gelire sahip sporcuların düşük gelire sahip 

sporculara göre, 18-21 yaş grubundaki sporcuların ise 22 yaş ve üstü sporculara göre liderlik 

fırsatları alt boyut toplam puanının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sporcu yaşı 4 yıl ve 

üzeri olan sporcuların 3 yıldan az olanlara göre rekabet alt boyut toplam puanının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, sporcuların takım içerisindeki aidiyet hissi, üyelerin 

birbiri ve grup için önem arz etme hissi ve üyelerin birlikte olma bağlılığıyla karşılıklı 

ihtiyaçlarının karşılandığı ortak inancı güçlendirmek için, milli olmayan, düşük gelire sahip 

ve 22 yaş altı sporcuların liderlik özelliğini ön plana çıkarmak için bu gruplardaki sporcuların 

antrenmanlarının sadece fiziksel gelişim değil aynı zamanda gruplar arası ilişkiler ve grup içi 

liderlik özellikleri kazanımı sağlayacak şekilde planlanması, sporculuk hayatına yeni başlayan 

ve 3 yıl altı sporculuk yaşına sahip sporcuların ise rekabet düzeyini yükseltmek için 

antrenörlerin sporcunun spora başlama yaşını hesaba katıp rekabet ortamında geri kalmasını 

önleyecek türde bilgilendirilmesi ve bunu sporcusuna aktarması önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, grup, topluluk 
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FEELING OF COMMUNITY IN SPORTS OF INDIVIDUAL AND TEAM 

ATHLETES 

ABSTRACT  

 

This research examines the sense of community in sports regarding some demographic 

information of the athletes engaged in individual and team sports. In the study, a descriptive 

scanning model was used. The universe of the research consists of individual and team 

athletes. The sample of the study consists of 185 athletes living in Samsun and Gümüşhane 

provinces and selected by random sampling method. As a data collection tool, the “Personal 

Information Form” developed by the researchers was used by Warner et al. (2013) and 

Yıldırım et al. (2019) "Community Feeling Scale in Sports" adapted into Turkish was used. In 

the study, in the analysis of the data obtained from the scales, Student's t-test was used to 

compare two independent groups (gender, sport type, and nationality), and One-Way Analysis 

of Variance and Tukey multiple comparison for more than two groups (income level, 

education level, age and sports age). The test was applied. In the study, a significant 

difference was found between the total scores of the sense of community in sports and the 

total scores of the sub-dimensions of the athletes according to their nationality, age, year of 

sport, and income level, but no significant difference was found according to gender, 

education status, and type of sport. It has been determined that national athletes have higher 

leadership opportunities sub-dimension total scores than non-national athletes, high-income 

athletes compared to low-income athletes, and 18-21 age group athletes compared to 22-year-

old and older athletes. It has been determined that the total score of the competition sub-

dimension is higher for the athletes whose athlete age is 4 years and above than those who are 

less than 3 years old. 

Therefore, to strengthen the sense of belonging of the athletes in the team, the purpose of 

importance of the members for each other and the group, and the common belief that the 

mutual needs of the members are met with their commitment to being together, it is necessary 

to highlight the leadership characteristics of non-national, low-income and over 22-year-old 

athletes in these groups. Planning the training of the athletes in a way that will provide not 

only physical development but also intergroup relations and in-group leadership 

characteristics, and to increase the competition level of the athletes who have just started their 

sports life and who are under the age of 3 years, the coaches will take into account the 

athlete's starting age and ensure that they do not fall behind in the competitive environment. It 

is essential to be informed and convey this to the athlete. 

Keywords: Sport, group, community 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmadaki amaç bireysel ve takım sporcularının spordaki bilinci, gönüllülüğü ve hislerini 

değerlendirmektir.  Spor ve rekreasyon, farklı sosyal gruplardan (ırk, sosyoekonomik durum 

ve cinsiyet gibi) bireyleri bir araya getirerek aidiyet duygusu yaratır ve topluluk duygusunu 
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geliştirir (Akçalı, 2022).  Onlara paylaşılan sosyal deneyimler sağlar ve sosyal kurumlarıyla 

otomatik olarak bir topluluk duygusu yaratır. Sporda topluluk duygusu spor departmanı, 

gençlik sporu, profesyonel spor gibi çeşitli seviyelerde yaşanabilir (Warner ve Dixon, 2011). 

Toplumun spor alanlarındaki gönüllülüğü evrensel anlamda görülen bir olgudur. Destek ve 

aidiyet gibi gönüllülerin topluluk deneyimine eşlik eden sosyal faydalar,  genel deneyim için 

temeldir.  Bu faaliyetler anlamlı olarak gönüllülük bileşenlerinin önemini destekler  (Ayyıldız, 

2022). Genel olarak bakıcak olursak araştırmalar,  spor gönüllülüğünün doğasında bir 

topluluk duygusu olduğunu ve bir topluluk duygusunun kişisel tatmin ve bağlılık gibi önemli 

bireysel sonuçları doğrudan etkilediğini göstermektedir. Toplum sporcularının ortak ilgi ve 

sosyal alanların orantılı artışı,  gönüllü olanların deneyiminin bireylere birbirleriyle ortak bir 

bağ ve ortak ilgi geliştirmek için etkileşim kurma fırsatı sağladığı iddiasıyla 

desteklenmektedir (Berber, 2016). Bir toplulukta aktif olarak küçük ölçekli spor 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, spor yöneticilerinin,  gönüllüler (yani vatandaşlar) 

tarafından hissedilen bir topluluk duygusunun uzun süreli olarak geliştirilmesi bir topluluk 

içinde sürekli etkinliklere ev sahipliği yapmak için kapasite geliştirmelerini sağlayabilir 

(Karaküçük, 2014). Topluluk ve spor duygusu teorisinin uygulanabilir olduğu ampirik olarak 

gençlik sporu alanındaki çalışmalar,  orijinal olarak benimsenmiş ve kavram haline gelmiştir. 

Spordaki katılımı sonuç olarak,  küçük boyutlu spor etkinliği gönüllüleri,  sosyal sonuçları 

etkileyebilecek bir topluluk duygusu geliştirebilir. Genel olarak  bakacak olursak bireylerin  

spor  deneyimleri  etrafında  bir  topluluk  duygusu  geliştirme  eğilimini  göstermektedir ve  

bu  topluluk  duygusu,  bağlılık  ve  memnuniyet  gibi  çeşitli  bireysel  sonuçlarla  ilgilidir. 

Spor  etkinliği  gönüllüleri,  tanımlanabilir  sosyal  temaslar  ve  odaklanmış  bir  kolektif  

aktivite  ile  tanımlanmış  bir  sosyal  dünyaya  sahip  oldukları  için  ciddi  boş  zaman  

katılımcıları  olarak  tanımlanmaktadır  (Akyıldız, 2013).  Ayrıca,  gönüllülüğün  'ciddi boş 

zaman'  perspektifi,  sosyal güdülerin gönüllülük deneyiminde büyük rol oynadığını 

varsayılmaktadır. Bu çalışma ile bireylerin kendilerini ait olarak gördükleri toplulukları 

incelemek amacıyla bireysel ve takım sporcuların sporda topluluk hissinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmada ölçeklerin uygulanabilmesi ve verilerin toplanabilmesi için Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu‟ndan 25/11/2022 tarih ve 2022/971 sayılı 

kararı ile onay alınmıştır. 

Çalışma, ''Betimsel Araştırma'' deseninin bir çeşidi olan ''Tarama araştırma modelindedir. 

“Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2016).  
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Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini, 18 yaş üstü bireysel ve takım sporcuları oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini ise Samsun ve Gümüşhane ili sınırları içerisinde ikamet eden ve bireysel ve 

takım sporları ile uğraşan sporcular içerisinden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 185 

birey oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Katılımcıların sosyo-demografik bilgi durumlarını ortaya koymak amacıyla 7 soruluk kişisel 

bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada, sporda topluluk hissini ölçmek amacıyla, Warner, 

Kerwin, ve Walker (2013) tarafından geliştirilen ve Yıldırım ve ark (2019)  tarafından 

Türkçe‟ye uyarlanan Sporda Topluluk Hissi Ölçeği (STHÖ) kullanılmıştır. Ölçek, likert tarzı 

4 dereceli (1: Hiç doğru değil; 2: Biraz doğru; 3: Çoğunlukla doğru; 4: Tamamen doğru) 21 

maddeden oluşmaktadır. Ölçekte herhangi bir ters madde bulunmamaktadır. 

İstatistiksel Analiz 

Araştırmada Samsun ve Gümüşhane ili sınırları içerisinde ikamet eden ve bireysel ve takım 

sporları ile uğraşan sporcuların ölçek maddelerine verdiği cevapların iç tutarlılığını kontrol 

etmek amacı ile güvenirlilik katsayıları (cronbach alpha) hesaplanmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara ait iç tutarlılık katsayıları  

Ölçek İç Tutarlılık Katsayısı Değerlendirme 

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 0,909 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

  İdari Değerlendirme 0,673 Orta Düzeyde Güvenilir 

  Ortak İlgi 0,635 Orta Düzeyde Güvenilir 

  İdari Kararlarda Eşitlik 0,768 Orta Düzeyde Güvenilir 

  Liderlik Fırsatları 0,822 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

 Sosyal Alanlar 0,914 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

 Rekabet Boyutu 0,689 Orta Düzeyde Güvenilir 

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ilk olarak normallik varsayımı Kolmogorov-

Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir (P>0,05). Çalışmada, ölçek toplam 

puanlarının cinsiyet, mili sporcu ve spor türü (bireysel-takım) değişkenlerine göre farklılık 

gösterip göstermediği Student t test, yaş, öğrenim durumu, gelir düzeyi, sporcu yaşına göre 

farklılık gösterip göstermediği ise Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma 

testi ile belirlenmiştir. Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 22.0 V. istatistik paket 

programı kullanılmıştır. Araştırma bulguları, n(%), ortalama, standart sapma değerleri olarak 

verilmiş olup, bulgular p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir.  

BULGULAR 

Samsun ve Gümüşhane ili sınırları içerisinde ikamet eden ve bireysel ve takım sporları ile 

uğraşan sporcuların demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 2‟de verilmiştir.   

Tablo 2. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 

Cinsiyet n %  Milli Sporcu n % 

Kadın  99 53,5  Evet  15 8,1 

Erkek 86 46,5  Hayır 170 91,9 

Toplam 185 100,0  Toplam 185 100,0 
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Yaş n %  Gelir Düzeyi  n % 

18-21 43 23,2  Düşük (Gelir<Gider) 26 14,1 

22-24 101 54,6  Orta  (Gelir0Gider) 138 74,6 

25 ve üzeri 41 22,2  Yüksek  (Gelir>Gider) 21 11,4 

Toplam 185 100,0  Toplam 185 100,0 

       

Öğrenim Durumu n %  Spor Yaşı  n % 

Lise 13 7,0  1-3 26 14,1 

Önlisans 10 5,4  4-5 42 22,7 

Lisans 149 80,5  6-7 44 23,8 

Lisansüstü 13 7,0  8 ve üzeri 73 39,5 

Toplam 185 100,0  Toplam 185 100,0 

       

Spor Türü n %     

Takım  92 49,7     

Bireysel  93 50,3     

Toplam 185 100,0     

Araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylerin %53,5‟i kadın, % 91,9‟u milli sporcu değil, % 

54,6‟sı 22-24 yaş aralığında, % 74,6‟ sı orta gelirli ve % 80,5‟i üniversite öğrencisi, % 39,5‟i 

8 yıl ve üzeri spor ile uğraştığını ve % 50,3‟ü bireysel sporla ilgilendiğini beyan etmiştir 

(Tablo 2).  

 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Bireylerin Sporda Topluluk Hissi Düzeyleri 

Ölçekler ve Alt Boyutlar  Cinsiyet  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 
Kadın 99 64,27 9,10 

0,857 
Erkek  86 64,05 7,73 

  İdari Değerlendirme 
Kadın 99 13,12 2,17 

0,836 
Erkek  86 13,06 1,94 

  Ortak İlgi 
Kadın 99 9,20 1,49 

0,792 
Erkek  86 9,26 1,25 

İdari Kararlarda Eşitlik 
Kadın 99 11,18 2,36 

0,726 
Erkek  86 11,07 1,91 

  Liderlik Fırsatları 
Kadın 99 8,66 1,91 

0,221 
Erkek  86 8,98 1,59 

Sosyal Alanlar 
Kadın 99 12,45 2,40 

0,605 
Erkek  86 12,28 2,17 

  Rekabet Boyutu 
Kadın 99 9,66 1,61 

0,291 
Erkek  86 9,41 1,58 

Araştırmada kadın ve erkek sporcuların sporda topluluk hissi toplam ve alt boyut toplam 

puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; Tablo 3). 
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Tablo 4. Millilik Durumuna Göre Sporcuların Sporda Topluluk Hissi Düzeyleri 

Ölçekler ve Alt Boyutlar  Milli Sporcu  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 
Evet 15 66,13 7,36 

0,350 
Hayır 170 63,99 8,56 

  İdari Değerlendirme 
Evet 15 12,93 2,12 

0,757 
Hayır 170 13,11 2,06 

  Ortak İlgi 
Evet 15 9,20 1,66 

0,837 
Hayır 170 9,23 1,36 

İdari Kararlarda Eşitlik 
Evet 15 11,00 2,51 

0,809 
Hayır 170 11,14 2,13 

  Liderlik Fırsatları 
Evet 15 9,93 1,44 

0,010 
Hayır 170 8,71 1,77 

Sosyal Alanlar 
Evet 15 13,13 1,81 

0,181 
Hayır 170 12,31 2,32 

  Rekabet Boyutu 
Evet 15 9,93 1,39 

0,322 
Hayır 170 9,51 1,61 

Araştırmada sporcuların millilik durumuna göre sporda topluluk hissi toplam ve alt boyut 

toplam puanları (liderlik fırsatları alt boyut hariç) arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; Tablo 4). Milli sporcu olanların liderlik fırsatları alt 

boyut toplam puanı mili sporcu olmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(P=0,010). 

Tablo 5. Yaş Dağılımına Göre Sporcuların Sporda Topluluk Hissi Düzeyleri 

Ölçekler ve Alt Boyutlar  Yaş Grupları  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 

18-21 yıl 43 61,95 10,06 

0,081 22-24 yıl 101 64,35 8,04 

25 ve üzeri yıl 41 66,05 7,28 

  İdari Değerlendirme 

18-21 yıl 43 12,63 2,27 

0,194 22-24 yıl 101 13,16 2,16 

25 ve üzeri yıl 41 13,41 1,45 

  Ortak İlgi 

18-21 yıl 43 8,74 b 1,76 

0,032 22-24 yıl 101 9,38 a 1,22 

25 ve üzeri yıl 41 9,37 a 1,20 

İdari Kararlarda Eşitlik 

18-21 yıl 43 11,05 2,33 

0,486 22-24 yıl 101 11,02 2,20 

25 ve üzeri yıl 41 11,49 1,86 

  Liderlik Fırsatları 

18-21 yıl 43 8,19 b 2,11 

0,015 22-24 yıl 101 8,88 ab 1,62 

25 ve üzeri yıl 41 9,27 a 1,60 

Sosyal Alanlar 
18-21 yıl 43 12,19 2,83 

0,546 
22-24 yıl 101 12,32 2,23 
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25 ve üzeri yıl 41 12,71 1,79 

  Rekabet Boyutu 

18-21 yıl 43 9,16 1,74 

0,163 22-24 yıl 101 9,59 1,54 

25 ve üzeri yıl 41 9,80 1,55 

Araştırmada sporcuların yaş gruplarına göre sporda topluluk hissi toplam ve alt boyut toplam 

puanları (ortak ilgi ve liderlik fırsatları alt boyut hariç) arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; Tablo 5). 18-21 yaş grubundaki sporcuların orta ilgi 

(P=0,032) ve liderlik fırsatları (P=0,015) alt boyut toplam puanı diğer yaş grubundaki 

sporcuların puanlarından daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 6. Öğrenim Durumuna Göre Sporcuların Sporda Topluluk Hissi Düzeyleri 

Ölçekler ve Alt Boyutlar  Öğrenim Durumu  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 

Lise 13 65,69 9,01 

0,348 
Önlisans 10 67,00 7,48 

Lisans 149 63,62 8,56 

Lisansüstü 13 66,69 7,31 

  İdari Değerlendirme 

Lise 13 12,92 1,80 

0,919 
Önlisans 10 13,50 1,43 

Lisans 149 13,09 2,13 

Lisansüstü 13 13,00 2,08 

  Ortak İlgi 

Lise 13 9,62 1,04 

0,699 
Önlisans 10 9,30 1,42 

Lisans 149 9,17 1,43 

Lisansüstü 13 9,38 1,12 

İdari Kararlarda Eşitlik 

Lise 13 12,08 2,25 

0,224 
Önlisans 10 11,90 1,97 

Lisans 149 10,99 2,21 

Lisansüstü 13 11,15 1,28 

  Liderlik Fırsatları 

Lise 13 8,54 2,40 

0,103 
Önlisans 10 9,10 1,79 

Lisans 149 8,71 1,69 

Lisansüstü 13 9,92 1,75 

Sosyal Alanlar 

Lise 13 12,38 3,28 

0,303 
Önlisans 10 13,10 1,79 

Lisans 149 12,24 2,25 

Lisansüstü 13 13,31 1,89 

  Rekabet Boyutu 

Lise 13 10,15 1,72 

0,188 
Önlisans 10 10,10 1,10 

Lisans 149 9,42 1,59 

Lisansüstü 13 9,92 1,71 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 86



Araştırmada sporcuların öğrenim durumuna göre sporda topluluk hissi toplam ve alt boyut 

toplam puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; 

Tablo 6).  

 

Tablo 7. Gelir Düzeyine Göre Sporcuların Sporda Topluluk Hissi Düzeyleri 

Ölçekler ve Alt Boyutlar  Gelir Düzeyi  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 

Düşük (Gelir<Gider) 26 60,23 b 8,43 

0,031 Orta (Gelir=Gider) 138 64,66 ab 8,11 

Yüksek (Gelir>Gider) 21 65,81 a 9,80 

  İdari Değerlendirme 

Düşük (Gelir<Gider) 26 11,81 b 2,37 

0,002 Orta (Gelir=Gider) 138 13,29 a 1,88 

Yüksek (Gelir>Gider) 21 13,38 a 2,29 

  Ortak İlgi 

Düşük (Gelir<Gider) 26 8,85 2,05 

0,159 Orta (Gelir=Gider) 138 9,24 1,26 

Yüksek (Gelir>Gider) 21 9,62 0,97 

İdari Kararlarda Eşitlik 

Düşük (Gelir<Gider) 26 10,19 2,47 

0,051 Orta (Gelir=Gider) 138 11,25 2,02 

Yüksek (Gelir>Gider) 21 11,48 2,42 

  Liderlik Fırsatları 

Düşük (Gelir<Gider) 26 8,00 b 2,12 

0,039 Orta (Gelir=Gider) 138 8,91 ab 1,68 

Yüksek (Gelir>Gider) 21 9,10 a 1,70 

Sosyal Alanlar 

Düşük (Gelir<Gider) 26 12,54 2,50 

0,824 Orta (Gelir=Gider) 138 12,31 2,25 

Yüksek (Gelir>Gider) 21 12,57 2,42 

  Rekabet Boyutu 

Düşük (Gelir<Gider) 26 8,85 1,80 

0,057 Orta (Gelir=Gider) 138 9,65 1,46 

Yüksek (Gelir>Gider) 21 9,67 2,01 

Araştırmada sporcuların gelir düzeyine göre sporda topluluk hissi toplam ve idari 

değerlendirme ile liderlik fırsatları alt boyut toplam puanları arasında istatistiki olarak anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiştir (P<0,05; Tablo 7). Araştırmada gelir düzeyinin yüksek olduğunu 

beyan eden sporcuların sporda topluluk hissi toplam (P=0,031) ve idari değerlendirme 

(P=0,002) ile liderlik fırsatları (P=0,039) alt boyut toplam puanı düşük gelirli olduğunu beyan 

eden sporcuların puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 8. Sporcu Yaş Gruplarına Göre Sporcuların Sporda Topluluk Hissi Düzeyleri 

Ölçekler ve Alt Boyutlar  Sporcu Yaşı (yıl)  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 

1-3 26 61,27 8,85 

0,192 
4-5 42 65,76 8,24 

6-7 44 63,80 6,10 

8 ve üzeri 73 64,51 9,51 

  İdari Değerlendirme 1-3 26 12,77 2,58 0,835 
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4-5 42 13,21 2,28 

6-7 44 13,18 1,56 

8 ve üzeri 73 13,08 2,02 

  Ortak İlgi 

1-3 26 9,23 1,58 

0,361 
4-5 42 9,36 1,46 

6-7 44 8,91 0,86 

8 ve üzeri 73 9,34 1,50 

İdari Kararlarda Eşitlik 

1-3 26 10,54 2,37 

0,133 
4-5 42 11,67 2,33 

6-7 44 10,82 1,45 

8 ve üzeri 73 11,22 2,29 

  Liderlik Fırsatları 

1-3 26 8,00 1,94 

0,064 
4-5 42 9,14 1,49 

6-7 44 8,95 1,35 

8 ve üzeri 73 8,81 2,01 

Sosyal Alanlar 

1-3 26 11,96 2,27 

0,680 
4-5 42 12,48 2,38 

6-7 44 12,23 1,48 

8 ve üzeri 73 12,55 2,65 

  Rekabet Boyutu 

1-3 26 8,77 b 1,77 

0,032 
4-5 42 9,90 a 1,19 

6-7 44 9,70 a 1,17 

8 ve üzeri 73 9,51 ab 1,87 

Araştırmada sporcuların sporcu yaş gruplarına göre sporda topluluk hissi toplam ve alt boyut 

toplam puanları (rekabet boyutu alt boyut hariç) arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

tespit edilememiştir (P>0,05; Tablo 8). Araştırmada sporcu yaşı 4 yıl ve üzeri olan sporcuların 

rekabet boyutu (P=0,032) alt boyut toplam puanı sporcu yaş 3 yıldan az olanlara göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir.   

 

Tablo 9. Spor Türüne Göre Sporcuların Sporda Topluluk Hissi Düzeyleri 

Ölçekler ve Alt Boyutlar  Spor Türü  n  Ortalama   SS  P-değeri  

Sporda Topluluk Hissi Ölçeği 
Takım 92 64,22 8,49 

0,937 
Bireysel 93 64,12 8,49 

  İdari Değerlendirme 
Takım 92 13,15 2,04 

0,693 
Bireysel 93 13,03 2,09 

  Ortak İlgi 
Takım 92 9,40 1,35 

0,086 
Bireysel 93 9,05 1,39 

İdari Kararlarda Eşitlik 
Takım 92 11,15 2,20 

0,889 
Bireysel 93 11,11 2,12 

  Liderlik Fırsatları Takım 92 8,71 1,71 0,452 
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Bireysel 93 8,90 1,83 

Sosyal Alanlar 
Takım 92 12,16 2,41 

0,216 
Bireysel 93 12,58 2,16 

  Rekabet Boyutu 
Takım 92 9,64 1,67 

0,395 
Bireysel 93 9,44 1,53 

Araştırmada bireysel ve takım sporcularının sporda topluluk hissi toplam ve alt boyut toplam 

puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; Tablo 9). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma, Samsun ve Gümüşhane ili sınırları içerisinde ikamet eden ve bireysel ve takım 

sporları ile uğraşan sporcuların sporda topluluk hissi düzeylerini demografik özelliklerine 

göre ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada millilik durumu, yaş, spor yılı ve gelir 

düzeylerine göre anlamlı farklılık tespit edilirken, cinsiyet, eğitim durumu, spor türü 

durumuna göre bir fark bulunmamıştır. 

Araştırmada sporcuların millilik durumuna göre milli sporcu olanların milli sporcu 

olmayanlara göre liderlik fırsatı boyutu yüksek çıkmıştır. Bu sonuç milli sporcuların milli 

olmayan sporculara göre liderlik özellikleri daha baskın olduğunu göstermektedir. Milli 

sporcuların tecrübe ve milli duyguların daha yüksek olduğu söylenebilir. Saygınlık kazanmak 

gelişime açık olmalarından dolayı liderlik özellikleri ön plana çıktığı söylenebilir. Yapılan bir 

araştırmada Milli sporcuların antrenörlerinin hizmetkâr liderlik özellikleri ve sporcu tatmini 

düzeylerine yönelik vermiş oldukları cevaplar milli olmayan sporculara göre daha pozitif 

yöndedir ve uzun süre antrenörleriyle çalışan sporcuların antrenörlerinden algıladıkları 

hizmetkâr liderlik ve sporcu tatmininin olumlu yönde olduğu görülmüştür (Yiğit, 2018).  

Araştırmada 18-21 yaş grubunun liderlik fırsatları diğer yaş gruplarına göre düşük olarak 

belirlenmiştir. 18-21 yaş grubunun spora yeni atılmaları spor yaşının daha kısa olmaları 

sebebiyle liderlik vasıfları gelişmemiştir. Daha çok eğitime, öğrenmeye, gelişime 

yönelmişlerdir. 18-21 yaş gruplarında özgüven eksikliği olabileceğinden liderlik fırsatları 

düşüktür. Diğer yaş grupları daha tecrübeli oldukları için liderlik özellikleri daha yüksektir.  

Yüksek yaşa sahip sporcuların çok daha fazla müsabakalarda görev almaları çok daha fazla 

çalışma, antrenman yapma, antrenör tanımaları, sorumluluk ve insiyatif almaları,  daha fazla 

hata yaparak hatalarından ders çıkararak daha deneyimli ve tecrübeli hale gelmeleri, daha 

uzun ve geniş zaman doğrultusunda düşüncelerini geliştirmelerinden ötürü bu grup yaş oranı 

18-21 olan gruptan çok daha fazla liderlik fırsatı yakalamıştır.  

Yüksek gelire sahip sporcuların liderlik fırsatları, düşük gelire sahip sporculardan daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Alemdar (2018) amatör futbolcular üzerinde yaptığı tez 

çalışmasında orta ve yüksek gelire sahip futbolcuların liderlik fırsatlarından yararlanma 

düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmiştir.  Bu sonuç gelir düzeyi daha yüksek olan sporcu 

maddi açıdan sorun yaşamayacağı için daha detaylı daha geniş kapsamlı eğitim alacağı için 

daha fazla antrenör ile çalışabilme fırsatı olacağı için ve daha çok kendini geliştirebileceği 
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için gelir düzeyi düşük olan sporcudan kendi özellik ve yeteneklerini daha çok geliştirerek 

liderlik fırsatlarını daha çok yakalayabilirler ve farklı ortamlarda farklı liderlik rollerine sahip 

insanlarla birlikte çalışabilirler bu etkiler doğrultusunda geliri yüksek olan sporcuların liderlik 

fırsatı geliri düşük olan sporculara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelir 

düzeyi yüksek sporcular maddi getirinin ekonomik hırsa dönüşmesi ve psikolojik olarak değer 

görmesi, desteklenmesi düşük gelirli sporcular ise bir hedefinin olmaması, kendisini 

yönlendirme yeterliliği olmamasından kaynaklanabilir. 

Sporcu yaşı 4 yıl ve üzeri olan sporcuların 3 yıldan az olanlara göre rekabet boyutu daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Kaman ve ark. (2017) tenis sporcuları üzerinde yapmış 

oldukları bir çalışmada yaş ilerledikçe rekabetin arttığını belirtmişlerdir. Bu sonuç sporcu yaşı 

daha yüksek olanlarda hırsı azmi daha fazla olduğunu göstermektedir. 4 yıl ve üzerindeki 

sporcular kariyerlerini geliştirmeye açık oldukları daha iyi seviyelere gelmek istemelerinden 

dolayı rekabet durumları yüksektir. 3 yıl ve az olanlarda ise spora yeni başlamaları daha çok 

öğrenim aşamalarında olduklarından dolayı rekabet puanının düşük olduğunu söylenebilir. 

Sporcu yaşı 4 yıl ve üzeri olan bireylerde daha çok resmi veya resmi olmayan müsabakaya 

katılmaları bu müsabakalarda başarı oranlarının düşük veya yüksek olması sporcuların hırs ve 

azim derecesini hat safhaya çıkararak, seyircilerden ve antrenörlerinden aldığı övgüler ve 

güzel görüşler doğrultusunda duygu ve düşünceleri pozitif yönde artarak, her zaman kazanma 

ve alanında kendini fiziken ve psikolojik olarak geliştirme isteği ile her bir sonrakinin daha iyi 

olacağı düşüncesi ile ilerleyerek rekabet boyutlarını sporcu yaşı 3 yıl ve daha düşük olan 

bireylere göre çok daha yüksek seviyede tutmayı başarabilmişlerdir.  

Sonuç olarak milli sporcu olanların milli sporcu olmayanlara göre, yüksek gelire sahip 

sporcuların düşük gelire sahip sporculara göre, 18-21 yaş grubundaki sporcuların ise 22 yaş 

ve üstü sporculara göre liderlik fırsatları alt boyut toplam puanının daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. Sporcu yaşı 4 yıl ve üzeri olan sporcuların 3 yıldan az olanlara göre rekabet alt 

boyut toplam puanının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Sporcuların takım içerisindeki aidiyet hissi, üyelerin birbiri ve grup için önem arz etme hissi 

ve üyelerin birlikte olma bağlılığıyla karşılıklı ihtiyaçlarının karşılandığı ortak inancı 

güçlendirmek için, milli olmayan, düşük gelire sahip ve 22 yaş altı sporcuların liderlik 

özelliğini ön plana çıkarmak için bu gruplardaki sporcuların antrenmanlarının sadece fiziksel 

gelişim değil aynı zamanda gruplar arası ilişkiler ve grup içi liderlik özellikleri kazanımı 

sağlayacak şekilde planlanması, sporculuk hayatına yeni başlayan ve 3 yıl altı sporculuk 

yaşına sahip sporcuların ise rekabet düzeyini yükseltmek için antrenörlerin sporcunun spora 

başlama yaşını hesaba katıp rekabet ortamında geri kalmasını önleyecek türde 

bilgilendirilmesi ve bunu sporcusuna aktarması önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Boşanma, gerek Türkiye’de gerekse dünyada hızla artmakla birlikte en fazla çocukları 

olumsuz olarak etkilemektedir. Bu çalışma, boşanmış aile çocuklarının hayat hikâyelerini 

derinlemesine görüşmelerle inceleyerek boşanmanın çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz 

etkileri belirleyip, tüm bunlarla nasıl başa çıktıklarını inceleyerek, boşanma olgusundan 

çocukların en az zararla çıkabilmesi için, çocukların baş etme yöntemlerinin neler olduğunu 

belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, bir ilköğretim okulunun 2. Kademesinde okuyan 

5’i kız, 5’i erkek olmak üzere toplamda 10 tane boşanmış aile çocuğuyla derinlemesine 

görüşmeler yapılmış, bu çocuklar üzerindeki boşanmanın etkilerini ve bu olumsuz etkilerle 

nasıl başa çıktıklarını belirlemek için nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmacı, amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre toplam 10 öğrenci ile çalışmıştır. 

Araştırmanın katılımcı grubunu ebeveynlerinin boşanmasının üzerinden en az 1 yıl en çok 5 

yıl geçmiş olanlar oluşturmuştur. Çalışmada yapılan görüşmelerde kullanılmak üzere 

araştırmacı tarafından geliştirilen Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Formu ve Kişisel Bilgi 

Formu kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların yaşadıkları olumsuzluklar ve baş etme 

yöntemlerine ilişkin belirlenen temalar; ailenin anlamı, boşanmanın anlamı, boşanma anı 

duygular, boşanma sonrası duygular, boşanma sonrası aile ilişkileri, boşanma sonrası arkadaş 

ilişkileri, boşanma sonrası akademik başarı, boşanma sonrası yaşanan olumsuzluklar, 

boşanma sonrası baş etme yöntemleri olarak belirlenmiş ve 9 tane alt temaya ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Aile, Evlilik, Boşanma, Boşanmış Aile Çocuğu, Baş Etme Yöntemleri. 

 

LIFE STORIES OF CHILDREN OF DIVORCED FAMILY AND METHODS OF 

COLLECTING 

ABSTRACT 

Although divorce is increasing rapidly both in Turkey and in the world, it most negatively 

affects children. This study aims to determine the coping methods of children in order to get 

out of divorce with the least harm by examining the life stories of divorced family children 

through in-depth interviews, to determine the negative effects of divorce on children and how 

they cope with all of them. In this study, a primary school 2. In-depth interviews were 

conducted with a total of 10 divorced family children, 5 of whom were girls and 5 of whom 

were boys, and a qualitative research pattern was used to determine the effects of divorce on 

these children and how they dealt with these negative effects. The researcher worked with a 

total of 10 students according to the criterion sampling method, which is one of the purposeful 

sampling methods. The participant group of the study consisted of those who have been at 
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least 1 year and at most 5 years since the divorce of their parents. Semi-Structured Interview 

Form and Personal Information Form developed by the researcher were used to be used in the 

interviews conducted in the study. In the research, the determined themes related to the 

negativities experienced by the participants and coping methods; The meaning of family, the 

meaning of divorce, the feelings of the moment of divorce, feelings after divorce, family 

relations after divorce, friend relations after divorce, academic success after divorce, 

negativities after divorce, coping methods after divorce. 9 sub-themes have been reached. 

Keywords: Family, Marriage, Divorce, Divorced Family Child, Coping Methods. 

 

GİRİŞ 

Problem Durumu 

Aile, insan neslinin sürekliliğini biyolojik işlevi ile devam ettiren, sosyalleşme ile 

kültürleşmenin ilk adımlarının başladığı, belirli kurallar çerçevesinde karşılıklı iletişim ve 

ilişkilerin başladığı, kuşaklararası aktarımı sağlayan biyolojik, psikolojik ve toplumsal öğeleri 

içerisinde barındıran bir yapı olarak tanımlanır (Sayın, 1987). Birçok bilim adamı tarafından 

ailenin farklı tanımları yapılmıştır. Örneğin Parsons aile kavramını, sanayi devriminin 

gelişmesinde ekonomik üretim birimi olarak tanımlar (Merter, 1990:11). Gökçe ise aileyi 

anne, baba, çocuk ve akrabalardan oluşan topluluk olarak tanımlar (Gökçe, 1976:48). Aile, 

anne, baba ve çocuktan oluşmuş toplumun en küçük ve en önemli birimi olup, insan 

yaşamında büyük öneme sahiptir (Büyüköztürk; Çakmak; Akgün; Karadeniz;  Demirel, 

2021:16). Bununla birlikte aile, toplumsal kurumların işlevlerini yerine getirmesini sağlar. 

Aile üyelerine yaşam becerileri kazandırıp toplum kurallarını öğretir. Ailenin en önemli işlevi 

ise çocuğun ruhsal, bedensel, duygusal, zihinsel gelişimi sağlayarak onu hayata hazırlayıp, 

yaşam becerilerini aile içerisinde kazandırmaktır.  

Anne baba rolleri döngüseldir ve aile döngüsünün belirli gelişim aşamaları bulunur. Aileler bu 

döngüsel evrelerin içerisinde farklı sorunlar yaşamaktadırlar (Yanar, 2019). Dengesi bozulan 

aile üyeleri, aile birliği devamını sağlayamamaktadır. Bireysel ve toplumsal farklılıklar 

sebebiyle aileler boşanma yoluna gitmektedir. Boşanma ülkemizde dâhil tüm dünyada sürekli 

artış gösteren bir eğilim göstermektedir. Boşanma, aile üyelerinin tümünü etkilemekte ve aile 

ilişkilerinde birçok sorunu beraberinde getirmektedir (Yanar, 2019). En çok çocukların 

etkilendiği boşanma, çocukların alıştığı yaşam düzenini ve aile ortamın değiştirmektedir 

(Demirci, 2016). Yapılan birçok araştırmada boşanmanın çocuklar üzerinde travmatik etkilere 

sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mesela Dreman’ın (1991), klinik araştırma bulgu 

sonuçlarına göre boşanmanın travmatik bir olay olduğu ve birçok etki bıraktığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Boşanmış aile çocuklarında suçluluk, yalnızlık, korku, öfke, terkedilme, üzüntü, 

uyku ve yeme bozukluğu, akademik başarısızlık, dışlanma, okul ve çevreye uyumda güçlük 

gibi birçok psikolojik problemler görülebilmektedir (Kara, 2019). 

Türk Medeni Kanunu (TMK, 2001) “zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç 

işleme ve haysiyetsiz hayat sürdürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin, sarsılması gibi 

yasal çerçevede belirlenmiş nedenlerin kanıtlanması durumunda hâkim tarafından verilen 

hukuki bir karar” olarak belirtmektedir. 

Boşanma yıllar boyu her tarihte görülse de son yıllarda modern toplumlarda hızla artmaktadır. 

Boşanma oranları, dünya üzerinde 1960 yılında yüzde 12 iken, 2017 yılında yüzde 251.8 

olarak artış göstermiştir. Ülkemizde de bu durum büyük bir artış göstermektedir (Kucur ve 

Kelebek 2020). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırma sonuçlarına göre 2009 yılında 

114 bin 162 çift boşanırken, 2019 yılında 155 bin 047 çift boşanarak yüzde 36’lık bir artış 

göstermiştir. (TÜİK, 2020). Boşanma üzerinde etkili olan birçok faktör bulunmakla birlikte 
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toplumdan topluma da değişkenlik göstermektedir. Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması 

(TBNA) verilerine göre, Türkiye’de boşanma nedenlerinin en başında %56.6 ile şiddet 

olayları, %54.4 ile insanların alışkanlıkları, %53.2 ile çevrenin etkileri, %46.6 ile duygusal 

ilişki boyutları, %45.1 ile de insanların cinsel hayatları gelmektedir (Yanar, 2019). Bilim 

insanları, sosyal medyanın hayatımıza çok fazla girmesiyle birlikte aile içi iletişimsizliğin de 

boşanmayı tetiklediğini belirtmektedir (Meclis Araştırma Komisyon Raporu, 2016). 

Ebeveynleri boşanmış çocukların, ebeveynleri boşanmamış çocuklara kıyasla daha fazla 

gelişim sorunu yaşadığı ve psikolojik sorunla yaşama olasılığının daha yüksek olduğu 

araştırmalar sonucu ortaya konmuştur (Akduman ve ark., 2021). Bu durum çocukları oldukça 

etkilemekte, aile ile olan güven ve bağlanma duygularına oldukça zarar vermektedir.  Anne ve 

baba arasında boşandıktan sonra devam eden çatışmalar çocukların kaygı düzeyini 

arttırmaktadır (Alisinanoğlu ve Ulutaş, 2000). Anne ve babalar, bazen bilinçli bazen de 

bilinçsiz olarak çocukları bu çatışmanın ortasına bırakırlar. Onu diğer ebeveyne karşı kin 

tutmaya ya da arabuluculuğa zorlarlar. Çocuklar açısından en zor olan şeyin anne babadan 

birini seçmeye zorlamaktır(Bilici, 2014; Türkaslan, 2007). Çocuklar anne babalarının 

boşanmasına kendileri sebep olmuş gibi suçluluk, onları bu duruma sebebiyet vermekten 

suçlayıp, kızgınlık duyma ya da hiçbir şey olmamış gibi farklı tepki gösterirler. Sürekli 

çatışma ortasında kalan çocuklar tedirginlik, gerginlik ve kaygı oluşturur, sürekli eleştirildikçe 

de kendisini suçlar ve öz saygısı düşer. Bu duygulara zamanla üzüntü, yalnızlık, regresyon, 

reddetme, uyku sorunları, akademik başarıda düşüş, topluma uyum sorunları, saldırganlık, 

itaatsizlik ve depresyon gibi değişik tepkiler eşlik eder (Öngören, 2017). Çocukların boşanma 

sonrası yaşadığı olumsuz etkilerle mücadele edebilmesi baş etme becerisi ile ilişkilidir (Kurt, 

2013).  

Araştırmanın amacı, boşanmış aile çocuklarının hayat hikâyelerini derinlemesine inceleyerek, 

boşanmanın bu çocuklarda bıraktığı etkiler ve boşanma sonrası bu durumla nasıl başa 

çıktıklarının incelenmesidir. Araştırma, boşanmış aile çocukları üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada boşanmış aile çocuklarının hayat hikâyeleri derinlemesine incelenmiş ve 

boşanmanın çocuklar üzerinde bıraktığı birçok olumsuz etkiler nelerdir ve tüm bunlarla nasıl 

başa çıktıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışma, boşanmış aile çocuklarının hayat hikâyelerini derinlemesine görüşmelerle 

inceleyerek boşanmanın çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri belirleyip, tüm bunlarla 

nasıl başa çıktıklarını inceleyerek, boşanma olgusundan çocukların en az zararla çıkabilmesi 

için, çocukların baş etme yöntemlerinin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamıştır. 

Tüm dünyada ve ülkemizde boşanmalar hızla artış göstermekte ve boşanmış aile çocuk sayısı 

da buna paralel olarak artmaktadır. Boşanma hem ebeveynler hem de çocuk için oldukça 

zorlayıcı ve belirsiz bir dönem olmaktadır (Yanar, 2019). Çocuklar yaşadıkları bu zorlayıcı 

süreçte, duygularını ifade etmekte güçlük çekmekte ve birçok olumsuz etkiyle nasıl başa 

çıkacaklarını bilmemektedirler. Bu yüzden okula ve çevreye uyum, arkadaş ilişkileri, 

ebeveynlerle ilişkiler gibi pek çok konuda sorunlar yaşamaktadırlar. Aynı şekilde ebeveynler 

de hem kendileri için zorlayıcı olan bu süreçte çocuklarına nasıl yardım edecekleri konusunda 

çaresiz kalmaktadırlar. Bu çalışmada çocukların boşanma sonrası maruz kaldığı olumsuz 

etkileri fark etmek ve bu etkilerle nasıl başa çıktıklarının incelenerek, hem ebeveynlere, hem 

araştırmacılara bu konuda katkı sunmak hedeflenmiştir. Boşanmış aile çocukları okullarda, 

hastanelerde ve birçok kurumda çalışanların sık karşılaştığı bir sorun haline gelmiştir (Yanar, 

2019). Bu çalışmada boşanma durumları ve olumsuz etkileri, bu etkilerle nasıl başa çıktıkları, 

çocuklar vasıtasıyla cevaplanarak, ilgili kurumlarda çalışan uygulayıcıların boşanmış aile 
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çocuklarına nasıl yaklaşacağı konusunda katkı sağlamayı hedeflenmektedir. Okullarda çalışan 

birçok öğretmen ve diğer kurumlarda çalışan birçok uygulayıcı için boşanmış aile çocuklarına 

yaklaşım konusunda bir kaynak oluşturabilecektir. Ayrıca bu çalışma, farkındalık yaratarak 

birçok kurumda boşanmış aile çocuklarına yaklaşım konusunda eksiklik duyulan konularda 

seminer, konferans, hizmet içi eğitim gibi faaliyetlerin yapılması yönünde de katkı 

sağlayabilir. 

Araştırma sonucunda ortaya çıkacak sonuçların, boşanmış aile çocuklarının hangi süreçlerden 

geçebileceği, bu süreçlerden geçerken hangi baş etme yöntemlerini kullanabilecekleri ve bu 

süreçten daha iyi nasıl çıkabilecekleri konusunda toplum, ebeveyn, araştırmacı ve 

uygulayıcılara farkındalık sağlayacağı düşünülmektedir. 

Literatür incelendiğinde boşanmış aile çocukları ile yapılan çalışmaların daha çok ilişkisel 

düzeyde olduğu, boşanmamış aile çocuklarının farklı değişkenler açısından karşılaştırıldığı 

araştırmaların çok fazla olduğu görülmektedir (Kasuto, 2017). Bu çalışmada ise boşanmış aile 

çocuklarının hayat hikâyeleri derinlemesine incelenerek, boşanmanın çocuk üzerindeki 

etkileri ve bu durumla nasıl başa çıktıklarının daha ayrıntılı olarak araştırılması ve alana katkı 

sağlaması hedeflenmiştir. Büyüköztürk, Kılıç, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel’e 

(2014) göre, nitel çalışma ile araştırmacı direk verilerin kaynağına ulaşabilir ve derinlemesine 

bilgi edinebilir. 

 

Problem Cümlesi 

Boşanmış aile çocuklarında, boşanma sonrasında görülen olumsuz etkiler ve bu durumla baş 

etme yöntemleri nelerdir? 

 

Araştırmanın Alt Problemleri 

1. Boşanmış aile çocuklarının boşanma sonrası yaşadığı olumsuzluklar nelerdir? 

2. Boşanmış aile çocuklarının boşanma sonrası ortaya çıkan olumsuzluklarla baş etme 

yöntemleri nelerdir? 

 

Sınırlılıklar 

1. Bu çalışma ortaokula devam eden boşanmış aile çocukları ile sınırlıdır. 

2. Katılımcıların hepsinin annesi ile yaşıyor olması bu çalışmanın sınırlılığıdır. 

3. Bu çalışma yalnızca Samsun ilinde yaşayan boşanmış aile çocukları ile 

gerçekleştirilecektir. 

4. Bu çalışma yalnızca bir ortaokula devam eden ve rastgele seçilen 10 boşanmış aile 

çocuğu ile sınırlıdır. 

5. Yapılan araştırma, yarı yapılandırılmış form ve kişisel bilgi formu ile sınırlıdır. 

 

YÖNTEM 

Bu kısımda araştırmanın yöntemi, veri toplama araçları, örneklem grubu, işlem ve veri analizi 

üzerinde durulacaktır. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, bir ilköğretim okulunun 2. Kademesinde okuyan 10 tane boşanmış aile 

çocuğuyla derinlemesine görüşmeler yapılmış, bu çocuklar üzerindeki boşanmanın etkilerini 

ve bu olumsuz etkilerle nasıl başa çıktıklarını belirlemek için nitel araştırma deseni 

kullanılmıştır. Derinlemesine görüşmeler yapılacağı için 10 öğrenci yeterli sayı olarak 
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düşünülmüştür. Nitel araştırmalar, az sayıda kişilerle çalışılmasına rağmen doğal ortamda 

gerçekleşen ve daha detaylı verilere ulaşmak için gözlem, görüşme gibi teknikleri kullanan 

araştırma biçimidir (Ilgar ve Coşgun-Ilgar, 2013). Bu araştırmada ise fenomenoloji yaklaşımı 

kullanılacaktır. Bu olgu bilim deseninde araştırmanın kaynağı olarak araştırmayla ulaşılmak 

istenen kişilerdir ve toplanan veriler görüşme yoluyla elde edilecektir. 

 

Örneklem Grubu 

Bu araştırmada, Türkiye’de Samsun ilinin bir ilköğretim okulunun 2. Kademesinde okuyan 

10-14 yaş aralığında bulunan, anne ve babası boşanmış 5 kız ve 5 erkek öğrenciden oluşan, 

amaçlı örnekleme yöntemiyle örneklem grubu seçilmiştir. Araştırmacı, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre toplam 10 öğrenci ile çalışmıştır. Pozitif 

bilimlerin genellemeye özgü nicel araştırma yönteminden farklı olarak nitel araştırma, insana 

özgü bireysel özelliklerin farklı ve derin doğasına odaklanır.  

Klinik tecrübelerine göre ise kişilerin boşanma sonrası uyum süreci için en az 2 yıl geçmesi 

gerektiğini söylemektedir (Gökce, 2020). Bu sebeple bu çalışmada boşanma olgusunun ve 

etkilerinin hatırlanabilmesi için boşanma üzerinden en az 1 yıl en fazla 5 yıl geçen boşanmış 

ailelerin çocukları tercih edilmiştir. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada boşanmış aile çocukları ile ilgili bilgileri elde etmek amacıyla, araştırmacı 

tarafından hazırlanacak olan “Kişisel Bilgi Formu”, boşanmış aile çocuklarının boşanma 

sonrası yaşadıkları olumsuzluklar ve bu durumla nasıl mücadele ettiklerini öğrenebilmek için 

ise “Yarı Yapılandırılmış Görüşme formu” kullanılmıştır. 

 

Kişisel Bilgi Formu: Boşanmış aile çocuklarının kişisel bilgilerine ulaşabilmek için, bu konu 

ile alakalı literatür taramaları sonucunda ilişkili görülen çeşitli temalar belirlenerek kişisel 

bilgi formu hazırlanmıştır. Kişisel bilgi formunda, bireyin cinsiyeti, yaşı, anne ve babanın 

eğitim durumu, bireyin algıladığı gelir düzeyi, şuan kiminle yaşadığı, kardeş sayısı ve sırası, 

okuldaki akademik başarısını algılama düzeyi, anne ve babalarının ne zaman boşandığı gibi 

sorular bulunmaktadır. 

 

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu: Bu araştırmada derinlemesine görüşmeler yapılarak 

boşanmış aile çocuklarının hayat hikâyeleri alınmıştır. Hayat hikâyeleri kişinin kendi 

kelimelerini kullanarak bir bireyin diğer bir bireye rehberlik ettiği, kısa bir otobiyografi olarak 

tanımlanabilir (Çamur-Duyan, Acar, Baykara-Acar, Karataş, Kriz Dergisi 15 (1): 28, 2007) 

Katılımcılarla yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Görüşme formunda katılımcıların çocukluk hayatı, aile hayatı, okul hayatı, arkadaş ve çevre 

ilişkileri, boşanma öncesi, boşanma anı, boşanma sonrası ile ilgili süreçlerle ve tüm bunlarla 

nasıl baş ettiklerine dair sorular bulunmaktadır. Ayrıca boşanma sonrası ebeveynlerinin 

başkasıyla evlilik durumları, boşanma sonrası ebeveynlerin tutumları, bireyin, beraber 

yaşamadığı ebeveyni ile ne sıklıkta görüştüğü gibi sorular da bulunmaktadır. 

 

İşlem  

Veri toplama işlemleri için ilk olarak araştırmacı tarafından kişisel bilgi formu ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Kişisel bilgi formu gerekli literatür taranarak 

hazırlanmıştır. Hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular, çalışmanın 

konusu, amaçları ve içeriği dikkate alınarak araştırmacının meslek hayatında sürekli çalıştığı 
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boşanmış aile çocukları ile ilgili gözlemleri, bu çocukların yaşantıları ve ilgili literatür 

taranarak oluşturulmuştur. Oluşturulan görüşme formu konu alanında uzman bir 

akademisyene ve yine konu alanında uzman üç psikolojik danışmana iletilmiş ve görüşme 

formunun kapsamı ve uygunluğu ile ilgili geri dönütler alınmıştır. Daha sonra gerekli 

kurumlardan izin alınmış ve Samsun ilinin ilköğretim ikinci kademesinde okuyan öğrenciler 

ile görüşmeler, okul ortamında, rehberlik servisinde bireysel ve yüz yüze yapılmıştır. 

Araştırma konusu hassas olduğu için, velayetlerinin bulunduğu ebeveynlerinden izin 

alınmıştır. Ayrıca görüşme kısa notlar tutulabilmesi için de izin alınmıştır. Öğrencilere önce 

araştırma hakkında ön bilgi verilmiş ve gerekli güven ortamı sağlandıktan sonra randevu 

verilerek görüşmeler planlanmıştır. Görüşmeler gönüllü 10-14 yaş aralığında gönüllü olan 10 

tane öğrenciyle (5 kız, 5 erkek), araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılarak yapılmıştır. Her bir öğrenci ile yapılan görüşmenin 60 dk. ile 90 

dakika arasında sürmüştür. 

 

Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda, veri analizleri, verileri şeffafa ve anlaşılır şekilde, anlamlı ve kapsamlı 

olarak, katılımcıların söylediklerini değiştirmeden bir araya getirip yeniden yapılandırılarak 

yapılır (Demirbaş, Dağcı, 2020).  

Bu araştırmada kişilerin gizliliği korunmuş ve her bir öğrenci için bir kod oluşturulmuştur. 

Tutulan ses kayıtları yazıya aktarılmış ve tutulan notlarla birleştirilerek analiz edilmiştir. 

Veriler çok kez okunmuş ve temalar bulunmuştur. Temalardan ortak olanlar belirlenmiş ve 

kategoriler belirlenmiştir. 

Araştırmacı bu süreçte katılımcılara hayat hikâyelerini yeniden aktarmış ve katılımcıların 

teyidini almıştır. Böylece araştırmacının verileri yorumlarken kendi algı ve yorumlarını 

bulgulara katıp katmadığı anlaşılacaktır. Ayrıca proje danışmanı, çalışmayı detaylı incelemiş 

ve yaptığı katkılarla birçok araştırmacıya katkı sağlayacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük 

esasına dayandığı için, katılımcılara görüşmenin istediği yerinde görüşmeyi 

sonlandırabilecekleri söylenmiştir. Araştırmacı 13 senelik mesleki deneyimi olan psikolojik 

danışman olması sebebiyle ön yargıdan uzak, kimseyi yargılamadan, gerekli terapötik ilişkiyi 

kurarak görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Gerçeği yansıtmayan bulgular çalışmada yer almamış, 

objektif bakış açısıyla araştırma etik kurallar çerçevesinde yürütülmüştür. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu kısımda araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacı Samsun’un Bafra ilçesindeki devlet 

ortaokullarında okuyan 5’i kız 5’i erkek, toplamda 10 tane boşanmış aile çocuğu ile 

görüşmeler yapmıştır. Bu gönüllü 10 öğrencinin yaşları ikisi 11, üçü 12, üçü 13 veikisi 14’tür. 

Akademik başarı olarak kendini çok başarılı bulan yoktur, başarılı gören 2, orta düzeyde 

başarılı bulan üç, ortanın altında bulan 5, çok başarısız bulan yoktur. Öğrencilerin 3 tanesi 5. 

Sınıf, 3 tanesi 6. Sınıf, 2 tanesi 7. Sınıf, 2 tanesi de 8. Sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin üçünün 

kardeşi yok, birinin bir, beşinin iki ve birinin üçten fazladır.  Öğrencilerin algıladıkları gelir 

durumu ikisinin düşük, sekizinin ortadır. Ailede kaçıncı çocuk olma durumu ise dördü birinci, 

üçü ikinci, ikisi üçüncü, biri dördüncü çocuktur. Hepsinin de babası sağ olmakla birlikte 

tamamı annesi ile yaşamaktadır. Öğrencilerin ailelerinin boşanmasının üzerinden geçen süre 

ikisini bir yıl, beşinin iki-üç yıl, üçünün dört-beş yıldır. Öğrencilerin dördünün annesi ilkokul, 

ikisinin ortaokul, üçünün lise ve birinin lisans mezunu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 

altısının babası ilkokul, dördünün ise lise mezunu olduğu görülmektedir. 

Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulardan 9 tane tema elde edilmiştir. Belirlenen 

temalar; ailenin anlamı, boşanmanın anlamı, boşanma anı duygular, boşanma sonrası 
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duygular, boşanma sonrası aile ilişkileri, boşanma sonrası arkadaş ilişkileri, boşanma sonrası 

akademik başarı, boşanma sonrası yaşanan olumsuzluklar, boşanma sonrası baş etme 

yöntemleri olarak belirlenmiştir. 

 

Tema: Ailenin Anlamı 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcılar aileyi sıcak bir yuva, birlikte olmak, 

mutluluk, huzur ve güvenli yer olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerden ikisi aileyi şöyle 

tanımlamıştır: 

“ Aile insanı bir arada tutan, huzurun ve mutluluğun merkezi bence. İnsanların birbirine 

güvendiği, huzurlu olduğu güvenli bir liman gibi…” (Öğrenci 5) 

“Aile bence eve gittiğinde yüzünü güldüren, seni her şeyden koruyan, tüm sorunlarına çözüm 

bulan, çok mutlu olduğun bir şey.” (Öğrenci 2) 

 

Tema: Boşanmanın Anlamı 

Boşanmayı ise ayrılık, uzaklaşma, mutsuzluk, özlemek, üzgün hissetmek olarak 

tanımlamışlardır. Öğrencilerden ikisi şöyle demiştir: 

“Annem ve babam boşandığı zaman ilk başlarda sürekli neden bu benim başıma geldi, 

babamı bir daha hiç göremeyeceğim, artık eskisi gibi olamayacağız gibi düşünceler gelmişti. 

İçimde bir boşluk vardı sanki. Diğer anne ve babası boşanmayan kişilere çok özeniyordum. O 

yüzden boşanma bana göre uzak kalmak, kopmak, mutsuz olmak gibi şeylerden ibaret.”. 

(Öğrenci 1) 

“Boşanma deyince aklıma ilk gelen şey ağlamak. Anne ve babam boşandığında ilk başta 

anlamamıştım. Sanki babam tekrar geri gelecek gibiydi. Ne kadar telefonda da konuşsak onu 

çok özlüyordum. Bir süre sonra gelmeyeceğini kabulleniyorsunuz. Ama ilk zamanlar sürekli 

ağlıyordum ve mutsuzdum. Boşanmak bana göre sevdiklerinden ayrılmak demek.” (Öğrenci 

4) 

 

Tema: Boşanma Anı Duygular 

Boşanma anı duygularını; şaşkınlık, üzüntü, suçluluk, korku ve hissizlik olarak 

tanımlamışlardır. 

“Aslında tam olarak hatırlamıyorum o süreci. İlk başta tam anlam verememiştim. Sanki 

hayatım hep böyleymiş gibi hissettim. Babamın varlığı ya da yokluğu benim için aynıydı. Şuan 

zaten onunla görüşmüyorum ve görüşmek de istemiyorum. Annemin şuan evlendiği kişi sanki 

benim gerçek babam gibi.” (Öğrenci 9) 

“Annem bunu bana söylediğinde önce çok şaşırdığımı ve korktuğumu hatırlıyorum. Neden 

ayrıldıklarını tam olarak anlamamıştım, acaba benim yüzümden mi diye kendimi suçladığımı 

hatırlıyorum.” (Öğrenci 3) 

“Hiçbir şey.. Evet annem ve babam beraber konuştular benimle. Ben o an tepkisiz kaldım ve 

hiçbir şey hissetmedim. Normal hayatım aynen devam edecekmiş gibi geldi. Tabi diğer 

günlerde bir şeylerin aynı kalmadığını gördükçe bu yerini hüzne bıraktı.” (Öğrenci 6) 

“Sürekli kavga ediyorlardı ve ben çok korkuyordum. Bazen benim yüzümden de kavga 

ediyorlardı. O zaman daha da çok korkup odama saklanırdım. Babam zaten her kavgada 

yeter artık bıktım ayrılacağım senden derdi. Sanırım o beni biraz hazırladı bu duruma. 
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Boşanmalarını ilk duyduğumda içimde hem korku hem de boşluk hissetmiştim. Sanki hem 

rahatlamış gibiydim hem de bu durum beni korkutmuştu.” (Öğrenci 7) 

 

Tema: Boşanma Sonrası Duygular 

Öğrencilerin boşanma sonrası duygu ve hislerini hüzün, öfke, suçluluk, yalnızlık, 

rahatlamışlık olarak kategorize edebiliriz. 

“Annemle, dedemlerin evine geçmiştik. O zamanlar çok rahatladığımı hatırlıyorum. Çünkü 

annemle babam sürekli kavga ediyorlardı ve babam bazen anneme şiddet uyguluyordu. Tüm 

bu kavgaların bitmesi sanırım beni rahatlatmıştı.” (Öğrenci 9) 

“Bir daha annem ve babamı yan yana göremeyeceğimi düşündükçe ağlıyordum ve çok 

üzülüyordum. Neden ayrıldıklarını tam olarak bilmiyorum hala da öyle. Ama eskiden kendimi 

suçlardım benden dolayımı bitti diye. “ (Öğrenci 8) 

“Çok ağlamıştım. Daha sonra anneme de babama da çok kızgın olduğumu hatırlıyorum. 

Sürekli başkalarına bakıp onlar neden ayrılmadı neden benim annem babam boşandı diye çok 

üzülüyordum. Babamı çok özlüyordum hala da özlüyorum tabi her ne kadar görüşsem de. İlk 

başta ayrılmalarına anlama veremediğim için kızıyordum ama sonra annemi anlamaya 

başladım. Babam hastaydı ve o da ayrılmak zorunda kaldı.” (Öğrenci 1) 

“Bayramlarda kendimi kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Yalnızmışım gibi gelirdi. Zaten 

babamda öyle çok arayıp sormadı beni. O yüzden ona olan öfkem hala geçmedi. Bence beni 

çok sevmiyor, sevseydi zaten bizi bırakmazdı. O zamanlar annem çok ağlardı çünkü o hiç 

istememişti ayrılmayı. Babam şuan evli ve çocuğu da var. Beni de çok nadir arar.” (Öğrenci 

7) 

 

Tema: Boşanma Sonrası Aile İlişkileri 

Öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmelerde boşanma sonrası aile ilişkilerini birlikte 

yaşanan ve yaşanmayan ebeveynle olumlu ve olumsuz devam eden ilişki olarak kategorize 

edebiliriz. 

“Ben annemle yaşıyorum ve ikisi de hala başka biriyle evlenmedi. Babam zaten hasta, biriyle 

evlenmesi zor. Biraz da evlenmesini istemiyorum. Tüm tatillerde babamı yanına gidiyorum ve 

beraber kalıyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Annemin yanına döndüğümde de zaten sık sık 

arar beni. İlişkilerimiz çok iyi. (Öğrenci 1). 

“Babamı hiç görmedim, görmekte istemiyorum. Onu baba olarak bile görmüyorum aslında. 

Annem şuan biriyle evli ve benim gerçekten baba gibi hissettiğim o insan. Gerçek babam 

denen kişiyi görsem bile tanımam, yani benim için o kadar anlamsız ki.” (Öğrenci 9) 

“Babam için çok bir şey ifade etmiyorum bence. Çünkü beni nadiren aramasından bunu 

anlıyorum, yani ilişkimiz çok kopuk, en son ne zaman gördüğümü bile hatırlamıyorum. Evli ve 

çocukları var o yüzden beni özlemediğini düşünüyorum zaten. Bu durum çok canımı sıkıyor 

tabi, sonuçta ben de onun çocuğuyum.” (Öğrenci 7) 

“Babam iki ya da üç günde bir mutlaka arar beni. Bazen de ben arıyorum tabi. Okulda neler 

yaptığımı anlatıyorum, sohbet ediyoruz. Tatillerde görüşeceğimiz günleri planlıyoruz.” 

(Öğrenci 8) 
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Tema: Boşanma Sonrası Arkadaş İlişkileri 

Öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmelerde boşanma sonrası arkadaş ilişkilerini iyi, 

kötü ve arkadaş ilişkisi kurmakta zorlanma olarak kategorize edebiliriz. 

“Annem ve babam boşandıktan sonra bir müddet pek dışarı çıkmadım. Evde tablette oyun 

oynadım sürekli. Daha sonra arkadaşlarımla eskisi gibi olmadığımı fark ettim. Çok sık kavga 

ediyorduk artık. Yani ben arkadaşlarımın beni anlamadığını düşünüyorum.” (Öğrenci 2) 

“Babamı özlediğim ve üzüldüğüm zamanlar dışarı çıkıp arkadaşlarımla oynadığımda daha 

mutlu olduğumu hissettim. Onlar yanımdayken sanki üzüntüm geçiyor. Arkadaşlarımı çok 

seviyorum.” (Öğrenci 1) 

“Benim pek arkadaşım yok. Okulda sadece arada dersleri sorduğum kişiler var. Çok 

sevmiyorum insanlarla bir arada olmayı. Yani arkadaşlığa ihtiyacım yok.” (Öğrenci 9) 

“Ben en çok arkadaşlarımla maç yapmayı seviyorum. O zaman hiçbir şeyi takmıyorum. 

Arkadaşlarım da beni çok seviyor. Ben olmazsam asla maç başlamaz, bensiz olmaz yani. 

Okulda da mahallede de bir sürü arkadaşım var.” (Öğrenci 6) 

 

Tema: Boşanma Sonrası Akademik Başarı 

Öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmelerde boşanma sonrası akademik başarılarında 

düşüş yaşayan ve yaşamayan olarak kategorize edebiliriz. 

“İlk ayrıldıkları zamanlar okula gitmek istemiyordum. Okula gittiğimde dersleri 

dinleyemiyordum ve ödevlerimi de yapmak istemiyordum. Ders notlarım bayağı düşmüştü” 

(Öğrenci 5 ) 

“Okula gitmekte sorun yaşamadım. Derslerime her zaman çalıştım, notlarımda bir düşüş 

olmadı” (Öğrenci 4) 

“Evde annem sürekli ağlıyordu o zamanlar. Ben de okula gittiğimde unutuyordum her şeyi. 

Derslerime çalışırken de unutuyordum. O yüzden derslerime çalışmayı hiç bırakmadım. 

Notlarım da düşmedi” (Öğrenci 3) 

“Babamı çok özlüyordum, kendimi ne derslere ne de ödevlere verebiliyordum. Hatta annem 

beni doktora bile götürdü. Okula gidip sürekli öğretmenlerimle konuştu. Ama benim içimde 

hiç ders çalışma isteği yoktu. Eve gelip sürekli tablette oyun oynamak istiyordum. Derslerime 

çalışmadığım için de notlarım bayağı düşmüştü” (Öğrenci 2) 

 

Tema: Boşanma Sonrası Yaşanan Olumsuzluklar 

Boşanma sonrası yaşanan olumsuzlukları sosyal, akademik, davranışsal ve duygusal olarak alt 

temalara ayırabiliriz.  

“Boşanma sonrasında yaşadığım en büyük zorluk ders notlarımın düşmesi oldu. Çünkü hiç 

ders çalışmak istemiyorsunuz, hayat bir anlamsız geliyor o zamanlar. Okuldayken dersleri de 

dinleyemiyorsunuz” (Öğrenci 2) 

“Arkadaşlarımla aram açılmıştı o ara. Yani kimseyi istemiyordum etrafımda, onların tüm 

hareketleri sinir ediyordu beni ve sürekli kavga ediyorduk” (Öğrenci 9) 

“Annem ve babam boşandıktan sonra çok sinirli bir insan oldum. Her şeye sinirleniyordum. 

Kimseyle görüşmek istemiyordum. Uyumakta bazen zorlandığım zamanlarda oluyordu. Gece 

kâbuslar görüyordum” (Öğrenci 3) 
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“Okula gitmeyi seviyordum ama okuldan gelince içimi bir mutsuzluk kaplardı. Babamın evde 

olmayışına çok üzülüyordum aslında içim bir buruklaşıyordu” (Öğrenci 4) 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde sonuç olarak; boşanmanın çocuğun akademik başarısını 

olumsuz olarak etkilediği, davranış bozukluklarına sebebiyet verdiği, duygu durumunu 

olumsuz etkilediği, okul ve çevre uyumunu güçleştirdiği belirlenmiştir. 

 

Tema: Boşanma Sonrası Baş Etme Yöntemleri 

Boşanma sonrası bu durumla nasıl baş ettiklerini ayrılan ebeveynle ilişkileri koparmamak, 

duygu ve düşünceleri ifade edebilmek ve alışkanlıkları sürdürmek olarak alt temalara 

ayırabiliriz. 

“Annemle babam boşanınca, babamı göremeyeceğim diye çok korkmuştum. Bu konuda annem 

ve babam beni çok rahatlattılar. Babamla o dönemler sürekli görüştüm ve bu korkum 

azalmıştı. Zamanla da bu duruma alışıyorsunuz zaten” (Öğrenci 1) 

“Boşandıktan sonra belli bir müddet içime kapandım, çünkü çok mutsuzdum, kimseyle 

konuşmak görüşmek istemiyordum. Bir gün annemle dertleştik o zaman rahatladığımı 

hatırlıyorum. Şuan çok sevdiğim bir arkadaşım var bazen onunla da bu duygularımı 

paylaşıyorum iyi geliyor” (Öğrenci 4) 

“Boşanma sonrasında daha önce nasıl yaşıyorsam aynısı gibi devam ettim. Mesela ben canım 

sıkılınca arkadaşlarımla maç yapınca iyi gelirdi. Boşanma sonrası da ne zaman canım sıkılsa 

dışarı çıkıp maç yaptım ve bu şekilde bu duruma alıştım” (Öğrenci 6) 

“Boşanma sonrası annem beni doktora götürdü. Çok öfkeli ve saldırgan davrandığım için 

sanırım. Bir de içime kapanmışım o dönem öyle söylemişti annem. Görüştüğüm doktorla 

bayağı sohbet etmişti. Onunla konuşmak bana çok iyi gelmişti” (Öğrenci 3) 

Araştırmanın bu kısmında öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda araştırma 

sonucunda elde edilen bulguların tartışılıp yorumlanmasına yer verilmiştir. Bu çalışmada 

boşanmış aile çocuklarının hayat hikâyeleriyle birlikte bu durumla nasıl baş ettiklerini 

araştırmak için bir alanında uzman bir akademisyen ve 2 psikolojik danışmanın görüşü 

alınarak hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme formu hazırlanarak 

5’i kız, 5’i erkek toplam 10 öğrenciye uygulanmıştır. Katılımcıların ebeveynlerinin boşanma 

süresinin üzerinden en az1 en fazla 5 yıl geçmiştir. Katılımcıların hepsi anne ile yaşamaktadır. 

Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulardan 9 tane tema elde edilmiştir. Belirlenen 

temalar; ailenin anlamı, boşanmanın anlamı, boşanma anı duygular, boşanma sonrası duygular 

ve hisler, boşanma sonrası aile ilişkileri, boşanma sonrası arkadaş ilişkileri, boşanma sonrası 

akademik başarı, boşanma sonrası yaşanan olumsuzluklar, boşanma sonrası baş etme 

yöntemleri olarak belirlenmiştir. 

Bulgulara baktığımızda ilk olarak ailenin ve boşanmanın anlamı ele alınmıştır. Bulgulara 

incelendiğinde katılımcıların hepsinin aileyi güven veren, huzurlu bir yer olarak 

tanımladıkları ve önemsedikleri görülmüştür. Katılımcıların çoğu ise boşanmayı ayrılık, 

uzaklaşma, mutsuzluk, özlemek, üzgün hissetmek olarak tanımlamışlardır.  

Katılımcılar boşanma kararını ilk duyduklarında bir kısmının şaşkınlık, üzüntü, suçluluk, 

korku çok az kısmının ise hissizlik yaşadığı, boşanma sonrası ise çoğunun hüzün, öfke, 

suçluluk, yalnızlık çok az kısmının ise rahatlamışlık hissi yaşadığı sonucuna varılmıştır. 

Katılımcıların ailelerinin boşanmasına duygusal ve fizyolojik tepkiler verdikleri 

belirlenmiştir.  
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Anne ve babası boşanan katılımcıların boşanma sonrasında da aile içi, arkadaş ilişkilerinde 

değişiklikler gözlenmiştir. Öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmelerde boşanma 

sonrasına hepsinin birlikte yaşadığı ebeveyniyle iyi anlaştığı, bir kısmının birlikte 

yaşanmayan ebeveynle iyi anlaşabildiği, bir kısmının ise iyi anlaşamadığı sonucuna 

varılmıştır. Yine öğrencilerle yapılan derinlemesine görüşmelerde boşanma sonrası arkadaş 

ilişkilerini bir kısmının iyi olarak devam ettiği, bir kısmının ise arkadaş ilişkisi kurmakta 

zorlandığı sonucuna varılmıştır. 

Ebeveyni boşanan katılımcılarla yapılan görüşme sonrasında boşanma sonrası akademik 

başarıda çoğunluğun düşüş yaşadığı çok az kısmının ise düşüş yaşamadığı sonucu elde 

edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin yeni hayatlarına uyum sağlamada 

çektikleri güçlükleri, okul hayatını ve akademik başarısını olumsuz etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Katılımcılarla yapılan derinlemesine görüşmede boşanmanın çocuklar üzerinde sosyal, 

akademik, davranışsal ve duygusal alanları olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Boşanmanın çocuklar üzerinde bıraktığı etkileri araştıran birçok çalışmada, boşanmış aile 

çocuklarının boşanmamış aile çocuklarına kıyasla daha fazla davranış ve duygusal problem 

gösterdikleri ve akademik başarılarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 

boşanma sonrası duygusal problemler yaşadıkları görülmüştür. Benzer şekilde başka bir 

çalışmada boşanmış aile çocukları, boşanmamış aile çocuklarına göre anksiyete, depresyon, 

içe dönük olma, somatik yakınmalar, saldırganca davranışlar sergileme, dikkat toplamada 

güçlük, aktivitelere katılım, özsaygı sorunlarını daha fazla yaşamaktadır (Kasuto, 2017).  

Boşanma sürecinden sonra çocuklarda öfke, değersizlik hissi, suçluluk, korku, yetersizlik 

duygusu, kaygı, güvensizlik, okul başarısızlığı, yeme ve uyku bozuklukları gibi olumsuzluklar 

görülebilmektedir.  

Katılımcıların bazıları boşanma sonrasında uyku problemi yaşadıklarını, anne ve babalarına 

öfke duyduklarını, bazen suçluluk hissettiklerini, aile, arkadaş ve çevreyle çatışma 

yaşadıklarını, ders başarılarında düşüş olduğunu, içe kapandıklarını belirtmişlerdir.  

Bu çalışmada boşanma sürecini yaşayan çocukların bu süreçle nasıl başa çıktıklarına dair 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların ayrılan ebeveynle ilişkileri koparmamak, 

duygu ve düşünceleri ifade edebilmek, tüm bu yaşananları biriyle paylaşabilmek ve 

alışkanlıkları sürdürmek şeklinde bulgular elde edilmiştir. Bu araştırmada da öğrencilerin 

boşanma sonrasında kendi alışkanlıklarını ve uyum süreçlerini devam ettirdiklerinde bu 

süreçle daha iyi başa çıkabildikleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Katılımcıların boşanma sonrası baş etmelerini sağlayan etkenler arasında beraber yaşamadığı 

ebeveyni olan ilişkinin devam etmesi gerekli ilgiyi görmeleri bulunmaktadır. Bununla birlikte 

alışkanlıklarını devam ettirmeleri, sosyal aktivitelere katılım ve özellikle arkadaş, aile ve 

çevre ilişkilerinin devam etmesi ve onlardan alınan desteği de baş etme becerilerini 

arttırmaktadır.  

Ebeveynleri boşanan çocuklar boşanma sürecini birileriyle paylaştıklarında, duygu ve 

düşüncelerini ifade ettiklerinde, kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. Ailesi 

boşanan çocuklar ebeveynlerinin boşanmasından sonra hayatlarının bu durumdan olumsuz 

etkilendiğini söylemişlerdir. Bu yüzden katılımcılar ilerde kendi çocuklarına bunu yaşatmak 

istemediklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcılar ebeveynleri boşanmış diğer çocuklara neler söylemek istersiniz sorusuna şöyle 

cevaplar vermişlerdir; bu durumun zor bir süreç olduğunu ama aynı zamanda hayatın da bir 

parçası haline geldiğini, tek boşanan çiftin kendi anne ve babaları olmadığını, normal 

hayatlarını ve alışkanlıklarını sürdürdüklerinde, duygu ve düşüncelerini ifade ettiklerinde, 
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aile, arkadaş ve diğer insanlarla ilişkilerine uyum içerisinde devam ettiklerinde bu durumla 

daha iyi baş edebileceklerini dile getirmişlerdir. Boşanmanın huzursuz ve sürekli olumsuz 

çatışmaların olduğu bir aile ortamında büyümektense daha huzurlu, daha güvenli bir aile 

ortamında büyümenin daha sağlıklı olacağı yönünde de tavsiyelerde bulunmuşlardır. 

Aileler tarafından gerekli önlemler alınmadığı zaman çocuğun boşanma sürecinin 

olumsuzluklarından etkilenmesi muhtemel bir durumdur. Bu nedenle ailelerin boşanma 

öncesinde, boşanma anı ve sonrasında çocuklarına nasıl davranacaklarını, neler 

yaşayabileceklerini anlatmaları için için uzman desteği almaları gerekmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ailesi boşanmış çocukların hayat hikâyelerinin derinlemesine incelendiği bu araştırmada, 

boşanmış aile çocuklarının hayat hikâyeleri, yaşadığı olumsuzluklar ve bu durumla nasıl baş 

ettikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgularda katılımcıların yaşadıklarının 

herkese özgü farklılıklar içermekle birlikte ebeveynleri boşanmış bir çocuğun yaşayabileceği 

genel sonuçlara da ulaşılmıştır. 

Bu kısımda araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacı Samsun’un Bafra ilçesindeki 

ortaokullarda okuyan 5’i kız 5’i erkek, toplamda 10 tane boşanmış aile çocuğu ile görüşmeler 

yapmıştır. Bu gönüllü 10 öğrencinin yaşları 11 ile 14 arasında farklılık göstermektedir. 

Öğrencilerin 3 tanesi 5. Sınıf, 3 tanesi 6. Sınıf, 2 tanesi 7. Sınıf, 2 tanesi de 8. Sınıf 

öğrencisidir. Hepsinin de babası sağ olmakla birlikte tamamı annesi ile yaşamaktadır. 

Öğrencilerin ailelerinin boşanmasının üzerinden geçen süre 1 ile 5 yıl arasında değişmektedir. 

Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulardan 9 tane tema elde edilmiştir. Belirlenen 

temalar; ailenin anlamı, boşanmanın anlamı, boşanma anı duygular, boşanma sonrası duygular 

ve hisler, boşanma sonrası aile ilişkileri, boşanma sonrası arkadaş ilişkileri, boşanma sonrası 

akademik başarı, boşanma sonrası yaşanan olumsuzluklar, boşanma sonrası baş etme 

yöntemleri olarak belirlenmiştir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcılar ailenin anlamı ana kategorisinde; aileyi 

sıcak bir yuva, birlikte olmak, mutluluk, huzur ve güvenli yer olarak tanımlamışlardır. 

Boşanmayı ise ayrılık, uzaklaşma, mutsuzluk, özlemek, üzgün hissetmek olarak 

tanımlamışlardır. Boşanma anı duygularını; şaşkınlık, üzüntü, suçluluk, korku ve hissizlik 

olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin boşanma sonrası duygu ve hislerini hüzün, öfke, 

suçluluk, yalnızlık, rahatlamışlık olarak kategorize edebiliriz. Öğrencilerle yapılan 

derinlemesine görüşmelerde boşanma sonrası aile ilişkilerini birlikte yaşanan ve yaşanmayan 

ebeveynle olumlu ve olumsuz devam eden ilişki olarak kategorize edebiliriz. Boşanma sonrası 

arkadaş ilişkilerini iyi, kötü ve arkadaş ilişkisi kurmakta zorlanma olarak kategorize 

edebiliriz. Boşanma sonrası akademik başarılarında düşüş yaşayan ve yaşamayan olarak 

kategorize edebiliriz. Boşanma sonrası yaşanan olumsuzlukları sosyal, akademik, davranışsal 

ve duygusal olarak alt temalara ayırabiliriz. Boşanma sonrası bu durumla nasıl baş ettiklerini 

ayrılan ebeveynle ilişkileri koparmamak, duygu ve düşünceleri ifade edebilmek ve 

alışkanlıkları sürdürmek olarak alt temalara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına genel olarak 

bakıldığında boşanmanın çocuklar üzerinde genel olarak olumsuz etkileri vardır diyebiliriz. 

Bu olumsuz etkiler boşanmanın hemen sonrasında ortaya çıkmayabilir ancak zaman içerisinde 

kendini gösterebilir ve toplumu da etkileyecek bir durum ortaya çıkabilir.  Bu noktada birçok 

insana pek çok görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu çalışma, boşanmış aile çocuklarının 

hayat hikâyelerini derinlemesine görüşmelerle inceleyerek boşanmanın çocuklar üzerinde 

bıraktığı olumsuz etkileri belirleyip, tüm bunlarla nasıl başa çıktıklarını incelemeyi 

amaçlamaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar boşanmadan olumsuz etkilenen 

çocukların bu durumdan en az zararla çıkabilmesi için, çocukların baş etme yöntemlerinin 
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neler olduğunu ortaya çıkarma amacındadır. Bu doğrultuda bu araştırmada ortaya çıkan baş 

etme yöntemlerinin bu durumu yaşayan çocuklara ve ailelere rehber olacağı, destek 

sağlayacağı, boşanmış aile çocuğu ile bir arada olan eğitimcilere, uzmanlara ve diğer 

insanlara katkı sağlayacağı, yapılacak ileriki çalışmalara yön göstereceği söylenebilir. 

Sonuç olarak katılımcılarla yapılan derinlemesine görüşmelerde, boşanmanın çocuklar 

üzerinde birçok olumsuz etkileri olduğu; ancak bu durumu yaşayan çocukların bu zorlukla baş 

edebilecek yöntemler geliştirdiği görülmektedir. Boşanmanın çocuklar üzerinde sosyal, 

akademik, davranışsal ve duygusal alanları olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Boşanma sürecinden sonra çocuklarda öfke, değersizlik hissi, suçluluk, korku, yetersizlik 

duygusu, kaygı, güvensizlik, okul başarısızlığı, yeme ve uyku bozuklukları gibi olumsuzluklar 

görülebilmektedir. Katılımcıların bazıları boşanma sonrasında uyku problemi yaşadıklarını, 

anne ve babalarına öfke duyduklarını, bazen suçluluk hissettiklerini, aile, arkadaş ve çevreyle 

çatışma yaşadıklarını, ders başarılarında düşüş olduğunu, içe kapandıklarını belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada boşanma sürecini yaşayan çocukların bu süreçle nasıl başa çıktıklarına dair 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde katılımcıların ayrılan ebeveynle ilişkileri koparmamak, 

duygu ve düşünceleri ifade edebilmek, tüm bu yaşananları biriyle paylaşabilmek ve 

alışkanlıkları sürdürmek şeklinde bulgular elde edilmiştir. Katılımcıların boşanma süreci ile 

başa çıkmada aile, arkadaş ilişkileri ve desteğin, güçlü aile iletişiminin ve çocuğun kişisel 

özelliklerinin, gelişim sürecinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu araştırmada da 

öğrencilerin boşanma sonrasında kendi alışkanlıklarını ve uyum süreçlerini devam 

ettirdiklerinde bu süreçle daha iyi başa çıkabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların boşanma sonrası baş etmelerini sağlayan etkenler arasında beraber yaşamadığı 

ebeveyni olan ilişkinin devam etmesi gerekli ilgiyi görmeleri bulunmaktadır. Bununla birlikte 

alışkanlıklarını devam ettirmeleri, sosyal aktivitelere katılım ve özellikle arkadaş, aile ve 

çevre ilişkilerinin devam etmesi ve onlardan alınan desteği de baş etme becerilerini 

arttırmaktadır. 

Sonuç olarak bütün dünyada görüldüğü üzere Samsunlu anne ve babası boşanmış çocuklarda 

boşanmanın olumsuz sonuçlarına maruz kalmaktadır. Bu yüzden öncelikle bu çocuklarla 

temas halinde olan okul yöneticileri, öğretmenler, psikolojik danışmanlar ailesi boşanmış 

çocuklar hakkında bilgi sahibi olmalı ve onlara karşı nasıl yaklaşacaklarını bilmeleri 

önerilmektedir. Boşanmış aile çocuklarının ebeveynleri başta olmak üzere, arkadaş ve yakın 

çevresi de bu çocukların yaşayacağı olumsuzluklara karşı bilgilendirilmeli ve onlara karşı 

nasıl bir tutum sergileyecekleri konusunda eğitim almaları gerekmektedir. Bu konuda okul 

psikolojik danışmanları bu çocuklarla temas halinde olan herkese yönelik görüşme ve 

bilgilendirmelerde bulunabilir. Boşanmış aile çocuklarının yaşadıkları olumsuzluklar 

konusunda farkındalık kazandırıcı eğitimler düzenleyebilir. Çocuklar boşanma sonrasında 

duygu ve düşüncelerini biriyle paylaştıklarında kendilerini iyi hissettiklerini söylemişlerdir. 

Bu yüzden okul psikolojik danışmanları bu çocuklarla bireysel ve grupla psikolojik danışma 

yaparak onların bu durumla daha iyi başa çıkmalarında etkili olabilirler. Boşanmış aile 

çocuklarının bu durumla başa çıkmasının toplumun huzur ve sağlığını da etkilediğini 

düşünerek bu psikolojik desteğin öğrencilerin boşanma süreci ve daha sonrasında psikolojik 

sağlamlıklarını güçlendirici bir katkısının olacağı;  bu çocukların boşanma ile birlikte değişen 

aile, arkadaş, okul ve çevre ile ilişkilerinde daha iyi uyum sağlayacağı düşünülmektedir. 

Boşanmış aile çocukları ve ebeveynlerinin bu süreç ve sonrasında yaşadıkları olumsuzlukların 

önüne geçilebilmesi ve var olan olumsuzluklarla daha iyi baş edebilmeleri için tüm ülkede 

aile danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Ailesi boşanmış çocukların hayat hikâyelerini inceleyen nitel araştırma ülkemizde oldukça az 

sayıdadır. Çoğu çalışma nicel yöntemlerde değişkenlerin karşılaştırılması şeklinde yapılmış 
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olup, derinlemesine görüşmelerle bu çocukların tam olarak hayat hikâyelerinin anlatıldığı, 

sorunlarının her bir çocuğa göre farklılık gösterdiğini belirten çalışmaların azlığı sebebiyle bu 

tarz nitel araştırmaların sayısı arttırılabilir ve literatüre katkı sağlanabilir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların çoğunun sosyoekonomik düzeyi orta düzeydedir. Diğer 

araştırmacılar sosyoekonomik düzeyi düşük ailesi boşanmış çocukların yaşadıkları 

olumsuzluklar ve bu durumla baş etme becerilerini inceleyebilirler. Literatür incelendiğinde 

aile boşanmış çocuklarla ilgili yapılan çalışma sayısının yeterli olmadığı açıktır ve bu alanda 

bu çalışmaların yapılması elzem bir durumdur. 

Boşanma sonrasında yanında kalınmayan ebeveynle sağlıklı iletişimin kurulması ve ilişkilerin 

devam etmesi çocukların bu durumla daha iyi baş edeceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılarak ortaokul öğrencilerine derinlemesine 

görüşmeler ile tüm kriterleri sağlayan 10 tane öğrencinin hayat hikâyeleri dinlenmiş ve 

boşanmanın olumsuz etkileri ve bu durumla nasıl baş ettikleri incelenmiştir. İleriki 

araştırmalar tüm kademelerdeki öğrenciler için yapılabilir. Araştırma sadece Samsun’un Bafra 

ilçesinde yaşayan boşanmış aile çocukları ile sınırlıdır. Bu çalışma sonucunun 

genellenebilirliğini sınırlayabilir. Farklı il ve ilçelerde de bu çalışma yürütülerek sonuçları 

genişletilebilir. Ayrıca boşanmış aile çocuklarının hepsi annesi ile beraber yaşamaktadır. Bu 

durum babası ya da diğer aile bireylerinden birileri için yaşayan katılımcılar ile de yapılarak 

ortaya koyacak farklı çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Dünya üzerinde eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiği fikri yaygınlık kazandıkça hayat 

boyu öğrenme kavramı da ön plana çıkmıştır. Öteden beri kabul gören, sınırları ve mekânları 

belirli öğrenme biçimlerinin aksine hayat boyu öğrenme, bireyin ömür boyu öğrenebileceğini, 

bu öğrenme için zaman ve mekân sınırlarına bağlı kalmak zorunda olmadığını ortaya koyar. 

Birçok ülkede artan bir ilgiye sahip olan hayat boyu öğrenme Bologna süreciyle birlikte 

ülkemizde de gözle görülür şekilde tanınır hale gelmiştir. Pandemi dönemi hayat boyu 

öğrenmenin daha fazla ilgi görmesine katkı sağlamıştır. Bireyler bir mekânda insanlarla aynı 

havayı solumadan eğitim alma arayışına girmiş ve çevrimiçi eğitimlere yönelmiştir. Çevrimiçi 

eğitim olanakları, hayat boyu öğrenme açısından da oldukça elverişli bir fırsat olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ve Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim 

gören öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerini çeşitli değişkenler açısından incelemek 

ve karşılaştırmaktır. Araştırmada nicel-korelasyonel model kullanılmıştır. Çalışmaya, 2020-

2021 akademik yılında Türkiye Ömer Halisdemir Üniversitesi‟den 218 öğrenci, Hollanda 

Hogeschool Windesheim‟den 104 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın verileri, Yavuz-Konokman 

ve Yanpar-Yelken tarafından geliştirilen “Hayat Boyu Öğrenme Yeterlik Algısı Ölçeğinden‟‟ 

elde edilmiştir. Araştırmanın veri analizi sürecinde, Levene testi ile grupların homojenliği 

hesaplanırken, Kolmogorov-Smirnov Testi ile de verilerin normal dağılım özelliklerine 

bakılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesinden ötürü, katılımcıların hayat boyu 

öğrenme yeterliklerini cinsiyete göre karşılaştırabilmek için Mann-Whitney U Testi tercih 

edilirken, sınıf seviyesini karşılaştırabilmek için Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. Türkiye 

ve Hollanda‟daki öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin karşılaştırılması ise Mann-

Whitney U Testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; Türk erkek öğrencilerin hayat boyu öğrenme 

yeterlikleri kadın öğrencilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Türk öğrencilerin sınıf 

düzeyi ile hayat boyu öğrenme yeterlikleri anlamlı olarak farklılaşmamıştır. 

Hollandalı öğrenciler arasında cinsiyete göre bir farkın olmadığı bulunmuştur. Hollandalı 

öğrencilerin sınıf düzeyi ile hayat boyu öğrenme yeterlikleri anlamlı olarak farklılaşmamıştır. 

İki ülke arasında yapılan Mann-Whitney U Testine göre, ölçeğin tamamında Hollanda ve 

Türkiye arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu farklılığın Hollandalı öğrencilerin lehine 

olduğu tespit edilmiştir 
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Çalışma sonucunda, iki ülkenin öğrencilerinin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin yüksek 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, hayat boyu öğrenme özelliğine sahip öğrencilerin 

bilgileri öğrenmek için hangi boyutlara sahip olması gerektiğinin farkında olmaları 

söylenebilir. Öğrencilerin bilgi, beceri ve yeterliklerini geliştirmek için yeniliğe açık oldukları 

söylenebilir. Türk öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterlikleri cinsiyete göre anlamlı olarak 

farklılaşmıştır, bu farklılaşmanın erkek öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Hollandalı 

öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı 

bulunmuştur. Her iki ülkenin öğrencilerinin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin sınıf düzeyine 

göre anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İki ülkeyi karşılaştırdığımızda 

anlamlı olarak farklılaşmıştır, bu farklılaşmanın Hollandalı öğrencilerin lehine olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hayat boyu öğrenme, Hayat boyu öğrenme yeterlikleri, Türkiye, 

Hollanda, Sınıf öğretmenliği bölümü, Öğrenci. 

 

A COMPARATIVE STUDY ON THE EXAMINATION OF LIFE LONG LEARNING 

COMPETENCES OF CLASS TEACHER DEPARTMENT STUDENTS IN TURKEY 

AND THE NETHERLANDS 

 

ABSTRACT 

 
The idea that education is of much importance has become widespread globally, which has 

put the concept of lifelong learning on the forefront. Contrary to learning styles, which have 

been accepted for a long time and have specific boundaries of time and place, lifelong 

learning reveals that one can learn for a lifetime without being bound by these limitations. 

With the Bologna process, lifelong learning, which has received increasing interest in many 

countries, has also become visibly recognized in our country. The pandemic has contributed 

to the increased focus on lifelong learning. Individuals have sought to receive education from 

the comfort of home and have turned to online education. Also, in terms of lifelong learning, 

online education opportunities are considered very favorable. 

The aim of this research is to examine and compare lifelong learning competencies in terms 

of various variables, of primary teacher education students in Turkey and in the Netherlands. 

In this research a quantitative-correlational research design was used. The data is collected 

from 218 students of Niğde Ömer Halisdemir University, Turkey, and 104 students from 

Hogeschool Windesheim, the Netherlands, during the academic year of 2020-2021. The data 

of this research was obtained using the ‘Life-Long Learning Competency Scale‟ developed by 

Yavuz-Konokman and Yanpar-Yelken.  

 

Within the data analysis process of the research, the homogeneity of the groups was 

calculated with the Levene test and the normal distribution characteristics of the data were 

examined with the Kolmogorov-Smirnov Test. Since the data did not show a normal 

distribution, the Mann-Whitney U Test was preferred to compare the lifelong learning 

competencies of the participants by gender, while the Kruskal-Wallis Test was used to 

compare the grade level. The comparison of lifelong learning competencies of students in 

Turkey and the Netherlands was carried out using the Mann-Whitney U Test. 

 

The results of the research are as followed; Turkish male students were found to have higher 

lifelong learning competencies than female students. The grade level and lifelong learning 

competencies of Turkish students did not differ significantly. It was found that there was no 
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gender difference among Dutch students. Dutch students' grade level and lifelong learning 

competencies did not differ significantly. According to the Mann-Whitney U Test conducted 

between the two countries, a significant difference was found between the Netherlands and 

Turkey throughout the scale. It was determined that this difference was in favor of the Dutch 

students. 

 

Based on the findings it was determined that the lifelong learning competencies of the 

students within both countries are at a high level. In this case, it can be said that students with 

lifelong learning characteristics should be aware of what dimensions they should have in 

order to learn information. It can be said that students are open to innovation in order to 

improve their knowledge, skills and competencies. According to gender, results show that 

lifelong learning competencies of male Turkish students is significantly higher than female 

Turkish students. Dutch students showed no significant differences of lifelong learning 

competences based on gender. It has been concluded that the lifelong learning competencies 

of students within both countries do not differ significantly according to their grade level. 

Comparison of both countries resulted in a significant difference in favor of the Dutch 

students. In addition, some differences were found between the sub-dimensions. The results 

obtained by this research are being discussed further on in the framework of related literature. 

 

Key Words: Lifelong learning, Lifelong learning competencies, Turkey, The Netherlands, 

Primary teacher education, Student. 

 

 

GĠRĠġ 

 

Bilim ve teknoloji alanında her gün yenilikler yaşanmaktadır. Toplumlar bu gelişim ve 

değişimlere kendilerini yenileyerek uyum sağlamaya çalışmalı, yenilikleri takibini yaparak 

var olan bilgi ve becerilerini geliştirmelidir (Sloterdijk 2011; akt. Van Dellen ve Van der 

Veen, 2012: 28) Bireylerin hayatlarında değişime açık olmaları gerektiğini düşünmektedir. 

Ancak yeni bilgilere açık olan ve becerilerini geliştiren bir birey toplumsal ilerlemeye katkı 

sunabilir (Ayçiçek, 2016: 4). Bilgi ve becerileri geliştirmenin en kolay yolu eğitimdir. Eğitim, 

toplumsal değişim ve gelişim için gelişmiş toplumlarda en önemli araç olarak kullanılmıştır. 

Eğitimin toplumların gelişmesi yolunda önemli bir araç olarak kabul görüyor olması, bu 

alanda büyük yatırımlar yapılmasına yol açmıştır. (Satıroğlu, 2019: 1). ). Daha önce eğitim 

genelde okullarda çocuklara ve gençlere verilen derslerden oluşmaktadır. Son yıllarda eğitim 

kavramı çocukları ve gençleri aşıp bütün toplumu içine alan bir kavram olmuştur. Eğitim okul 

öncesi, okul sonrası ve sürekli eğitim halinde bütün bireyleri kapsamaktadır (Yasa, 2018: 1). 

Son yıllarda toplumlarda görülen değişim ve gelişmelerle birlikte eğitimin de artık belli 

dönemler ve mekânlarla sınırlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu değişimden eğitim ortamları da 

etkilenmiş ve yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır (Abbak, 2018: 1). Geleneksel eğitim 

yöntemleri zamanla değişerek; mekân, yer ve zaman sınırlandırmasından bağımsız hale 

gelmiş ve ömür boyu devam eden bir süreç haline dönüşmüştür. Günümüzde bilgiye erişim 

çok daha kolay hale gelmiştir, herkes kolaylıkla bilgiye ulaşabilmektedir. Bireyler masaüstü 

ve dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar sayesinde istediği zaman istediği yerde bilgiye 

ulaşabilmektedir (Satıroğlu, 2019: 2).  

 

Hayat boyu öğrenme tüm dünyanın son dönemlerde yoğun ilgi gösterdiği bir yaklaşımdır. 

Bireyler farklı yaşlarda, gerek sosyal, gerek mesleki ve gerekse bireysel olarak formal eğitim 

sonrasında öğrenmeye devam etmektedirler. Hayat boyu öğrenme denince akla ilk gelen 

tanım “beşikten mezara kadar öğrenme” olsa da çeşitli ülke, kuruluş ve bilim insanına göre 
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içerik ve hedef kitle açısından farklılık gösterebilmektedir (Kaygın, 2020: 3). Hayat boyu 

öğrenme kişinin ömür boyu öğrendiği bilgileri ifade eden bir tanımlamadır. Zaman içerisinde 

bilgi ve yeteneklerin yetersiz kalmaya başlaması, bireyin öğrenmeyi sürekli hale getirmesini 

ve mevcut yeterliklerini güncellemesini ihtiyaç olarak karşımıza çıkarmaktadır (Ayçiçek ve 

Yanpar-Yelken, 2016: 874). Yaşanılan döneme uyum sağlamak ve yeni gelişmeleri izlemek 

için bireylerin hayat boyu öğrenmeye ihtiyaçları sürekli artış göstermektedir. Hayat boyu 

öğrenme, bilgileri ezberlemek yerine bilgilere ulaşma ve onları değerlendirme yollarını 

gösterir. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayan birey, kendini geliştirir ve öğrenmeyi 

öğrenir (Türkmenoğlu, 2020: 1). 

 

Hayat boyu öğrenme, bazı bilgileri öğrenme ve yetenekler kazanma noktasında önem arz 

etmekte ayrıca uygulama noktasında rehberlik etmektedir. Bu kavram çağın gereklerine, 

ekonomik ve sosyal gerçekliklere dair çözümler üretmeye dair izler taşır. Toplumun insan ve 

para boyutuyla tüm katmanlarına, yaş, cinsiyet konum ve maddi durum gibi farklılıklar 

dikkate alınmaksızın katkı verebilmeyi hedeflemektedir. Hayat boyu öğrenme, sadece ileri 

yaştaki insanlar için genele açık eğitim, eğitimin geliştirilmesi ve ikinci bir eğitim fırsatı 

değildir. Hayat boyu öğrenme ayrıca, planlı, genele açık ve hayattan öğrenme şeklinde 

gerçekleşerek, öğrenme sürecinin bütün detaylarını görme fırsatı sunmaktadır (Aksoy, 2013: 

35). Aksoy‟a (2013: 37) göre hayat boyu öğrenme; kişisel, sivil, toplumsal ve/veya iş ile 

ilişkilendirilebilecek bir bakış açısı noktasında bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha ileriye 

götürmek hedefiyle hayatın her aşamasında öğrenmeye yönelik üstlenilen etkinlikleri 

içermektedir. Ayrıca hayat boyu öğrenme; planlı eğitim, yaygın eğitim, teknik eğitim, farklı 

kurslar, mesleki beceriler ve başka becerilerin öğrenmesine katkı sağlayan eğitimlerden de 

oluşmaktadır. Bu yüzden hayat boyu öğrenme yaş, mevki ya da eğitim seviyesi 

gözetilmeksizin herhangi bir okulda, kursta, üniversitede, evde, işte ya da toplumun içinde 

herhangi başka bir yerde gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Küreselleşme ile birlikte coğrafi sınırlar önemini yitirmiş, ülkeler arasında birçok alanda 

olduğu gibi eğitim alanında da ortak çalışmalar tercih edilmeye başlanmıştır. Eğitimde niteliği 

arttırmak, fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli anlaşmalar 

yapılmıştır. Yükseköğretim de bu sürecin bir parçasını oluşturmaktadır. Yükseköğretim 

alanında yapılan en önemli girişimlerden biri Bologna anlaşmasıdır (Terzi, Kıymetli Şen ve 

Solak, 2013; akt. Altınkaynak, Uysal, Akman ve Durmuşoğlu, 2016: 2). Bir reform süreci 

olarak ortaya çıkan Bologna süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı 

oluşturmayı hedeflemektedir. Daha önce alışılagelen süreçlerden farklı olarak 47 üye ülke ve 

pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile oluşturulan ve devam etmekte olan bir süreçtir 

(YÖK, 2015). Bologna sürecinin en büyük kavramlarından biri hayat boyu öğrenme 

kavramıdır. 

 

Hayat boyu öğrenme, bireyin içinde barındırdığı potansiyelini ve hayatında ihtiyaç 

duyabileceği yeterliklerini daimi olarak geliştiren kesintisiz bir süreçtir. Bu hayatımız 

boyunca okul sıralarına oturacağız, öğretmenlerden ders dinleyeceğiz demek değildir. 

Öğrenme açık bir tutumdur: bireyin yeni bilgiler bulma isteğinden beslenen ilgi ve kişisel 

güdüleri sayesinde süreklilik arz eder. Öğrenme sürecinde etkin bireyler yetiştirme hedefini 

esas alan hayat boyu öğrenme, toplumun her alanında yaşanan gelişmelere karşı ilgili 

olmamıza vesile olmaktadır (Ayçiçek, 2016: 24). Hayat boyu öğrenme, bireyin tüm yaşam 

boyunca öğrendiklerini temsil eder. Bireyin sürekli bir öğrenme sürecinde bilgi ve 

yeterliliğini güncellemesi gerekir. Eğitim, okulda geçirilen zamanla sınırlandırılamaz, bireyin 

hayat boyu öğrenmek için gerçek bir fırsata sahip olması gerekir (Kaygın, 2020:  4). Bu 

bağlamda çalışmamızın Türkiye ve Hollanda‟daki sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 110



hayat boyu öğrenme yeterliklerini incelemek için yapılan araştırmanın problem cümlesi 

„„Türkiye ve Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri ne düzeydedir ve çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermekte midir?‟‟ 

şeklinde belirlenmiştir. Alt problemler aşağıda verilmiştir: 

 

1. Türkiye‟de sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri ne düzeydedir ve çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermekte 

midir? 

a. Türkiye‟de sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri ne düzeydedir? 

b. Türkiye‟de sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri cinsiyetlere göre farklılık göstermekte midir? 

c.  Türkiye‟de sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir? 

 

2. Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri ne düzeydedir ve çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermekte 

midir? 

a. Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri ne düzeydedir? 

b. Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri cinsiyetlere göre farklılık göstermekte midir? 

c. Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerinin hayat boyu 

öğrenme yeterlikleri sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir? 

 

3. Türkiye ve Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin hayat boyu öğrenme 

yeterlikleri arasında anlamlı fark var mıdır? 

 

 

YÖNTEM 

 

AraĢtırmanın deseni 

Türkiye ve Hollanda‟da sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin hayat boyu 

öğrenme yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan bu araştırma 

nicel – korelasyonel bir araştırmadır. 

Korelasyonel araştırmalar, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve 

neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmek amacıyla yapılır. Korelasyonel araştırmalar, bazı 

ilişki türü ya da türlerinin ne dereceye kadar var olduğunu bulmaya çalışır. Bu yaklaşım, 

istenen verinin toplanması için gerekli olan araçların uygulanması dışında, araştırmacının 

herhangi bir şekilde yönlendirme ya da müdahale yapmamasını gerektirir. Kişi, doğal olarak 

ortaya çıkan olgular arasında var olabilecek ilişkileri bulmak ve tanımlamak için, hiçbir 

şekilde bu olguları değiştirmeye çalışmadan, araştırmayı yürütür (Büyüköztürk, Kılıç-

Çakmak, Akgün, vd. 2014: 15).  

 

ÇalıĢma grubu 

Çalışmanın katılımcılarını 2021-2022 yılında Türkiye‟de; Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesinde ve Hollanda‟da Zwolle şehrinde bulunan Hogeschool Windesheim 

Yüksekokulu sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmada „„Basit Seçkisiz Örnekleme‟‟ kullanılmıştır. Her bir örnekleme birimine eşit 

seçilme olasılığı vererek, seçilen birimlerin örnekleme alındığı yöntemdir. Bu örnekleme 
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yönteminde evrendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve bağımsız bir şansa sahiptir. 

Tüm bireylerin seçilme olasılığı aynıdır ve bireyin seçimi diğer bireylerin seçimini 

etkilememektedir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, vd. 2014: 85).  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 1‟de yer 

almaktır. 

Tablo 1. Türk ve Hollandalı Öğrencilerin Katılımcı Özellikleri 

 

Ülke DeğiĢkenler Kategoriler Frekans (f) Yüzde (%) 

 

Türkiye 

Cinsiyet 
Kadın 169 78 

Erkek 49 22 

 

Sınıf düzeyi 

1. sınıf 52 24 

2. sınıf 46 21 

3. sınıf 54 25 

4. sınıf 66 30 

Toplam  218 100 

 

Hollanda 

Cinsiyet 
Kadın 88 85 

Erkek 16 15 

 

Sınıf düzeyi 

1. sınıf 32 31 

2. sınıf 25 24 

3. sınıf 23 22 

4. sınıf 24 23 

Toplam  104 100 

 
Araştırmaya katılan Türk öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımlarına bakıldığında 

öğrencilerin 169‟u kadın (%78), 49‟u (%22) da erkektir. Sınıf düzeyine bakıldığında 

öğrencilerin 52‟si (%24) 1. sınıf, 46‟sı  (%21) 2. sınıf, 54‟ü (%25) 3. sınıf ve 66‟sı (%30) 4. 

sınıftır. 

Araştırmaya katılan Hollandalı öğrencilerin cinsiyetlere göre dağılımlarına bakıldığında 

öğrencilerin 88‟i kadın (%85), 16‟sı (%15) da erkektir. Sınıf düzeyine bakıldığında 

öğrencilerin 32‟si (%31) 1. sınıf, 25‟i  (%24) 2. sınıf, 23‟ü (%22) 3. sınıf ve 24‟ü (%23) 4. 

sınıftır. 

 

Veri Toplama Araçları 
Katılımcıların hayat boyu öğrenme yeterliliklerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi 

amacıyla yapılan bu araştırmada Yelken ve Konokman (2014) tarafından geliştirilen „„Hayat 

Boyu Öğrenme Yeterlik Algısı Ölçeği‟‟ kullanılmıştır. Bu ölçek öğretim elemanlarının hayat 

boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algılarını cinsiyet, medeni durum, akademik ünvan ve 

bölüm değişkenlerine göre tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir (Ayçiçek, 2016: 64-65). 

Hayat Boyu Öğrenme Yeterlik Algısı Ölçeğ iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 

cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, doğum yeri, yaşadığı şehir maddelerini içeren demografik 

özellikler bulunmaktadır.  İkinci bölümde katılımcıların hayat boyu öğrenme yeterlikleriyle 

ilgili veri toplamaya ilişkin maddeler bulunmaktadır (Ayçiçek, 2016: 64-65). İkinci 

bölümdeki maddeler hayat boyu öğrenme yeterliklerini sekiz farklı alt boyut altında 

toplanmıştır. Birinci alt boyut “anadilde iletişim”, ikinci alt boyut “yabancı dilde iletişim”, 

üçüncü alt boyut “matematiksel düşünme ve problem çözme”, dördüncü alt boyut “dijital 

yeterlik‟‟, beşinci alt boyut „„öğrenmeyi öğrenme yeterliği‟‟, altıncı alt boyut „„sanatsal bilinç 

ve ifade yeterliği‟‟, yedinci alt boyut „„kültürel bilinç‟‟, sekizinci ve son alt boyut ise 
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„„vatandaş olma bilinci ve girişimcilik‟‟ özelliklerini açıklamaktadır (Ayçiçek, 2016: 64-65). 

Ölçek beşli likert şeklinde oluşturulmuştur. Maddelerle ilgili yanıtlar “Tamamen Katılıyorum 

(5)”, “Katılıyorum (4)”, “Kararsızım (3)”, „„Katılmıyorum (2)”, “Hiç Katılmıyorum (1)” 

olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Bu araştırmanın verileri, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye‟de,  Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesinde ve Hollanda, Zwolle şehrinde Hogeschool Windesheim 

Yüksekokulunda sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere „„Hayat Boyu Öğrenme 

Yeterlik Algısı Ölçeği‟‟ uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada verilerin toplanması için ve 

ölçeğin kullanılabilmesi için gerekli olan izinlere başvurulmuştur. Araştırma izni 

onaylandıktan sonra ölçeği geliştiren hocalardan ölçeği kullanmak için izin alınmıştır. 

 

Hollandalı öğrencilerden yanıt alabilmek için ölçeğimiz araştırmacı tarafından Hollandaca‟ya 

çevrilmiştir. Yapılan çeviri ana dili Hollandaca olan bir uzman tarafından birkaç kez gözden 

geçirilmiştir. Daha sonra Hollandaca‟ya çevrilmiş olan ölçek formu yine iki dilli bir uzman 

tarafından geri çeviri yöntemini kullanmak suretiyle tekrar Hollandaca‟dan Türkçe‟ye 

çevrilmiştir. Böylelikle ölçeğin dil bilimsel açıdan güvenilir ve doğru bir şekilde çevrildiğinin 

teyidi yapılmış ve ölçeğin güvenle kullanılabileceği tespit edilmiştir. Hollandaca ölçeğimizin 

son düzeltmeleri yapıldıktan sonra Hogeschool Windesheim ile mail üzerinden iletişime 

geçilmiştir.. Ölçeğin bütün öğrencilere ulaştırılması rica edilmiştir. Mail‟deki „„Google 

Drive‟‟ linki ile Hogeschool Windesheim PABO (sınıf öğretmenliği bölümü) sekreteri 1., 2., 

3. ve 4. sınıf öğrencilere ulaştırmıştır. Toplam 104 yanıt alınmıştır. 

Türkiye uygulamasında en verimli şekilde yanıt toplayabilmek için ölçekleri çıktı şeklinde 

öğrencilerin ders saatinde sınıflarda dağıtılmıştır. Bu ölçeklerden toplam 218 tanesi analizler 

için kullanılmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizleri „„SPSS 22‟‟ istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Daha sonra öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin belirlenmesin için toplam puanlar 

ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Ölçeğin minimum, orta ve maksimum puanları ölçüt 

olarak kullanılmıştır. 

Kişisel bilgilerin oluşturduğu ilk bölümde verilerin analizinde yüzde analizi ve frekans analizi 

uygulanmıştır. Ölçeğin maddelerine verilen cevapların hesaplanabilmesi için aritmetik 

ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Normal dağılım özelliklerini belirtmek için 

Levene Testi ve Kolmogorov-Smirnov Testi uygulanmıştır. Verilerin normal dağılmadığı 

tespit edilmiştir. Hayat boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyet bilgilerine göre farklılık olup 

olmadığına bakmak için Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Hayat boyu öğrenme 

yeterliklerinin sınıf seviyesine göre farklılığını anlamak için Kruskal-Wallis Testi 

uygulanmıştır. Türkiye ve Hollanda arasındaki farklılığı anlayabilmek için Mann-Whitney U 

Testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Türkiye  

Tablo 2‟de Türk öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin minimum ve maksimum 

puanları ile ortalama ve standart sapma puanları verilmiştir. 
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Tablo 2. Türk Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Puanlarının Aritmetik 

Ortalama ve Standart Sapmaları 

Boyutlar N Min. Max.    Ss 

Ölçeğin tamamı 

 
218 81.00 195.00 148.61 16.66 

Ana dilde iletişim 

 
218 6.00 15.00 11.76 1.94 

Yabancı dilde iletişim 

 
218 6.00 30.00 11.40 5.32 

Matematiksel düşünme 

ve problem çözme 
218 10.00 30.00 25.51 3.18 

Dijital yeterlik 

 
218 7.00 25.00 21.71 2.74 

Öğrenmeyi öğrenme 

yeterliği 

 

218 8.00 25.00 19.88 3.11 

Sanatsal bilinç ve ifade 

yeterliği 

 

218 3.00 15.00 
    11.96 

 
2.29 

Kültürel bilinç 

 
218 8.00 20.00 17.69 2.19 

Vatandaş olma bilinci 

ve girişimcilik 

 

218 11.00 35.00 28.69 4.38 

 

 Genel olarak Türk öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterlikleri ölçeğinden alınan puanlara 

bakıldığında alınan en düşük puanın (81), en yüksek puanın (195) olduğu, ölçek ortalamasının 

 se (X  =148.61) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin birinci alt boyutu olan “Anadilde iletişim” 

boyutunda alınan en düşük puanın (6), en yüksek puanın (15) olduğu, boyut ortalamasının  se 

(X  =11.76) olduğu görülmüştür. Ölçeğin ikinci alt boyutu olan “Yabancı dilde iletişim” 

boyutunda alınan en düşük puanın (6), en yüksek puanın (30) olduğu, boyut ortalamasının  se 

(X  =11.40) olduğu saptanmıştır. Üçüncü alt boyut olan “Matematiksel düşünme ve problem 

çözme” boyutunda alınan en düşük puanın (10), en yüksek puanın (30) olduğu, boyut 

ortalamasının  se (X  =25.51) olduğu belirlenmiştir.. Ölçeğin dördüncü alt boyutu olan “Dijital 

yeterlik ” boyutunda ise alınan en düşük puanın (7), en yüksek puanın (25) olduğu, boyutun 

ortalamasının  se (X  =21.71) olduğu görülmüştür. Ölçeğin beşinci alt boyutu olan 

“Öğrenmeyi öğrenme yeterliği” boyutunda alınan en düşük puanın (8), en yüksek puanın (25) 

olduğu, boyut ortalamasının  se (X  =19.88) olduğu belirtilmiştir. Ölçeğin altıncı alt boyutu 

olan “Sanatsal bilinç ve ifade yeterliği” boyutunda alınan en düşük puanın (3), en yüksek 

puanın (15) olduğu, boyut ortalamasının  se (X  =11.96) olduğu görülmüştür. Yedinci alt 

boyut olan “Kültürel bilinç” boyutunda alınan en düşük puanın (8), en yüksek puanın (20) 

olduğu, boyut ortalamasının  se (X  =17.69) olduğu saptanmıştır. Ölçeğin sekizinci alt boyutu 

olan “Vatandaş olma bilinci ve girişimcilik” boyutunda ise alınan en düşük puanın (11), en 

yüksek puanın (35) olduğu, boyutun ortalamasının  se (X  =28.69) olduğu görülmektedir. 
 

Türk öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyete göre karşılaştırmasını 

yapabilmek için non-parametrik Mann-Whitney U Testi yapılmıştır. Cinsiyete göre Mann-

Whitney U Testi sonuçları Tablo 3‟te verilmiştir. 
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Tablo 3. Cinsiyete Göre Türk Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Yeterliklere İlişkin Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 

 Cins. N    
Sıra 

Toplam 

Sıra 

Ort. 
U Z p 

Ölçeğin 

tamamı 

Kadın 169 147.46 17574.00 103.99 
3209.00 -2.397 .017* 

Erkek 49 152.57 6297.00 128.51 

Anadilde 

iletişim 

Kadın 169 11.66 17956.00 106.25 
3591.00 -1.433 .152 

Erkek 49 12.08 5915.00 120.71 

Yabancı 

dilde iletişim 

Kadın 169 11.07 17889.50 105.86 
3524.50 -1.602 .109 

Erkek 49 12.53 5981.50 122.07 

Matematik 

sel düşünme 

ve problem 

çözme 

Kadın 169 25.28 17300.00 102.37 

2935.00 -3.131 .002* 

Erkek 49 26.30 6571.00 134.10 

Dijital 

yeterlik 

Kadın 169 21.60 17796.50 105.30 
3431.50 -1.845 .065 

Erkek 49 22.08 6074.50 123.97 

Öğrenmeyi 

öğrenme 

yeterliği 

Kadın 169 19.73 17816.50 105.42 
3451.50 -1.782 .075 

Erkek 49 20.39 6054.50 123.56 

Sanatsal 

bilinç ve 

ifade 

yeterliği 

Kadın 169 12.01 18713.50 110.73 

3932.50 -.543 .587 

Erkek 49 11.78 5157.50 105.26 

Kültürel 

bilinç 

Kadın 169 17.72 18242.00 107.94 
3877.00 -.695 .487 

Erkek 49 17.61 5629.00 114.88 

Vatandaş 

olma bilinci 

ve 

girişimcilik 

Kadın 169 28.37 17547.00 103.83 

3182.00 -2.474 .013* 

Erkek 49 29.80 6324.00 129.06 

*p<.05 

 

 Tablo 3 incelendiğinde, yapılan Mann-Whitney U Testi sonunda cinsiyete göre kadın 

ve erkek öğrencilerin toplam puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (U=3209.00, 

p<.05). Erkek öğrencilerinin sıra ortalaması kadın öğrencilerinden yüksek olduğu 

bulunmuştur. 

 Matematiksel düşünme ve problem çözme yeterlik algısı alt boyutunda kadın 

öğrencilerinin puanları (X  =25.28) ile erkek öğrencilerinin puanları (X  =26.30) 

görülmektedir. Kadın ve erkek öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın 

incelemesinden elde edilen p değeri .002‟dir. Matematiksel düşünme ve problem 
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çözme yeterlik algısı puanları arasında anlamlı farkın olduğu (U= 2935.00, p<.05) 

bulunmuştur. Bu farkın erkek öğrencilerin lehine olduğu bulunmuştur. 

 Vatandaş olma bilinci ve girişimcilik yeterlik algısı alt boyutunda kadın öğrencilerinin 

puanları (X  =28.37) ile erkek öğrencilerinin puanları (X  =29.80) görülmektedir. Kadın 

ve erkek öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden elde edilen p 

değeri .013‟tür. Vatandaş olma bilinci ve girişimcilik yeterlik algısı puanları arasında 

anlamlı farkın olduğu (U= 3182.00, p<.05) bulunmuştur. Bu farkın erkek öğrencilerin 

lehine olduğu bulunmuştur. 

 Türk öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre hayat boyu öğrenme yeterlikleri ölçeğinin 

alt boyunlarında anadilde iletişim, yabancı dilde iletişim, dijital yeterlik, öğrenmeyi 

öğrenme yeterliği, sanatsal bilinç ve ifade yeterliği ve kültürel bilinç yönünden 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin sınıf düzeyine göre karşılaştırmasını 

yapabilmek için Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Sınıf düzeyi değişkenine göre Kruskal-

Wallis Testi sonuçları Tablo 4‟te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Sınıf Düzeyine Göre Türk Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Yeterliklere İlişkin 

Puanlarının Sıra Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

  Sınıf  N           Ss 
  Sıra    

  ort. 
  H    p 

Ölçeğin 

tamamı 

1. sınıf 52 149.63 
15.75 

 
113.33 

1.264 .738 

2. sınıf 46 147.11 
16.70 

 
100.35 

3. sınıf 54 148.61 
16.19 

 
111.34 

4. sınıf 66 148.83 
17.96 

 
111.36 

 

 

Tablo 4‟te görüldüğü gibi Türk öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin puanlar 

sınıf düzeyi değişkenine bakıldığı zaman, sıra ortalamaları ve standart sapmalarını 

karşılaştırılınca fazla fark görülmemiştir. Türk öğrencilerin sınıf düzeyi ile hayat boyu 

öğrenme yeterliklerine ilişkin puanları (p=.738, p>.05) anlamlı olarak farklılaşmamıştır. 

Araştırmaya katılan Türk öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre hayat boyu öğrenme 

yeterliklerine ilişkin fark göstermemiştir. 

 

 

Hollanda  

Tablo 5‟te Hollandalı öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin minimum ve 

maksimum puanları ile ortalama ve standart sapma puanları yer almaktadır. 
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Tablo 5. Hollandalı Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Yeterliklerine İlişkin Puanlarının 

Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları 

Boyutlar  N Min. Max.    Ss 

Ölçeğin tamamı 

 
104 77.00 194.00 155.40 20.05 

Ana dilde iletişim 

 
104 4.00 15.00 13.21 1.92 

Yabancı dilde iletişim 

 
104 8.00 30.00 22.14 4.93 

Matematiksel düşünme 

ve problem çözme 
104 10.00 30.00 24.69 3.74 

Dijital yeterlik  

 
104 6.00 25.00 20.78 3.36 

Öğrenmeyi öğrenme 

yeterliği 
104 7.00 25.00 19.91 3.17 

Sanatsal bilinç ve ifade 

yeterliği 
104 6.00 15.00 

 

    11.70 

 

2.27 

Kültürel bilinç 

 
104 9.00 20.00 16.31 2.61 

Vatandaş olma bilinci 

ve girişimcilik 
104 14.00 35.00 26.65 4.14 

 

Genel olarak Hollandalı öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterlikleri ölçeğinden alınan 

puanlar incelendiğinde alınan en düşük puanın (77), en yüksek puanın (194) olduğu, ölçek 

ortalamasının  se (X  =155.40) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin birinci alt boyutu olan 

“Anadilde iletişim” boyutunda alınan en düşük puanın (4), en yüksek puanın (15) olduğu, 

boyut ortalamasının  se (X  =13.21) olduğu görülmüştür. Ölçeğin ikinci alt boyutu olan 

“Yabancı dilde iletişim” boyutunda alınan en düşük puanın (8), en yüksek puanın (30) 

olduğu, boyut ortalamasının  se (X  =22.14) olduğu saptanmıştır. Üçüncü alt boyut olan 

“Matematiksel düşünme ve problem çözme” boyutunda alınan en düşük puanın (10), en 

yüksek puanın (30) olduğu, boyut ortalamasının ise (X  =24.69) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin 

dördüncü alt boyutu olan “Dijital yeterlik ” boyutunda ise alınan en düşük puanın (6), en 

yüksek puanın (25) olduğu, boyutun ortalamasının  se (X  =20.78) olduğu görülmüştür.  

Ölçeğin beşinci alt boyutu olan “Öğrenmeyi öğrenme yeterliği” boyutunda alınan en düşük 

puanın (7), en yüksek puanın (25) olduğu, boyut ortalamasının  se (X  =19.91) olduğu 

belirtilmiştir. Ölçeğin altıncı alt boyutu olan “Sanatsal bilinç ve ifade yeterliği” boyutunda 

alınan en düşük puanın (6), en yüksek puanın (15) olduğu, boyut ortalamasının  se (X  =11.70) 

olduğu görülmüştür. Yedinci alt boyut olan “Kültürel bilinç” boyutunda alınan en düşük 

puanın (9), en yüksek puanın (20) olduğu, boyut ortalamasının  se (X  =16.31) olduğu 

saptanmıştır. Ölçeğin sekizinci alt boyutu olan “Vatandaş olma bilinci ve girişimcilik” 

boyutunda ise alınan en düşük puanın (14), en yüksek puanın (35) olduğu, boyutun 

ortalamasının  se (X  =26.65) olduğu görülmektedir. 

 

Öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyete göre karşılaştırmasını yapabilmek 

için non-parametrik Mann-Whitney U Testi yapılmıştır. Sınıf düzeyine göre Mann-Whitney U 

testi sonuçları Tablo 6‟da verilmiştir. 
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Tablo 6. Cinsiyete Göre Hollandalı Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Yeterliklere İlişkin 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

 
Cins. N    

Sıra 

Toplam 

Sıra 

Ort. 
U Z p 

 

Ölçeğin 

tamamı 

 

Kadın 

 

88 

 

155.35 

 

4678.50 

 

53.16 

 

 

 

645.500 

 

 

-.527 

 

 

.598 

 

Erkek 

 

16 

 

155.69 

 

781.50 

 

48.84 

 

 

Tablo 6 incelendiğinde, yapılan Mann-Whitney U Testi sonunda cinsiyete göre kadın ve 

erkek öğrencilerin toplam puanları arasında anlamlı farkın olmadığı bulunmuştur 

(U=645.500, p>0.05). 

 

Öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin sınıf düzeyine göre karşılaştırmasını 

yapabilmek için Kruskal-Wallis Testi yapılmıştır. Sınıf düzeyi değişkenine göre Kruskal-

Wallis Testi sonuçları Tablo 7‟de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Sınıf Düzeyine Göre Hollandalı Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Yeterliklere 

ilişkin Puanlarının Sıra Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

  Sınıf  N           Ss 
  Sıra    

  ort. 
  H    p 

Ölçeğin 

tamamı 

1. sınıf 32 156.13    19.25 54.39 

1.220 .748 
2. sınıf 25 151.56 24.08 46.76 

3. sınıf 23 157.61 15.10 53.52 

4. sınıf 24 156.33 21.32 54.98 

 

Tablo 7‟de görüldüğü gibi Hollandalı öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin 

puanlar sınıf düzeyi değişkenine bakıldığı zaman, sıra ortalamaları ve standart sapmalarını 

karşılaştırılınca fazla fark görülmemiştir. Hollandalı öğrencilerin sınıf düzeyi ile hayat boyu 

öğrenme yeterliklerine ilişkin puanları (p=.748, p>.05) anlamlı olarak farklılaşmamıştır. 

Araştırmaya katılan Hollandalı öğrencilerin sınıf düzeyi değişkenine göre hayat boyu 

öğrenme yeterliklerine ilişkin fark göstermemiştir. 

 

Türkiye-Hollanda KarĢılaĢtırması 

 

Öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin ülkeye göre karşılaştırmasını yapabilmek 

için Mann-Whitney U Testi yapılmıştır. Bu yeterliklerin sıra ortalama puanları ve sıra 

toplamları ile ölçek puanlarının ülke değişkenine göre sonuçları Tablo 8‟de verilmiştir. 
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Tablo 8. Türk ve Hollandalı Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Yeterliklerin 

Karşılaştırılmasına İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 Gruplar N    
Sıra 

Toplam 

Sıra 

Ort. 
U Z p 

Ölçeğin 

tamamı 

Türkiye  218 148.60 32236.50 147.87 
8365.500 -3.803 .000* 

Holl. 104 155.40 19766.50 190.06 

Anadilde 

iletişim 

Türkiye  218 11.76 29874.00 137.04 
6003.000 -6.911 

 

.000* 

 Holl. 104 13.21 22129.00 212.78 

Yabancı 

dilde 

iletişim 

Türkiye  218 11.40 25718.50 117.97 
1847.500 

-

12.191 
.000* 

Holl. 104 22.14 26284.50 252.74 

Matematik

sel 

düşünme 

ve problem 

çözme 

Türkiye  218 25.51 36390.50 166.93 

10152.500 -1.529 .126 

Holl. 104 24.69 15612.50 150.12 

Dijital 

yeterlik 

Türkiye  218 21.71 36959.00 169.54 
9584.000 -2.263 .024* 

Holl. 104 20.78 15044.00 144.65 

Öğrenmeyi 

öğrenme 

yeterliği 

Türkiye  218 19.88 34964.50 160.39 
11093.500 -.312 .755 

Holl. 104 19.91 17038.50 163.83 

Sanatsal 

bilinç ve 

ifade 

yeterliği 

Türkiye  218 11.96 35977.50 165.03 

10565.500 .999 .318 
Holl. 104 11.70 16025.50 154.09 

Kültürel 

bilinç 

Türkiye  218 17.69 38616.50 177.14 
7926.500 -4.436 .000* 

Holl. 104 16.31 13386.50 128.72 

Vatandaş 

olma 

bilinci ve 

girişimcilik 

Türkiye  218 28.69 38026.00 174.43 

8517.000 -3.620 .000* 
Holl. 104 26.65 13977.00 134.39 

*p<0.5 

 

Tablo 8 incelendiğinde yapılan Mann-Whitney U Testine göre; 

 Ölçeğinde tamamında Hollanda ve Türkiye arasında anlamlı fark bulunmuştur (U= 

8365.500, p<.05). Bu farklılık Hollandalı öğrencilerin lehine olduğu bulunmuştur. 

 Anadilde iletişim yeterlik algısı alt boyutunda Türk öğrencilerinin puanları (X =11.76) 

ile Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =13.21) olarak belirlenmiştir. Türk ve 

Hollandalı öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden edinen p 

değeri .000‟dır. Anadilde iletişim yeterlik algısı puanları arasında anlamlı farkın 

olduğu (U= 6003.000, p<.05) bulunmuştur. Bu farklılık Hollandalı öğrencilerin lehine 

olduğu bulunmuştur. 

 Yabancı dilde iletişim yeterlik algısı alt boyutunda Türk öğrencilerinin puanları 

(X =11.40) ile Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =22.14) olduğu saptanmıştır. Türk 

ve Hollandalı öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden edinen p 

değeri .000‟dır. Yabancı dilde iletişim yeterlik algısı puanları arasında anlamlı farkın 
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olduğu (U= 1847.500, p<.05) olduğu görülmüştür. Bu farklılık Hollandalı öğrencilerin 

lehine olduğu bulunmuştur. 

 Matematiksel düşünme ve problem çözme yeterlik algısı alt boyutunda Türk 

öğrencilerinin puanları (X =22.51) ile Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =24.71) 

olduğu bulunmuştur. Türk ve Hollandalı öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın 

incelemesinden edinen p değeri .126‟dır. Matematiksel düşünme ve problem çözme 

yeterlik algısı puanları arasında anlamlı farkın olmadığını (U= 10152.500, p>.05) 

görülmektedir.  

 Dijital yeterlik algısı alt boyutunda Türk öğrencilerinin puanları (X =21.71,) ile 

Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =20.78) görülmektedir. Türk ve Hollandalı 

öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden edinen p değeri .024‟dir. 

Dijital yeterlik algısı puanları arasında anlamlı farkın olduğu (U= 9584.000,  p<.05) 

bulunmuştur. Bu farklılık Türk öğrencilerin lehine olduğu bulunmuştur. 

 Öğrenmeyi öğrenme yeterlik algısı alt boyutunda Türk öğrencilerinin puanları 

(X =19.88) ile Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =19.91) görülmektedir. Türk ve 

Hollandalı öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden edinen p 

değeri .755‟tir. Öğrenmeyi öğrenme algısı puanları arasında anlamlı farkın olmadığı 

(U=11093.500, p>.05) bulunmuştur.  

 Sanatsal bilinç ve ifade yeterlik algısı alt boyutunda Türk öğrencilerinin puanları 

(X =11.96) ile Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =11.70) görülmektedir. Türk ve 

Hollandalı öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden edinen p 

değeri .318‟dir. Sanatsal bilinç ve ifade yeterlik algısı puanları arasında anlamlı farkın 

olmadığı (U= 10565.500, p>.05) bulunmuştur.  

 Kültürel bilinç yeterlik algısı alt boyutunda Türk öğrencilerinin puanları (X =17.96) ile 

Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =16.31) görülmektedir. Türk ve Hollandalı 

öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden edinen p değeri .000‟dır. 

Kültürel bilinç yeterlik algısı puanları arasında anlamlı farkın olduğu (U= 7926.500, 

p<.05) bulunmuştur. Bu farklılık Türk öğrencilerin lehine olduğu bulunmuştur. 

 Vatandaş olma bilinci ve girişimcilik yeterlik algısı alt boyutunda Türk öğrencilerinin 

puanları (X =28.69) ile Hollandalı öğrencilerinin puanları (X =26.65) görülmektedir. 

Türk ve Hollandalı öğrencilerinin ortalamaları arasındaki farkın incelemesinden 

edinen p değeri .000‟dır. Vatandaş olma bilinci ve girişimcilik yeterlik algısı puanları 

arasında anlamlı farkın olduğu (U= 8517.000, p<.05) bulunmuştur. Bu farklılık Türk 

öğrencilerin lehine olduğu bulunmuştur. 

 

 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Türk ve Hollandalı öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu 

tespit edilmiştir. Ölçeğin boyutlardaki madde frekansı ve yüzde değerleri bakıldığında 

öğrencilerin madde puanlarının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Türk ve Hollandalı 

öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterlikleri, ölçeğin alt boyutlarında da yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Araştırmada, Türk öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyete göre anlamlı 

farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu farkın erkek öğrencilerin lehine olduğunu saptanmıştır. Bu 

sonuçlarla paralel olarak Bahadır‟ın (2018) araştırmasında bulgular yer almaktadır. Bahadır 

yüksek lisans çalışmasında erkek öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini, kadınların 

yaşam boyu öğrenme eğilimlerine göre anlamlı olarak yüksek olduğunu tespit etmiştir. 

Ekşioğlu, Tarhan ve Çetin-Gündüz‟ün (2017) pedagojik formasyon öğrencileri ile ve 

Mülhim‟in (2018) beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri ile yaptığı çalışmalarında; 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin daha yüksek 
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olduğu görülmüştür. Spor yüksekokulunda erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilere karşı 

genel olarak fazladır. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre sosyal yaşamda ve iş hayatında 

daha fazla yer alması ve özellikle yaşam boyu öğrenmeyi iş sahibi olma noktasında bir araç 

olarak değerlendirmeleri düşünülebilir (Bahadır, 2018: 55). 

 

Araştırmada, Hollanda‟dan katılan öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyete 

göre anlamlı farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Birçok araştırma bu durumu 

desteklemektedir. 

Hayat boyu öğrenme yeterlikleri ile daha önce yapılan çalışmalara bakıldığı zaman, birçok 

çalışmanın bu çalışma ile tutarlı olduğu görülebilmektedir. Çalışmalarında Yıldız Durak ve 

Tekin (2020) öğretmenlerin, İleri (2017) din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin hayat 

boyu öğrenme faaliyetlerine katılım düzeylerinde, Çalışkan-Toyoğlu (2016) öğretmenlerin 

cinsiyet değişkeni arasında anlamlı fark bulunmamıştır.  

Aynı şekilde yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile yapılan çalışmalarda; Yıldırım (2020) yaşam 

boyu öğrenme eğilimleri, cinsiyet değişkenine göre, ölçeğin toplamında kadın usta 

öğreticilerde erkek usta öğreticilere göre daha yüksektir. Fakat, bu yüksekliğin, anlamlı bir 

fark oluşturmamıştır. Altın (2018) ortaöğretim öğretmenlerinin, Yasa (2018), Güzel (2017) 

öğretmen adaylarının, Ayaz (2016), Ayaz ve Ünal (2016) öğretmenlerin, Dündar (2016) sınıf 

öğretmeni adaylarının, Tunca, Şahin ve Aydın (2015) öğretmen adaylarının. Poyraz (2014) 

öğretmenlerin,  Kavtelek (2014) kurum müdürlerinin cinsiyet değişkeninde anlamlı bir fark 

tespit edilmemiştir. Çalışmamızla paralel olarak Türkmenoğlu (2020) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmenlerin hayat çapında öğrenme alışkanlıklarının cinsiyete göre anlamlı 

olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

 

Bazı araştırmaların cinsiyet değişkeni sonucu farklı olarak görülmüştür. Bekçi (2021) kız ve 

erkek İngilizce öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin kadın öğretmenler lehine 

olduğu tespit etmiştir. Satıroğlu (2019) sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme 

eğilimlerin kadın öğretmen adaylarının puan ortalaması, erkek öğretmen adaylarının puan 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmüştür. İleri (2017) araştırmasında din kültürü ve 

ahlak bilgisi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde cinsiyete göre farklılık 

bulmuştur. Kadın öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri erkek öğretmenlerden daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Kılıç‟ın (2015) araştırmasında kadın öğretmenlerin erkek 

öğretmenlere göre yaşam boyu öğrenme eğilimleri daha yüksektir. Yavuz-Konokman ve 

Yanpar-Yelken (2014) kadın öğretim elemanları ile erkek öğretim elamanlarının yaşam boyu 

öğrenme yeterliklerinin düzeyleri arasında kadın öğretim elemanlarının lehine anlamlı bir 

farklılaşma tespit etmiştir. Diker-Coşkun ve Demirel (2012) araştırmalarında üniversite 

öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerin kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanlarının 

istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşmıştır ve bu fark kız öğrenciler yönünden yüksek 

olduğu saptanmıştır. Diker-Coşkun (2009) araştırmasında yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 

karşılaştırılmasında, kız ve erkek öğrencilerin ortalama puanlarının arasında farklılaşmıştır. 

Bu fark kız öğrenciler lehine olduğu saptanmıştır. Bu çalışmaların sonucu için kadınların 

hayat boyu öğrenme/yaşam boyu öğrenmeye daha fazla eğilimli oldukları söylenebilmektedir. 

Yeni konular öğrenmeye istekli ve yaptıkları iş dışındaki alanlara meraklı bireyler oldukları 

görülmüştür (Bekçi, 2021; Kılıç 2015). 

 

Araştırmadan elde edilen bu bulgulardan yola çıkarak Türk katılımcılar arasından erkek 

öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterlikleri ile daha yakından ilgilendikleri söylenebilir. 

Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre kendilerini hayat boyu öğrenme konusunda daha ilgili 

gördükleri ifade edilebilir. 
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Yapılan çalışmalarda ve bu araştırmanın Hollandalı katılımcılara ait sonucu dikkate 

alındığında öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin cinsiyete göre anlamlı olarak 

farklılaşmadığı çalışmaların daha fazla olduğu görülmektedir. Birkaç araştırmanın sonucunda 

öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinde, cinsiyetlerine göre anlamlı farklılıkların 

olduğu görülmektedir. Bu farklılıklar kızların lehinedir. Araştırmadan elde edilen bu 

bulgulardan yola çıkarak Hollandalı katılımcılar için cinsiyetin, kız ve erkek öğrencilerin 

hayat boyu öğrenme alışkanlıkları üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Kız ve erkek 

öğrencilerin hayat boyu öğrenme konusu ile ilgili olarak hemen hemen aynı seviyede 

oldukları söylenebilir. 

 

Araştırmada, Türk ve Hollandalı öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin sınıf 

düzeyine göre anlamlı farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazında çalışmanın bu 

sonucunu destekleyen benzer araştırmalara ulaşılmıştır. Bekçi (2021) İngilizce öğretmen 

adaylarının yaşam boyu öğrenme eğiliminin sınıf değişkeni açısından farkın anlamlı olmadığı 

belirlenmiştir. Boyacı (2019) sınıf düzeyi değişkenine ait öğretmen adaylarının yaşam boyu 

öğrenme ölçeğine ilişkin ortalama puanları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. Bahadır 

(2019) araştırmasında öğrencilerin aldıkları puanlara bakıldığında sınıf düzeyi değişkeninin 

üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerinde anlamlı olarak 

farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde Dündar (2016) sınıf öğretmeni adayları ile, 

Karaduman (2015) üniversite öğrencileri ile, Dindar ve Bayrakçı (2015) öğretmen adayları ile 

yaptıkları çalışmalarında sınıf düzeyi değişkeninin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini anlamlı 

olarak farklılaşmamıştır. 

 

Bu çalışmadan farklı olarak; Satıroğlu (2019) sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu 

eğilimleri 1. ve 4. sınıflar arasında, 4. sınıfta okuyan öğretmen adayları lehine olduğu 

gözlenmiştir. Tunca, Şahin ve Aydın (2015) birinci sınıf öğrencilerinin yaşam boyu eğilimleri 

diğer sınıflara göre daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı şekilde Aslandag-Soylu 

(2013) araştırmasında öğrencilerin sınıf seviyelerine göre hayat çapında öğrenme 

alışkanlıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar bulmuştur. Dördüncü sınıf 

öğrencilerinin hayat çapında öğrenme alışkanlıkları 1. sınıf öğrencilerinin puanlarından daha 

yüksektir. Diker-Çoşkun (2009) yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin karşılaştırılması 

sonucunda birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin ortalama puanları arasında fark 

gözlemlenmiştir. Ancak bu farklılık istatistiksel olarak bir fark olarak görülmesine rağmen 

pratikte bu fark görülemeyebilir, çünkü ortalamalar birbirine çok yakındır. Birinci ve 

dördüncü sınıf öğrencilerinin arasındaki farkı açıklamak gerekirse; birinci sınıf öğrencilerinin 

üniversite hayatına yeni başlamış olmaları, yeni arkadaş ortamların kurulması, aileden ayrılma 

ve farklı şehre taşınma ve benzer sorunlardan dolayı dördüncü sınıfların gerisinde kalmaları 

çok normaldir. Dördüncü sınıf öğrencilerin üniversitede geçirdikleri zamana bakıldığında 

iletişim, bilgi, mesleki gelişim ve boş zaman etkinlikleri gibi mevzularda zaman ayırıp ve 

kendilerini daha fazla geliştirmekte olmaları mümkündür. Yasa‟nın (2018) araştırmasında bu 

durum farklı olarak tespit edilmiştir.  1. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık 

görülmüştür. Birinci sınıf öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri dördüncü sınıf 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 

Sonuç olarak, Türk öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerin sınıf düzeyine göre anlamlı 

olarak farklılaşmamıştır. 1., 2., 3., ve 4., sınıf öğrencilerinin arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Sınıf değişkeninin hayat boyu öğrenme eğiliminde farklılık oluşturmaması 

şaşırtıcı bir durum değildir. Bu sınıflardaki yaşlar birbirine oldukça yakındır, farklılaşmaması 

bu şekilde açıklanabilir.  
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Türk ve Hollandalı öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu 

görülmüştür. Fakat araştırmada, öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerin ülkeye göre 

anlamlı olarak farklılaşmıştır. Bu farkın Hollandalı öğrencilerin lehine olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ölçeğin tamamına bakıldığı zaman Hollandalı öğrencilerin Türk öğrencilere göre 

hayat boyu öğrenme yeterliklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Hollanda‟da yaşayan 

öğrencilerin çoğunun maddi durumları iyidir. Öğrencilere devlet tarafından burs ve bedava 

toplu taşıt kartı verilmektedir. Bu durum onların hayat boyu öğrenme faaliyetlerine 

katılmalarını kolaylaştırmaktadır. Verilere bakılırsa; Hollanda yükseköğretim kurumları 2015 

yılında öğrenci başına 19.000 ABD dolardan fazla harcama yapmıştır. Hollanda 2008-2015 

yılları arasında öğrenci başına yükseköğrenim harcamasını %6 artırmıştır (OECD, 2019: 555). 

Bu artış eğitime verilen önemi göstermesi açısından dikkat çekicidir. 

Hollanda‟da 1998‟te „„Het Nationaal Actieprogramma: een leven lang leren‟‟ – Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ulusal Eylem Programı: hayat boyu öğrenme – Eğitim, 

Kültür ve Bilim Bakanlığı) raporu yayınlanmıştır. (Van Dellen, 2011: 4) Türkiye‟ye göre 

hayat boyu öğrenme ülke genelinde daha önce gündeme gelmiştir. Bu bağlamda Hollandalı 

öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerin daha yüksek olması doğal bir durumdur. 

Bu araştırmayla benzer şekilde Assadzadeh (2019) tarafından Türk ve İranlı öğretmenlerin 

yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öğretim materyali kullanımlarına ilgili görüşleri 

karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda Türk ve İranlı 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye ve alt boyutlarına ilişkin eğilimlerinin oldukça yüksek 

düzeyde olduğu görülmüştür. Alt boyutlarından Mesleki kıdem alt boyutunda anlamlı farklılar 

bulunmuştur. Ayrıca İranlı öğretmenlerin motivasyon eğilimleri, Türk öğretmenlere göre daha 

fazladır. 

Araştırmamızın alt boyutlarına bakılırsa; Anadilde iletişim alt boyutunun anlamlı olarak 

farklılık göstermiştir ve bu farkın da Hollandalı öğrenciler yönünden daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Hollanda‟da liselerde Hollandaca ve İngilizcenin dışında ikinci ve üçüncü 

yabancı dil: Almanca ve Fransızca verilmektedir. Bazı liselerde daha farklı diller 

eğitilmektedir, bunlar İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Türkçe ve Çincedir 

(Rijksoverheid). Hollandalılar genel olarak birkaç dile hakim oldukları için, kendi dillerine 

hakimiyeti de yüksek çıkmıştır. 

Yabancı dilde iletişim alt boyutunun anlamlı farklılaşmıştır, bu fark da Hollandalı 

öğrencilerin lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Yabancı dilde iletişim alt boyutunda 

Hollandalı öğrencilerin Türk öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Yabancı 

dilde iletişim alt boyutunun farkı oldukça dikkat çekmektedir. Hollandalı öğrencilerin 

puanları Türk öğrencilerle kıyaslandığı zaman oldukça yüksektir. Hollanda yabancı dil 

eğitimi konusunda çok başarılıdır, bu Hollandalı öğrencilerin yabancı dildeki yüksek puanını 

açıklamaktadır. Hollanda‟da birçok öğrenci rahatlıkla İngilizce bir film ya da dizi izleyebilir. 

Günlük hayatta da İngilizce konuşmak onlar için zor değildir, ikinci anadilleri gibi 

kullanabilmektedirler. Ayrıca birçok üniversitede dersler, kitaplar ve sınavlar İngilizce olarak 

verilmektedir. Türkiye bu konuda geride kalmaktadır. Oğuz (2002) tarafından yapılan 

araştırmada öğretim elemanlarının yabancı dili geliştirmede zorluklar yaşadıkları belirtmiştir. 

Bu zorlukların nedenlerinden biri olarak üniversitelerde yabancı dil öğrenimi için yeterli 

zamanın ayrılmamasını ve etkili yabancı dil kurslarının düzenlenmemesini ifade etmiştir (akt. 

Ayçiçek, 2016: 140). Aynı durum öğrenciler için de geçerlidir. Bu noktada Türkçe dil 

yapısının İngilizceden farklı olması göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklılık öğrencilerin 

İngilizce öğrenme oranlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hollandaca ise İngilizceye 

benzerlik göstermektedir, Hollandaca ve İngilizce yakın dil ailelerindendir. Bu benzerliğin 

Hollandalı öğrencilerin İngilizce öğrenme oranlarına olumlu etki yaptığı söylenebilir.   

Matematiksel düşünme ve problem çözme alt boyutu anlamlı olarak farklılaşmamıştır. 

Türkiye ve Hollanda eğitim sistemlerinde matematiğe önem verilmektedir. Türk ve 
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Hollandalı öğrencilerin, her ikisinin matematik ile yakından ilgilenebildiklerini söylemek 

mümkündür. Matematik dersi her iki ülke için oldukça önemlidir, derse verilen önem bu 

araştırmanın sonucuna da yansımıştır. 

Dijital yeterlik alt boyutu anlamlı olarak farklılaştığı ve bu farkın Türk öğrencilerin lehine 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazında yapılan benzer çalışmalara bakıldığında Yıldız 

Durak ve Tekin (2020: 225) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur. 

Çalışmalarında öğretmenlerin „Dijital yeterlikler‟ alt boyutunda alınan puanı ortalamasını 

yüksek olduğu çıkmıştır. Ayçiçek (2016: 129) çalışmasında teknolojinin öneminden 

bahsetmektedir. Çalışmada öğretim elemanlarının hayat boyu öğrenme konusunda başarılı bir 

grafik sergilediğini ortaya koymuştur. Bu durumun teknolojiyi başarılı bir şekilde 

kullanabilme becerileriyle ilişkilendirilebileceğini ifade etmiştir.   

Öğrenmeyi öğrenme yeterliği ve Sanatsal bilinç ve ifade yeterliği alt boyutları arasında 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Öğrenmeyi öğrenme; her iki ülkede de sınıf öğretmenliği 

öğrencilerinin ortak özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki ülkenin eğitim sisteminde 

benzer konular işlenmektedir. Bu bağlamda her iki toplum öğrenmeye açıktır. Sanata dair 

farkındalığı iki ülkede de eşit seviyelerde görülmektedir, öğrenciler sanat bilinci olarak 

benzerlik göstermektedir. 

Kültürel bilinç alt boyutunda Türk öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Türkiye 

kültür olarak oldukça zengin bir ülkedir. Kültürel değerlere daha faza önem verilmektedir. 

Alınan eğitim ve toplumsal yaşam tarzı kültürel bilince olumlu katkı sağlamıştır. 

Vatandaş olma bilinci ve girişimcilik alt boyutunda Türk öğrencilerin lehine anlamlı bir 

farklılaşma tespit edilmiştir. Türkler vatanına ve milletine sahip çıkmaktadır. Okullarda 

anasınıfından itibaren milli ve manevi duygulara büyük bir yer verilmektedir. Vatan sevgisi, 

insan sevgisi bizim ülkemizde çok önemlidir. Bu durum vatandaş olma bilincinin yüksek 

çıkmasını sağlamıştır. 

 

Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, hem Türkiye hem Hollanda, yani her 

iki ülkeden alınan puanların yüksekliği dikkat çekmektedir. Türk ve Hollandalı öğrencilerin 

hayat boyu öğrenme yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, hayat 

boyu öğrenme özelliğine sahip öğrencilerin bilgileri öğrenmek için hangi boyutlara sahip 

olması gerektiğinin farkında olduklarını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin bilgi, beceri ve 

yeterliklerini geliştirmek için yeniliğe açık oldukları söylenebilir. Fakat iki ülkeyi 

karşılaştırdığımız zaman iki ülke arası anlamlı olarak farklılaşmıştır. Bu farklılaşmanın 

Hollandalı öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Ayrıca alt boyutların arasında da bazı 

farklılaşmalar bulunmuştur. Anadilde iletişim ve yabancı dilde iletişim Hollandalı 

öğrencilerin lehine bulunmuştur. Dijital yeterlik, kültürel bilinç ve vatandaş olma bilinci ve 

girişimciliğin Türk öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. Matematiksel düşünme ve 

problem çözme, öğrenmeyi öğrenme yeterliği ve sanatsal bilinç ve ifade yeterliği alt boyutları 

farklılaşmamıştır. 

 

Yapmış olduğumuz bu araştırma bize hayat boyu öğrenmenin toplum hayatı ve özellikle 

gençler için ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Yapılacak yeni araştırmalar ve elde 

edilecek bulgularla birlikte hayat boyu öğrenme konusu akademik dünyada daha fazla 

gündem olacaktır.  
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ÖZET 

Giriş ve amaç 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafınca küresel bir salgın olarak ilan Koronavirüs (COVID-19) 

pandemisinin anksiyete, depresyon ve stres dâhil olmak üzere psikolojik sorunları tetiklediği 

bildirilmektedir. Kadın hayatının önemli dönemlerinden olan gebelik de oldukça stresli bir 

olaydır. Bu çalışmayla, Covid 19 pandemisinin gebelik stresi üzerine etkisini belirlemek 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Tanımlayıcı tipte yapılan çalışma, Ocak-Nisan 2021 tarihleri arasında bir eğitim araştırma 

hastanesine başvuran gebe kadınlar ile gerçekleştirildi. Araştırmanın etik kurul izni ve yazılı 

kurum izni alındı. Çalışmanın evrenini bir eğitim ve araştırma hastanesi gebe polikliniğine 

Ocak-Nisan 2021 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturdu. Araştırmada evreni bilinen 

örneklem formülünden yararlanılarak N= 9965, %90 güven ve %5 hata ile 264 gebe (20-42 

gebelik haftaları arasında olan) kadın ile görüşülmesi gerektiği tespit edildi. Olası veri 

kayıpları da göz önüne alınarak toplam 325 gebe örneklemi oluşturdu. Veriler, sosyo-

demografik özellikleri içeren bilgi formu, Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği (GSDÖ), 

Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ) ve Covid-19 ile Takıntı Ölçeği (CTÖ) ile elde edildi. 

İstatistiksel analizde, SPSS Statistic 22.0 programı kullanılarak yüzde, ortalama, standart 

sapma, medyan, t-testi Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır Analizlerde 

%90 güven ve %5 hata güven aralığı çalışılıp p<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. 

Bulgular 

Araştırma kapsamına alınan gebelerin yaş ortalamaları 28.46 ± 6.23, ortalama gebelik sayıları 

2.37±1.72, ortalama doğum sayısı1.16±1.52’ydi. gebelerin %44.6’sı lise mezunu olduğu, 

%82.2’sinin çalışmadığı, %78.8’sinin geliri giderine eşit, %74.5’inin ilçede ikamet ettiğini, 

%74.2’si planlı istenen gebelik yaşadığını, %77.5’i gebelik ile ilgili bir sağlık sorunu 

yaşamadığını, %63.4’ünün evliliğinden çok memnun olduğu şeklinde tanımladığı belirlendi. 

Koronavirüs anksiyete ölçeği toplam puan ortalaması 1.75±2.70, Covid-19 ile Takıntı Ölçeği 

toplam puan ortalaması 3.15±3.09, gebelik stresi değerlendirme ölçeği toplam puan 
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ortalaması 32.95±21.74 olarak saptandı. Araştırmamızda bağımsız değişkenlerden; yaş, 

öğrenim durumu, çalışma durumu, yaşadığı yer, gelir durumu, sağlık durumu, planlı gebelik   

sigara kullanma ile Covid 19 ile takıntı ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlılık belirlendi 

(p<0.05).  Gebelik stresi ölçek puanı ile Koronavirüs anksiyete ölçek puanı ve Covid-19 ile 

Takıntı Ölçek puanı arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak çok ileri düzeyde bir ilişki 

belirlendi (p p<0.01).  

Sonuç 

Araştırmamızdan elde edilen sonuçlara göre Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği 

,Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve Covid-19 ile Takıntı Ölçeği   arasında ileri düzeyde anlamlı 

ilişki olduğu, bazı bağımsız değişkenlerin gebelik stresini, covid anksiyetisini ve covid 

takınıtısını etkilediği saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Pandemi, Stres, Anksiyete, Takıntı, Gebelik 

 

THE EFFECT OF COVID 19 OBSESSSION AND ANXIETY ON PREGNANCY 

STRESS 

 

ABSTRACT 

Background and aim 

It is reported that the Coronavirus (COVID-19) pandemic, declared as a global epidemic by 

the World Health Organization (WHO), triggers psychological problems including anxiety, 

depression and stress. Pregnancy, which is one of the important periods in a woman's life, is 

also a very stressful event.  In this study, it was aimed to determine the effect of the Covid 19 

pandemic on pregnancy stress. 

Material and Method 

The descriptive study was conducted with pregnant women who applied to a training and 

research hospital between January and April 2021. Ethics committee approval and written 

institutional permission were obtained for the study. The population of the study consisted of 

pregnant women who applied to the pregnancy outpatient clinic of a training and research 

hospital between January and April 2021. In the study, it was determined that 264 pregnant 

women (between 20-42 weeks of gestation) should be interviewed with N= 9965, 90% 

confidence and 5% error by using the sample formula of known universe. Considering the 

possible data losses, a total of 325 pregnant samples were formed. Data were obtained with an 

information form containing socio-demographic characteristics, the Pregnancy Stress Rating 

Scale (GSSS), the Coronavirus Anxiety Scale (CAS), and the Obsession with Covid-19 Scale 

(CTS).In the analysis of the data, percentage, mean, standard deviation, median, t-test, Mann 

Whitney U, Kruskal Wallis, spearman correlation tests were applied using SPSS 21.0 

program. The 95% confidence interval was studied in the analyzes and p<0.05 was considered 

statistically significant. 

Results 

The mean age of the pregnant women included in the study was 28.46 ± 6.23, the mean 

number of pregnancies was 2.37 ± 1.72, and the mean number of deliveries was 1.16 ± 1.52. 

44.6% of the pregnant women are high school graduates, 82.2% are not working, 78.8% are 

income equal to their expenses, 74.5% are residing in the district, 74.2% have a planned 

pregnancy, 77.5% have a health problem related to pregnancy. It was determined that 63.4% 
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of them defined that they were very satisfied with their marriage. The mean score of the 

coronavirus anxiety scale was 1.75±2.70, the mean score of the Obsession with Covid-19 

scale was 3.15±3.09, and the total mean score of the pregnancy stress assessment scale was 

32.95±21.74. Among the independent variables in our research; A statistical significance was 

determined between age, education status, employment status, place of residence, income 

status, health status, planned pregnancy, smoking and Covid 19 and obsession scale (p<0.05). 

A positive and statistically very advanced correlation was determined between the pregnancy 

stress scale score and the Coronavirus anxiety scale score and the Covid-19 and Obsession 

Scale score (p p<0.01). 

Conclusion 

According to the results obtained from our research, it was determined that there was a highly 

significant relationship between Pregnancy Stress Rating Scale, Coronavirus Anxiety Scale 

and Covid-19 and Obsession Scale, and some independent variables affected pregnancy 

stress, covid anxiety and covid obsession. 

Keywords: Coronavirus, Pandemic, Stress, Anxiety, Obsession, Pregnancy 

 

GİRİŞ 

Gebelik kadın için oldukça stresli bir olaydır. Özellikle gebelik döneminde oluşan stres 

hormonlarına kronik maruziyet, bilişsel ve zihinsel sağlıkla ilgili beyin yapıları üzerinde 

etkilidir (C.-H. Chen, 2015). Stres sırasında glukokortikoidlerin üretimi ile sonuçlanan 

hipotalamik-hipofiz-adrenal (HPA) aksın aktivasyonu vardır. Glukokortikoidler beyne 

kolayca erişebilir, burada reseptörlere bağlanır, beyni ve davranışları etkiler (Traylor et al., 

2020). Stres gebe kadınlar arasında yaygındır. Amerika birleşik Devletlerinde 2009'dan 

2010'a kadar, Hastalık Kontrol Merkezleri Gebelik Riski Değerlendirme İzleme Sisteminden 

alınan veriler doğrultusunda gebeliğin başlangıcından doğum sonuna kadar kadınların en az 

bir büyük stresli bir olay yaşadığını bildirmektedir (Burns et al., 2015). Gebelik sırasında 

yaşanabilecel en yaygın stresörler arasında yeni bir adrese taşınmak, partnerle tartışmak, bir 

aile üyesinin ciddi hastalığı veya hastaneye yatması ve ekonomik sıkıntılar sayılabilir. Ayrıca 

ek olarak, doğal afetler (ör. Deprem, kasırga ve sel vs.) ve diğer küresel olumsuz olaylar (ör. 

Covid 19 pandemisi gibi) gebelik sırasında belirgin akut ve kronik strese katkıda bulunabilir 

(Traylor et al., 2020). Çalışmalarda yüksek düzeyde stres yaşayan gebelerin, yaşamayanlara 

göre pro-inflamatuar sitokin düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Artmış pro-

inflamatuar sitokin seviyeleri ve azalmış anti-inflamatuar sitokinler preeklampsi ve erken 

doğumla ilişkilendirilmiştir (Brunwasser et al., 2019; Ekeke et al., 2020). Ayrıca spontan 

abortus, düşük doğum ağırlığı olan bebek, yenidoğanda gelişimsel bozukluklar, çocuklarda 

mizaç ve davranış problemleri ve postpartum duygudurum bozukluğu gibi sonuçlara da sebep 

olabilir (Traylor et al., 2020). 

Koronavirüs (COVID-19) hastalığı pandemisi, ruh sağlığı ve fiziksel sağlık dâhil olmak üzere 

toplumun tüm yönleri üzerinde derin bir etkiye sahip olmuş, salgınının başlangıcından 

itibaren izolasyon duygularını artırma potansiyeline sahip olabilecek birçok önemli güvenlik 

önlemi (örn. evde kalma, okulların ve işletmelerin kapatılması ve toplantıların kısıtlanması) 

ile ruh sağlığını olumsuz etkileyebilecek olaylar yaratmıştır (Caparros-Gonzalez & Alderdice, 

2020; Smith et al., 2022). COVID-19 pandemisiyle birlikte anksiyete, depresyon ve stres 

dâhil olmak üzere psikolojik sorunların arttığı bildirilmektedir (Duan & Zhu, 2020; Wang et 

al., 2020).  Bazı çalışmalarda COVID-19’un ortaya çıkmasından sonra sürekli değişen ve 

gelişen bilgilerin insanlarda sağlık kurumlarına ulaşamama korkusu, gıda kıtlığı yaşama, her 

an enfekte olma, can sıkıntısı, maddi kayıp, hayal kırıklığı vb. psikososyal etkileri ortaya 
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çıkarmış uygulanan pandemi önlemleri de bu duyguları önemli ölçüde artırmıştır (Brooks et 

al., 2020; Rubin & Wessely, 2020). 

Çalışmanın amacı, Covid 19 pandemi döneminde Covid 19 takıntı ve anksiyetesinin gebelik 

stresine etkisini belirlemek ve etkileyen faktörleri incelemektir. 

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem 

Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli İl 

Sağlık Müdürlüğü SBÜ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe polikliniğine 

Ocak-Nisan 2021 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturmaktadır. Ancak tüm gebelere 

ulaşması mümkün olmadığından örnekleme yapılması uygun görülmüştür. Araştırmada evreni 

bilinen örneklem formülünden yararlanılarak N= 9965, %90 güven ve %5 hata ile 264 gebe 

(20-42 gebelik haftaları arasında olan) kadın ile görüşülmesi gerektiği tespit edilmiştir. Olası 

veri kayıpları da göz önüne alınarak toplam 325 gebe ile çalışma tamamlanmıştır.  

Dahil Etme Kriterleri 

• Araştırmaya katılmayı kabul eden, 

• 20-42 gebelik haftasında olan,  

• Gebelik ve doğuma dair herhangi bir risk durumu olmayan, 

• Ruhsal hastalık tanısı almayan ve herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanmayan 

• Konuşma ve dil problemi yaşamayan gebeler dahil edilmiştir. 

Dışlama Kriterleri 

• Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen, 

• 20. gebelik haftası öncesinde olan,  

• Erken doğum tehtidi, miad aşımı ve diğer gebelik risklerini taşıyan, 

• Herhangi bir depresyon ve anksiyete bozukluğu tanısı ve tedavisi alan,  

•Konuşma ve dil problemi yaşayan ve anketi tamamlamayan gebeler çalışmadan dışlanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Veriler pandemi koşulları göz önünde bulundurularak maske, mesafe ve temizlik kurallarına 

uyularak toplanmıştır. Araştırmada araştırmacılar tarafından literatür ışığında geliştirilen Gebe 

Bilgi Formu (Caparros-Gonzalez & Alderdice, 2020; Mappa et al., 2020; Mei et al., 2021; 

Moyer et al., 2020), Türkçe geçerlilik ve güvenilirliklerini Evren ve arkadaşlarının yaptığı 

Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve Covıd-19 ile Takıntı Ölçeği (Evren et al., 2022) ile Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirliğini Aksoy ve arkadaşlarının yaptığı Gebelik Stresi Değerlendirme 

Ölçeği kullanılmıştır (Aksoy et al., 2019).  

Koronavirüs Anksiyete Ölçeği (KAÖ): Lee ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup, 5 

maddeden oluşmakta ve her madde 0 ile 4 arasında derecelendirilmektedir. Cevap "0" ise 

"hiç", "4" ise "hemen hemen her gün" anlamına gelir ve son 2 hafta içinde koronavirüs 

anksiyetesini değerlendirir (Lee et al., 2020). Ölçeğin Türkçe geçerliliği Evren ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır (Evren et al., 2022). Cronbach's alpha katsayısı Lee 0.92, Evren 0.80 ve 

bu çalışmada 0.88 olarak hesaplanmıştır.  

Covid-19 ile Takıntı Ölçeği (CTÖ): Covid-19 hakkında ısrarcı ve rahatsız edici düşünmenin 

öz bildirim ruhsal sağlık tarama aracıdır. Lee ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup 4 
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maddeden oluşmaktadır. CTÖ'nün her bir maddesi, son iki haftadaki deneyimlere dayanarak 

0'dan (hiç değil) 4'e (neredeyse her gün) 5-puanlık bir likertle derecelendirilmiştir (Lee et al., 

2020). Ölçeğin Türkçe geçerliliği Evren ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Evren et al., 

2022). Cronbach's alpha katsayısı Lee 0.83, Evren 0.80 ve bu çalışmada 0.87 olarak 

hesaplanmıştır. 

Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği (GSDÖ-36): Chen (2015) tarafından geliştirilen 

ölçek, gebelik sürecinde, gebeliğe, doğuma ve doğum sonrası sürece ilişkin stresleri 

tanımlamak amacıyla kullanılan 7 alt boyut ve 36 maddeden oluşmaktadır (C.-H. Chen, 

2015). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Aksoy ve arkadaşları (2019) 

tarafından yapılmış ve Cronbach alpha değeri 0.94 olarak bildirilmiştir (Aksoy et al., 2019). 

Ölçeğin puanlamasında, gebelerin yaşadığı stresin derecesi ―kesinlikle hayır ―(0), ―hafif‖ (1), 

―orta‖ (2), ―şiddetli‖ (3), ―çok şiddetli‖ (4) şeklinde 5’li likert derecelendirme 

kullanılmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 0–144 arasında değişmektedir. Ölçeğin 

kesme noktası bulunmayıp, ölçekten alınan yüksek puan yüksek stres düzeyini 

göstermektedir. Bu çalışmada 0.95 olarak hesaplanmıştır. 

Veri Toplama ve Etik Hususlar 

Çalışma protokolü Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak tasarlandı. Çalışmanın 

gerçekleştirilmesi için Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik 

Kurulu'ndan (KOÜ KAEK 2021/10), Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırma Platformundan 

(2020-12-27T15_48_38) ve verilerin toplandığı kurumdan yazılı onay alınmıştır. Çalışmaya 

katılım isteğe bağlı olup, katılımcılara çalışmanın amacı hakkında bilgi verildikten sonra 

yazılı onamları alınmıştır. Çalışmanın verileri, hastanenin gebe takip biriminin özel bir 

odasında, sadece araştırmacı ve gebe polikliniğine başvuran gebelerin bireysel olarak katıldığı 

yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmaya katılan gebelerin veri toplama 

araçlarını doldurmaları yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

İstatistiksel analiz, IBM SPSS Statistic 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) programı 

kullanılarak yapılmıştır. Sosyo-demografik verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Verilerin normal 

dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Simirnov testi ile test edilmiştir. Veriler normal dağılım 

göstermediği için verilerin analizinde nonparamedik testler (Mann-Whitney U Testi, Kruskal 

Wallis ve Spearman’s Rho Korelasyon Testi) kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada 325 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirmeye alındı. Araştırma 

kapsamına alınan gebelerin yaş ortalamaları 28,46± (sd:6,23; min:18 max:44) ve gebelik 

sayısı ortalamaları 2,37 (sd: 1,72; min:1 max:11) olarak belirlendi. Katılımcıların sosyo-

demografik ve obstetrik diğer özellikleri tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri (n=325) 

Özellikler  Min-Max. Ort.±SS 

Yaş  18-44 28.46 ± 6.23 

Gravida 1-11 2.37±1.72 

Parite  0-8 1.16±1.52 

Gestasyonel hafta 20-40 30.24±4.61 

  n % 

Eğitim durumu İlköğretim  

Lise 

130 

145 

40.0 

44.6 
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Üniversite 

Lisans üstü  

44 

6 

13.5 

1.8 

Çalışma durumu Çalışan 

Çalışmayan  

59 

267 

17.8 

82.2 

Ekonomik durum Gelirim giderimden az 

Gelirim giderime denk 

Gelirim giderimden çok 

30 

256 

39 

9.2 

78.8 

12.0 

Yaşamını geçirdiği yer 

 

 

Kasaba 

Şehir 

Metropol 

242 

66 

17 

74.5 

20.3 

5.2 

Sigara içme durumu İçen 

İçmeyen  

57 

268 

17.5 

82.5 

Gebeliğe uyum Planlı istenen 

Plansız istenen 

Plansız istenmeyen 

214 

51 

33 

74.2 

15.7 

10.1 

Gebeliğe eşlik eden sağlık 

sorunu varlığı 

Var 

Yok 

73 

252 

22.5 

77.5 

Evlilik ilişkisi Çok memnun 

Memnun 

Memnun değil 

206 

114 

5 

63.4 

35.1 

1.5 
SS: Standart sapma 

Tablo 2’de çalışmada kullanılan ölçeklerin puan ortalamaları verilmiştir. 

Table 2. Ölçek puan ortalamaları (n=325) 

Ölçek Ort±SS Min-max 

Koronavirüs Anksiyete Ölçeği toplam puan 1.75±2.70 0-15 

Covid-19 ile Takıntı Ölçeği toplam puan 3.15±3.09 0-15 

Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği toplam puan 32.95±21.74 0-100 

Çalışmada kullanılan ölçeklerin ilişkileri Spearman’s Rho Korelasyon Testi ile 

incelendiğinde; Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği ile Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve 

Covid-19 ile Takıntı Ölçeği arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki (r: 0.41; p<0.001) 

gözlemlenirken, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ile Covid-19 ile Takıntı Ölçeği arasında 

pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki (r: 0.74; p<0.001) gözlemlenmiştir.    

Tablo 3. Çalışmada kullanılan ölçeklerin ilişkileri (n:325) 

Ölçekler GSDÖ-36 KAÖ CTÖ 

GSDÖ-36 r 1.000 0.411 0.417 

 p - <0.001** <0.001** 

KAÖ r 0.411 1.000 0.745 

 p <0.001** - <0.001** 

CTÖ r 0.417 0.745 1.000 

 p <0.001** <0.001** - 
** Spearman’s Rho Korelasyon p<0.001düzeyinde anlamlıdır. 

GSDÖ-36 (Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği); KAÖ (Koronavirüs Anksiyete Ölçeği); CTÖ (Covid-19 ile Takıntı Ölçeği) 

Tablo 4’de katılımcılara ait bazı değişkenler ile ölçek puanları incelendiğinde, yaş 

aralıklarının ölçek puan ortalamaları bakımından faklı olduğu aradaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu, farkın 31 yaş üstündekilerin puan ortalamalarının diğerlerine göre daha 

düşük olmasından kaynaklandığı bulundu (p<0.05). Öğrenim durumu ile ölçek puanları 

karşılaştırıldığında yine istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.05). Farkın nedeni üniversite 
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ve lisansüstü grubunun lise ve ilköğretime göre ölçek puan ortalamaları daha yüksekti. 

Katılımcıların çalışma durumları incelendiğinde çalışanların her üç ölçekte ölçek puan 

ortalamaları yüksekti ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Yaşanılan yer 

bakımından incelendiğinde metropolde yaşayanların ölçek puanları şehir ve kasabada 

yaşayanlara göre ölçek puan ortalamaları daha yüksek ve aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıydı (p<0.05). Gelir durumu bakımından gelir durumunu yüksek diyenlerin her üç 

ölçek puan ortalamaları daha yüksek ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). 

Gebeliğe eşlik eden bir sağlık durumu varlığı sorgulandığında evet cevabı verenlerin her üç 

ölçekten alınan puan ortalamasının hayır cevabı verenlere göre yüksek olduğu aradaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). Gebeliğe uyum açısında incelendiğinde 

ise gebelik stresi değerlendirme ölçeği bakımından planlı istenen bir gebelik olduğunu ifade 

eden grupta ölçek puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve aradaki farkın anlamlı olduğu 

bulundu (p<0.05). Fakat diğer ölçeklerin puan ortalamaları bakımından gruplar arasında fark 

yoktu (p>0.05). Sigara içme bakımından içen grubun Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve 

Covid-19 ile Takıntı Ölçeği puan ortalaması içmeyen gruba göre daha yüksekti ve aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Fakat Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği puan 

ortalamaları bakımından anlamlı fark yoktu (p>0.05). 

Table 4. Katılımcılara aile bazı değişkenler ile Ölçek puanlarının karşılaştırılması 

(n=325) 

Sosyo-demografik  

özelikler 

Covid-19 ile Takıntı Ölçeği Koronavirüs Anksiyete 

Ölçeği 

Gebelik Stresi Değerlendirme 

Ölçeği 

 n % ort±ss x
2
/Z p ort±ss x

2
/Z p ort±ss x

2
/Z p 

Yaş            

25 yaş ve altı 109 33.5 3.22±3.38 X2 

11.40 

 

0.003 

1.77±2.95 X2 

8.56 

 

0.014 

36.04±21.79 X2 

19.63 

 

<0.001 26-30 yaş 115 35.4 3.73±3.15 2.16±2.75 36.93±21.92 

31 yaş ve üzeri 101 31.1 2.42±2.52 1.75±2.70 25.71±19.85 

Öğrenim durumu   

İlköğretim 130 40.0 2.15±2.40 X2 

43.52 

 

<0.001 

1.25±2.31 X2 

28.98 

 

<0.001 

26.70±19.79 X2 

19.30 

 

<0.001 Lise 145 44.6 3.18±2.90 1.83±2.75 34.09±20.86 

Üniversite 44 13.5 5.45±3.68 2.63±2.76 45.18±21.94 

Lisans üstü 6 1.8 7.33±4.13 4.33±5.42 51.16±32.94 

Çalışma durumu   

Çalışan 58 17.9 4.56±3.80 Z 

-3.309 
<0.001 2.46±3.18 Z 

-2.259 

0.024 43.10±22.68 Z 

-3.894 

<0.001 

Çalışmayan 267 82.1 2.85±2.83 1.60±2.56 30.75±20.93 

Yaşadığı yer    

Kasaba 242 74.5 2.98±3.02 X2 

17.94 

<0.001 1.84±2.61 X2 

11.34 
0.003 32.74±21.10 X2 

16.00 

<0.001 

Şehir 66 20.3 2.89±2.68 0.83±1.53 27.15±17.21 

Metropol 17 5.2 6.58±3.72 4.11±5.09 58.47±28.79 

Gelir durumu    

Yüksek 39 12.0 5.05±3.46 X2 

20.11 

<0.001 2.82±3.13 X2 

12.07 

0.002 44.35±23.33 X2 

12.25 

 

0.002 

Orta 256 78.8 2.95±2.85 1.60±2.51 31.69±20.96 

Düşük 30 9.2 2.43±3.73 1.66±3.37 28.90±22.33 

Sağlık sorunu    

Evet 73 22.5 5.53±3.72 Z 

-6.77 

<0.001 3.60±3.52 Z 

-7.062 

<0.001 38.73±22.03 Z 

2.72 

0.006 

Hayır 252 77.5 3.46±2.50 1.222±.14 31.287±21.41 

Gebeliğe uyum   

Planlı istenen 241 74.5 3.23±2.95 X2 

5.31 

0.070 1.81±2.64 X2 

4.41 

0.110 35.40±21.48 X2 

21.85 
<0.001 

Plansız istenen 51 15.7 3.41±3.73 2.05±3.30 28.96±20.47 

İstenmeyen 33 10.1 2.18±2.89 0.87±1.81 21.27±21.42 

Sigara içme    

İçen 57 17.5 4.49±2.95 Z 

-3.298 
<0.001 2.52±2.81 Z 

-2.003 
0.045 39.52±21.14 Z 

-1.617 

0.106 

İçmeyen 268 82.5 2.873±.05 1.59±2.65 31.52±21.14 

Kalın değerler: p<0,05 ve p<0,001 düzeyinde sonuçlar anlamlıdır. Nonparametrik Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis-H 

Testi kullanılmıştır. 
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TARTIŞMA 

Covid 19 takıntı ve anksiyetesinin gebelik stresine etkisini incelemek amacıyla yapılan bu 

araştırmadan elde edilen bulgulara göre, yaş aralıklarının ölçek puan ortalamaları bakımından 

faklı olduğu aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu, farkın 31 yaş üstündekilerin 

puan ortalamalarının diğerlerine göre daha düşük olmasından kaynaklandığı bulundu. 

COVID-19 salgınının küresel ölçekte genel, fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde çok çeşitli 

sonuçlar doğurmuştur. Altmış üç ülke ve 1653 kişinin katıldığı çalışma sonuçlarına göre yaşlı 

yetişkinler virüse karşı daha savunmasızken, daha genç olanların büyük bir zihinsel sağlık 

riski altında olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada özellikle finansal belirsizliğin, genç 

yetişkinlerde kötü ruh sağlığı ile bağlantılı olabileceği görülmüştür (Varma et al., 2021). 

Bunun yanında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kore ve Avustralya'da elde edilen ilk 

pandemi verileri de, gençlerin salgın sırasında ruh sağlığı bakımından daha fazla 

etkilendiklerini göstermiştir (Jung et al., 2020; McGinty et al., 2020; Pierce et al., 2020; 

Rossell et al., 2021).  Ayrıca sosyal mesafe, karantina ve evde kalma gibi kısıtlılıklar özellikle 

daha genç kesimde endişe ve stres yaşatıyor olabilir. Çalışmada metropolde yaşayanların şehir 

ve kasabada yaşayanlara göre pandemide daha stresli oldukları görülmüştür. Nijerya’da 

yapılan bir çalışmada da kırsalda çiftçilikle uğraşanların şehir merkezlerinde yaşayanlara göre 

stresinin daha az olduğu bulunmuştur (Johnbosco Ifunanya Nwafor et al., 2021). Daha büyük 

şehirlerde yaşayanlar kırsaldakilere göre kendilerini daha kısıtlanmış ve yalnız hissetmiş 

olabilirler. Bu da pandemi sırasında uygulanan kısıtlamaların daha çok genç nüfusu 

sınırlandırmasıyla açıklanabilir. Çalışmada öğrenim durumu üniversite ve lisansüstü grubunun 

lise ve ilköğretime göre daha fazla stres yaşadığı görülmüştür. İtalya’da gebelerle yapılan 

çalışmada da yüksek eğitim düzeyi olan kadınlarda anksiyete puanının daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Mappa et al., 2020). Fakat Çin’de yapılan çalışma ise daha yüksek eğitimli 

gebelerin daha az stres yaşadığını bulmuştur (Mei et al., 2021). Aslında yüksek eğitim 

düzeyinin post travmatik semptom bozukluğu riskini artıran faktörler arasında olduğu da 

bilinmektedir (Bromet et al., 2017). Bunun nedeni eğitimli kadınların pandeminin tehlikeleri 

konusunda daha farkında olmalarından ve bunun kaygı düzeyini artırmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir. Çalışmada çalışan gebelerin çalışmayanlara göre daha fazla stres ve anksiyete 

yaşadığı görülmüştür. Çin’de yapılan çalışmada da tam zamanlı çalışanların daha yüksek 

anksiyete ve depresyon yaşadıklarını vurgulanmıştır (Wu et al., 2020). Çalışan grubun daha 

fazla stres yaşaması bulaş riskine maruz kalma korkusuyla açıklanabilir. Dünyanın çok çeşitli 

yerlerinde yapılan birçok çalışmada gelir durumu düşük olanların pandemide stres ve 

anksiyetesi yüksek bulunurken (Mollard et al., 2021; Omowale et al., 2021; Preis et al., 2020), 

bizim çalışmamızda  gelir durumu yüksek olanların stres ve anksiyeteleri daha yüksek 

bulunmuştur. Bizdeki sonuç daha yüksek gelir seviyesine sahip olanların pandemi sebebiyle 

gelir kaybına uğrama korkusuyla açıklanabilir. Çalışmada gebeliğe eşlik eden hastalık varlığı 

gebelerin stres ve anksiyete puanını yükseltmiştir. Gebelik stresinin gerek hayvan, gerekse 

insan çalışmalarında hastalığa karşı savunmasızlık kaynaklı uzun süreli etkileri olabileceğini 

gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (Coussons-Read et al., 2012; Douros et al., 2017; 

Entringer et al., 2015). Gilles ve ark. Almanya’da yaptığı çalışmada gebelik stresinin erken 

doğum ve doğumda bebeğin antropometrik ölçümlerinin azalması ile ilişkili olabileceğini 

bildirmiştir (Gilles et al., 2018). Mevcut durumda herhangi bir sağlık sorunuyla mücadele 

etmek sonradan ortaya çıkması muhtemel sağlık sorunlarına karsı stresi artırabilir. Ayrıca 

çalışmada planlı istenen bir gebelik olduğunu ifade eden katılımcıların sadece gebelik stresi 

puanının yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Pandemi sırasında kısıtlama ve enfekte olma 

korkusu gebelerin sağlık hizmeti almalarını sınırlandırmış ve pek çok çalışmada stresi 

artırdığı görülmüştür (Caparros-Gonzalez & Alderdice, 2020; Kelly et al., 2020; Lebel et al., 

2020; Preis et al., 2020). Bu veriler, muhtemelen gebe ve ailesini etkileyen sosyo- ekonomik 
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sorunlar oluşturabilme, herhangi bir sağlık sorununda hizmet alamama ve COVID-19'un fetüs 

üzerindeki etkisinin olup olmadığı konusundaki belirsizlikle açıklanabilir. Çalışmada sigara 

içen grubun Koronavirüs Anksiyete Ölçeği ve Covid-19 ile Takıntı Ölçeği puan ortalaması 

içmeyen gruba göre daha yüksek bulunmuş fakat Gebelik Stresi Değerlendirme Ölçeği 

bakımından fark bulunmamıştır. Annenin sigara içmesi, fetal metabolizmada kalıcı 

değişikliklere neden olabilir (Silva-Jose et al., 2022). Ayrıca intrauterin gelişme geriliği, 

neonatal asfiksi, erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek, konjenital anormaliler, neonatal 

ani bebek ölümü, çocukluk dönemi obesitesi gibi birçok probleme neden olabileceğine dair 

kanıtlar vardır (Morales-Prieto et al., 2022; Murphy et al., 2013; Philips et al., 2020).  Bazı 

araştırmalar Covid 19 pandemisiyle birlikte İngiltere'de 35 yaş altı kişilerde sigara içme 

oranlarının arttığını ve sigara içenlerin neredeyse yarısının sokağa çıkma yasağı başladıktan 

sonra daha fazla sigara içtiğini göstermiştir (Caponnetto et al., 2020; L. Chen et al., 2021; 

Jackson et al., 2022). Türkiye’de yapılan başka bir çalışmada da sigara içen kadınlarda 

içmeyenlere göre anksiyete ve stres puanlarının yüksek bulunduğu ifade edilmiştir  (Koyucu 

& Karaca, 2021). Pandemi döneminde kısıtlamalar ve evde yalnızlık hissi sigara içme 

davranışını etkilese de gebelik stresi üzerine etkisi görülmemiştir. Bunun nedeninin hala 

gebeler tarafından sigaranın gebelik ve fetüs üzerine etkisinin yeterince bilinmediğinden 

kaynaklandığı düşünülebilir.  

Sınırlılıklar 

Bu çalışmada bazı sınırlılıklar mevcuttur. Bu sınırlılıklardan ilki, çalışma verilerinin pandemi 

koşullarında sadece bir eğitim ve araştırma hastanesinden elde edilmesi olup, tüm Türkiye 

popülasyonuna genellenemez. İkincisi, araştırmaya 20. Gebelik haftası ve üzeri olan gebeler 

dahil edilmiştir çünkü gebelik stresi değerlendirme ölçeği 19 haftalık gebelik üzerini 

ölçmektedir bu sebeple tüm gebelik haftalarına genellenememektedir.  Ayrıca elde edilen 

verilerin öz-bildirime dayalı toplanması da önemli bir sınırlılıktır.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma sonuçlarına göre, gebeler Covid 19 pandemisi sırasında yüksek anksiyete ve stres 

yaşamışlardır. Özellikle daha genç anneler, çalışanlar, eğitim düzeyi daha yüksek olanlar, 

metropol gibi nüfusu fazla yerleşim yerlerinde yaşayanlar, gebeliğe eşlik eden sağlık sorunu 

bulunanlar ve sigara içenlerin anksiyete ve stresleri daha yüksek bulunmuştur.  

Pandemi koşulları bile olsa gebelerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri konusunda 

endişe yaşamamaları için güvence verilmesi ve ilgili sağlık personellerince takiplerinin 

yapılması sağlanmalıdır. Ayrıca özellikle antenatal ruh sağlığı konusunda sağlık çalışanları 

bilgilendirilmeli ve gebelerin ruh sağlığı konusunda taramaları yapılmalı riskli gruplara acil 

müdahale edilmelidir.  

KAYNAKLAR 

Aksoy, S. D., Dutucu, N., Özdilek, R., Acar Bektaş, H., & Keçeci, A. (2019). Adaption of 

―Pregnancy Stress Rating Scale‖ to Turkish language and its factor analysis. Journal of 

Health Sciences of Kocaeli University, 5(1), 10–14. 

https://doi.org/10.30934/kusbed.467716 

Bromet, E. J., Atwoli, L., Kawakami, N., Navarro-Mateu, F., Piotrowski, P., King, A. J., 

Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Bunting, B., Demyttenaere, K., Florescu, S., de 

Girolamo, G., Gluzman, S., Haro, J. M., de Jonge, P., Karam, E. G., Lee, S., Kovess-

Masfety, V., Medina-Mora, M. E., … Kessler, R. C. (2017). Post-traumatic stress 

disorder associated with natural and human-made disasters in the World Mental Health 

Surveys. Psychological Medicine, 47(2), 227–241. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 137



 
 

 

https://doi.org/10.1017/S0033291716002026 

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & 

Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid 

review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912–920. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8 

Brunwasser, S. M., Slavich, G. M., Newcomb, D. C., Gebretsadik, T., Turi, K. N., Stone, C., 

Anderson, L. J., & Hartert, T. V. (2019). Sex-specific association between prenatal life 

stress exposure and infant pro-inflammatory cytokine levels during acute respiratory 

infection. Brain, Behavior, and Immunity, 76, 275–279. 

https://doi.org/10.1016/j.bbi.2018.12.002 

Burns, E. R., Farr, S. L., Howards, P. P., & Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC). (2015). Stressful life events experienced by women in the year before their 

infants’ births--United States, 2000-2010. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly 

Report, 64(9), 247–251. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25763877%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/

articlerender.fcgi?artid=PMC5779604 

Caparros-Gonzalez, R. A., & Alderdice, F. (2020). The COVID-19 pandemic and perinatal 

mental health. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 38(3), 223–225. 

https://doi.org/10.1080/02646838.2020.1786910 

Caponnetto, P., Inguscio, L., Saitta, C., Maglia, M., Benfatto, F., & Polosa, R. (2020). 

Smoking behavior and psychological dynamics during COVID-19 social distancing and 

stay-at-home policies: A survey. Health Psychology Research, 8(1). 

https://doi.org/10.4081/hpr.2020.9124 

Chen, C.-H. (2015). Revision and Validation of a Scale to Assess Pregnancy Stress. Journal 

of Nursing Research, 23(1), 25–32. https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000047 

Chen, L., Li, J., Xia, T., Matthews, T. A., Tseng, T.-S., Shi, L., Zhang, D., Chen, Z., Han, X., 

Li, Y., Li, H., Wen, M., & Su, D. (2021). Changes of Exercise, Screen Time, Fast Food 

Consumption, Alcohol, and Cigarette Smoking during the COVID-19 Pandemic among 

Adults in the United States. Nutrients, 13(10), 3359. https://doi.org/10.3390/nu13103359 

Coussons-Read, M. E., Lobel, M., Carey, J. C., Kreither, M. O., D’Anna, K., Argys, L., Ross, 

R. G., Brandt, C., & Cole, S. (2012). The occurrence of preterm delivery is linked to 

pregnancy-specific distress and elevated inflammatory markers across gestation. Brain, 

Behavior, and Immunity, 26(4), 650–659. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2012.02.009 

Douros, K., Moustaki, M., Tsabouri, S., Papadopoulou, A., Papadopoulos, M., & Priftis, K. 

N. (2017). Prenatal Maternal Stress and the Risk of Asthma in Children. Frontiers in 

Pediatrics, 5. https://doi.org/10.3389/fped.2017.00202 

Duan, L., & Zhu, G. (2020). Psychological interventions for people affected by the COVID-

19 epidemic. The Lancet Psychiatry, 7(4), 300–302. https://doi.org/10.1016/S2215-

0366(20)30073-0 

Ekeke, P., Mendez, D. D., Yanowitz, T. D., & Catov, J. M. (2020). Racial Differences in the 

Biochemical Effects of Stress in Pregnancy. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 17(19), 6941. https://doi.org/10.3390/ijerph17196941 

Entringer, S., Buss, C., & Wadhwa, P. D. (2015). Prenatal stress, development, health and 

disease risk: A psychobiological perspective—2015 Curt Richter Award Paper. 

Psychoneuroendocrinology, 62, 366–375. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 138



 
 

 

https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2015.08.019 

Evren, C., Evren, B., Dalbudak, E., Topcu, M., & Kutlu, N. (2022). Measuring anxiety related 

to COVID-19: A Turkish validation study of the Coronavirus Anxiety Scale. Death 

Studies, 46(5), 1052–1058. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1774969 

Gilles, M., Otto, H., Wolf, I. A. C., Scharnholz, B., Peus, V., Schredl, M., Sütterlin, M. W., 

Witt, S. H., Rietschel, M., Laucht, M., & Deuschle, M. (2018). Maternal hypothalamus-

pituitary-adrenal (HPA) system activity and stress during pregnancy: Effects on 

gestational age and infant’s anthropometric measures at birth. 

Psychoneuroendocrinology, 94, 152–161. 

https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2018.04.022 

Jackson, S. E., Beard, E., Angus, C., Field, M., & Brown, J. (2022). Moderators of changes in 

smoking, drinking and quitting behaviour associated with the first COVID‐19 lockdown 

in England. Addiction, 117(3), 772–783. https://doi.org/10.1111/add.15656 

Johnbosco Ifunanya Nwafor, Okedo-Alex, I. N., & Ikeotuonye, A. C. (2021). Prevalence and 

predictors of depression, anxiety, and stress symptoms among pregnant women during 

COVID-19-related lockdown in Abakaliki, Nigeria. Malawi Medical Journal, 33(1), 54–

58. https://doi.org/10.4314/mmj.v33i1.8 

Jung, S. J., Yang, J. S., Jeon, Y. J., Kim, K., Yoon, J.-H., Lori, C., Koenen, K. C., & Kim, H. 

C. (2020). The Impact of COVID-19 on Psychological Health in Korea: A Mental Health 

Survey in Community Prospective Cohort Data. SSRN Electronic Journal. 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3618193 

Kelly, A. H., Lezaun, J., Löwy, I., Matta, G. C., de Oliveira Nogueira, C., & Rabello, E. T. 

(2020). Uncertainty in times of medical emergency: Knowledge gaps and structural 

ignorance during the Brazilian Zika crisis. Social Science & Medicine, 246, 112787. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112787 

Koyucu, R. G., & Karaca, P. P. (2021). The Covid 19 outbreak: Maternal Mental Health and 

Associated Factors. Midwifery, 99, 103013. https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103013 

Lebel, C., MacKinnon, A., Bagshawe, M., Tomfohr-Madsen, L., & Giesbrecht, G. (2020). 

Elevated depression and anxiety symptoms among pregnant individuals during the 

COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, 277, 5–13. 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.126 

Lee, S. A., Mathis, A. A., Jobe, M. C., & Pappalardo, E. A. (2020). Clinically significant fear 

and anxiety of COVID-19: A psychometric examination of the Coronavirus Anxiety 

Scale. Psychiatry Research, 290, 113112. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113112 

Mappa, I., Distefano, F. A., & Rizzo, G. (2020). Effects of coronavirus 19 pandemic on 

maternal anxiety during pregnancy: a prospectic observational study. Journal of 

Perinatal Medicine, 48(6), 545–550. https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0182 

McGinty, E. E., Presskreischer, R., Han, H., & Barry, C. L. (2020). Psychological Distress 

and Loneliness Reported by US Adults in 2018 and April 2020. JAMA, 324(1), 93. 

https://doi.org/10.1001/jama.2020.9740 

Mei, H., Li, N., Li, J., Zhang, D., Cao, Z., Zhou, Y., Cao, J., & Zhou, A. (2021). Depression, 

anxiety, and stress symptoms in pregnant women before and during the COVID-19 

pandemic. Journal of Psychosomatic Research, 149, 110586. 

https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2021.110586 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 139



 
 

 

Mollard, E., Kupzyk, K., & Moore, T. (2021). Postpartum stress and protective factors in 

women who gave birth in the United States during the COVID-19 pandemic. Women’s 

Health, 17, 174550652110421. https://doi.org/10.1177/17455065211042190 

Morales-Prieto, D. M., Fuentes-Zacarías, P., Murrieta-Coxca, J. M., Gutierrez-Samudio, R. 

N., Favaro, R. R., Fitzgerald, J. S., & Markert, U. R. (2022). Smoking for two- effects of 

tobacco consumption on placenta. Molecular Aspects of Medicine, 87, 101023. 

https://doi.org/10.1016/j.mam.2021.101023 

Moyer, C. A., Compton, S. D., Kaselitz, E., & Muzik, M. (2020). Pregnancy-related anxiety 

during COVID-19: a nationwide survey of 2740 pregnant women. Archives of Women’s 

Mental Health, 23(6), 757–765. https://doi.org/10.1007/s00737-020-01073-5 

Murphy, D., Dunney, C., Mullally, A., Adnan, N., & Deane, R. (2013). Population-Based 

Study of Smoking Behaviour throughout Pregnancy and Adverse Perinatal Outcomes. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(9), 3855–3867. 

https://doi.org/10.3390/ijerph10093855 

Omowale, S. S., Casas, A., Lai, Y.-H., Sanders, S. A., Hill, A. V, Wallace, M. L., Rathbun, S. 

L., Gary-Webb, T. L., Burke, L. E., Davis, E. M., & Mendez, D. D. (2021). Trends in 

Stress Throughout Pregnancy and Postpartum Period During the COVID-19 Pandemic: 

Longitudinal Study Using Ecological Momentary Assessment and Data From the 

Postpartum Mothers Mobile Study. JMIR Mental Health, 8(9), e30422. 

https://doi.org/10.2196/30422 

Philips, E. M., Santos, S., Trasande, L., Aurrekoetxea, J. J., Barros, H., von Berg, A., 

Bergström, A., Bird, P. K., Brescianini, S., Ní Chaoimh, C., Charles, M.-A., Chatzi, L., 

Chevrier, C., Chrousos, G. P., Costet, N., Criswell, R., Crozier, S., Eggesbø, M., Fantini, 

M. P., … Jaddoe, V. W. V. (2020). Changes in parental smoking during pregnancy and 

risks of adverse birth outcomes and childhood overweight in Europe and North America: 

An individual participant data meta-analysis of 229,000 singleton births. PLOS 

Medicine, 17(8), e1003182. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003182 

Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., Kontopantelis, E., Webb, R., 

Wessely, S., McManus, S., & Abel, K. M. (2020). Mental health before and during the 

COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. 

The Lancet Psychiatry, 7(10), 883–892. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4 

Preis, H., Mahaffey, B., Heiselman, C., & Lobel, M. (2020). Vulnerability and resilience to 

pandemic-related stress among U.S. women pregnant at the start of the COVID-19 

pandemic. Social Science & Medicine, 266, 113348. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113348 

Rossell, S. L., Neill, E., Phillipou, A., Tan, E. J., Toh, W. L., Van Rheenen, T. E., & Meyer, 

D. (2021). An overview of current mental health in the general population of Australia 

during the COVID-19 pandemic: Results from the COLLATE project. Psychiatry 

Research, 296, 113660. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113660 

Rubin, G. J., & Wessely, S. (2020). The psychological effects of quarantining a city. BMJ, 

368(January), m313. https://doi.org/10.1136/bmj.m313 

Silva-Jose, C., Sánchez-Polán, M., Barakat, R., Díaz-Blanco, Á., Mottola, M. F., & Refoyo, I. 

(2022). A Virtual Exercise Program throughout Pregnancy during the COVID-19 

Pandemic Modifies Maternal Weight Gain, Smoking Habits and Birth Weight—

Randomized Clinical Trial. Journal of Clinical Medicine, 11(14), 4045. 

https://doi.org/10.3390/jcm11144045 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 140



 
 

 

Smith, C. L., Waters, S. F., Spellacy, D., Burduli, E., Brooks, O., Carty, C. L., Ranjo, S., 

McPherson, S., & Barbosa-Leiker, C. (2022). Substance use and mental health in 

pregnant women during the COVID-19 pandemic. Journal of Reproductive and Infant 

Psychology, 40(5), 465–478. https://doi.org/10.1080/02646838.2021.1916815 

Traylor, C. S., Johnson, J. D., Kimmel, M. C., & Manuck, T. A. (2020). Effects of 

psychological stress on adverse pregnancy outcomes and nonpharmacologic approaches 

for reduction: an expert review. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM, 

2(4), 100229. https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100229 

Varma, P., Junge, M., Meaklim, H., & Jackson, M. L. (2021). Younger people are more 

vulnerable to stress, anxiety and depression during COVID-19 pandemic: A global cross-

sectional survey. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 

109, 110236. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110236 

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate 

Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 

Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17051729 

Wu, Y., Zhang, C., Liu, H., Duan, C., Li, C., Fan, J., Li, H., Chen, L., Xu, H., Li, X., Guo, Y., 

Wang, Y., Li, X., Li, J., Zhang, T., You, Y., Li, H., Yang, S., Tao, X., … Huang, H. 

(2020). Perinatal depressive and anxiety symptoms of pregnant women during the 

coronavirus disease 2019 outbreak in China. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 223(2), 240.e1-240.e9. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.05.009 

 

 

 

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 141



BİR İNSANSIZ HAVA ARACININ KOMPOZİT KANAT YAPISINA KUŞ 

ÇARPMASI ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Beste CİĞERCİOĞLU 

İskenderun Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü, 

İskenderun, Hatay. 

ORCID NO: 0000-0001-6856-5428 

Göksel SARAÇOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak 

Bakım ve Onarım Bölümü, İskenderun, Hatay. 

ORCID NO: 0000-0002-0211-0540 

Ahmet YAPICI 

Prof. Dr., İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makine 

Mühendisliği Bölümü, İskenderun, Hatay. 

ORCID NO: 0000-0003-4274-2697 

 

ÖZET 

Kuş çarpmaları, yıllar ilerledikçe, havacılık için giderek artan bir sorun durumundadır. Kuş 

çarpması sayısının artışında, havacılığın küresel bazda gelişim göstermesi ve hava araçlarının 

sayısının artması, göçmen kuş popülasyonundaki artış, küresel iklim değişikliği ve şehirleşme 

nedeniyle göçmen kuşların göç yollarının değişmesi ve dengesizleşmesi ve hava araçlarının 

artan verimliliğe sahip jet motorlarının daha yüksek itkiye sahip olması ve kuşları bu yüksek 

vakum ortamına çekmeleri etken faktörler olarak görülmektedir.  

Havacılığın gelişimi, sadece modern jet uçaklarında değil, aynı zamanda otonom kontrolün 

sağlandığı insansız hava araçlarının sayı ve çeşidinde de kendisini göstermektedir. Sonuç 

olarak, bu tür araçların yapısal parçalarının kuş çarpması gibi yüksek enerjili darbelere karşı 

gereken en küçük emniyete sahip olabilmesi gerekmektedir. Bu emniyetin sağlanabilmesi 

için, ele alınması gereken konulardan bir tanesi, potansiyel olarak hasar görmüş yapının kalan 

mukavemetinin irdelenmesidir.  

Bu çalışmada, hava araçlarında yaygın olarak kullanılmakta olan tabakalı polimerik kompozit 

malzemenin aerofoil kanat malzemesi olarak kullanılması ve malzemenin bu çarpmanın 

meydana getireceği yüksek enerjili darbeye karşı gerilme tepkisi incelenmiştir. [0/90] fiber 

dizilimine sahip epoksi kompozit malzemede, fiber malzemesinin meydana gelen gerilmeye 

etkisinin görülmesi ve kıyaslanması için alternatif oluşturulmuş ve aynı dizilimde olmak üzere 

E-cam ve karbon fiberlere yer verilmiştir. İnsansız hava aracının kanat bölgesinde herbir 

malzeme sınıfı için et kalınlık değeri artırılarak, malzeme çeşidi-et kalınlığı ve meydana gelen 

gerilme değeri ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. Kompozit malzemenin modellenmesinde sonlu 

elemanlar analiz yöntemi ve çarpışmanın analizine ise,  non-lineer explicit analiz yöntemi 

kullanılmıştır. 
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Kuş çarpmasının yaşandığı önemli hasar ve yıkımlar, aracın 70-150 knot hız aralığındaki 

seyrüseferlerinde meydana gelmektedir. Bu kapsamda, araç hızı ile kuş hızı arasındaki 

göreceli hız, insansız hava aracı için iniş, kalkış, seyir için 65-80 knot aralığında kabul 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, karbon fibere sahip kompozit malzemeye sahip 

kanadın kuş çarpmasına karşı daha düşük (von Mises) gerilme değerleri verdiği ve kanat 

kalınlık değerinin artmasıyla, her iki malzeme türünün gerilme değerlerinin düştüğü tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda, kuş ile kanat arasındaki göreceli hız farkı arttıkça, kanatlarda hasar 

boyutunun artış sergilediği fakat karbon fiber kompozit kanadın hasar boyutunun daha düşük 

seviyede arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Karbon Fiber, E-cam Fiber, Polimerik Kompozit, Kuş Çarpması, 

Aerofoil Kanat, İnsansız Hava Aracı 

 

INVESTIGATION OF BIRD STRIKE EFFECT ON THE COMPOSITE WING 

STRUCTURE OF AN UNMANNED AIRCRAFT 

 

ABSTRACT 

Bird strikes have become an increasing problem for aviation over the years. The increase in 

the number of bird strikes is attributed to the global development of aviation and the increase 

in the number of aircraft, the increase in the migratory bird population, the change and 

destabilization of migratory bird migration routes due to global climate change and 

urbanization, and the higher thrust of jet engines of aircraft with increased efficiency and 

attracting birds to this high vacuum environment.  

The development of aviation is reflected not only in modern jet aircraft, but also in the 

number and variety of unmanned aerial vehicles with autonomous control. As a result, the 

structural parts of such vehicles need to have the minimum necessary safety against high-

energy impacts such as bird strikes. In order to achieve this safety, one of the issues to be 

addressed is to examine the residual strength of the potentially damaged structure.  

In this study, the use of laminated polymeric composite material, which is widely used in 

aircraft, as an aerofoil wing material and the tensile response of the material to the high 

energy impact of this impact is investigated. In the epoxy composite material with [0/90] fiber 

arrangement, E-glass and carbon fibers with the same arrangement were used as an alternative 

to see and compare the effect of fiber material on the resulting stress. By increasing the wall 

thickness value for each material class in the wing area of the unmanned aerial vehicle, the 

relationship between material type-wall thickness and the resulting stress value was revealed. 

Finite element analysis method was used to model the composite material and non-linear 

explicit analysis method was used to analyze the collision. 

The significant damage and destruction caused by bird strikes occur when the vehicle is 

traveling in the speed range of 70-150 knots. In this context, the relative speed between the 

vehicle speed and the bird speed is assumed to be in the range of 65-80 knots for landing, 

take-off and cruise for the unmanned aerial vehicle. As a result of the analysis, it was 

determined that the wing with carbon fiber composite material gives lower (von Mises) stress 

values against bird impact and the stress values of both material types decrease with 

increasing wing thickness. At the same time, as the relative velocity difference between the 

bird and the wing increases, the damage size of the wings increases, but the damage size of 

the carbon fiber composite wing increases at a lower level. 
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Keywords: Carbon Fiber, E-glass Fiber, Polymeric Composite, Bird Impact, Aerofoil Wing, 

Unmanned Aerial Vehicle 

 

GİRİŞ 

Hareket hâlindeki hava aracıyla temas eden bir kuş ya da kuş grubu arasında meydana gelen 

temas olarak isimlendirilen kuş çarpması, hava aracının gövdesinde bir çentik, delinme, 

önemli bir hasar meydana getirmekte ya da motorları devre dışı bırakarak hava aracının 

tamamen tahrip olmasına neden olmaktadır (Blokpoel, 1976). Dolayısıyla kuş çarpması, 

seyrüseferin emniyeti açısından önemli bir tehdit oluşturabilmektedir.  

Hava araçlarının kompresör kanatçıkları, ön cam, kanatlar ve kuyruk ön kenarları gibi farklı 

yapısal parçaların bu tür yüksek enerjili darbelere karşı koyabilmesini sağlamak ve böylece 

kuş çarpmasından sonra uçağın güvenli bir şekilde inişini garanti etmek kritik önem 

taşımaktadır (Kumar ve Girija, 2018). Bu nedenle, bir hava aracının belirtilen yüksek enerjili 

kuş çarpması türlerinin ardından "sürekli güvenli uçuş ve iniş" gerekliliklerine uygunluk 

göstermesi gerekmektedir (Hedayati ve Ziaei-Rad, 2013). FAA (Federal Havacılık İdaresi), 

FAR (Federal Satın Alma Yönetmeliği) ve EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) gibi 

ulusal ve uluslar arası havacılık otoriterileri, bu kapsamda, bir uçağın ilk uçuşa elverişliliğinin 

sağlanması için kriterler istemekte ve bir uçağın seyir hızındayken, 4 Ib (1.81 kg) kütleli bir 

kuşla çarpışması durumunda güvenli inişini garanti edebilmesini zorunlu kılmaktadır (Sarıbaş, 

2022). 

İlk zamanlarda kuş çarpmasına karşı dayanıklı uçak yapılarının tasarlanmasında, meydana 

gelebilecek olası hasarı tahmin etmek için deneysel testler ve teorik hesaplamalar 

kullanılmıştır. Zaman içinde bilgisayar ve simülasyon alanında meydana gelen teknolojik 

yenilikler, maliyet ve zamandan tasarruf edilmesi amacıyla, klasik deneylerin yerini almış ve 

kompleks yapıya sahip hava araçlarının kuş çarpması analizini doğru ve verimli bir şekilde 

incelenmesini mümkün kılmıştır (Hedayati ve Sadighi, 2016). 

Kuş çarpmasına karşı, uçağın yapısını emniyetli bir şekilde muhafaza edebilmesi bir takım 

temel tasarım kriterlerinin uygulanması benimsenmiştir. Darbeye dik olan yüzeylerde, darbe 

enerjisinin emilmesi gerekir. Genelde, bal peteği ve köpük gibi malzemelerin bu özelliğinden 

faydalanılır. Darbeye dik olmayan yüzeylerde ise, enerjinin dağıtılması gerekir. Bu gereklilik, 

yeni bir yapısal tasarım ve malzemenin uygun bir rijitliğe sahip olması ile yerine getirilebilir. 

Belirtilebilecek son yaklaşım ise, çok katmanlı malzemelerin kritik yerlerde kullanılması ile 

emniyet katsayısının artırılmasıdır (Liu, Li, Yu ve Gao, 2018). 

Çarpma hadisesindeki bir tarafın (kuşun) organik olması olması, doğrusal olmayan (non-

linear) malzeme davranışına neden olmaktadır. Dolayısıyla, klasik yol ile çözümün zorlaştığı 

bu durumda, doğrusal olmayan sonlu eleman (FE) kodlarının kullanılması, gerilme ve 

deformasyon miktarının kabul edilebilir doğruluk seviyelerinde tespit edilmesini mümkün 

kılmaktadır.  

Yüksek hızlı darbe olarak adlandırılacak kuş çarpması sırasında, kuş dokusu üzerindeki baskı, 

limiti aşabilmekte ve kuş materyalinin aslında bir sıvı gibi davranmasına neden olur (Peterson 

ve Barber, 1976; Hedayati ve Sadighi, 2016). Bu bağlamda, kuşun gerçek deneylerde su 

torbası ya da su yoğunluğunda jelatinimsi bir malzeme ile, sonlu elemanlar analiz yöntemin 

de kuş materyalinin su olarak belirtilmesi gerektiği görülmüştür (Wilbeck ve Rand, 1981). 

Kuş materyalini temsil eden ilk malzeme türleri, balmumu, köpük, emülsiyon ve jelatin 

olmuştur (Allock ve Collin, 1969). 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 144



Kuş çarpması üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, hava aracı malzemesi türünün, 

malzeme kalınlık değerinin, çarpışma hızının ve kuş materyalinin şeklinin parametre olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Yaklaşık yarım asırlık zaman dilimini kapsayan bu çalışmaların 

ilk safhası, deneysel olarak yerine getirilmiştir. 

Kuş çarpması üzerine yapılan deneylerde önemli detaylar ortaya çıkmış ve uçak malzemesi 

üzerinde meydana gelen basıncın ilk aşamada ilk şok dalgası (Hugoniot basıncı) şeklinde 

meydana geldiği, daha sonra çarpışma ile beraber basıncın azaldığı, ardından kararlı durum 

aşamasının yaşanması ve sonrasında da basıncın ikinci ve son kez azalış sergilediği 

belirlenmiştir (Barber, Taylor ve Wilbeck, 1975).  

Kuş çarpması, bir akışkan ile rijit bir malzemenin etkileşime girerek çarpışmasıdır. 

Gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz yönteminin gerçek ortamı tasvir etmesi ve çarpışanın 

her iki tarafını iyi tasvir etmesi gerekmektedir (Kahvecioğlu, 2019). Yaklaşık olarak son 20 

yılda gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz yönteminde, problemin tam olarak simüle 

edilebilmesi için kuş da modellemeye dahil edilerek, Lagrange, Euler, Arbitrary Lagrangian-

Eulerian-ALE ve Smooth Particle Hydrodynamics-SPH gibi modelleme teknikleri 

kullanılmıştır (Birnbaum, Francis ve Gerber, 1999). Elde edilen veriler, Wilbeck’in deneysel 

sonuçları ile karşılaştırılarak, simülasyonun gelişimi sağlanmıştır (Lavoie, Gakwaya, Ensan 

ve Zimcik, 2007). 

Gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz yöntemlerinde, kuşun farklı yönlerinden çarpmasının 

meydana gelen hasarı etkilediği ve en büyük hasarın kuşun alt tarafından darbe alınması ile 

meydana geldiği, kuşun kanadı tarafından meydana gelen hasarın ise an az zarar verici boyut 

ve nitelikte olduğu belirlenmiştir (Hedayati ve Rad, 2012).  

Kuş çarpmasında sonlu elemanlar analiz yönteminin gelişerek kullanılması, uçağın tabakalı 

kompozit malzemesine sahip kanadında metalik Krueger flaplarının tasarlanmasını 

sağlamıştır (Heimbs, Machunze, Brand ve Schlipf, 2015). 

Uçak kanat yapısında tabakalı polimerik kompozit malzemesinin fiber yönlerinin kuş 

çarpması sırasında meydana gelen darbe enerjisinin emilebilmesinde önemli faktör olduğu 

tespit edilmiştir. Buna göre, kanat açıklığı yönünde liflerin kullanılmasının, kanadın 

deformasyon çökme miktarını azalttığı, ± 45° yönlerde fiber dizilimine sahip katların ise, 

darbe enerjisinin emilimine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir (Long ve arkadaşları, 2021). 

Kompozit malzemelerin modellenmesinde, çeşitli kriterler dahil edilmiştir. Kompozit 

laminatların kuş çarpması hasarını tanımlamak için Hashin Kırılma Kriterleri ile ortotropik 

doğrusal elastik formülasyonun uygulandığı görülmektedir (Heimbs ve Bergmann, 2012; 

Zhou, Sun ve Huang, 2020). Benzer şekilde, kuş çarpması altında kompozit kanat flap ve fan 

kanatlarının hasar davranışını karakterize etmek için Chang Chang Kriterleri de kullanılmıştır 

(Orlando, Marulo, Guida ve Timbrato, 2018; Nishikawa, Hemmi ve Takeda, 2011). 

Smojver ve Ivancevic (2010), kompozit malzeme ve Nomex bal peteğinden oluşan bir 

kanatçık sandviç yapısının ezilme davranışını modellemiştir. Hu (2016), helikopter kompozit 

kokpit yapısının kuş çarpması tepkisini tahmin etmek için Tsai-Hill Teorisini kullanmıştır. 

Kumar (2018), kuş çarpması altında kompozit burun kaportası yapısının sertlik azalmasını 

simüle etmek için enine ve kesme hasarı değişkenlerini tanıtmıştır.  

Genel olarak, yukarıda önerilen modeller, kompozit yapıların büyük arızadan önceki 

deformasyonunu doğru bir şekilde tahmin edebilir. Ancak, bunlardan çok azı kompozit 

malzemelerin doğrusal olmama (non-lineer) ve gerinim oranı bağımlılığını dikkate almıştır. 

Ladeveze ve Ledantec (1992) tarafından önerilen ve kompozit malzemenin doğrusal olmayan 

davranışını hasar enerji salınım oranı ile ortaya koyan yapısal modeli kullanan Johnson 
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(2006), kompozit bir ön kenara kuş çarpması olayını modellemiştir. Simülasyon sonuçlarının 

testte gözlemlenen hasar davranışıyla uyumlu olduğu görülmüştür.  

Georgiadis, Gunnion, Thomson ve Cartwright (2008), kuş çarpması altında kompozit 

hareketli firar kenarının tam doğrusal olmayan davranışını simüle etmek için iki fazlı bir 

malzeme modeli kullanmıştır. Kırılma gerinimleri ve hasar parametreleri matris ve fiberlerin 

mukavemet davranışını bağımsız olarak karakterize etmektedir ve modelin hem orta hem de 

yüksek darbe hızları altında doğru hasar görünümü sağladığı kanıtlanmıştır. McCarthy, Xiao, 

Petrinic, Kamoulakos ve Melito (2004) ve McCarthy, Xiao, Mccarthy, Kamoulakos, Ramos 

ve Gallard (2004), fiber metal laminatlardan yapılmış bir kanat ön kenarına kuş çarpmasını 

modellemiştir. Hem doğrusal olmayan hasar davranışı hem de cam/epoksi kompozitlerin 

anizotropik gerinim hızı etkisi modele dahil edilmiştir. Kenar cidarı kuş tarafından 

delinmemiş ve çok az hasar meydana gelmiş olmasına rağmen, model tarafından tahmin 

edilen deformasyon test sonuçları ile iyi bir uyum göstermektedir. 

Bu deneysel ve sayısal tekniklerin yardımıyla, kuş çarpmasına karşı kompozit yapının 

optimum tasarımı gerçekleştirilmiştir. Hou ve Ruiz (2007), kuş çarpması altında bir dizi 

fiber/epoksi sistemli kompozit plakaları test etmiştir. Her bir malzemenin darbe direnci, eşik 

hızlarına ve daha yüksek hızlardaki hasar durumuna göre değerlendirilmiştir. En iyi elyaf ve 

reçineye sahip sistemin yanı sıra, güçlü elyafın zayıf reçine ile kombinasyonunun da 

delaminasyon yoluyla darbe enerjisini emebildiği için iyi bir darbe direnci sağladığı sonucuna 

varılmıştır. Caprio, Cristillo, Saputo, Guida ve Riccio (2019), farklı konfigürasyon ve cidar 

kalınlığına sahip çeşitli kanat ön kenarların çarpışmaya uygunluk kabiliyetini araştırmak için 

doğrulanmış bir sayısal model kullanmıştır. Sonuçlar, daha kalın cidara sahip daha kalın 

peteklerin deformasyonun azaltılması ve kuş penetrasyonunun önlenmesi açısından en iyi 

çözümü sunduğunu göstermektedir.  

Liu, Li, Yu, Gao ve Liu (2018), uçağın kompozit dik kuyruğu, radomun arkasındaki kaplama 

ve yatay kuyruk yapısı üzerinde kuş direnci kabiliyetini geliştirmek için çalışmalar 

yürütmüştür. Optimum tasarımda kiriş ekleme, köpük doldurma, eğriliği değiştirme ve üçgen 

takviyeyi sabitleme gibi önlemler alınmıştır. Geliştirilen yapıların, ağırlık artışı olmaksızın 

kuşların daha yüksek çarpma hızını taşıyabildiği kanıtlanmıştır. Kermanidis, Labeas, Sunaric 

ve Ubels (2005) ve Kermanidis, Labeas, Sunaric, Johnson ve Holzapfel (2006), yatay kuyruk 

yüzeyleri için yeni bir fiber takviyeli kompozit ön kenar tasarımı geliştirmiştir. Yapı, darbe 

yükü altında açılacak ve ön kenarın enerji emme kapasitesini artıracak 'tensor skin' adı verilen 

katlanmış bir kompozit katman ile uygulanmıştır. 

Bu çalışmada, tek yönlü (unidirectional) cam fiber takviyeli ve [0/90] fiber dizilimine sahip 

karbon fiber takviyeli tabakalı epoksi kompozit malzemeler, insansız hava aracının malzemesi 

olarak düşünülmüş ve kuşun 33 m/s, 37 m/s ve 42 m/s hızları ile kanat yapısına çarpışması 

sonlu elemanlar analiz yönteminde nolineer (explicit) analizi gerçekleştirilmiştir. Meydana 

gelen gerilme değerleri Maksimum Gerilme ve Tsai-Hill Kriterleri göz önüne alınarak 

değerlendirilmiştir. Kanat cidar kalınlık değeri değiştirilerek, yapının çarpışma sonunda 

emniyetli olup olmadığı tespit edilmiştir. Kompozit malzemeler, sonlu elemanlar analiz 

programının ilgili modülünde modellenmiştir. 

YÖNTEM 

Kuş çarpması hadisesi, bir insansız hava aracının kanadının ön kenarında gerçekleştiği 

düşünülmüştür. Bu bağlamda, kanat aerofil kesidi olarak NACA-2408 seçilmiştir. Kanat 

malzemesi için iki alternatif düşünülmüştür. Cam ve karbon fiber takviyeli tabakalı kompozit 

malzemelerin fiber dizilimleri sırasıyla [0] ve [0/90] şeklindedir. Kompozit malzemelerin 

modellemesinde ANSYS Workbench’in ACP modülü kullanılmıştır. Kuşun hareketli ve 
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kanadın sabit olduğu analizler, yine aynı sonlu elemanlar analiz programında, explicit (non-

lineer) olarak gerçekleştirilmiştir.  

İnsansız hava aracının kanat uzunluğu ve genişliği sırasıyla 1000 mm ve 500 mm olarak 

seçilmiş ve darbenin bu seçili bölgenin ortasında gerçekleştiği varsayılmıştır (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. NACA-2408 kanat profili ve kuşu betimleyen silindirik model 

 

Kuş modellenmesinde su olarak tanımlanmış katı bir yarım küre uçlu silindir geometrisinden 

faydalanılmıştır. Fakat, yoğunluk, literatüre uygun olacak şekilde 950 kg/m
3
  seçilmiştir. 

Analizde, kuş, üç değişik hızda (42 m/s, 37 m/s ve 33 m/s) kanada çarptırılmış ve farklı 

kalınlıklara sahip ( 4 mm, 8 mm, 12 mm ve 16 mm) kanat yapısının hızlara göre kompozit 

kanat malzemesinde meydana gelen deformasyon ve gerilme değerlerinin, kanat cidar kalınlık 

değeriyle değişimi gözlemlenmiştir.  

Kuş çarpması sonrasında, hava aracına ait kanadın emniyetli olup olmadığının 

belirlenmesinde Maksimum Gerilme ve Tsai-Hill kriterleri kullanılmıştır. Her iki kriter de, 

ortotropik özellik gösteren kompozit malzemeler için uygundur.  

Maksimum Gerilme Kriteri göz önüne alındığında, kanadın emniyetli olarak 

değerlendirilebilmesi için, Eş. 1, 2 ve 3’ün aynı anda sağlanması gerekmektedir (Li, 2020): 

 

          (1) 

          (2) 

          (3) 

 

Başka bir ifadeyle, bu kritere göre bu üç eşitsizlikten en az birisi sağlanmıyorsa, o noktada 

hasar oluşacaktır. Burada geçen malzeme mukavemet sembolleri ve yönleri, Tablo 1 ve Şekil 

2’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Maksimum Gerilme Kriteri mukavemet sembolleri 

 1 yönü 2 yönü 

Çeki mukavemetleri (Tensile Strengths) 
  

Bası mukavemetleri (Compression Strengths) 
  

Kesme Mukavemeti (Shear Strength): 
 

 

 

Şekil 2. Mukavemet sembollerinin yönleri (Zor, 2022) 

Tsai-Hill Kriteri, izotropik malzemeler için uygulanan von Mises çarpılma enerjisi hasar 

teorisinin anizotropik malzemelere uyarlanmış hâlidir. Bu kritere göre, düzlem gerilme 

durumunda, Eş. 4 eşitsizliği ihlâl edilirse, hasar oluşur (Zor, 2022): 

 

       (4) 

 

ACP modülünde modellemesi yapılan karbon ve cam fiber takviyeli epoksi kompozit 

malzemelerin mukavemet değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Aerofoil kesitli kanat kompozit malzeme mekanik özellikleri 

Malzeme Mekanik Özellikleri Karbon Cam 

Elastisite Modülü (Young Modulus) (X;, Y; Z) 

(GPa) 
91,8; 91,8; 90,0 35; 9; 9 

Poisson Oranı (Poisson’s Ratio) (XY; YZ; XZ) 0,5; 0,3; 0,3 0,28; 0,40; 0,28 

Kayma Modülü (Shear Modulus) (XY; YZ; XZ 

(GPa) 
3,6; 3,0; 3,0 4,7; 3,5; 4,7 

Çekme Dayanımı (X;, Y; Z) (MPa) 829; 899; 50 780; 31, 31 

Kesme Dayanımı (XY;, YZ; XZ)  (MPa) 120; 50; 50 60; 35; 60 
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BULGULAR 

Kompozit kanadın ön kenarına çarpan kuşun çarpma hızı arttıkça, doğal olarak, kanatta 

karşılaşılan von Mises gerilme değeri, her iki kompozit malzeme için artış göstermiştir. Şekil 

3’te, kuş modelinin kanadın ön kenarına çarptığı andaki deformasyonu görülmektedir. 

 

 

Şekil 3. Kuş modelinin çarpma esnasındaki deformasyonu 

 

Karbon fiber takviyeli kompozit kanadın cidar kalınlık değeri 4 mm’den 12 mm’ye 

çıkartıldığında, kuşun tüm çarpma hızlarında yaklaşık olarak aynı oranda azalma ile 

karşılaşılmıştır. 12 mm’den daha fazla cidar kalınlık değerlerinde, kalınlığın etkisinin 

özellikle yüksek hızlı (42 m/s) çarpışmada kendisini gösterdiğini ve gerilme değerinde daha 

fazla oranda azalışın meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 4). 

Cam fiber takviyeli kompozit kanat ise, karbon fiber takviyeli kompozitten farklı olarak, 

çarpışma hızı ve cidar kalınlık parametreleri altında çizilen doğrularda kırılmaların daha 

belirgin yaşandığı görülmektedir. Cidar kalınlık değeri arttıkça, gerilme değerlerinin düştüğü, 

hızın 33 m/s değerinden 37 m/s değerine arttığında, tüm cidar kalınlık değerlerinde aynı 

oranda gerilme değerinin arttığı fakat 37 m/s değerinden daha yüksek çarpışma hızında ise 

gerilme değerlerindeki artışın daha düşük eğimli artış sergilediği tespit edilmiştir (Şekil 5). 

Burada, karbon fiber takviyeli kompozitinden farklı olan durum, özellikle 16 mm cidar 

kalınlığında, eğimin çok az da olsa yön değiştirmesinin yaşanmasıdır. Çarpışma hızı artsa 

dahi, gerilme değerinin korunduğu ya da bir miktar azalış sergilediği görülmüştür. 

Sonlu elemanlar analizinde karşılaşılan gerilme değerleri Maksimum Gerilme ve Tsai-Hill 

kriterlerine göre irdelendiğinde, Tablo-3’te yer alan sonuçlarla karşılaşılır. Tablolar 

incelendiğinde, Tsai-Hill Kriterinin daha muhafazakâr olduğu ve birçok yerde, Maksimum 

Gerilme Kriterinin emniyetli gördüğü hız ve kalınlık değerlerinde hasarlı (emniyetsiz) 

sonucunu verdiği görülmektedir. Hava aracında emniyet faktörünün önemi göz önüne 

alındığında, Tsai-Hill Kriterine göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. 
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Şekil 4. Karbon fiber takviyeli kompozit kanatta kuş hızı ve kanat cidar kalınlığına bağlı 

olarak meydana gelen von Mises gerilme değerleri 

 

 

Şekil 5. Cam fiber takviyeli kompozit kanatta kuş hızı ve kanat cidar kalınlığına bağlı olarak 

meydana gelen von Mises gerilme değerleri 
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Tablo 3. Karbon (K) ve cam (C) fiber takviyeli kompozit kanadın kriterlere göre kalınlık ve 

çarpışma hızı sonucu 

Malzeme (kalınlık-hız) Maks. Gerilme Tsai-Hill 

Malzeme 

(kalınlık-

hız) 

Maks. 

Gerilme 
Tsai-Hill 

K-4-42 Hasarlı Hasarlı C-4-42 Hasarlı Hasarlı 

K-4-37 Hasarlı Hasarlı C-4-37 Hasarlı Hasarlı 

K-4-33 Emniyetli Hasarlı C-4-33 Emniyetli Hasarlı 

K-8-42 Emniyetli Hasarlı C-8-42 Emniyetli Hasarlı 

K-8-37 Emniyetli Hasarlı C-8-37 Emniyetli Hasarlı 

K-8-33 Emniyetli Hasarlı C-8-33 Emniyetli Hasarlı 

K-12-42 Emniyetli Hasarlı C-12-42 Emniyetli Hasarlı 

K-12-37 Emniyetli Hasarlı C-12-37 Emniyetli Hasarlı 

K-12-33 Emniyetli Hasarlı C-12-33 Emniyetli Hasarlı 

K-16-42 Emniyetli Emniyetli C-16-42 Emniyetli Hasarlı 

K-16-37 Emniyetli Emniyetli C-16-37 Emniyetli Hasarlı 

K-16-33 Emniyetli Emniyetli C-16-33 Emniyetli Hasarlı 

 

Şekil 6, sonlu elemanlar analiz yönteminde 42 m/s hızda gerçekleştirilen non-lineer explicit 

dinamik analizi sonunda kanat ön kenarındaki maksimum ana gerilme dağılımını 

göstermektedir. 

 

 

Şekil 6. Hızı 42 m/s olan kuş çarpmasının kanat ön kenarında meydana getirdiği maksimum 

asal gerilme dağılımı 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Karbon fiber takviyeli kompozit malzeme incelendiğinde, cidar kalınlığının 16 mm değerinin 

altında, her üç çarpışma hız değeri için emniyetsiz bir durumun meydana geldiği, cidar 

kalınlığı 16 mm olduğunda emniyetli bir durumun meydana geldiği görülmektedir (Tablo 3). 
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Cam fiber takviyeli kompozit malzeme yine Tablo 3’te incelendiğinde, Tsai-Hill Kriterine 

göre kuş çarpması hadisesine uygun olmayan bir malzeme türü olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Her iki malzeme grubu arasında kıyaslama yapıldığında, tek farkın dayanım olmadığı, güçlü 

elyafın zayıf reçine ile kombinasyonunun da delaminasyon yoluyla darbe enerjisini 

emebildiği için iyi bir darbe direnci sağladığı sonucuna varılmıştır.  
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 Z   

 u  al şman n ama    oğra ya  ers k taplar n a yer alan  oğra    ğeler n yerel ve küresel 

 ağlam a  n elenmes   r.  al şma tasar m  n tel araşt rma yaklaş m na uygun olarak 

yap lm şt r.  al şma a  .,   .,   . ve   . s n    üzeyler n e okutulmak üzere haz rlanan 

 oğra ya  ers k taplar   n elenm şt r.  ers k taplar n n  n elenmes n e  oküman anal z  ve 

betimsel analiz tekn kler  kullan lm şt r.  ers k taplar n n her   r  araşt rmaya konu e  le ek 

  rer  oküman olarak ka ul e  lm şt r.  okümanlar n   er ğ n e yer alan  oğra    ğeler 

 n el kle  oğal ve  eşer   ğeler olarak  k ye ayr lm şt r.  al şma a  n elenen  oğra ya  ers 

k taplar n a yer alan  oğal unsurlar kapsam n a  yer hareketler , yüzey şek ller , vs. g    

jeomor oloj ye  l şk n konular n yan  s ra  kl m, toprak,   tk , akarsu ve g l g     oğra   

 ğelere  l şk n konular araşt r lm şt r.  eşer  unsurlar kapsam n a  se nü us, yerleşme, tar m 

ve hayvan  l k, enerj , sanay , ulaş m, kültür, tur zm,  evre sorunlar  g     ğelere  l şk n 

konular araşt r lm şt r.  u  ğeler  ürk ye s n rlar     n e yer almas  ve   ğer ülkelerle  l şk l  

olup olmamas   urumuna g re yerel ve küresel olarak ayr şt r lm şt r.  u  ağlam a yerel ve 

küresel  üzlem    n e ver ler n  rekans ve yüz eler  al narak  et msel  stat st kler 

sunulmuştur.  ulgular a ayr  a  n elenen  oğra ya  ers k taplar n a yer alan ve  lg   eken 

yerel ve  oğra    ğelere  l şk n g rsel ve konular  n elenerek sunulmuştur.  al şma sonu un a 

 oğal unsurlar aras n a  oğal a etler, yeryüzü şek ller ,  kl m,   tk   rtüsü g    konular n  

 eşer  unsurlar aras n a ekonom k  aal yetler, Kültür,  ur zm,  oğal  evrey  koruma, g    

konular n  ne   kt ğ  tesp t e  lm şt r. Konular genell kle yerel  ğeler kapsam n a ele al nm ş 

 ununla   rl kte  lg l  konular a küresel  ağlamla  l şk len  r lm şt r.  al şma  ulgular n an 

hareketle  oğal kaynaklar n   l n l  kullan m na ve  evre sorunlar n n ulusal ve uluslararas  

etk ler ne y nel k   er ğ n zeng nleşt r lmes   ner le  l r.  

Anahtar Kelimeler: Ders kitaplar ,  oğra ya  ersi  ğretim program ,  oğra i unsurlar. 
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EXAMINATION OF GEOGRAPHICAL ELEMENTS CONTAINED IN 

GEOGRAPHY TEXTBOOKS IN A LOCAL AND GLOBAL CONTEXT 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the geographical elements contained in geography 

textbooks in a local and global context. The study design was carried out in accordance with 

the qualitative research approach. 9 In the study., 10., 11. and 12. geography textbooks 

prepared to be taught at grade levels were examined. Document analysis and descriptive 

analysis techniques were used in the examination of textbooks. Each of the textbooks has 

been accepted as a document that will be the subject of research. The geographical elements 

contained in the content of the documents are primarily divided into natural and human 

elements. Within the scope of the natural elements contained in the geography textbooks 

examined in the study; ground movements, surface shapes, etc. in addition to issues related to 

geomorphology such as climate, soil, plants, streams and lakes, issues related to geographical 

elements such as have been investigated. Within the scope of human elements, issues related 

to items such as population, settlement, agriculture and animal husbandry, energy, industry, 

transportation, culture, tourism, environmental problems were investigated. These items have 

been separated locally and globally according to whether they are located within the borders 

of Turkey and whether they are related to other countries. In this context, descriptive statistics 

are presented by taking the frequencies and percentages of the data in the local and global 

planes. In the findings, visuals and topics related to local and geographical elements that are 

of interest and included in the geography textbooks examined have also been examined and 

presented. As a result of the study, it was determined that issues such as natural disasters, 

landforms, climate, vegetation stand out among the natural elements: economic activities, 

culture, tourism, protection of the natural environment among human. The topics were usually 

covered within the scope of local elements, but related topics were related to the global 

context. Based on the findings of the study, it may be suggested to enrich the content aimed at 

the conscious use of natural resources and the national and international effects of 

environmental problems. 

Keywords: Textbooks, geography course curriculum, geographical elements. 

 

G   Ş 

Coğra ya  ersi yaşamla  ağlant s n n  tesin e yaşam n ken isini yans tmakta  r.  ers 

kitaplar n n  erste  ğrenme  aaliyeti ve  ğren ilere yol g steri i  ir unsur olmas  se e iyle 

 üyük  nem taş   ğ  ya s namaz  ir ger ektir. Coğra ya  ersi  ğretim program na 

 ak l  ğ n a  oğal ve  eşeri unsurlar n hem yere hem  e küresel  ağlam a ilişkilen irilerek 

kazan mlara ayr şt r l  ğ  g rülmekte ir. Fakat ayn   zelliği kazan mlar ile  ers kitaplar -

etkinlik uyumu a  s n an g rmek ol uk a gü tür.    

  r  ers süre  n ek   ers k ta  n n rolü,  üyük  l ü e    n e  ulun uğu eğ t m s stem  ve 

 ğretmenlere  ağl  olarak  eğ şkenl k g stermekte  r    e narz,        ark,        kt  

Jennings, 2006: 11). Bu sebeple ders kita  n n  nemi  ağl   ulun uğu  ğretim program  ve 

eğitim sistemi  l üsün e  eğerlen irilmekte ir. 
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 ers k ta  ,   r  ers n eğ t m program , ama lar ,  lke, y ntem ve  ers konular na g re 

haz rlanm ş temel   lg  kaynağ  eser olup,  u esere ge m şte, asl  kaynakt r   oğanay,       

219).  

 ers k ta  ,  el rl   l ütlere g re  n elen  kten sonra  ell    r okul, s n   ya  a  ers    n 

 ğretmen ve  ğren  lere temel kaynak olarak  ne- r len   r k tapt r  Oğuzkan,          .  y  

haz rlanm ş   r  ers k ta  , hem  ğretmenlere hem  e  ğren  lere  üyük yarar sağlaman n 

yan n a eğ t m ve  ğrenme etk nl kler n e k lavuzluk e er   emer  ,          .  u  ağlam a 

 ers k taplar ,  ğretme- ğrenme süre  n n vazge  lmez ve en  ok kullan lan  oğu zaman  a 

tek g rsel ara lar   r   aş,            em rel,          .  

 on zamanlar a mult me ya ve  nternet g    ara lara olan ulaş m kolayl ğ na rağmen, 

 ğrenme- ğretme süre  n e  ers k taplar n n  ask n rolü  evam etmekte  r  Graves ve 

 urphy,             al or ,      .  ers k taplar  gel şm ş ülkeler e  ersler n n tel ğ n  

art rmak    n kullan lmakta  r.  ürk ye  e  e  ers k taplar , temel   r   lg  kaynağ  

 urumun a  r  Kaya,          . Fakat ülkemiz e  ers kitaplar   ğren iye yol g steri i 

olmas n an ziya e  ğretmenin  ağl  kal  ğ   ir k lavuz  zelliği   ş na   kamamakta  r.  

Günümüz eğ t m ve  ğret m anlay ş n a   lg y  ol uğu g    almak yer ne   lg y   ulma, kul- 

lanma ve   lg y  yap lan  rma  n plana   km şt r.  rogram gel şt rme  le  lg l  tüm 

yaklaş mlar  u merkez e şek llenm ş,  olay s yla  a eğ t m ve  ğret m süre  n e  e er  

kazan  rmaya y nel k he e ler  e yer alm şt r    ll  Eğ t m  akanl ğ ,      .  

 n ak ülkem z e  e er  ve  eğerlere y nel k olarak  ğren   mer- kezl   şlen şler ve 

etk nl kler yazmak henüz  ok yen   r.  u yen   u- rumla yüz yüze gelm ş ve klas k yaklaş ma 

g re eğ t m alm ş  ğret- menlere esk  eğ t mler n n yer ne yap lan  rma   yaklaş m a  na 

 E  tara  n an verilen h zmet     eğ t mler  ok az ve yeters z sev ye e  r   rtv nl ,      . 

Coğra ya  ers kitaplar  ve  oğra ya  ersi  ğretim program n a üniteler   oğal sistemler, 

 eşeri sistemler, küresel ortam    lgeler ve ülkeler,  evre ve toplum olarak  elirlenmiştir. 

 

       

 vren ve  rneklem  

 raşt rman n evreni olarak Coğra ya  ers kitaplar   elirlenirken  rneklem olarak ise  oğra ya 

 ersi  ğretim program  ile      y l n a okutulan  .,   .,   . ve   . s n  a ait  oğra ya  ers 

kitaplar  se ilmiştir.  ers kitaplar n n in elenmes n e  oküman anal z  ve  et msel anal z 

tekn kler  kullan lm şt r.  ers k taplar n n her   r  araşt rmaya konu e  le ek   rer  oküman 

olarak ka ul e  lm şt r.  okümanlar n   er ğ n e yer alan  oğra    ğeler  n el kle  oğal ve 

 eşer   ğeler olarak  k ye ayr lm şt r. 

 oküman anal z , yaz l   elgeler n   er ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek    n 

kullan lan   r n tel araşt rma y ntem   r   a h,      .  okü- man anal z ,  as l  ve 

elektron k materyaller olmak üzere tüm  elgeler   n ele- mek ve  eğerlen  rmek    n 

kullan lan s steml    r y ntem  r.   tel araşt rma a kullan lan   ğer y ntemler g     oküman 

anal z   e anlam   karmak,  lg l  konu hakk n a   r anlay ş oluşturmak, amp r k   lg  

gel şt rmek    n ver ler n  n elen- mesini ve yorumlanmas n  gerektirmekte ir  Cor in & 

Strauss, 2008).  
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BULGULAR 

Tablo 1.  .   n   Coğra ya  ers kita  n a Yer  lan Coğra i Ögelerin Yerel ve Küresel 

 ağlam a  naliz E ilmesi 

 oğrafi  geler Yerel  üresel 

Konum 

✓ 

✓ 

Mekan ✓  

Yer ve Zaman ✓  

Hareket ✓  

 oğal ve  eşeri Otam ✓ ✓ 

Tablo 2.   .   n   Coğra ya  ers kita  n a Yer  lan Coğra i Ögelerin Yerel ve Küresel 

 ağlam a  naliz E ilmesi 

 oğrafi  geler Yerel  üresel 

Konum 

 

✓ 

Mekan ✓  

Yer ve Zaman ✓ ✓ 

Hareket ✓  

 oğal ve  eşeri Otam ✓ ✓ 

 

Tablo 3.   .   n   Coğra ya  ers kita  n a Yer  lan Coğra i Ögelerin Yerel ve Küresel 

 ağlam a  naliz E ilmesi 

 oğrafi  geler Yerel  üresel 

Konum 

 

✓ 

Mekan ✓  

Yer ve Zaman  ✓ 

Hareket ✓  

 oğal ve  eşeri Otam  ✓ 

 

Tablo 4. 12.   n   Coğra ya  ers kita  n a Yer  lan Coğra i Ögelerin Yerel ve Küresel 

 ağlam a  naliz E ilmesi 

 oğrafi  geler Yerel  üresel 

Konum 

 

✓ 

Mekan  ✓ 

Yer ve Zaman ✓ ✓ 
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Hareket ✓  

 oğal ve  eşeri Otam ✓ ✓ 

 

 eri  oplama  raçları 

 oküman anal z , yaz l   elgeler n   er ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek    n 

kullan lan   r n tel araşt rma y ntem   r   a h,      .  okü- man anal z ,  as l  ve 

elektron k materyaller olmak üzere tüm  elgeler   n ele- mek ve  eğerlen  rmek    n 

kullan lan s steml    r y ntem  r.   tel araşt rma a kullan lan   ğer y ntemler g     oküman 

anal z   e anlam   karmak,  lg l  konu hakk n a   r anlay ş oluşturmak, amp r k   lg  

gel şt rmek    n ver ler n  n elen- mesini ve yorumlanmas n  gerektirmekte ir  Cor in & 

Strauss, 2008).  

Verilerin Analizi 

  les ve Hu erman a        g re n tel ver  anal z   ver ler n toplanmas , ver ler n azalt lmas , 

ver ler n g ster lmes , sonu    karma ve  oğ- rulama olarak ü  aşamal   r.  oplanan ver ler  

anal z e erken  et msel ve   er k anal z    ş n a s ylem anal z ,  oküman anal z  g    

tekn kler  e kullan lmakta  r  Y l  r m &   mşek,      .  u araşt rma kapsam n a  n elenen 

tekn k  oküman anal z   r.  

BULGULAR 

 okümanlar n   er ğ n e yer alan  oğra    ğeler  n el kle  oğal ve  eşer   ğeler olarak  k ye 

ayr lm şt r.  al şma a  n elenen  oğra ya  ers k taplar n a yer alan  oğal unsurlar kapsam n a  yer 

hareketler , yüzey şek ller , vs. g    jeomor oloj ye  l şk n konular n yan  s ra  kl m, toprak,   tk , 

akarsu ve g l g     oğra    ğelere  l şk n konular araşt r lm şt r.  eşer  unsurlar kapsam n a  se nü us, 

yerleşme, tar m ve hayvan  l k, enerj , sanay , ulaş m, kültür, tur zm,  evre sorunlar  g     ğelere 

 l şk n konular araşt r lm şt r.  u  ğeler  ürk ye s n rlar     n e yer almas  ve   ğer ülkelerle  l şk l  

olup olmamas   urumuna g re yerel ve küresel olarak ayr şt r lm şt r.  u  ağlam a yerel ve küresel 

 üzlem    n e ver ler n  rekans ve yüz eler  al narak  et msel  stat st kler sunulmuştur.  ulgular a 

ayr  a  n elenen  oğra ya  ers k taplar n a yer alan ve  lg   eken yerel ve  oğra    ğelere  l şk n g rsel 

ve konular  n elenerek sunulmuştur. 

     Ş         UÇ  

 al şma sonu un a  oğal unsurlar aras n a  oğal a etler, yeryüzü şek ller ,  kl m,   tk   rtüsü 

g    konular n   eşer  unsurlar aras n a ekonom k  aal yetler, Kültür,  ur zm,  oğal  evrey  

koruma, g    konular n  ne   kt ğ  tesp t e  lm şt r. Konular genell kle yerel  ğeler 

kapsam n a ele al nm ş  ununla   rl kte  lg l  konular a küresel  ağlamla  l şk len  r lm şt r. 

 al şma  ulgular n an hareketle  oğal kaynaklar n   l n l  kullan m na ve  evre sorunlar n n 

ulusal ve uluslararas  etkiler ne y nel k   er ğ n zeng nleşt r lmes   ner le  l r.  
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ÖZET 

Yaşam koşullarının düzeni tarih boyunca gerek yeni anlayışlar, yeni sistemler, buluşlar, 

teknolojik gelişmeler gibi nedenlerle gerekse de zorunluluklar sebebiyle değişim ve gelişim 

göstermiştir.  Yakın geçmişte yaşadığımız ve yaşamaya devam ettiğimiz COVID 19 

Pandemisi de toplumsal hayatta benzer değişikliklere sebep olmuş ve özellikle çalışma 

hayatında Yeni Normal denilen bir düzene geçişi tetiklemiştir. Pandemi dönemindeki 

zorunluluk kaynaklı uygulamaların artık hayatımızın bir parçası olması anlamını taşıyan bu 

kavram, geçmişte normal olarak adlandırdığımız ve algıladığımız düzenin dışında yeni bir 

düzenin artık bizim için normal olarak algılanması gerektiğini ifade etmektedir. 

Yeni Normal düzenin çalışma hayatındaki önemli unsurlarından biri, geçmişte de uygulanan 

ama yeni dönemde daha sık rastladığımız, esnek çalışma uygulaması olmuştur. İlk işyerlerinin 

ortaya çıkışından itibaren, çalışma koşulları ve saatleri değişim göstermiştir. Ancak, esnek 

çalışma saatlerinin modern anlamda ilk uygulaması, 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. 

Bu dönemde, işyerlerinin çalışma saatleri ve koşullarında büyük değişiklikler olmuş ve 

işyerlerinde çalışanların iş koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 

esnek çalışma saatleri uygulaması ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise, teknolojinin uzaktan 

çalışmayı daha kolay hale getirmesi ve şirketlerin çalışanları için iş-yaşam dengesini 

iyileştirme çabası nedeniyle esnek çalışma saatleri uygulaması, birçok işyerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

Esnek zaman planlaması olarak da bilinen esnek çalışma saatleri, geleneksel 9'dan 5'e çalışma 

saatleri dışındaki zamanlarda da çalışmaya izin veren bir çalışma düzenlemesini ifade eder. 

Bu tür bir düzenleme, daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlayarak ve üretkenliği artırarak hem 

işverenlere hem de çalışanlara fayda sağlayabilir. Esnek işe başlangıç ve iş bitiş zamanı, yarı 

zamanlı çalışma, uzaktan çalışma ve sıkıştırılmış çalışma haftaları gibi seçenekleri içeren 

esnek çalışma düzenlemeleri, işverenler tarafından çalışanları çekmek ve elde tutmak için 
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sunulabilir. Esnek çalışma saatleri, genellikle daha iyi bir iş-yaşam dengesi ve kendi 

zamanlarını yönetme becerisi isteyenler için tercih edilen bir çözümdür. Bu yöntem, 

çalışanların işlerini yaparken aynı zamanda kişisel ve ailevi ihtiyaçlarına da uyum 

sağlamalarına yardımcı olur. Çalışanların çalışma zamanlarını daha iyi yönetmeleri ve çalışma 

ortamlarını daha iyi düzenleyebilmeleri, verimliliği artırabilir. Bunun yanı sıra özellikle 

uzaktan çalışma koşullarında,  çalışanların ofis maliyetlerine ihtiyaçları olmayabilir, bu da 

işgücü maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca esnek çalışma uygulaması işten ayrılma, sessiz istifa 

veya örgütsel sessizlik gibi sorunları azaltabilir. Bununla beraber çalışanların fiziksel olarak 

birbirinden uzaklaştığı bu sistemde iletişim ve takım çalışmasında yaşanabilecek zorlukların 

yanı sıra işyerinde bulunmayan çalışanlar açısından izolasyon ve yalnızlık riski artabilir. 

Sistemin etkin yürümesi için çalışanların çalışma zamanlarını daha iyi yönetmeleri ve daha 

fazla özveri göstermeleri gerekebilir. Evden çalışma esnasında özel hayatın gizliliğini 

korumak da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sonuç olarak esnek çalışma uygulamasının 

artılarını ve eksilerini dikkatlice değerlendirmek ve kanun, yönetmelik gibi yasal 

düzenlemelere, çalışana, işverene uygun olup olmadığını belirlemek önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yeni normal, çalışma hayatı, esnek çalışma 

 

EVALUATION OF FLEXIBLE WORKING PRACTICES IN THE NEW NORMAL 

POST-COVID-19 

ABSTRACT 

The organization of living conditions has changed and evolved in time, both due to new 

understandings, new systems, innovations, technological developments, and also due to 

necessities. For example, the COVID-19 pandemic has also caused similar changes in social 

life and has triggered the transition to a new normal in the working life. This idea implies that 

a new order, distinct from the one we used to refer to and consider as usual, should now be 

perceived as normal for us because the practices that were necessary during the pandemic 

time have incorporated into our lives. One of the fundamental elements of the new norm is in 

the working life is the flexible work practice, which has already been used before but has been 

more commonly encountered in the new period. From the emergence of the first workplaces, 

working conditions and hours have changed. However, the first modern application of flexible 

working hours was in the mid-20th century. This time, there were some significant 

adjustments in the working hours and conditions of workplaces, and due to the efforts made to 

enhance the working environment for employees, the practice of flexible working hours 

emerged. Today, due to the ease of remote work provided by technology and the efforts of 

companies to their employees' ability to reconcile work and life, the utilization of flexible 

scheduling is widely used in many workplaces. 

Flexible working hours, also known as flexible time planning, refers to a work arrangement 

that enables individuals to work outside of the standard 9 to 5 hours. Such an arrangement can 
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benefit both employers and employees by providing a better work-life balance and increasing 

productivity. Flexible work arrangements including options such as variable start and end 

times, part-time work, remote work, and compressed work weeks can be provided by 

businesses to entice and keep staff. Flexible working hours are often preferred by those who 

want a better work-life balance and the ability to manage their time. This method helps 

employees to adapt to their personal and family needs while working. Employees' capacity to 

effectively arrange their working hours and organize their working environment can increase 

efficiency. Additionally, when it comes to remote working, employees may not need office 

costs, which can reduce labor costs. Flexible work practices can also reduce problems such as 

resignation, silent resignation, or organizational silence. However, in this system where 

employees are physically separated from one another, there may be problems in 

communication and teamwork, as well as a risk of isolation and loneliness for employees who 

are not in the workplace. For the system to function effectively, employees may need to better 

manage their working hours and show more dedication. Protecting the privacy of personal life 

is also an important issue while working from home. It is crucial to carefully weigh the 

benefits and drawbacks of flexible working, determine whether it is in compliance with legal 

regulations such as laws and regulations and suitable for both employees and employers. 

Key Words: COVID-19 pandemic, new normal, working life, flexible working 

GİRİŞ 

Yaşam koşullarını değişikliğe zorlayan sosyal, siyasi, teknolojik gelişmeler toplumların tarihi 

boyunca ortaya çıkmış ve yaşama, çalışma, hayatta kalma, mücadele etme yöntemlerini 

dönüştürmüştür. Çalışma hayatındaki en önemli değişim aşamalarından biri olan Endüstri 

Devrimi’nin çalışma şekillerinden iş-hayat dengesine uzanan etki alanındaki dönüşümün bir 

benzerini yakın geçmişimizde Covid-19 pandemisi döneminde de yaşadık ve yaşamaya 

devam ediyoruz (Vyas, 2022:155).  

Pandemi dönemi boyunca hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve bireylerin sağlığını 

korumak amacıyla bir dizi önlemler alınmıştır. Fiziksel temasın azaltılması odağındaki bu 

önlemler çalışma hayatına uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modelleri olarak 

yansımıştır. Bu uygulamalar ile özel sektörde ekonomik faaliyetlerin devamı ve yaşanabilecek 

kayıpların önlenmesi amaçlanırken kamu hizmetlerinin de aksamadan devam ettirilmesine 

çalışılmıştır (Özkanan, 2022:354).  

Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sonrası çalışma hayatında “Yeni Normal” kavramı ve bu 

yeni süreçte eskiye nispeten daha geniş uygulama alanı bulan esnek çalışma yöntemi 

incelenmiştir. 

KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2019 yılının sonlarında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 virüsü kaynaklı 

hastalık salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önce 30 Ocak 2020 tarihinde 
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Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu olarak sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmanın ardından 

kısa süre içerisinde virüsün dünya çapında 100’den fazla ülkede hızla yayılması sonucu DSÖ 

salgını pandemi (küresel salgın) olarak tanımladı (Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü (2020). Dünya genelinde salgından etkilenen ülkelerin hükümetleri, bulaşma 

oranlarını azaltmak ve acil servislerin yükünü hafifletmek için sokağa çıkma yasağı önlemleri 

uygulamak zorunda kaldı (Tušl vd., 2021:2). Salgının yayılmasını önlemek için alınan 

önlemler, seyahat etmeyi ve bir arada bulunmayı gerektiren faaliyetleri neredeyse tamamen 

durdurmak suretiyle sanat, eğlence, turizm, ulaşım ve konaklama sektörlerini özellikle 

etkiledi. Ancak önlemlerin ekonomi ve istihdam piyasasına etkileri bu kadar sınırlı değildi, 

çünkü çalışma pratikleri, seyahat kısıtlamalarına, sosyal mesafeyi koruma önlemlerine ve 

diğer toplumsal hijyen protokollerine uygun hale getirilmek zorunda kaldı (Eurofound, 

2021:3). 

Dünya çapında birçok şirket ve kurum, duruma hızlı bir şekilde uyum sağlayarak çalışanlarını 

korumak adına yeni çalışma şekillerine geçiş yaptı. Pandemi öncesinde, ofislerin verimlilik, 

çalışma kültürü ve başarı için önemli olduğu görüşü yaygınken pandemi sırasında çalışanların 

önemli bir kısmının evden çalışmaya geçtiği görüldü. Bu değişim esnasında evden çalışmayı 

kolaylaştıran video-konferans gibi dijital işbirliği şekilleri için gerekli teknolojiler hızlı ve 

etkili bir şekilde benimsenerek uygulamaya geçirildi. Uygulamada, çalışma koşullarının ve 

yeni çalışma ortamlarının ulaştığı nokta, iş dünyasınca beklenenden daha iyi olmuştur 

(Boland vd., 2020).  

Pandemi sırasında sağlık hizmetleri, gıda üretimi ve dağıtımı, temizlik hizmetleri gibi fiziki 

olarak işin olduğu yerde bulunulması gereken sektörler dışında hem kamu kurumları hem de 

özel sektör kuruluşları çeşitli yöntemlerle esnek çalışmayı uygulamayı seçti ve bu sayede 

çalışanlarının evlerinden çalışmasını sağladı. Örneğin, finansal hizmetler, müşteri hizmetleri, 

pazarlama ve satış gibi sektörlerde çalışanların çoğu esnek çalışma uygulaması sayesinde 

evlerinden çalışabildi. Pandemi sırasında esnek çalışma uygulaması sayesinde birçok işletme 

çalışmalarını sürdürebilmiş ve işlerini aksatmadan yürütebilmiştir. 

COVID-19 pandemisinin yarattığı zorunlu izolasyon ve kapanma tedbirlerinin neden olduğu 

yeni yaşama ve çalışma düzenlemeleri “yeni normal” kavramı olarak adlandırıldı. Bu kavram 

bize sokağa çıkma, alışverişe gitme, işe gitme, çalışma, eğlenme gibi normal hayatımızın 

temel aktivitelerini yine yapacağımızı fakat tüm bunları, kendilerine ait yeni düzenlemelerle 

yapacağımızı anlatır. Dolayısıyla yeni normal, normal hayatımızı yeni bir düzende 

sürdüreceğimiz anlamına gelmektedir. 

ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMASI, AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

Çalışma hayatında yeni normal düzene geçişteki en önemli araçlardan biri esnek çalışma 

uygulaması olmuştur. Esnek çalışmanın yöntemleri arasında yer alan evden çalışma, bu 

dönemde, hem toplum sağlığını koruma hem de olası ekonomik olumsuzlukları en aza 

indirme adına önemli bir uygulama olmuştur (Akbaş Tuna ve Türkmendağ, 2020:3247).  
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Esnek çalışma uygulaması, geleneksel mesai saatlerinin dışındaki zamanlarda da çalışılabilen 

ve mesaiye uymaktan ziyade işlerin hedeflenen zamanda bitirilmesine odaklanan bir çalışma 

düzenlemesini ifade eder. Esnek mesai düzenlemeleri, yarı zamanlı ya da uzaktan çalışma, 

sıkıştırılmış çalışma haftaları gibi esnek çalışma yöntemleri, çalışan açısından daha iyi bir iş-

yaşam dengesine ulaşmayı sağlayabildiği gibi işveren açısından da çalışanın motivasyonunu, 

üretkenliğini ve dolayısıyla işin verimliliğini artırabilir. 

İş-yaşam dengesi, çalışan bireyin hem işiyle hem de özel hayatıyla ilgili yükümlülüklerini 

zamanında ve mümkün olduğunca eksiksiz tamamlamasını ifade eder (Koruca ve Boşgelmez, 

2018:33). İş-yaşam dengesinin başarıyla sürdürülmesi, kişinin genel mutluluğu, hayattan 

aldığı tatmin, motivasyonu ve dolayısıyla verimliliği açısından önemli bir unsurdur. Bu 

dengenin bozulması iş ve özel hayat arasındaki çatışmaları artırabilir ve bu çatışmanın 

ortasındaki bireyin mutluluğu ve bu iki hayat alanındaki verimliliği olumsuz etkilenir. Koruca 

ve Boşgelmez (2018:34) tarafından bir işyerinde yapılan araştırmada, katılanların %69,6’sı 

ailelerine yeterince zaman ayıramadıklarını ifade ederken, yine bu kişilerin çoğu esnek 

çalışma saatlerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla çalışanlar, iş-yaşam 

dengesini kurma adına kendi çalışma düzenlerini belirleme gücüne sahip olmak 

istemektedirler ve bunun yolunun da esnek çalışma uygulamaları olduğunu düşünmektedirler. 

Özkanan (2022:360) tarafından pandemi sürecindeki esnek çalışma uygulamalarıyla ilgili 

yapılan araştırmada ise katılanların %60’ı yeni çalışma biçimlerini olumsuz değerlendirirken, 

olumlu değerlendirenlerin yorumlarının odağında ise iş yerindeki görevlerini uzaktan 

tamamlayabilerek aynı zamanda ailelerine ve özel hayatlarına daha çok vakit ayırabilme 

imkânı olmuştur. 

Esnek çalışma, çalışanların daha esnek zaman yönetimi yapabilmelerine ve işyeri dışında 

daha verimli çalışma ortamları bulabilmelerine yardımcı olabilmektedir. Çalışanların daha 

verimli çalışma ortamları bulmaları, onların daha iyi odaklanmalarını ve daha az zaman 

kaybetmelerini sağlayabilmektedir. Yine bu yöntemde çalışanlar daha esnek zaman yönetimi 

yapabilirler. Bu onların kişisel ve profesyonel sorumluluklarını daha kolay yerine 

getirmelerine yardımcı olabilmektedir. Bu sayede iş ve yaşam dengesinin düzenlenebilmesi de 

çalışanların motivasyonuna ve verimine katkı sağlayabilmektedir.  

Ancak bu avantajların yanı sıra, esnek çalışmanın dezavantajları da bulunmaktadır. 

Çalışanların iş yerinden ayrı olması, iletişim sorunlarına neden olup koordinasyon ve işbirliği 

açılarından zorluklar yaratabilir. Yine çalışanların iş yeri dışında çalışması için belirlediği 

ortam planlandığı gibi destekleyici olmayabilir. Bu da çalışmanın kalitesini ve verimini 

etkileyebilir. Bunların yanı sıra, yapılan çalışmalarda esnek çalışma sebebiyle iş yerinde 

bulunmama bazı çalışanlarda sosyal ayrılık ve yalnızlık hissetmeye neden olabilmektedir. 

Esnek çalışmanın avantajları ve dezavantajları esnek çalışmanın yöntemine göre ya da 

çalışılan sektöre göre de değişiklikler gösterebilmektedir. International Labor 

Organization(Uluslararası Çalışma Örgütü’nün- 2016:15-16)’ın uzaktan çalışmayla ilgili 
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araştırmasında bu yöntemin avantajları ve dezavantajları(Bknz. Tablo 1) şu şekilde ortaya 

konulmuştur: 

Tablo 1. Uzaktan Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları 

 Avantajlar Dezavantajlar 

Çalışanlar   Seyahat sürelerinin ve 

masraflarının azalması,  

 Esnek zaman yönetimi ve 

çalışma tercihleri yapabilme, 

 Bakmakla yükümlü olunan 

kişilerle daha rahat ve esnek 

şekilde ilgilenebilme,  

 İş-yaşam dengesinde daha 

özerk planlama yapabilme, 

 Daha yüksek iş tatmini,  

 Daha düşük iş kaynaklı stres 

 İş-aile hayatı çatışmalarının 

azalması. 

 İş-kişisel yaşam 

sınırının 

bulanıklaşması, 

 İş-aile çatışmasının 

artması, 

 Tatilde çalışmak 

durumunda kalmak, 

 İşle bağını koparma 

zorluğu, 

 Sosyal ve profesyonel 

izolasyon, 

 Profesyonel gelişim 

ve network fırsatlarını 

kaçırma. 

İşveren  Ofis maliyetlerinin azalması, 

 Karlılığın artması,  

 İş-yaşam dengesinin daha iyi 

düzenlenmesi sonucu 

çalışanların işyerinde kalma 

isteğinin artması ve bu sayede 

çalışan devir hızı oranının  

düşmesi,  

 Daha geniş bir coğrafyadan 

çalışanları seçebilme sonucu 

yetenek havuzunun 

genişlemesi,  

 Çalışanların bu çalışma 

yöntemini cazip görmesi 

sonucu kuruluşun cazibesinin 

artması. 

 Evde ofis kurma 

maliyetleri, 

 İletişim maliyetlerinin 

artması, 

 Siber güvenlik 

sorunları, 

 Bazı görevlerin bu 

yönteme uygun 

olmaması, 

 Bazı konularda işin 

kontrolünün azalması 

 

Toplum  Daha az seyahat nedeniyle 

karbon emisyonunun azalması 

ve çevreye yararlılık, 

 Ulaşım altyapısı talebinin 
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azalması, 

 Küresel işbirliğinin artması, 

 Uzaktan çalışmayı zorunlu 

kılacak afet durumlarına hazır 

bulunma, 

 Dezavantajlı bireyler için daha 

rahat olması. 
 

Kaynak: (ILO, 2016:26-27; Özkanan, 2022:356) 

Kaya vd.(2022:265) tarafından COVID-19 pandemisi esnasında Türkiye’de farklı sektörlerde 

esnek/uzaktan çalışma deneyimiyle ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre akademisyenler, 

bu süreçte ailelerine ve kendilerine daha fazla zaman ayırdıklarını ve dinlendiklerini, 

sorumluluklarını daha kolay yerine getirdiklerini, yaşam kalitelerinin arttığını, gelirleri 

azalmadan masraflarının azaldığını, işleri veya kurumlarıyla iletişim problemleri 

yaşamadıklarını bildirmişlerdir. Diğer taraftan, süreç boyunca motivasyonlarının ve iş 

doyumlarının azaldığını, verimliliklerinin olumlu etkilenmediğini, zamanlarını iyi 

yönetemediklerini, kişisel ve kurumsal performanslarının artmadığını, kariyerlerinin olumlu 

etkilenmediğini, teknolojik bağımlılıklarının artış gösterdiğini ve odaklanmalarının azaldığını 

düşünmektedirler. Çalışmaya katılan sağlık çalışanları ise süreçte ailelerine ve kendilerine 

daha fazla zaman ayırdıklarını ve dinlendiklerini, sorumluluklarını daha kolay yerine 

getirdiklerini, yaşam kalitelerinin arttığını, fiziksel ve psikolojik sağlıklarının olumlu 

etkilendiğini, gelirlerinde ve masraflarında azalma olduğunu, işleri veya kurumlarıyla iletişim 

problemleri yaşamadıklarını ve teknolojik bağımlılıklarının artmadığını, motivasyonlarının ve 

iş doyumlarının artış gösterdiğini, verimliliklerinin olumlu etkilendiğini, zamanlarını daha iyi 

yönetebildiklerini, kişisel ve kurumsal performanslarının artış gösterdiğini, ancak 

kariyerlerinin olumlu etkilenmediğini belirtmişlerdir. 

Bu çalışmalardan da görüldüğü üzere, esnek çalışma modeli ve çalışılan sektörler, bu 

uygulamanın olumlu ve olumsuz yanları üzerinde farklılıklara sebep olmaktadır. Dolayısıyla 

esnek çalışmanın sonuçları üzerine araştırma yaparken esnek çalışma modelinin ve çalışılan 

sektörlerin özellikleriyle bu özelliklerin sonuçlar üzerindeki etkileri ihmal edilmemelidir. 

Çalışanlar ve işverenler, çalışma sistemlerinin esnekliğini ve bunun avantajlarının önemini 

değerlendirmektedirler. COVID-19 salgını sebebiyle yürütülen farklı esnek çalışma 

uygulamaları, bu alanda yeni soruları ve önerileri de beraberinde getirmiştir. Bunlardan birisi 

haftada dört gün çalışmadır.  

YENİ UYGULAMA: HAFTADA DÖRT GÜN ÇALIŞMA  

Bir yoğunlaştırılmış hafta uygulaması olan dört günlük çalışma haftasıyla ilgili görüşlerin 

paylaşılmaya, uygulama denemelerinin yoğunlaşmaya başladığı söylenebilir.  
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Bir esnek çalışma modeli olan sıkıştırılmış/yoğunlaştırılmış çalışma haftaları, bir çalışma 

haftasında çalışılan gün sayısının azaltılması ve günlük çalışma saatlerinin uzatılması şeklinde 

uygulanabilir. Bu tip bir çalışma yapısı, çalışanların 5 iş günü çalışmamasına rağmen, aynı 

miktarda çalışma saatine ulaşmasını amaçlar. Bu sayede, çalışanların daha uzun hafta sonların 

sahip olmaları ve iş dışındaki hayatlarına daha fazla gün ayırabilmeleri hedeflenir. Bu modele 

göre çalışanlar haftada dört gün, her gün biraz daha fazla saat ama aynı maaş karşılığında ve 

aynı iş sorumluluklarıyla çalışırlar (Joly, 2022). Çalışanların iş-yaşam dengesine olumlu 

yansıyacağı için onların memnuniyetini ve dolayısıyla verimliliğini de artıracağı düşünülen 

dört gün çalışma modeli, pandemi öncesinden günümüze bazı ülkelerde pilot uygulamalarla 

denenmektedir.  

Bu konuda bilinen ilk resmi kurum uygulamasında Danimarkanın Odsherred şehrinin 

belediyesi, haftada 35 saat olan çalışma süresini koruyarak, pazartesi-perşembe günleri 

arasında mesaiyi 07.00-19.00 saatleri arası olarak belirlemiş ve çalışanlarına 3 günlük hafta 

sonu tatili yapma fırsatı sundu (Congar, 2019). Belçika’da 2022 yılının Kasım ayında 

yürürlüğe giren kanunla, vardiyalılar dışındaki çalışanlar, ücret kaybı olmaksızın ve aynı iş 

yükünü sıkıştırarak haftada dört gün çalışma seçeneği hakkını kazandı. Uygulamanın, 

çalışanların aile hayatıyla iş hayatları arasındaki dengeye olumlu yansıması bekleniyor. Yine 

bu konuda, 70 şirket ve 3300’den fazla çalışanla altı ay süren bir pilot uygulama yürüten 

İngiltere’de de, sonuçların verimlilik ve çalışan mutluluğu açılarından başarılı bulunmasıyla 

beraber, modelin kalıcı hale getirilmesi planlanmaktadır. İngiltere’de uygulanması planlanan 

modelde, ücretlerde değişiklik olmaksızın çalışma saatlerinin %20 oranında azalması, yani 4 

gün ve aynı mesai saatlerinde çalışılması, planlanırken çalışanların 5 günlük iş verimini 

üretmesi beklenmektedir. İngiltere’de yürütülen pilot program, 4 günlük çalışma haftası 

uygulamasının yaygınlaştırılmasını savunan 4 Day Week Global isimli kar amacı gütmeyen 

kuruluş tarafından yürütülmüştür. Bu kuruluşun koordinasyonunda benzer programların ABD, 

İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yürütülmesi planlanmaktadır (Joly, 2022).  

Her ne kadar İngiltere’de denenen model esnek çalışmadan ziyade çalışma saatlerinin 

azalması şeklinde olsa da farklı ülkelerde benzer konuda yürütülmüş, yürütülmekte olan veya 

planlanan denemeler, modelin farklı versiyonlarının denenebileceğini ve konunun çalışma 

hayatının gündeminde kalmaya devam edeceğini göstermektedir. Genel bir uygulama 

olmamakla beraber içinde bulunduğumuz 20. yüzyılda hem Türkiye’de hem de dünya 

genelinde özellikle global şirketlerin esnek çalışma uygulamalarını hayata geçirdiği 

bilinmektedir.   

SONUÇ 

2019 yılının sonunda başlayarak dünya genelinde etki gösteren COVID-19 pandemisi 

toplumların yaşam düzenlerini birçok açıdan etkilemiştir. Sağlık başta olmak üzere toplumsal 

hayatının öncelikli konularında meydana gelen değişikliklerin en önemlilerinden biri de 

çalışma hayatında meydana gelmiştir. Pandemiyle birlikte çalışma hayatına giren "yeni 
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normal" hayat düzeni iş yaşantısına, sağlık tedbirlerinden kaynaklanan çalışma düzeni 

değişiklikleriyle, uzaktan çalışma, dönüşümlü ve hibrit çalışma (ofis ve uzaktan çalışma 

kombinasyonu) gibi esnek çalışma modellerini getirmiştir. Bu dönemde birçok şirket ve resmi 

kurum, salgın sırasında işlerin sürdürülmesine yardımcı olacak şekilde esnek çalışma 

modellerini benimsemiştir. Bu çalışma usulleri, uygulanabildiği sektörlerde salgının 

yayılımını önlemenin yanı sıra çalışanların iş-yaşam dengesini düzenlemesinde de yeni bir rol 

üstlenmiştir. Özellikle evden çalışma uygulaması bireylerin ailelerine ve özel yaşam 

sorumluluklarına daha çok vakit ayırabilmelerine olanak tanırken, işlerin aciliyet durumuna 

göre çalışma zamanlarını kendilerinin planlayabilmesine olanak sağlamıştır. Bu yöntem çoğu 

zaman çalışanların iş-yaşam dengesini daha iyi ayarlayabilmesini sağlamıştır. Bu dengenin 

başarıyla sürdürülmesi, kişinin genel mutluluğu, hayattan aldığı tatmin, motivasyonu ve 

dolayısıyla verimliliği açısından önemli bir unsurdur. Çalışanın üretkenliğinin artması ise 

işveren açısından sistemin avantajlarından en önemlisidir. Bunun yanı sıra, çalışan devir hızı 

oranının azalması ve ofis maliyetlerinin düşmesi işveren açısından diğer olumlu sonuçlardır. 

Etkin bir şekilde uygulandığı takdirde uzaktan çalışma, ofiste çalışmaya nispeten daha olumlu 

sonuçlar verebilir. Şöyle ki; ofisten çalışma düzeninde işin tamamlanması ile mesainin 

tamamlanması birbirleriyle kolaylıkla iç içe geçebilir. Nitekim modern dönemde adı koyulan 

sessiz istifa kavramının içeriği de bu karışıklığın önemli bir tespitidir. Yani çalışan mesaisinin 

tamamladığı sürece, verilen işleri verimli şekilde yapıp yapmadığına kolayca karar 

verilemeyebilir. Bunun bir yolu işlerin sonucunun somut çıktılar olmasıdır. Uzaktan 

çalışmada ise mesainin tamamlanmasıyla işin tamamlanması birbirinden daha kolay 

ayrıştırılabilir. Dolayısıyla çalışanın işi tamamlama, işverenin de işleri somut olarak 

ölçülebilir sonuçlara bağlama ihtimali, bir gereklilik de olarak, artabilir. Böylelikle somut 

çıktılara ulaşmayan iş sayısı azalabileceği gibi, birim zamanda ulaşılan somut çıktılar ve iş 

sonuçları da artabilir. 

Esnek çalışma uygulaması avantajlarının yanında çalışanlar açısından izolasyon, iletişim ve 

koordinasyon sorunları gibi olumsuz sonuçları da olmaktadır. Yine işverenler açısından da 

işlerin kontrolünün zorlaşması ve aksaması, siber güvenlik sorunları gibi dezavantajları 

olabilmektedir. Ayrıca esnek çalışma uygulamaları her sektöre ya da her çalışma birimine 

uygun olmayabilmektedir. Dolayısıyla bu uygulamalara karar verirken bu hususların göz 

önünde bulundurulması, çalışan, işveren ve yasal düzenlemeler açılarından en uygun 

yöntemin belirlenmesi gerekmektedir.  

Günümüzde konuya dair tartışmalar, uygulamalar ve çalışmalar esnek çalışma 

uygulamalarının gelecekte daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Konuyla ilgili gelecek 

çalışmalarda farklı sektörlerde ve farklı modellerde esnek çalışma uygulamalarının sonuçları 

hakkında daha fazla araştırma yapılabilir. Ayrıca içerisinde bulunulan zaman diliminde farklı 

ülkelerde denemeleri yapılan ve yapılacak olan uygulamaların sonuçlarının hem çalışanlar 

hem de işverenler açısından değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Çünkü özellikle iş dünyasını 

ve ekonomiyi içerisinde barındıran konularda, sosyal konulara nispeten, her iki tarafından da 
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çıkarını gözeten rasyonel çözümlerin, yani kazan-kazan sonucunun aranması, uygulamanın 

sonuçlarının daha sağlıklı değerlendirilmesine imkân verecektir. 
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ÖZET 

Çin‟in Wuhan kentinde 31 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan COVID-19‟un yeni bir tip virüs 

olduğu ve bu virüsün insandan insana bulaşımının hızlı gerçekleştiği bilinmektedir. Tüm 

Dünya‟da Covid-19 virüsünün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi adına sosyal 

izolasyon yöntemleri uygulanmış ve kısmi olarak uygulanmaya da devam etmektedir. Covid-

19 pandemi süreci, sağlık sektörü, sosyal yaşamın bütün alanları, ekonomik yaşam vb. birçok 

alanı etkilediği gibi sporun tüm alanlarında da etkisini göstermiştir. Sosyal izolasyon ve 

birtakım kısıtlamaların hayata geçirildiği bu dönemde spor ve medya arasındaki ilişki 

farklılaşmıştır. Kitle iletişim araçlarının her alanda yoğun olarak kullanımının gerçekleştiği 

bir dönem içerisine girilmiştir. Hedef kitlesinde spor ile ilgili yayınları sunan kitle iletişim 

araçları “spor medyası” şeklinde adlandırılmaktadır. Ülkelerin, pandemi sürecinde kendi 

vatandaşını ve işverenini korumaya yönelik birçok tedbirler almasına rağmen yayınlanmış 

olan istastistikler, “kalabalık izleyici kitlelerince profesyonel spor etkinlikleri, her türlü spor 

hizmeti sağlayan işletmeler, sportif ürün üreten endüstri kolları, bu ürünlerin pazarlama 

zincirinde yer alan işletmeler, spor turizmi sektörü, spor teşkilatının her kademesinde çalışan 

bireyler ve bu sektörle ortak hizmet üreten/yürüten her türlü iş kolunun” büyük kayıplara 

uğradığını göstermektedir. Bu nedenle, medyaya, birliktelik ve spor organizasyonlarına dair 

heyecanın kaybedilmemesi için doğru içerikle yayın hayatına devam etmesine dair önemli 

görev düşmektedir. Dolayısıyla seyirciyle etkileşimin kaybedilmemesi için spor 

organizasyonlarının etkinliğini artırmaya yönelik medyanın daha efektif kullanılması 

gereklidir. Pandemi dönemiyle birlikte medyanın önemi daha çok hissedilmiştir. Çünkü, 

pandeminin başlangıcından itibaren büyük spor organizasyonlarındaki aktif katılımcı 

sayısının virüs bulaşım riskinden dolayı kulüplerin yayın gelirlerinin azaldığı ve maç izleme 

oranlarının düşmesiyle ilişkili olarak spor içerikli her türlü medya faaliyetlerinin arttığı 

gözlemlenmiştir. Yazılı, görsel ve sosyal medya,  spor sektöründe etkinliğini artırabilmek için 

dijital iletişim kanallarını kullanarak kitle iletişimini artırmaya yönelik fayda sağlamıştır. 

Diğer taraftan medyanın farklı iletişim kanalları kullanarak geniş bir kitleye ulaşmasının 

kişiler üzerinde negatif etkiler bırakabileceği ihtimali de göz ardı edilmemesi gereken önemli 

bir sorundur. Bireyler medyanın aktardıklarıyla spor gündemini öğrenmekte ve bilgiye 

ulaşmaktadır. Ancak, izlenme veya takip edilme kaygısıyla medya, insanlara asılsız veya 
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dayanaksız bir takım bilgiler ile spora dair gerçek dışı yansımalar ve yanlış anlaşılmalara 

imkan verebilecek yönlendirmeler yapmaktadır. Bu durumu engellemeye yönelik medya 

tarafından yapılan veri paylaşımındaki olumsuz bilgi akışını minimize etmek için ilgili kurum 

ve kuruluşlar tarafından yayın akışı öncesi haber içerik kontrolü yapılması veya hukuki 

düzenlemeler getirilmesi önem arz etmektedir.   

Spor, insanlara fiziksel fayda sağlama, mental sağlığını pozitif yönde etkileme, sosyal 

değerlerde gelişim sağlama amaçlarına hizmet eder. Spor, evrensel kültürün önemli bir 

parçası olmakla birlikte, dünya üzerinde dini, dili, ırkı, farklı olan kişileri dahi birleştiren bir 

araçtır. Aynı zamanda dünya barışına katkıda bulunmak gibi önemli bir sorumluluk da 

üstlenmiştir. Medya, toplumun bilinçlenmesi, öğrenmesi üzerinde aşırı derecede bir yetkiye 

ve etkiye sahip bir araçtır. Bu nedenle, sahip olduğu kitle iletişim kanalları sayesinde 

medyaya insanların spor ile tanıştırması noktasında önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu 

derleme kapsamında, sporun ve medyanın önemini anladığımız pandemi döneminde spor ve 

medya özellikleri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler; Spor, medya, spor medyası, pandemic, Covid-19 

 

THE RELATIONSHIP OF SPORTS AND MEDIA IN THE COVID-19 

PROCESS 

ABSTRACT 

It has been reported that there is a new type of virus that emerged in Wuhan, China on 

December 31, 2019, and the transmission of this virus from person to person is rapid. This 

virus has been named as COVID-19 by the World Health Organization. The COVID-19 

pandemic, which has been experienced all over the world, has adversely affected social and 

human life. For the purpose of reducing the effects of Covid-19 and preventing its spread, 

social isolation methods have been applied. Social isolation is seen as the most appropriate 

method to prevent the spread of the virus. Accordingly, people‟s contact with each other was 

restricted. During this period, as many areas were affected by the Covid-19 pandemic, sports 

and sports fields were also affected. In this period, when social isolation and some restrictions 

were put into practice, the relationship between sports and media has differentiated. We have 

entered a period in which mass media are used extensively in every field. Recently, mass 

communication has been considered as a concept of media in our country. In this period, the 

media gave the athletes the opportunity to be aware of each other. Sports have an important 

place in the media. Mass media that presents sports-related publications in its target audience 

is called "sports media". 

In this review, it was aimed to discuss the characteristics of sports and media and the 

relationship between them during the pandemic period, in which we understand the 

importance of sports and media. As the research method, scanning method was used. In this 

context, following findings have been reached; the epidemic affected all areas of social life, 

especially the health sector and economic life, as well as in all areas of sports. “Professional 

sports events, businesses that provide all kinds of sports services, industries that produce 

sports products, businesses in the marketing chain of these products, sports tourism industry, 

individuals working at all levels of the sports organization, and any business line that 

produces/runs joint services with this industry” have suffered great losses. The media should 
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be actively used in this period with the right content without losing the excitement about unity 

and sports organizations. It will take part in the effectiveness of future organizations in order 

not to lose interaction with the audience. Documentaries and sports content in the media will 

continue to increase due to the decrease in broadcast revenues and match watching rates since 

the beginning of the pandemic. Media causes changes in the sports sector as well as in all 

sectors. With the pandemic period, the importance of the media has been felt more. In this 

period, it has been seen that the use of digital communication to provide mass communication 

is beneficial. There is also the possibility that negative effects may be experienced as a result 

of reaching a large audience. It is important to consider the points to be careful for in content 

sharing, as there may be unrealistic reflections and misunderstandings, since the control may 

be lost very easily. Individuals learn the what happens in the world and reach the results with 

what the media conveys. For this reason, the media, “has an extreme authority and influence 

on the awareness and learning of the society.” The media, which contains the most likely 

means to introduce people to sports, has a high responsibility this aspect. Sport is an important 

part of universal culture. It is a tool that even unites people with different religions, languages, 

races and religions in the world. Sports serve the purposes of providing physical benefits to 

people, positively affecting their mental health, and improving social values. At the same 

time, it has undertaken the important responsibility of contributing to world peace. 

Keywords: Sports, media, sports media, pandemic, Covid-19 

 

GİRİŞ 
Çin Halk Cumhuriyeti‟nde 31 Aralık 2019 günü  Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip bir 

virüs bildirilmiştir. Bu virüsün insanlar arasında bulaşımının çok hızlı gerçekleştiği 

bildirilerek virüse karşı tüm dünya uyarılmıştır. Bu virüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

Covid-19 olarak isimlendirilmiştir (Görkem ve Ünal, 2010, s. 2). Covid-19 kısa sürede tüm 

dünyayı etkisi altına almıştır. Virüs, ilk ortaya çıktığı 31 Aralık 2019 tarihi sonrasında çok 

hızlı bir şekilde yayılmış ve 11 Mart 2020 yılında Türkiye‟de de ilk vaka görülmüştür. 

Başlangıçta insan vücudunun alışık olmadığı ve bağışıklık geliştirmediği bu virüsün, insan 

sağlığı üzerinde oldukça olumsuz yönde etkileri olmuştur. Ağır geçirilen hastalıklara sebep 

olarak, dünyanın pek çok ülkesinde insan ölümlerine de neden olmuş ve olmaya devam 

etmektedir (Öztürk ve Çetinkaya, 2021). 

Covid-19 insan hayatını tehlikeye atmasına ek olarak sosyalleşme konusunda da olumsuz 

etkiler yaratmaktadır. İnsanlar arasında bulamışı yüksek bu virüs etkilerini azaltabilmek ve 

yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla izole yöntemler hayata geçirilmiştir. İnsanların 

temaslarının olabildiğince azaltılması ve kısılması olarak adlandırılan sosyal izolasyon 

kavramı virüs yayılmasının önüne geçilmesi konusunda etkili bir yöntem olarak 

görülmektedir. Bu konuda hükümetler ve DSÖ bazı kararlar uygulayarak bu süreci 

başlatmışlardır. Hastalığın bulaş hızını minimum seviyeye indirmek adına alınan tedbirler 

kapsamında uygulanan kısıtlama kararları eğitim, ekonomi, spor ve sosyal hayat gibi 

insanların etkileşim içinde olduğu bütün noktoları içine almaktadır (Öztürk ve Çetinkaya, 

2021). 

Covid-19 tedbirleri sebebiyle uygulanan karantina süreci, küre8sel çapta dijital dönüşümün 

hız kazanması, teknoloji farkındalığının artması, medya aracılığıyla iletişim kurulmasına 

aracılık etmiştir (Demirdöğmez ve Gültekin, 2020). Geçmişten günümüze yaşanan her 
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pandemi, toplumlarda önemli hareketlere neden olmuş ve bazı yaklaşımların ve davranışların 

değişimine temel oluşturmuştur (Cereci, 2020).  

Pandemi döneminde tüm devletler vatandaşını korumak adına birçok önlem almışlardır. 

Bizim ülkemizde de bu süreçte, anayasamızda yer alan  “Devlet, her yaştaki Türk 

vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını 

teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur” (Anayasa, 2022).    içeriğindeki 59. Madde 

gereğince bir takım aksiyonlar alınmıştır. Bu noktada Online eğitim uygulanmaya 

başlanmıştır. öğrencilerin fiziksel aktivitelerinin devamlılığını sağlamak adına ders aralarında 

öğrenciler için düzenlenmiş spor programları uygulanmış ve ekran başında bunları yapmaları 

sağlanmıştır. Ayrıca sosyal medya üzerinden spor alanında kendini geliştirmiş ve sporu 

meslek edinmiş kişilerce düzenlenen aktivitelerle birçok sosyal medya kullanıcısı sportif 

etkinliklere online olarak kolayca erişim sağlamıştır. Hatta bu sportif etkinlikler sosyal medya 

aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmış, sportif etkinlikleri yayınlayan içerik üreticilerine tanınırlık 

ve maddi olarak fayda sağlamıştır. Böylece her yaştan bireyin bu süreçte ruhsal ve bedensel 

anlamda çöküntü yaşamasının önüne geçilmiştir.  

İletişim ağları ve medyanın önemini anladığımız ve değişimini gördüğümüz bu dönemde, 

derleme içeriğinde pandemi döneminde spor ve medyanın ilişkisi, pandeminin medyadaki 

yansımaları, bireyler üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. 

.Medya Kavramı 

İnsanın varoluşuyla ortaya çıkan etkileşim içinde olma birbiri ile iletişim kurmayı beraberinde 

getirmiştir (Öztürk ve Çetinkaya, 2021). Kitle iletişimi, yakın tarihlerde ortaya çıkan bir 

kavramdır. Basın-yayın sanayiindeki gelişim, radyo, televizyon gibi görsel ve işitsel araçların 

yaygınlaşması, teknolojideki hızlı gelişmelerin klasik basın kavramıyla ifade edilemeyecek 

hale gelmesi bunların hepsini ifade edecek bir kavrama ihtiyaç göstermiştir. Kitle iletişimi 

kavramı tüm bunları içerisinde barındırmaktadır. Kitle iletişimini sağlayan gazete, televizyon, 

dergi, radyo gibi araçlar “kitle iletişim araçları” adı ile anılmaktadır. Birçok kaynakta  “kitle 

haberleşmesi ya da kitle iletişimi” şeklinde de adlandırılmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde 

"medya" deyimi de aynı kavramı ifade etmek için kullanılmaktadır (Güler ve Demir, 2014).  

Geleneksel iletişim araçlarından farklı olan yeni medya, internet, dijital televizyon, WAP, 

GPRS, GSM gibi sayısal teknolojilerden oluşan kapsamlı bir alandır. Richard Rogers, yeni 

medya alanını üç ana özelliğinin bulunduğunu söylemektedir (Geray, 2003).  

Yeni iletişim kanalları ve teknolojileri insanların düşünce ve eserlerini birbirleri ile özgürce 

ve istedikleri zamanda paylaşabildikleri ortamlar tanımaktadır. Bu ortamlarda kişiler 

diledikleri gibi yorumlarda bulunarak eleştiri ortamı yaratabilmektedir. Sosyal medya olarak 

adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcılar aracılığıyla gerçekleşen, kitleleri ve insanları bir 

araya getirmesi ve aralarındaki interaktif etkileşimi arttırması, anında iletişim sağlayabilmesi 

bakımından önem taşımaktadır (Kahya, 2018). Sosyal medya, kullanıcının kendi oluşturduğu 

içeriği ya da bilgiyi yayınladığı ve paylaştığı çevrim içi bir ağ olarak tanımlanabilir. Bu ağ, 

kişiler ve kurumlar tarafından etkin biçimde kullanılmaktadır. İnternet üzerinden 

gerçekleşmesi sebebiyle hızlı erişime olanak vermektedir. Kullanıcılar paylaşmak istedikleri 

içerikleri, haberleri, bilgileri, düşünceleri veya anlık yaşanan olayları bunların yanı sıra da 

kampanya ve tanıtmak istediği ürünlerini de sosyal medya aracılığı ile paylaşabilmektedir 

(Kırçova ve Öztürk, 2000).  
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Sosyal medya, tüm bireylerin sevdiği veya sevmediği ama takip etmek istediği ünlülerin, 

sporcuların, sanatçıların özel hayatlarına ulaşma imkânı sağlamanın yanında taraftarı 

oldukları spor kulüplerinin, siyasi partilerin vb. aktivitelerini takip etme imkânı sunmaktadır. 

Bugünlerde artık pek çok kişi, dijital medya kanallarını, hızlı haber ve bilgi alabilmek 

amacıyla kullanmakta bu şekilde iletişim sağlamaktadırlar (Çam ve Çılgınoğlu, 2020). Sosyal 

medyanın insan hayatındaki yeri gelişen teknoloji ile önem kazanmaya başlamıştır.  

Hedef kitlesinde spor ile ilgili yayınları sunan kitle iletişim araçları “spor medyası” şeklinde 

adlandırılmaktadır. Spor medyası sporu etkileyen ve spor olaylarından etkilenen bir yapıdadır. 

Spor olaylarını geniş kitleler ile paylaşma, konu hakkında bilinç yaratma, spor kültürünü 

yayma işlevlerini yerine getirdiği gibi geniş kitleleri etkileyen ve aynı zamanda onların 

dönütlerinden de etkilenen bir yapıdadır (Dindar ve Güler, 2019) 

Modern toplumlarda kitle iletişim araçlarının önemi, yalnızca basıma adedi seyredilme ve 

beğenme oranlarıyla ölçülmemelidir. Kitle iletişim araçlarının niteliği, haber verme, 

kamuoyunu etkileme, eğitme ve eğlendirme biçim ve oranları da dikkate alınmalıdır. Medya, 

haberi seçiş ve sunuş biçimi ile kamuoyu üzerinde güçlü bir etki kurmaktadır. İnsanların 

algılarını etkileme hızı ile beraber olayların akışını da etkileyerek değiştirmektedir. Toplum 

tarafından ünlü olarak tanınan, başarılarını veya başarısızlıklarını gazetelerdeki haberlere veya 

yorumlara borçlu olan sayısız insan vardır. (Güler ve Demir1995). 

 

Spor ve Medya İlişkisi 

Spor ve  medya ilişkisi toplumda önemli bir yer teşkil etmektedir. Döşyılmaz„a (1998) göre; 

Reyting olayları açısından spor, medyanın en önemli öğesidir. Hall (2020) ifade ettiğine göre 

sportif liglerin “yayın gelirleri”, “sponsorluk ve reklam gelirleri (ticari gelirler)” ile “maç 

günü gelirleri” olmak üzere 3 temel gelir kaynağı bulunmaktadır. Büyük olarak 

adlandırabileceğimiz spor ligleri yayıncılık gelirlerine  diğer gelirlerine oranla daha çok 

güvenmektedir. Son 5 yıl içerisinde en büyük spor liglerinden elde edilen gelir tablosu 

aşağıda gösterilmiştir. Sportif faaliyetlerdeki medya haklarının küresel değeri 50 milyar dolar 

civarında; ancak bu miktarın % 60‟lık kısmını 10 önemli spor ligi oluşturmaktadır.  

 

                  Tablo 1: Büyük liglerin ortalama 5 yıllık gelirleri 
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Medya, zaman zaman şiddeti arttırıcı tutumlar sergileyebilmektedir. Kitle iletişim araçlarında 

kullanılan dil, söylem gibi içerikler de bu durumu körükleyebilmektedir. Bu bağlamda birçok 

etik ihlal söz konusu olabilmektedir.  

Spor kulüplerine vatandaşların sosyal medya üzerinden küfürlü sözler sarfetmesi “şiddet” 

sayılmaktadır. 6222 Sayılı Sporda Şiddet Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanun‟un 22. 

Maddesinde belirtildiği gibi “Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla 

açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde beş bin Türk Lirasından elli 

bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir" İçinde bulunduğumuz bu dönemde de ilgili 

kanunun uygulamaları görülmüştür. 

BULGULAR 

Pandemi ile beraber insanlar sürekli evde kalma zorunluluğu nedeniyle sıkılmış, 

bunalmışlardır. Gündemden haberdar olmak isteyen insanlar sürekli televizyon ve sosyal 

medya aracılığıyla salgınla ilgili bilgileri alırken, gerilimleri daha da artmıştır (Cereci, 2020: 

114). Bu psikoloji de insanları doğal olarak, en yakınlarında, hatta ellerinde bulunan 

geleneksel medyaya ve sosyal medyaya yönlendirmiştir. (Karabakan, 2020). Covid-19 süreci 

ile birlikte sosyal medya, tasarım odaklı düşünce yöntemleri kullanılarak, daha çok insanı 

merkeze koyan inovatif pazarlama yöntemleri uygulamaya başlamıştır. Böylece hedef 

kitlelerine ulaşımı daha kolay olabilmiştir. Örneğin; iptal edilen Tokyo olimpiyatları ve buna 

benzer spor etkinlikleriyle ilgili  inovatif sosyal medya pazarlama teknikleri, aktiviteleri, ve 

içerik üretim süreçleriyle hedef alınan kitlenin konuyla ilgili algıları daha canlı tutulması 

sağlanmıştır (Hayes, 2020). 

Beklenmedik bir anda ortaya çıkan pandemi ile beraber dünya düzeni  ve insanlık normal 

düzenini kaybetmiştir. Yapılması planlanan spor etkinlikleri iptal edilmek ve süresiz 

ertelenmek zorunda kalmıştır. Her düzeyde ve yaştaki sporcu oldukça olumsuz yönde 

etkilenmiştir (Koçak ve Özer Kaya, 2020).  

Büyük gelir getirebilecek Türkiye ve Avrupa liglerinin iptal edilmesinden sonra spor medyası, 

diğer medya kategorilerine kıyasla daha fazla olumsuz etkilenmiştir. Spor medyası içeriğine 

girebilecek oluşumların farklı bir içerik yaklaşımı geliştirmediği müddetçe aşağı yönlü trendin 

devam etmesi kaçınılmaz olacak gözükmektedir (Deloitte, 2020).  

Kısıtlamaların yaşandığı bu pandemi ile kısa bir zaman zarfında yaşanan liglerin durdurulması 

ile kulüplere ciddi miktarda maddi zararlar gelmiştir. Aynı zamanda medya ilişkileri de bu 

sebeple tehlikeye girmiştir. Bu anlamda spor örgütleri ve taraftar arasında etkileşimi(fan 

engagement)  devam ettirmek ve heyacanını devam ettirmek adına yeni yollar bulunması 

gerekmiştir (Salman ve Giray, 2020). 

Ertelenen olimpiyatlar sebebiyle oluşması beklenen reklam ve sponsorluk gelirlerin kaybının 

2 milyar dolar civarında olduğu hesaplanmakla birlikte, Tokyo‟daki yeni olimpiyat stadyumu 

için harcanan miktarın da 277 milyon doları bulduğu açıklanmıştır. Japon yetkililer 

ertelemenin toplam maliyetinin 3 milyar doları geçeceğini öngörmüştür (Türkmen ve Özsarı, 

2020).  

Bir spor kulübünün finansal başarılı olma kriterlerinden biri kapsayıcı bir lige katılmasına 

bağlıdır. NBA‟in 2020 yılındaki yayıncılık anlaşması 9 yıl boyunca 24 milyon dolar 

karşılığında yapılmışken, 2019 yılında Premier Lig için 3 yıl karşılığında 12 milyon dolar 
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değerinde yayıncılık anlaşması imzalanmıştır. MLB ligi için 7 yıllığına 5 milyon doları aşan 

bir yayıncılık anlaşması yapılmıştır. (Hall, 2020). Türkiye‟de ise futbol süper ligi için bu tutar 

410 milyon dolar olarak belirlenmişti. Ancak bütün bu liglerin durdurulması ile ön görülen bu 

gelirler elde edilememiştir (Türkmen ve Özsarı, 2020). 

NBA‟nın  yıllık 9 milyar dolarlık gelirinin yarısının yayın gelirlerinden oluştuğu 

bilinmektedir (NYTimes, 2020). Bu dönemdeki finansal kaybının yanı sıra,  sporun toplam 

ticari ve sembolik değerinin düşmesi, gelecekte spor faaliyetlerine kitlesel katılımın belki de 

eskisi gibi gerçekleşmeyecek olması gibi kötü senaryolarda düşünülmektedir. Öte yandan 

pandemi dönemi sporu, taraftar izleyici ya da seyirci olarak tüketen insanlara da sporun oyuna 

dayalı rekabetin ve hissettirdiği duygusunun aslında hayatlarımızın nasıl önemli bir parçası 

haline geldiğini aynı şekilde yoğun olarak hissettirmiştir. 

2020 yılında Covid-19 virüsü tüm dünyadaki varolan iletişim ve ulaşım ağlarını olumsuz 

etkilemiş ve ekonomik krizi de beraberinde getirmiştir. Zamanla yatırımların azalmasına 

neden olmuştur. Krizden en çok etkilenen sektörlerin başında olan havacılık sektörü 

gelmektedir. THY‟de pandemic süreciyle global sponsorluklarını azaltmış ve tasarrufa 

yönelmiştir. Kriz sebebiyle 2019 yılında Kanada futbol kulübü FC Toronto ile imzaladığı 

sponsorluk anlaşmasını uzatmamıştır. 2017 yılından itibaren sürdürdüğü ve daha önce 2021 

yılına kadar anlaşmayı uzattığı İrlanda Kriket Erkekler Takımı sponsorluğundan çekilmiştir 

(Göksu ve Keçeci, 2021). 

Küresel karantina döneminde ve devam eden pandemi sürecinde  büyümeye devam eden e-

spor dünyasında oyun satışları %63 arttı (Bingöl ve Öner, 2021). Evde zaman geçirilen bu 

dönem itibariyle insanlar internetteki video ve müzik gibi servislere de daha yoğun ilgi 

göstermeye başladı. Kullanıcılar, Sosyal medya ve  televizyondan izlenebilen video 

sayılarında ciddi manada artışa sebep olmuşlardır (Cereci, 2020).  

 

Türkiye‟de salgının bildirilmesiyle beraber 15-16 Mart tarihinden itibaren salgına karşı 

önlemlerin alınmaya başlanmasıyla Intel ESL Türkiye  Şampiyonası‟nın canlı yayın izlenmesi 

ve sosyal medya gösterimi oranları da önemli oranda arttığı görülmüştür (Bingöl, ve Öner, 

2021).  
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Pandemi dönemi sadece saha içinde değil saha dışında da sporun bileşenlerini değişime 

uğrattı. Her bir sporcu kendi içeriğini kendi yaratır hale geldi. Başrolde oldukları daha net 

biçimde hissedildi. 2020 Mayıs ayı içinde yapılan bir araştırmada sporcu bireylerin diğer 

insanlar tarafından sosyal medyada izlenme oranların %82 oranında artışta olduğu 

görülmüştür. Reklam gücünü artırmak isteyen firmalar bu yükselişle beraber stratejisini 

değiştirerek sporculara sponsorluk teklifinde bulunmaya başladı. İlk örneklerden biri olan 

Puma NBA Draftı‟nın bir numarası LaMelo Ball ve Brezilyalı yıldız Neymar ile anlaştığını 

duyurmuştur. 

Sosyal medya platformları içerisinde bulunan twitter, anlık gündem takip etmek isteyen 

bireylerin sıklıkla kullandığı bir mecra haline gelmiştir. Dünya devlet başkanları, parti 

liderleri, spor kulüpleri, kurum ve kuruluşlarının bilgi paylaşımak için ilk sırada bulunan 

platformdur (Darı, 2018).  

Sporcular bu dönemde #StayAtHomeChallenge ile evde tuvalet kağıdı ile top sektirdikleri 

videoları paylaşım yaparak medya ile kitlelere ulaşmış, insanları etkilemiş ve evde kalmaları 

için örnek olmuşlardır. 

 

Görsel 2: StayAtHomeChallenge akımı 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 177



 

 

Spor organizayonlarını izleme isteği duyulan pandemi günlerinde, FIFA Youtube hesabında 

#WorldCupAtHome başlığıyla paylaştığı içeriklerle eskiden yeni yaratmayı başarmıştır. 

Guardian‟ın As It Happened içeriği de geçmişte oynanan birçok müsabakayı canlıymış gibi 

aktarmıştır. Medya bu dönemde sporculara birbirlerinden haberdar olma imkanı vermiştir. 

Sporcu yorumlarına bakacak olursak; 

Dünyaca ünlü spor markası Nike, Covid-19 döneminde, kişiye özel tasarım antrenman 

planlarının sunulduğu mobil uygulaması olan Nike Training Club‟I (NTC) süresi olmamak 

üzere ücretsiz olarak düzenli spor yapan kişilere destek olmak adına sunmuştur. Böylece evde 

vakit geçirme ve egzersiz yapmayı teşvik etmiştir (Bolat, 2020; “Nike Training Club”, t.y.). 

Nike, bu uygulamasıyla bireylerin hem fiziksel hem de mental sağlıklarının korumasını 

desteklemiştir. İnsanların evde vaktini faydalı bir şekilde geçirebilmesi sağlamış, toplum 

sağlığını destekleyen önemli bir çalışmaya imza atmıştır. (Akım ve  Boztepe Taşkıran, 2021). 

 

Görsel 1: Dünya için evde kal kampanyası 

Pandemi döneminde spor uygulaması kullanan kullanıcı sayısında artış olmuştur. Spor 

evrensel kültürü yansıtan bir parça olmakla birlikte dünya üzerinde bulunan dili, dini, ırkı, 

farklı olan insanları birleştiren önemli bir aracıdır. Spor; insanlara fiziksel yarar sağlama, 

mental sağlığını pozitif yönde etkileme, sosyal  değerlerde gelişme sağlama, moralini 

yükseltme amaçlarına hizmet ederken aynı zamanda dünya barışına katkı sağlamak gibi 

önemli bir görev de üstlenmiştir (Dindar, 2019). Örneğin; Pierre Webo, bir pozisyon 

sonrasında hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem Coltescu'nun ırkçı 

söylemine maruz kaldığı bir maç sonrası #notoracism etiketiyle birçok paylaşım yapılmış ve 

konu hakkında oldukça yüksek oranda kamuoyu toplanmıştır. Bunun gibi, sporcuların sosyal 

medyayı toplum faydası için kullanmasıyla sporcuların sesleri daha yüksek ve organize 

çıkmasına aracılık etmiştir. George Floyd‟un öldürülmesiyle harekete geçen 

BlackLivesMatter hareketine LeBron James olmak üzere birçok sporcu ve vatandaş destek 

vermiştir. Aynı şekilde destek olmak adına Naomi Osaka, Amerika Açık süresince yedi ayrı 

maça yedi ayrı maske ile çıkmıştır. 

BeinSports ise seyirciye maç heyecanını yaratabilmek adına dil seçeneği tuşuna “seyirci ses 

efekti” seçeneği eklemiştir. 
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Görsel 3: BeinSports seyirci ses efekti seçeneği 

Danimarka‟da dijital tribün kurulumu yapılarak, seyirciler dijital konferans yöntemiyle bu 

ekranlara bağlanarak hem görüntüsünü hem de sesini tribüne canlı bir şekilde aktarabildiği 

maçlar düzenlenmiştir. Toplu bir şekilde tezahürat yapabilen seyirciler, normal maçlarda 

olduğu gibi maçta küfür eden veya uygunsuz davranışta bulunan katılımcılara uzaklaştırma 

cezası da verilmektedir. 

 

SONUÇ 

Medya hem eğitmekte hem de eğlendirmektedir. Programların izlenim oranlarına bakılan 

araştırmalarda, spor programları ve naklen müsabaka yayınlarının ortalamaya vurulduğunda 

en çok izleyici çeken programlar olduğu görülmüştür. İzleyiciler, müsabakaları izlerken 

duydukları kitlesel coşkunun yanında rekabet duygusu da yaşamaktadır. Bu duygular ile 

izleyici kitlesi ekran başından ayrılamamaktadır. Yaşanan bu durumda spor medyasının yerini 

başka bir şeyle doldurmak kolay olmamıştır. Başka türde bir yayın veya programla bu kadar 

çeşitli ve geniş bir kitleyi hedef alarak yakalamak neredeyse imkânsızdır (Dindar, 2019).  

Bütün dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 salgını, sağlık sektörü, sosyal yaşamın tüm 

alanlarını, ekonomik yaşamı, bireylerin gündelik aktivitelerini köklü bir biçimde etkilediği 

gibi spor dünyasını da derinden etkilemeye devam etmektedir. Başta kalabalık izleyici 

kitlelerince takip edilen profesyonel spor organizasyonları olmak üzere, spor hizmeti sağlayan 

işletmeler, sportif ürün üreten endüstri kolları, bu ürünlerin pazarlama zincirinde yer alan 

işletmeler, spor turizmi sektörü, spor teşkilatının her kademesinde çalışan bireyler ve bu 

sektörle ortak hizmet üreten/yürüten her türlü iş kolu büyük kayıplara uğramıştır (Türkmen ve 

Özsarı, 2020). 

İletişim yöntemlerinin değişime uğradığı bu süreçte, dijital iletişimi daha da aktif ve değerli 

bir hale gelmiştir (Akım ve Boztepe Taşkıran, 2021). 

Yayın gelirlerinin azaldığı ve maçların tamamının izlenme oranının düşmesi ile ilişkili olarak 

günümüzde belgeseller ve medyada spor içerikleri artmaya devam edecek gözükmektedir. 

Medya her sektörde olduğu gibi spor sektöründe de değişimlere sebep olmaktadır. Pandemi 

dönemi ile birlikte medyanın önemi bir hayli hissedilmiştir. Medya çözümlerin etkisini 

paylaşılan örneklerde gözlemlemek mümkündür. Bu dönemde dijital çözümlere gidilmesi 

yararlı olabilecektir. 

Birliktelik ve spor organizasyonlarına yönelik heyecan da kaybedilmeden, doğru içerik ile 

medya bu dönemde etkin bir biçimde kullanmalıdır. Seyirci ile etkileşimin kaybedilmemesi 

gelecek organizasyonların aktifliğinde rol alacaktır. 
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Geniş bir kitleye ulaşımının sonucunda olumsuz yönler de olabilecektir. Yanlış anlaşılmalar 

ve gerçek dışı yansımalar olabileceği gibi kontrolün kaybının da kolay olmasının göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir.  

Medyanın bize aktardığı kadarıyla bilgileri öğrenmekte ve sonuçlara ulaşmaktayız. Bundan 

dolayı medya; toplumun bilinçlenmesi, öğrenmesi üzerinde aşırı derecede bir yetkiye ve 

etkiye sahiptir. Bizi sporla tanıştırması en muhtemel araçları içeren medyaya büyük 

sorumluluklar düşmektedir (Dindar, 2019).  
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ÖZET  

Cushing sendromu yüksek kortizol seviyesine maruz kalmakla ortaya çıkar. Endojen cushing 

sendromunun en yaygın şekli adrenokortokotropik hormon salgılayan hipofiz tümöründen 

kaynaklanır. Bu hastaların cerrahiye hazırlanması ve komplikasyonlardan korunması nitelikli 

bir hemşirelik bakımını gerektirir. Olgu 29 yaşında evli ve bir çocuklu ev hanımı kadındır. 

Hastaya yapılan tetkikler sonucu hipofizer kaynaklı cushing tanısı konuşmuş ve transsfenoidal 

hipofizektomi için hasta hazırlanmıştır. Ancak tümöre ulaşılmaması ve komplikasyonlar 

görülmesi sonucu hastaya kraniotomi ameliyatı uygulanmış ve Gordon Fonksiyonel Sağlık 

Örüntülerine göre hemşirelik bakımı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cushing Sendromu; Gordon Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü; Hemşirelik 

Bakımı. 

ABSTRACT  

Cushing’s syndrome is caused by exposure to high cortisol levels. The most common form of 

endogenosus Cushing’s syndrome is caused by a pituitary yumor that secretes 

adrenocortochotropic hormone. Preparing these patients for surgery and protecting them from 

complications requires qualified nursing care. The case is a 29 year old married housewife 

with one child. As a result of the examinations performed on the patient, the diagnosis of 

pituitary cushing was made and the patient was prepared for transsphenoidal 

hypophysectomy. However, as the tumor could not be reached and complications were 

observed, the patient underwent craniotomy surgery and nursing care was evaluated according 

to Gordon Functional Health Patterns. 

Keywords: Cushing’s Syndrome; Gordon Functional Health Pattern; Nursing Care. 
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GĠRĠġ 

Cushing hastalığı endojen veya eksojen hiperkortikolizmin neden olduğu nadir kronik 

sistemik bir hastalıktır (Lacroix ve ark. 2015). Endojen Cushing hastalığının en yaygın sebebi 

adrenokortikotropik (ACTH) salgılayan bir hipofiz tümöründen kaynaklanmaktadır. Tümör 

tarafından sürekli ACTH salgılanması hipotalamik-hipofiz-adrenal eksen içindeki kortizol 

mekanizmasının ve sirkadyen ritminin bozulmasına sebep olur ve fazla kortizol salgılanır 

(Nieman ve ark. 2015). Yüksek kortizole uzun süreli maruz kalmak hastalarda klinik durumu 

kötüleştirir. Teşhisin gecikmesi hastalarda morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilir. Bu 

sebeple bu hasta gruplarının erken teşhis edilmesi oldukça önemlidir. Hastalarda yaygın 

görülen hipertansiyon, diyabet, tiroid hastalıkları gibi semptomlar nadir görülen Cushing 

hastalığının tanılanmasını geciktirebilir (Graversen ve ark 2012). 

Hastalıkta tedavinin amacı belirti ve semptomları hafifletmek komorbiteyi iyileştirmek ve 

yüksek kortizol seviyesini normal hale getirmektir. Bu sebeple ilk tercih edilen tedavi 

transsfeoidal hipofizektomidir. Ancak ameliyat sonrası nüksün fazla olması hipofiz 

cerrahisinin başarı oranını azaltmaktadır. Kalıcı ve tekrarlayan cushing hastalığında ameliyat 

sonrası hastalar için tekrarlayan cerrahi, radyoterapi ve bilateral adrenalektomi, medikal 

tedavi uygulanabilir (Hassan Smith ve ark. 2012). 

Hastalarda belirti ve semptomların değişmesi tanılamayı güçlendirir. Klinik olarak mor 

çizgiler (stria), ay dede yüz, hipertansiyon, santral obezite, diyabet, proksimal miyopati, adet 

düzensizlikleri, cinsel istekte azalma ve cinsel işlev bozukluğu sık görülen semptomlardandır. 

Bu fiziksel belirtiler klinisyenleri cushing tanısı için hastaların incelenmesine teşvik etmelidir 

(Lambert ve ark 2013). Kanıta dayalı kılavuzlarda üç tanısal testten en az birinin uygulanması 

önerilir. Bunlar, gece yarısı tükrük kortizol seviyesi, düşük doz deksametazon supresyonu, 24 

saatlik idrar kortizolünü içermektedir. Ancak tek bir test ile tanı konulmasının zorluğu sebebi 

ile genellikle kombine tanısal işlemler gerçekleştirilir (Espinosa-de-los-Monteros ve ark. 

2013). 

Tedavi edilemeyen ve kontrol edilemeyen hiperkortizolizm hastalarda ani ölüm, morbite, 

enfeksiyonların görülmesi, nöronların hasarına bağlı kognitif bozukluklara, nöropsikiyatrik 

işlev bozukluklarına iskelet sistemi bozukluklarına sebep olabilir (Pivonello ve ark. 2014). 

Bu hastaların cerrahiye hazırlanması ve komplikasyonlardan korunması nitelikli bir 

hemşirelik bakımı ile mümkündür. 

Olgu Sunumu 

29 yaşında evli ve bir çocuklu ev hanımı kadın hastadır. N.U’ın geçirilmiş ameliyat öyküsü 

yoktur. Hastanın bilinen tip 2 Diyabetes Mellitus (DM), Hipertansiyon (HT), Hashimato 

troidi, polikistik over sendromu ve majör depresyon tanıları vardır. Hastalıklarının hepsini 

çocuğunun doğumu sonrasında kilo verememe şikayeti ile gittiği endokrin kliniğinde (5 sene 

önce) öğrenmiş. Santral obezite, el ve yüzde şişlikler ilaç kullanmasına rağmen geçmeyen 
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depresyon azalmış cinsel istek ve göbek bölgesinde mor çizgiler belirmesi sebebi ile 

endokrinoloji servisine gelen hastaya cushing hastalığı tanısı konuldu. MR görüntüsünde 

hastanın hipofizinde makroadenom tespit edildi ve beyin cerrahisi servisine devredildi. 

Hastaya transsfenoidal hipofizektomi cerrahisi planlandı ve preop hazırlıklarına başlandı. 

Hasta steroid şemsiyesi altında cerrahiye alındı ancak tümöre ulaşılamadı. Cerrahi sonrası bir 

gün yoğun bakımda gözlemlenen hastada sol gözde dışa bakış kısıtlılığı ve diplopi şikayetleri 

mevcuttu. Hasta postoperatif ikinci günde saatte 2 lt den oksijen desteği alıyor ağrı düzeyi 

vizüel analog skalası 10 hastada diplopi ve sol gözde dışa bakış kısıtlılığı devam ediyor. 

Postoperatif 3. gün: eksternasyonu planlanan hastada rinore gelişmesi sebebi ile hasta acil 

ameliyata alıp duraplasti operasyonu yapıldı hasta nazal tampon ve lomber drenaj sistemi ile 

(8 saatte 70 ml) takip ediliyor. Lomber drenaj içeriği ksanklorik, postoperatif 4. Gün: hasta 

bulantı kusma ve vücut sıcaklığı artışı lomber drenaj içeriği sarı yeşil renkte ve lomber drenaj 

etkin çalışmıyor. Alınan beyin omurilik sıvısı (bos) kültürü sonucu hastaya bakteriyel 

menenjit tanısı konuldu. Postoperatif 6. Gün: lomber drenaj çalışmıyor, hastada baş ağrısı 

bulantı kusma çift görme şikayetleri devam ediyor. Hastada aniden bilateral işitme kaybı 

gerçekleşti. Babinski pozitif, menenjit tutulumunun santral ve kranial olduğu belirlendi. 

Tedaviye devam ediliyor. Postoperatif 11. Gün. Hastada hidrosefali ve epilepsi gelişmesi 

sebebi ile kalıcı katater yerleştirilmesi planlandı (lumboperitonel şant) ancak mevcut 

enfeksiyon tedavisinin devam etmesi sebebi ile operasyon ertelendi. Hasta laterjik yutma 

güçlüğü mevcut. Total parenteral (TPN) beslenme başlandı. Postoperatif 20. Gün: Menenjit 

için alınan kültürün negatif çıkması sonucu hastaya lumboperitonel şant takıldı ve koklear 

implant uygulanması için dış merkeze gönderildi. Hastada ataksi afazi diplopi sol gözde dışa 

bakış kısıtlılığı devam ediyor. Postoperatif 30. Gün. Yara eviserasyonu sonrası hastaya tekrar 

sütur atılıp Rifamisin ile günlük pansuman önerildi. Dış merkezde koklear implantasyon 

başarı ile yapıldı ancak sağ kulakta iskemik alanların olması sebebi ile sağ kulak koklear 

implanttan fayda göremedi.  

Hasta rezidüel tümörün alınması için geldi, hastaya açık kraniyoktemi operasyonuna planlandı 

ve operasyon sonucu tümör tamamen alındı. Ancak postoperatif erken dönem Diabetes 

İnsipitus gelişti ve tedavi sonrası yoğun baş ağrıları devam etti.  

Olgunun Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Değerlendirilmesi  

1) Sağlığın Algılanması/Sağlık Yönetimi 

Ameliyat öncesi dönem hasta kendini sağlıklı görmediğini ameliyat olduktan sonra daha 

sağlıklı olacağını düşündüğünü ifade etmiştir.  

Ameliyat sonrası dönemde hasta ile yapılan görüşmede hasta tümörün hepsinin alındığına çok 

sevindiğini belirtmiş artık kızını göreceği için çok mutlu olduğunu söylemiştir. 
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2) Beslenme ve Metabolizma  

Ameliyat öncesinde hasta 118 kilo iken şu an 105 kilodur. Ameliyattan önce her gün üç öğün 

beslenen hasta menenjit tedavisi olurken yutma güçlüğü yaşamış. Diyabetes İnsipidus gelişen 

hasta sodyum oranı yüksek diyet alıyor. Hasta 15 litre su tüketiyor. 

3) Boşaltım  

Hastanın yaklaşık 15 gündür devam eden konstipasyonu ve hemoroidi var. Defekasyon 

ihtiyacını karşılarken zorlanma yaşadığında yoğun hemoroid kanaması oluyormuş. Hasta 

günde 14 litre idrar yapıyor. Foley sonda ile takip devam etmekte. 

4) Aktivite ve Egzersiz 

Vital bulguları; Vücut Sıcaklığı: 36.1-37.10 C, Solunum: 22-25/dk., Nabız:130-145/dk, Kan 

basıncı: 150-180/100-120 mmHg olan ve ameliyat öncesi mobilizasyonda ataksisi mevcuttu 

(geçirilmiş menenjite sekonder). Ağrı ve drenler pansumanlar nedeniyle yataktan kalkmakta 

zorlanan hasta kardeşinin destekleri ile özbakım gereksinimlerini gideriyor. Hasta kendini 

yorgun ve halsiz hissediyor. Hastanede 12 gün kalan hasta sadece bir kez ameliyat öncesi 

banyo yapabildi. 

5) Uyku ve dinlenme 

Ameliyat olmadan önce, tek kişilik odada kalan hastanın sık idrara çıkma ve su içme isteği 

olduğu için uyku sorunu yaşıyormuş. Ameliyattan sonra 1 gün yoğun bakımda, daha sonra tek 

kişilik odada kalan hasta, ağrı yaşamaktan dolayı gece yeterince uyuyamadığını ve kendini 

yorgun hissettiğini ifade etti. 

6) Biliş ve Algılama  

Hastanın sağ kulakta total 95 dB sol kulakta 75 dB işitme kaybı mevcut ve koklear implant 

kullanıyor. Koklear implanta uyum sağlayamayan hasta ile çoğu zaman yazı yazarak iletişim 

kuruldu. Ameliyat sonrası görüşünün düzeldiğini ifade eden hastada diplopi şikayeti arada 

oluyor. İnsizyon yerinde ağrı ifade eden hasta sonrasında Diyabetes Insipitus tedavisinde aşırı 

baş ağrısı yaşadığını ifade etti. VAS 9. Hasta menenjit olduğu dönemi hatırlamıyor.  

7) Kendini algılama ve benlik  

Hastanın durumuyla ilgili bilinmezlik, ağrı ve takılı olan drenler tekrar komplikasyon yaşadığı 

için çökkün ve endişeli bir yüz ifadesi var. Artık kendisini çok çirkin ve işe yaramaz 

hissettiğini ifade etti. 

8) Rol ve ilişkiler 

Ana okulu öğretmeni olan hasta bir çocuk annesi ve çocuğu doğduktan sonra hiç çalışmamış. 

Kızını göremediği için üzgün, birçok sekel kaldı kızıma umarım etkin bakabilirim ve bu 

dikişlerden korkmaz şeklinde ifadeleri mevcut. 
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9)  Cinsellik ve Üreme  

Ameliyat öncesi cushing tanısına sekonder cinsel isteksizliği olan hasta yaklaşık 4 aydır 

amenore olduğunu belirtti. Evli olan hasta artık eşinin kendini beğenmeyeceğini düşünüyor. 

10)  Baş Etme ve Stres  

Hasta ileride sağlığına kavuşursa kızı ile ilgilenebileceğini kızının kendisinden korkmadan 

sarılabilmesi ümidinin onu hayata bağladığını ifade etti. 

11)  Değer ve İnançlar  

Hasta kimsenin kendisini bu şekilde görüp üzülmesini istemediği için yakınları ile görüşmek 

istemiyor. 

Hemşirelik Tanıları Şekil 1’de verilmiştir. 

 

TARTIġMA  

Hipofiz adenomlarında transsfenoidal yaklaşım endikasyonları önemli ölçüde 

genişletmiştir. Şu anda, hipofiz adenomlarının %90'ından fazlası transsfenoidal olarak 
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ameliyat edilmektedir. Dev hipofiz adenomlarının dahi artık transnazal olarak çıkarılması 

mümkündür. Hipofiz adenomlarının çıkarılmasında endoskopik endonazal yaklaşıma geçiş, 

ameliyat sonrası komplikasyonların oranını ve yapısını değiştirmiştir (Feelders ve ark. 

2012). Hipofiz adenomlarının endoskopik endonazal transsfenoidal olarak çıkarılmasından 

sonraki potansiyel komplikasyonlar, cerrahi sebebi ile gelişen komplikasyonlar (burun 

kanaması, nazal septumun perforasyonu, koku alma fonksiyonunda bozulma, atrofik rinit, 

sineşi, mukoperiosteal flep nekrozu ve dış burun deformiteleri), enfeksiyöz komplikasyonları 

(menenjit, kafa içi apseler), serebral dolaşım bozukluğu (subaraknoid kanama, serebral 

vazospazm, büyük damarların yaralanması, intrakraniyal hematomlar), nöro-oftalmolojik 

komplikasyonlar (görsel ve okülomotor bozukluklar), endokrin (hipopitüitarizm, diyabet 

insipidus, hiponatremi) ve somatik komplikasyonlar ve burun akıntısı şeklindedir. Bu 

çalışmada hipofiz adenomuna sekonder transsfenoidal hipofizektomi olan hastanın 

fonksiyonel sağlık örüntülerine göre hemşirelik bakımı tartışılmıştır (Pivonello ve ark. 2009). 

Cushing hastalığı preoperatif dönem için yönetilmesi gereken bir durumdur. Hastalığın 

kendisinin mortalite morbidite ve enfeksiyonlara zemin hazırlaması hastalarda preoperatif 

değerlendirmeyi önemli kılmaktadır. Bu hasta grupları ameliyat sonrası birçok komplikasyon 

yaşayabilir (Feeders ve ark. 2010). Ancak komplikasyonların patogenezini bilmek hastaya 

uygun hemşirelik girişimleri yapmak hastanın konforunun artmasına ve uyumunun artmasına 

yardımcı olacaktır (Fleseriu ve ark. 2012). 

SONUÇ  

Sonuç olarak, hipofiz adenomlarının endoskopik endonazal olarak çıkarılması için tekniğin 

sürekli iyileştirilmesine rağmen, bu komplikasyonların önlenmesi için tekniklerin 

geliştirilmesini gerektiren ciddi komplikasyon riski bulunduğuna dikkat edilmelidir. Bu 

nedenle hastaların postoperatif dönemde iyi bir şekilde değerlendirilmesi temel sorunlarının 

saptanması ve hastaların desteklenmesi gerekmektedir.   
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ABSTRACT 

Clustering algorithms are very efficient approaches on datasets for which we have no class 

labels. Besides, clustering is also commonly used for evaluating datasets in pre-processing 

stage of machine learning algorithms. However, having an idea about the number of clusters 

is also required in many applications. Uncertainty about the number of clusters is an 

important problem for partitioning-based clustering algorithms like k-means. On the other 

hand, internal cluster validation indices evaluate the quality of clusters according to the 

similarity among the data. The internal cluster validation indices aim to maximize both the 

similarity among data in the same cluster and the dissimilarity among the data in the different 

clusters. In this study, we used Silhouette Index (SI), Dunn Index (DI), Davies-Bouldin (DB), 

Calinski-Harabasz (CH),  and VIASCKDE indices to estimate the number of clusters by 

using k-means on various datasets. According to the experimental studies, VIASCKDE was 

the most successful among the others in the aspect of clustering quality while VIASCKDE, 

SI, and DI were the most successful ones to determine the number of clusters.  

Keywords: clustering, the number of clusters estimation, internal cluster validation indices.  

 

INTRODUCTION 

Clustering algorithms are very useful approaches where we have no class labels for datasets. 

They construct the clusters according to the similarity among data. The main purpose is to 

maximize both the similarity among the data in the same cluster and the dissimilarity among 

the data in the different clusters as much as possible [1]. In the majority of clustering 

algorithms, the similarity is the distance among data. So, the aim is to define clusters where 

the data inside them is compact, and clusters are separated as much as possible. k-means [2], 

DBSCAN [3], BIRCH [4], Affinity Propagation [5], OPTICS  [6], and WBFC [7] can be said 

as examples of clustering algorithms and they are used in many areas like pattern recognition 

[8, 9], machine learning [1, 10], data mining [11, 12], web mining [13, 14], bioinformatics 

[15, 16], etc. 
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In machine learning and data mining, one of the most important stages is evaluating the 

success of the proposed model. Cluster validation methods to measure the success of models 

are divided into three parts as internal methods, external methods, and relative methods. In 

external methods, estimated class labels are compared with actual labels while in relative 

methods the cluster structure is evaluated by applying the different parameters on the same 

cluster to find the best-fitted ones. ARI (Adjusted Rand Index) [17], NMI [18], purity [19], 

accuracy, precision and recall  [20], and F-Score [21] can be counted as some examples of 

external cluster validation techniques. On the other hand, internal cluster validation indices 

are methods used to evaluate the quality of clusters according to various statistical 

calculations to reveal the compactness of the data in the same cluster and the separation of 

clusters. Silhouette Index (SI) [22], Dunn Index [23], Davies-Bouldin (DB) [24], Calinski-

Harbasz (CH) [25], Xie-Beni (XB) [26], CVDD [27], DSI [28], SCV [29], AWCD [30], and 

VIASCKDE [31] can be given as internal cluster validation techniques. 

In this study, we compare some state-of-the-art internal cluster validation indices in the 

aspect of the number of cluster evaluations. As the clustering algorithm, we used k-means 

while the ground truth index was ARI. 

 

MATERIAL AND METHOD 

In this section, we provide details about the used method and the experimental study. 

 

Experimental Environment 

In the experimental study, all tests are performed in the Anaconda Spyder environment by 

using Python 3.9x. To carry out the tests, a computer with an Intel i7 processor, 16 GB of 

RAM, and Windows 11 operating system was used. 

 

Clustering Algorithm: k-means 

k-means clustering algorithm is used in the experimental study to reveal the efficiency of 

cluster validation indices on the problem of determining the number of clusters. k-means is a 

partitioning-based clustering algorithm with one parameter which is the number of clusters. It 

is an iterative algorithm that reaches the final clusters by starting from randomly selected 

initial centroids. The success of the algorithm is directly based on the initial centroids. 

However, it is an easy algorithm to both understand and implement. It has various advantages 

and disadvantageous. Its advantages can be listed as follows: 

 Easy to understand, 

 Easy to implement, 

 Efficiency to define spherical clusters. 

On the other hand, its disadvantageous can be provided as follows: 
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 Its success depends on the randomly selected centroids, 

 The number of cluster must be determined, 

 It is affected by outliers/noisy data, 

 Defined clusters tend to be spherical. It cannot defines clusters in arbitrary shapes. 

 

Cluster Validation Indices 

In the experimental study, we used some state-of-the-art internal cluster validation indices to 

evaluate the produced clusters' qualities. The main theoretical background of these indices are 

based on calculating the compactness among data in the same clusters and separation among 

clusters. The main formula for internal cluster validation indices use is given in Equation (1).  

      
           

          
          (1) 

One of these indices is DI. DI calculates the quality of clusters based on an approach that uses 

the distance to the closest cluster (dmin          ) and the diameter of the cluster (diam(Ci)). 

The formula to find the quality of the cluster is provided in Equation (2). 

           {            {
            

        {        }
}}      (2) 

Another internal cluster validation index is DB index. In DB index, the compactness of the 

cluster depends on the variance of the data it has. On the other hand, the separation value is 

the distance from the center of the cluster to the center of the closest cluster. Therefore, DB 

index value is calculated by Equation (3). 
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In CH index, the compactness value is calculated by the mean square of data in the cluster, 

and separation is calculated by the mean of intercluster distances. CH value is calculated by 

Equation (4). 

   
∑      

              
   

∑ ∑    
 

    
             

   

         (4) 

SI measures the clustering quality by finding the average distances of the data in the cluster 

(a) and the average distance to the data of the closest cluster (b). So, the SI value is calculated 

by Equation (5). 

   
 

 
∑ ∑

         

                   

 
           (5) 

Unlike SI, VIASCKDE index uses the distance to the closest data in the same cluster as a 

value and the closest distance to the data in the closest cluster does not belong as b instead of 

calculating average distances. KDE is a nonparametric method that can find more than one 

density-peaks in the dataset. To support the compactness of clusters VIASCKDE index uses 

KDE value as a weighting value. The equation to calculate the VIASCKDE index is given in 

Equation (8) where CoSeD is the compactness and separation value for each data and CoSeC 

is the compactness and separation value calculated for the clusters.  
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As the ground truth method to evaluate the produced clustering quality, we used ARI which 

is an external cluster validation technique. It is an efficient index that uses accuracy without 

needing the produced class labels to be the same as actual labels.  It is based on Rand Index 

(RI) and its formula is given in Equation (9).  

    
             

                
         (9) 

 

Used Datasets 

In the experimental study, the datasets given in Table 1 were used.  Some of them are 

synthetic datasets while some of them are real datasets. 

Table 1. Used datasets. 

Datasets Type # of records # of attributes # of classes 

2d-4c Synthetic 863 2 4 

2d-3c Synthetic 715 2 3 

2d-10c Synthetic 2990 2 10 

Xlara Synthetic 3000 2 3 

Outliers Synthetic 700 2 4 

Iris Real 150 4 3 

Thyroid Real 215 4 2 

 

Evaluation Procedure and Test 

To compare the effectiveness of selected indices in determining the number of clusters, some 

experimental studies were carried out. We used Lloyd’s k-means as the clustering algorithm 

with k values from 2 to 20 and max_iter=50. We also run the model 100 times iteratively to 

be sure the best initial centroids were selected. We evaluated produced results by using ARI. 

Whichever index reaches the highest value is the most successful. Similarly, the k value 

which reaches the highest ARI value is the best value for the number of clusters. 
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RESULTS AND DISCUSSIONS 

Figures of some of the obtained results in the experimental study are provided in Figures 1, 2, 

and 3 while the comparison of whole results are listed in Table 2 and Table 3. Table 2 

presents the highest ARI values that each index reached. On the other hand, Table 3 

compares the actual values number of clusters with values selected by each index. 

From obtained results, it is obvious that VIASCKDE was the most successful one among the 

others. It was the best one in 6 datasets over 7 datasets while the second-best one was the best 

in 5 datasets. In the aspect of real datasets, CH was the most successful index while the 

second-best was VIASCKDE and DI. When the number of clusters determined by indices are 

compared, it can be said SI was the best index. On the other hand, the number of clusters 

estimated by DI and VIASCKDE indices are also acceptable.  As a result, we can say 

VIASCKDE, DI, and SI indices are can estimate the number of clusters successfully. 

 

Figure 1. Comparison of obtained results on 2d-10c datasets 
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Figure 2. Comparison of obtained results on Xclara datasets 

 

 

Figure 3. Comparison of obtained results on 2d-4c datasets 
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Table 2. Obtained ARI values related to each index. 

 ARI values 

Datasets SI DI DB CH VIASCKDE 

2d-10c 0.9967 0.6892 0.2729 0.9967 0.9967 

2d-4c 0.9983 0.8293 0.2394 0.4131 0.9983 

2d-3c 0.7618 0.7618 0.4814 0.2164 0.7618 

Xclara 0.9929 0.9929 0.5627 0.9929 0.9929 

Outliers 0.8463 0.8463 0.4639 0.1394 0.8463 

Iris 0.5681 0.5681 0.2414 0.7163 0.5681 

Thyroid 0.2860 0.6283 0.1239 0.6283 0.6283 

 

Table 3. Obtained # of clusters related to each index. 

Datasets Actual k values 

Determined k values 

SI DI DB CH VIASCKDE 

2d-10c 10 9 5 2 9 9 

2d-4c 4 4 3 20 10 4 

2d-3c 3 2 2 4 14 2 

Xclara 3 3 3 6 3 3 

Outliers 4 2 2 4 20 2 

Iris 3 2 2 16 3 2 

Thyroid 2 2 3 18 3 3 

 

CONCLUSION 

In this study, we compared some state-of-the-art cluster validation indices in the aspect of 

determining the number of clusters. For results evaluation, k-means clustering algorithm was 

tested on various datasets with different k values. Obtained results were evaluated with DI, 

DB, CH, SI, and VIASCKDE cluster validation indices. According to obtained results, 

VIASCKDE, DI, and SI were successful cluster validation indices in the problem of 

determining the number of clusters, while the VIASCKDE index was the most successful in 

the aspect of clustering quality. 
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ÖZET 

Günümüzde eski hükümlüler, toplum içerisinde dezavantajlı grup içerisinde yer almaktadır. 

Sosyal politika açısından bu grup içerisinde yer almalarının altında; bu kişilerin genel 

durumları açısından ekonomik olarak güçsüz, eğitim anlamında yetersiz, aile ve toplum 

ilişkileri açısından sağlıksız ve sorunlu oldukları görüşü yatmaktadır. Her toplumda farklı 

nedenlerden ötürü, suç işledikleri için cezaevine giren, tutukluluk süresince özgürlüklerinden 

uzak kalan insanlar bulunmaktadır. Bu kişiler, ceza süreleri bittikten sonra yani 

hükümlülükleri bitmesine rağmen, “eski hükümlü” sıfatına sahip olmaktadırlar. Yaşamlarını 

devam ettirebilmek için ise mesleklerine, yetenek ve becerilerine uygun arayışına 

girmektedirler. Ancak uygulamada bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunların 

başında ise adli sicil kayıtları ve kota uygulamaları sebebiyle istihdam edilme sorunları yer 

almaktadır. Toplumda “sabıkalı” ya da “suçlu” olarak değerlendirilmek, toplum dışına itilerek 

ötekileştirilmeyi beraberinde getirmektedir. Bu açıdan eski bir hükümlünün, çalışma hayatı 

içerisinde yer almaya çalışması zorlu bir süreçtir.  

Eski hükümlülerin her an suç işleme potansiyeli yüksek birey olarak algılanması, toplum 

içerisinde tedirginlik ve güvensizliğin yanı sıra önyargılara sebep olabilmektedir. Bu 

önyargılar kişinin bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerinin de önüne geçebilmektedir. Çoğu 

özel sektör işletmeleri, iş alımlarda bireylerden sabıka kaydı istemekte ve sabıka kaydında 

daha önce suç işlediği gözüken kişiler işe alınmamaktadır. Kamu sektöründe ise Devlet 

Memurları Kanununa göre, 1 yıl ve üzeri hapis cezası almış ve kanunda belirtilen suçları 

işlemiş kişilerin devlet memuru olamayacağı ifade edilmiştir.  Bu kapsamda eski 

hükümlülerin, çalışma hayatına tekrar katılımının sağlanması ve ayrımcılıkla karşı karşıya 

kalmalarının engellenmesine yönelik bazı yasa ve yönetmelikler uygulanmaktadır. 4857 

Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesine göre, “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları 

özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki 

eski hükümlü işçiyi uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler” ifadesi yer almaktadır. İş 

Kanununda 2008 yılında yapılan değişiklikle özel sektörde eski hükümlü çalıştırma 

yükümlülüğünün kaldırılmıştır. Ancak kamu kurumlarında işçi olarak çalıştırılacak eski 

hükümlülerde bazı şartlar da aranmaktadır. 

Dezavantajlı grup arasında yer alan eski hükümlülerin işe alınmasında, Türkiye İş Kurumu 

aracılık rolü üstlenmektedir. Türkiye İş Kurumunun, eski hükümlülerin çalışma hayatına 

kazandırılmasına yönelik ayrıca projeleri de bulunmaktadır. Meslek edindirme kursları ve 

kendi işlerini kurabilmelerine yönelik girişimci hibe uygulamaları bu projeler arasında yer 

almaktadır. Eski hükümlülerin çalışma hayatında korunabilmesi için istihdam öncesi, işe 

girişte ve işe yerleştirildikten sonra olmak üzere üç aşamalı koruma sistemi mevcuttur. Bu 

çalışmada, tahliye sonrası toplumda yer bulmaya çalışan, dezavantajlı grup kategorisindeki 

eski hükümlülerin özellikle çalışma hayatına yönelik yaşadıkları sorunlara yer verilmektedir. 

Bu konuda eski hükümlüleri korumaya yönelik mevcut koruma politikalarına ve Türkiye İş 
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Kurumu aracılığıyla uygulanan istihdam teşviklerine yer verilerek, Dünya’da ve Türkiye’de 

eski hükümlülere yönelik hukuki düzenlemeler incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatı, Eski Hükümlü, Dezavantajlı Grup, Koruma Politikaları 

 

FORMER CONVICTS IN WORK LIFE 

ABSTRACT 

Today, ex-convicts are included in the disadvantaged group in society. In terms of social 

policy, they are included in this group; there is the opinion that these people are economically 

weak in terms of their general condition, insufficient in terms of education, unhealthy and 

problematic in terms of family and social relations. In every society, there are people who go 

to prison for different reasons and stay away from their freedom during their detention. These 

persons have the title of "ex-convict" after their sentence ends, that is, even though their 

convictions are over. In order to continue their lives, they search for their profession, talents 

and skills. However, they face some problems in practice. At the beginning of these problems 

are employment problems due to criminal records and quota applications. Being considered as 

"criminal" or "criminal" in the society brings with it the marginalization by being pushed out 

of the society. In this respect, it is a difficult process for an ex-convict to try to take part in 

working life. 

Perceiving ex-convicts as individuals with a high potential to commit crimes at any time can 

cause uneasiness and distrust as well as prejudices in the society. These prejudices can also 

prevent the person's knowledge, skills and professional competencies. Most private sector 

businesses require criminal records from individuals when recruiting, and individuals whose 

criminal record appears to have committed a previous crime are not recruited. In the public 

sector, according to the Civil Servants Law, it has been stated that those who have been 

sentenced to 1 year or more in prison and who have committed the crimes specified in the law 

cannot be civil servants. In this context, some laws and regulations are implemented to ensure 

that ex-convicts re-join working life and to prevent them from facing discrimination. 

According to Article 30 of the Labor Law No. 4857, the statement “Employers are obliged to 

employ three percent disabled workers in private sector workplaces where they employ fifty 

or more workers, and four percent disabled and two percent ex-convict workers in public 

workplaces in suitable jobs”. However, some conditions are also sought for ex-convicts to be 

employed as workers in public institutions. 

The Turkish Employment Agency plays an intermediary role in the recruitment of ex-convicts 

who are among the disadvantaged group. The Turkish Employment Agency also has projects 

aimed at bringing ex-convicts into working life. Vocational courses and entrepreneurial grant 

applications for them to start their own business are among these projects. In order to protect 

ex-convicts in their working life, there is a three-stage protection system: pre-employment, 

employment and post-employment. In this study, the problems experienced by ex-convicts in 

the disadvantaged group category, who try to find a place in the society after their release, are 

included, especially in their working life. In this regard, current protection policies aimed at 

protecting ex-convicts and employment incentives implemented through the Turkish 

Employment Agency are included, and legal arrangements for ex-convicts in the world and in 

Turkey are examined. 

Keywords: Working Life, Ex-Convict, Disadvantaged Group, Protection Policies 
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Giriş 

Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan eski hükümlü bireyler, cezaevinden çıktıktan sonra 

toplumsal yaşama geçiş aşamasında birçok problemle karşılaşmaktadırlar. Bu problemlerin 

arasında özellikle temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yaşanan ekonomik sorunlar, 

sosyal dışlanma, etiketlenme ve buna bağlı yaşanan psikolojik rahatsızlıklar sayılabilir. Bu 

sorunların yanı sıra tahliye olup özgürlüğüne kavuştuktan sonra, toplumsal değişimlere uzak 

kalmış olmanın verdiği çekingenlik, korku ve “sabıkalı” sıfatıyla damgalanma da stres ve 

depresyon yaratıcı bir durumdur. Eski hükümlülerin yaşadığı bu sorunların üstesinden 

gelebilmesi, yaşamlarını devam ettirebilmesi için desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Denetimli 

Serbestlik Müdürlükleri, eski hükümlülerin ekonomik olarak hayata uyum sağlayabilmeleri ve 

topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde uygulanan 

denetimli serbestlik sistemi, yükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek ve toplumun 

güvenliğinin sağlanması amacıyla hizmet vermektedir. Ayrıca İŞKUR, hükümlülerin 

istihdamını kolaylaştırmak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, tahliyesine kısa 

bir süre kalan hükümlülere ve tahliye olup işgücü piyasasına katılmakta zorlanan eski 

hükümlülere gereksinim duydukları mesleklerde istihdam sağlamak amacıyla mesleki eğitim 

kursları düzenlemektedir. 

Bu çalışmada, dezavantajlı grup içerisinde yer alan eski hükümlülere yönelik kavramsal 

çerçeveye değinildikten sonra, eski hükümlülerin işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklar 

incelenmiştir. Eski hükümlülerin yaşadıkları istihdam sorunlarına yönelik ülkemizde 

uygulanan politikalar değerlendirilerek, yapılan literatür çalışması sonucunda öneriler 

sunulmuştur. 

Eski Hükümlü Kavramı 

Ceza hukukunun temel kavramlarından biri olan hükümlü kavramı, işlediği bir suçtan dolayı, 

suçu sabit hale gelmiş, mahkûmiyet kararı kesinleşmiş ve cezası infaz edilen kişidir. Eski 

hükümlü kavramı ise, herhangi bir suçtan dolayı, mahkûmiyet kararı verilen ve işlediği suçun 

cezasını çekmiş ya da cezası tecil etmiş veya şartlı salıverme ile tahliye edilmiş kişidir 

(Bedük, 2010:49). Yurtiçinde İşe Yerleştirmeler Hakkındaki Yönetmeliği’nin 3. Maddesinde 

eski hükümlü ifadesi, “Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile ceza 

alan ya da ceza süresine bakılmaksızın devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm 

giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli 

serbestlikten yararlananlar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler eski 

hükümlü sayılır” olarak tanımlanmıştır (Yurtiçinde İşe Yerleştirmeler Hakkındaki 

Yönetmelik, 2009). 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak 

Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliği’nin eski hükümlü tanımlamasına yönelik 4. Maddesinde, “Affa uğramış olsa bile 

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî 

savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun 

cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir 

yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası 

ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü 

belgesi ile durumlarını belgelendirenler” şeklinde tanımlanmıştır (Resmi gazete, 2018). 

Eski hükümlüler, tahliye edildikten sonra toplumsal yaşamın birçok aşamasında sorun 

yaşamaktadırlar. Sosyal politikada dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan eski hükümlüler, 
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genel olarak değerlendirilirse çoğunlukla ekonomik olarak güçsüz, temel ve mesleki eğitim 

açısından yetersiz, ailevi ve sosyal ilişkileri sağlıksız genç bireylerden oluşmaktadır. Özellikle 

eğitim düzeylerinin yetersizliği ve toplumun bu kişilere olan güven eksikliği, eski 

hükümlülerin işgücü piyasasına dâhil olmasını zorlaştırmaktadır (İştar Işıklı, 2019:382). 

Eski Hükümlü İstihdamı ve Yaşanan Sorunlar  

Eski hükümlüler, tahliye sonrası özgürlüklerine kavuştuktan sonra özellikle iş arama ve bulma 

aşamasında ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Yaşadıkları bu sorunun temelinde, eski 

hükümlülerin “suçlu” ya da “sabıkalı” olarak değerlendirmesi ve dolayısıyla önyargılardan 

kaynaklı toplumsal dışlanma yaşanması yatmaktadır. Eski hükümlüler özellikle yakın akraba 

ve arkadaş çevresi tarafından dışlanmakta ve yalnız bırakılmaktadırlar (İştar Işıklı, 2019:387). 

Freudenberg’e göre, birçok hükümlünün, tahliye edildikten sonra ırk, etnik köken, madde 

bağımlılıkları, ruh sağlığı ya da sabıka geçmişleri nedeniyle toplumsal açıdan yalnız 

bırakıldıkları ve tahliye sonrası toplumsal yaşama dönen eski hükümlülerin sağlık, barınma, 

sosyal destek, iş, gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından dolayı tekrar suç 

işlemeye meyilli olmaktadır (Karakartal, 2018: 74; Namal vd.,2021:1349). Eski hükümlülerin 

cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işlememeleri açısından istihdam edilmeleri ve 

toplumsal anlamda bütünleşmeleri önemlidir. 

İşverenlerin eski hükümlüleri işe alma aşamasında dikkat ettikleri hususların başında, 

bireylerin suç türünün ne olduğu ve özellikle ağır suçlardan (hırsızlık, cinsel suçlar, 

uyuşturucu vb.) hüküm giymiş olanları işe almak istemedikleri görülmüştür (Gençtürk ve 

Korkmaz, 2019:382). İşverenlerin eski hükümlü bireylerin işgücü piyasasına katılımlarına 

ilişkin çeşitli kaygıları, önyargıları ve inançları mevcuttur. Bu kişilerin bir suç geçmişlerinin 

olması, güvensizlik yaratmaktadır. Dolayısıyla işverenler eski hükümlü bireylere, iş vermekte 

isteksiz davranabilmektedir (Gençtürk ve Korkmaz, 2019:372).  Yeniden suç işleme 

potansiyellerinin bulunması ve toplumun ve özellikle işverenlerin önyargılı bakmaları 

nedeniyle hem iş bulmakta sıkıntı yaşayan hem de damgalanarak yalnızlaştırılmaya maruz 

bırakılan bu dezavantajlı grubun daha önce işlediği suçtan kaynaklı cezası cezaevinde 

bitmemekte, tahliye olduktan sonra da toplum içerisinde devam etmektedir (Durmaz, 2019: 

193). 

Eski Hükümlülere Yönelik Düzenlemeler 

Türkiye’de eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü 20.04.1967 tarih ve 854 Sayılı Deniz İş 

Kanunu ile getirilmiştir (Durmaz, 2019: 186). 1982 Anayasası’yla eski hükümlü bireyleri 

çalıştırma yükümlülüğü, sosyal devlet anlayışının geçerliliğiyle devletin sorumluluğu haline 

getirilmiştir. Günümüzde 5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile düzenlenen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan 

değişiklikle “Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Yükümlülüğü”, “Özürlü ve Eski 

Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle, 50 veya daha fazla 

işçi çalıştıran işyerlerinde eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu 

kaldırılmıştır. Kamuda ise bu zorunluluk, % 2 eski hükümlü çalıştırma oranı olarak 

belirlenmiş ve özel sektörden bu yükümlülük kaldırılmıştır (Namal vd.,2021:1343). 

İşverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları eski hükümlüler İŞKUR aracılığıyla 

sağlanmakta olup, İş Kanununda 2008 yılında yapılan değişiklik sonucunda özel sektörde eski 

hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün kaldırılmasıyla birlikte İŞKUR’a yapılan eski hükümlü 

iş başvurusu yıllar itibarıyla azalmaya başlamıştır (İslamoğlu ve Yıldırımalp, 2020:392). 

Kamu kurumlarında çalıştırılacak eski hükümlülerde ise bazı şartlar aranmıştır. Bu şartlar 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak 

Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
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Yönetmelikte ifade edilmiştir. Bu Yönetmeliğin 5. Maddesine göre, işçi olarak alınacak 

kişilerde aranan şartlar şu şekildedir (İştar Işıklı, 2019:396): 

 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin 

Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

 18 yaşını tamamlamış olmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, 

 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski veya 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede 

malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak, 

 Ortaöğretim ve üstü eğitim düzeyindeki işçi talepleri için KPSS sınavına girmiş olmak 

Türkiye’de eski hükümlülerin işgücü piyasasına katılımı hususunda Türkiye İş Kurumunun 

(İŞKUR) önemi büyüktür.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Toplumda dezavantajlı konumda olan eski hükümlülerin, en önemli sorunları işsizlik ve 

istihdam sorunlarıdır. Eski hükümlülerin istihdamına yönelik İŞKUR, meslek edinme kursları, 

kendi işlerini kurmaya ve rehabilitasyonlarına yönelik projelerle yardımcı olmayı 

hedeflemektedir. Ancak uygulanan bu politikaların geliştirilmesi ve arttırılması 

gerekmektedir. Özellikle eski hükümlülere yönelik toplumdan dışlanmayı sağlayan 

damgalama, önyargıların azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik kitle iletişim 

araçlarından faydalanılanarak, medyanın olumlu etkisi ile destek sağlanabilir. Eski 

hükümlülerin istihdam edilebilmelerini kolaylaştırmaya yönelik, sivil toplum örgütleri ile 

işbirliği yapılarak çeşitli projeler gerçekleştirilmelidir. Kamu sektöründe yer alan kota 

uygulamasıyla, zorunlu eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü oranı arttırılmalıdır. 

İşverenlerin eski hükümlü çalıştırma konusunda devlet teşvikleri ile desteklenmesi gereklidir. 

İŞKUR tarafından eski hükümlülere sağlanan girişimcilik destekleri çeşitlendirilmeli, 

bürokratik engeller asgariye indirilerek kolaylaştırılmalı ve etkin hale getirilmelidir. Bağımsız 

olarak iş kurmak isteyenlere yönelik eski hükümlülere girişimcilik hibe destekleri ve 

eğitimleri ile yönlendirilmeler yapılmalıdır. 

Eski hükümlülerin istihdam sürecine katılımının sağlanması; bireylerin tekrar suç işleme 

eğiliminin ortadan kalkmasına, topluma sağlıklı bir şekilde entegre olmalarının sağlanmasına 

dolayısıyla maruz kalınan toplumsal dışlanmanın engellenmesine ve dezavantajlılığın olumlu 

açıdan azalmasına imkân tanıyacaktır.  
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Güney AKINOĞLU
1*

,    Ġlkay ÇOKA
2
    

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Samsun / TÜRKİYE 

2Mersin Aydıncık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mersin / TÜRKİYE 

ÖZET 

Tarım arazilerindeki ağır metal kirliliği, çevredeki biyolojik birikimi ve biyolojik olarak 

parçalanamayan özellikleri nedeniyle son zamanlarda bir çevre kirleticisi olarak büyük endişe 

kaynağı olmuştur. Özellikle de çeltiklik topraklarında ağır metal kirliliği artış göstermektedir. 

Bu toprakların ağır metal içeriklerindeki artışın nedenleri arasında tarımsal girdiler (gübre, 

böcek ilaçları, sulama suyu vb.) yer alır.  

Ağır metallerin pek çoğu toprakta adsorbe olur. Ağır metallerin toprakta adsorpsiyonu ve 

birikimi, pH ve organik madde konsantrasyonu gibi toprak özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır.  

Çoğunlukla rizosferdeki metal mevcudiyeti, toprak mikroorganizmaları ve bitki kökleri 

tarafından salgılanan maddelerden etkilenir.  

Ülkelerin çoğunda, insanlar tarafından ağır metallerin (As, Al, Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Mn, Se, 

Fe, Zn) alımının önemli bir kaynağı, bu ağır metaller ile kirlenmiş çeltik topraklarında 

yetiştirilen çeltik danesidir. Ağır metalerin çeltik danelerinde kademeli olarak birikmesi ve 

ardından bunların gıda zincirine aktarılması, tarım ve insan sağlığı için büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır.  

Dünyanın %50'sinden fazlasını besleyen, önde gelen bir temel gıda ürünü olan pirinç, ağır 

metaller de dahil olmak üzere abiyotik stres faktörlerinden sürekli olarak etkilenir. Ağır 

metaller bitkiler üzerinde çeşitli toksik etkilere neden olur. Nihayetinde ağır metaller, mahsul 

verimi ve kalitesi için önemli sınırlayıcı faktörlerden biri haline gelir.  

Reaktif oksijen türleri (ROS) üretimi, çeltik bitkisinde ağır metal toksisitesine verilen ilk 

tepkidir. ROS, doğrudan Haber-Weiss reaksiyonları yoluyla üretilir ve aşırı ROS üretimi 

bitkide oksidatif strese neden olur. Bununla birlikte, ağır metal stresinin ikincil dizisi; hücrede 

iyon dengesini ifade eden besin homeostazı, elektron taşıma zinciri ve antioksidan sistem 

işleyişini sekteye uğratmasıdır. Ayrıca ağır metal toksisitesi, lipid peroksidasyonuna ve 

biyomembran parçalanmasına da neden olmak suretiyle bitkilerin fizyolojik, morfolojik ve 

biyokimyasal özelliklerini de olumsuz etkiler.  

Bitkiler, ağır metal stresi ile başa çıkabilmek için değişik mekanizmalar geliştirir. Bu 

mekanizmalar aynı zamanda bitkilerin toprakta bulunan ağır metallere maruz kalmasını 

önlenmeye veya metalleri detoksifiye ederek tolerans sağlamaya odaklanır.  

Bu derlemede ağır metallerin çeltik bitkisine etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çeltik, ağır metal, stres faktörü, reaktif oksijen türleri 

 

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 204



HEAVY METAL STRESS IN RĠCE PLANT 

 

ABSTRACT 

Heavy metal pollution in agricultural lands has recently been of great concern as an 

environmental pollutant due to its bioaccumulation and non-biodegradable properties in the 

environment. Heavy metal pollution is increasing especially in paddy soils. Agricultural 

inputs (fertilizer, pesticides, irrigation water, etc.) are among the reasons for the increase in 

heavy metal content of these soils.  

Most of the heavy metals are adsorbed in the soil. Adsorption and accumulation of heavy 

metals in soil is due to soil properties such as pH and organic matter concentration. Mostly, 

metal availability in the rhizosphere is affected by substances secreted by soil microorganisms 

and plant roots.  

In most countries, an important source of human uptake of heavy metals (As, Al, Cu, Cr, Cd, 

Pb, Hg, Mn, Se, Fe, Zn) is rice grain grown on rice soils contaminated with these heavy 

metals. The gradual accumulation of heavy metals in rice grains and their subsequent transfer 

to the food chain poses a great threat to agriculture and human health. 

Rice, a leading staple food that feeds more than 50% of the world, is constantly affected by 

abiotic stressors, including heavy metals. Heavy metals cause various toxic effects on plants. 

Ultimately, heavy metals become one of the major limiting factors for crop yield and quality. 

Reactive oxygen species (ROS) production is the initial response to heavy metal toxicity in 

the rice plant. ROS is produced directly through HaberWeiss reactions, and excessive ROS 

production causes oxidative stress in the plant. Beside, the secondary sequence of heavy metal 

stress is the disruption of nutrient homeostasis, electron transport chain and antioxidant 

system functioning, which expresses the ion balance in the cell. In addition, heavy metal 

toxicity adversely affects the physiological, morphological and biochemical properties of 

plants by causing lipid peroxidation and biomembrane degradation. 

Plants develop different mechanisms to cope with heavy metal stress. These mechanisms also 

focus on preventing plants from being exposed to heavy metals in the soil or providing 

tolerance by detoxifying the metals.  

In this review, the effects of heavy metals on the rice plant have been studied. 

Keywords: Rice, heavy metal, stress factor, reactive oxygen species 

 

 

1. Giriş 

Çeltik, dünya nüfusunun yarısından fazlasının besin kaynağı olarak yararlandığı en önemli 

tahıl mahsullerinden birisidir. Bu mahsul, değişik iklimlerde ve toprak-su koşulları ile 

karakterize edilen çok çeşitli ortamlarda yetiştirilir. Çeltik bitkisi, yetiştiriciliğinin yapıldığı 

bütün ekosistemlerde çoklu biyotik ve abiyotik streslerle karşı karşıyadır. Abiyotik stres 

faktörü arasında yer alan toprakta ağır metal fazlalığı, sürdürülebilir çeltik üretimini kısıtlayıcı 

faktörlerden biridir (Akınoğlu, 2020). 
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Tarım arazilerinde, özellikle de çeltiklik topraklarında ağır metal kirliliği artış göstermektedir 

(Yu ve ark., 2016). Bu toprakların ağır metal içeriklerindeki artışın nedenleri arasında tarımsal 

girdiler (gübre, böcek ilaçları, sulama suyu vb.) yer alır (Bian ve ark., 2015). Ağır metallerin 

pek çoğu toprakta adsorbe olur (Zheng ve ark., 2010; Niu ve ark, 2013). Çoğunlukla 

rizosferdeki metal mevcudiyeti, toprak mikroorganizmaları ve bitki kökleri tarafından 

salgılanan maddelerden etkilenir (Wenzel ve ark., 2003). 

En yaygın ağır metaller; kadmiyum (Cd), kobalt (Co), krom (Cr), kurşun (Pb), bakır (Cu), 

cıva (Hg) ve manganez (Mn)’dir (Goyer, 1997; Adrees ve ark., 2015; Anjum ve ark., 2015, 

Hafiz ve ark., 2017). Ağır metaller; ekosistemler ve bitkiler üzerinde çeşitli toksik ve stres 

etkilerine neden olur ve nihayetinde mahsul verimi ve kalitesi için önemli sınırlayıcı 

faktörlerden biri haline gelir. Öte yandan bitkiler, ağır metal stresi ile başa çıkabilmek için 

değişik mekanizmalar geliştirebilir. Bu mekanizmalar aynı zamanda bitkilerin toprakta 

bulunan ağır metallere maruz kalmasını önlenmeye veya metalleri detoksifiye ederek tolerans 

sağlamaya odaklanır. 

Bu derlemede ağır metallerin çeltik bitkisine etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 

 

2. Ağır metallerin toprak içerisinde tutulması ve hareketliliği 

Ağır metaller toprağın adsorpsiyonu, kimyasal reaksiyon ve iyon değişimi sonucu toprakta 

tutulmaktadır (Karpuzcu, 1996). Ağır metallerin toprakta tutulması kil minerallerinin tipine 

göre değişmektedir (Çepel, 1997). Bununla birlikte, toprağın granülometrisi, KDK’sı, pH’sı, 

organik madde miktarı ve sızıntı suyu miktarı, kirletici maddelerin toprakta tutulmasında 

etkili bir rol oynamaktadır. Özellikle ağır bünyeli toprakların katyon değişim kapasitesi 

yüksek olduğu için ağır metaller bu topraklarda büyük ölçüde tutulmaktadır. Diğer yandan, 

ağır metallerin toprak içindeki çözünürlüğü (hareketliliği) toprakların pH değeri tarafından 

kontrol edilmektedir. Ağır metaller genellikle düşük pH değerlerinde daha fazla 

çözünmektedir (Dağdeviren, 2007). Topraklardaki ağır metallerin doğal konsantrasyonları 

esas olarak topraklardaki ana materyallerin tipine ve kimyasına bağlıdır (Türkoğlu, 2006). 

Ağır metallerin topraktaki hareketliliği ise fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlere göre 

değişkenlik göstermektedir. Toprak süspansiyonundaki ağır metallerin türleri, çevredeki 

potansiyel bir tehlikenin ve biyoyararlanımın değerlendirilmesi bakımından önem teşkil 

etmektedir. Topraktaki kirleticilerin dağılımı direkt veya indirekt olarak mikroorganizmaları 

etkilemektedir (Joubert ve ark., 2007). Ağır metaller çeşitli kimyasal, fiziko-kimyasal ve 

biyolojik reaksiyonlara katılma kabiliyetine sahiptirler. Birçok ağır metal değişken değiştirme 

karakteristiklerine sahip olup, oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarına iştirak etmektedirler. 

Ağır metallerin toprak süspansiyonundan katı fazına taşınması, onların bitki kökleri 

aracılığıyla alınımlarını hızlandırmaktadır. Bunun neticesinde, toprağın bazı fiziksel 

özellikleri bozulmakta ve tarım topraklarının verimlilik potansiyeli kayda değer bir düzeyde 

azalmaktadır (Mikayilov ve Acar, 1998; Akınoğlu ve ark., 2022).  

Metal alımı bazen topraktaki biyoyararlanımı ile sınırlıdır. Bitki alımı için Fe, Zn ve Cd gibi 

metal iyonlarının mevcudiyeti, esas olarak toprak redoks potansiyeline bağlı olarak değişir. 
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Çeltik bitkisi genellikle su altında yetiştirilmektedir. Çeltik tarlasının suyla doygun koşulları, 

Fe yarayışlılığını artırırken; Zn ve Cd yarayışlılığını azaltır. Makul derecede toprak kuruması 

Zn ve Cd alımını iyileştirir; fakat Fe alımını azaltır (Slamet-Loedin ve ark., 2015).Hem drene 

olan hem de su basmış topraklarda, Zn esas olarak Zn
+2

 olarak bulunurken, bir kısmı ise 

organik maddelere bağlanır ve toprağın anaerobik tabakasında Zn-sülfit (ZnS) olarak 

immobilize edilir (Shiratori ve ark.,  1972). Bununla birlikte, drene olan asidik karakterli 

topraklarda kadmiyum, iyonize halde Cd
+2

 iyonu olarak bulunurken; alkalin karakterli 

çeltiklik topraklarında CdCO3 ve hümik aside bağlı Cd formlarında bulunur (Khaokaew ve 

ark., 2011). Toprağın suyla taşması, kadmiyumu Cd-sülfit (CdS) ve kolloidal bağlı Cd olarak 

hareketsizleştirir (Hashimoto ve Yamaguchi, 2013). Toprağın kuruması, kadmiyum sülfiti +2 

değerlikli kadmiyuma (Cd
+2

) dönüştürür ve bitkiler için kullanılabilirliğini arttırır. Asidik 

karakterli toprakta demir, Fe
+2

/Fe
+3

 olarak iyonize edilir. Diğer yandan, aerobik şartlar 

altındaki alkalin karakterli topraklarda demir, Fe(OH)3 olarak hareketsizleştirilir (Mani ve 

Sankaranarayanan, 2018).   

3. Bitkide ağır metal alımı ve translokasyonu  

Çeltik bitkisi ayrımlı bir kök sistemine sahiptir. Anatomik olarak, çeltik bitkisi kökü, 

ekzodermis ve endodermis üzerinde bulunan iki kasparian şeridi ile karakterize edilir. 

Apoplastik su akışı ve mineral elementlerin hareketi, hücre tabakaları arasında bariyer görevi 

gören kasparian şeritler tarafından engellenir (Enstone ve ark., 2002). Ayrıca, olgun bir çeltik 

kökünde, metallerin ve diğer mineral elementlerin köklerden sürgünlere yukarı yönlü 

translokasyonunda vasküler demetlere sahip iyi gelişmiş bir aerenkima mevcuttur. Kortikal 

hücrelerin apoptozu, apoplastik bir boşluğa sahip olan ve semplastik bağlantıları olmayan 

aerenkim oluşturur. Apoplastik boşluk, ekzodermis ve endodermis arasında kalan tel benzeri 

bağlantılarla bağlanır (Kawai ve ark., 1998). Bu nedenle stele ulaşmak için, çeltik 

köklerindeki mineral besinlerin hem ekzodermisin hem de endodermisin simplastı ve ayrıca 

aerenkimanın apoplastı yoluyla taşınması gerekir. Aerenkima ve kasparian şeritlere sahip 

olmayan kök uçları da mineral elementleri biriktirebilir, ancak fazla gelişmemiş olan vasküler 

sistemleri nedeniyle bu birikimler oldukça düşük seviyede kalmaktadır (Yamaji ve Ma, 2007). 

Toprak çözeltisindeki mineral besinlerin çeltikte stele içine verimli bir şekilde taşınması için, 

köklerin hem içeri akış hem de akış taşıyıcıları arasındaki koordinasyonu önem taşımaktadır 

(Mani ve Sankaranarayanan, 2018).   

Metal iyonları topraktan köke taşınır ve daha sonra hem hücresel hem de organel membranları 

geçerek bitki boyunca dağılır (Guerinot, 2000). Metal homeostazından sorumlu olan tüm 

karakterize edilmiş bitkideki taşıyıcı proteinler, ağır metalin zarlar boyunca hareketine 

aracılık eden zar proteinleridir. Bitkilerdeki taşıyıcılar, metalleri sitoplazmaya taşımak için 

plazma zarında veya metalleri hücre içi bölmeden sitoplazmaya yeniden dolaştırmak için 

hücre içi organel zarında hareket eder. Bitkilerdeki taşıyıcılar; doğal dirençle ilişkili makrofaj 

proteini (NRAMP), çinko düzenlenmiş taşıyıcı (ZIP), sarı şerit 1 benzeri (YSL) ve yüksek 

afiniteli Cu alım proteinlerinin Ctr/bakır taşıyıcı ailesi gibi farklı familyalarda 

sınıflandırılırlar. Arabidopsis thaliana’da sitoplazmadan plazma zarı boyunca veya 
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organellere metal akışına karışan bitki taşıyıcıları tanımlanmıştır. Bunlar, P1B-ATPaz 

ailesi/CPX-ATPaz ve katyon difüzyon kolaylaştırıcı (CDF) ailesi/metal tolerans proteini1 

(MTP1) olmak üzere iki familyaya ayrılırlar (Colangelo ve Guerinot, 2006). Benzer metal 

taşıyıcı aileleri çeltik bitkisinde de mevcuttur (Mani ve Sankaranarayanan, 2018).   

 

4. Bazı ağır metallerin bitki üzerindeki etkileri 

Bitki bünyesine alınan metallerden bazıları mikro elementler (Fe, Cu, Mn, Zn) olarak 

adlandırılır. Bu mikro elementler bitkinin sağlıklı bir şekilde büyüme ve gelişmesi için az da 

olsa gereksinim duyduğu elementlerdir. Ancak bu mikro elementlerin ortamdaki 

konsantrasyonları optimal seviyelerin üzerine çıktığında bitkide toksisiteye yol açabilir (Mani 

ve Sankaranarayanan, 2018).   

Kimisi de bitkide yarayışlı (Co, Ni) elementler olarak onların çeşitli fizyolojik süreçlerinde 

çok önemli bir rol oynarlar (Goyer, 1997; Kabata-Pendias, 2010). Öte yandan, mineraller, çok 

düşük bir konsantrasyonda bile bitkiler için toksik olan metalleri ve metaloidleri içerebilir 

(Mani ve Sankaranarayanan, 2018).  Cd, Hg ve Pb gibi metallerin bitkide kayda değer 

biyolojik rolleri yoktur. Bu nedenle, bu metaller bitkide mutlak gerekli bir element değildir 

(Fahad ve ark., 2019). Bitkide biyolojik işlevi olmayan Pb ve Cd gibi bazı önemli olmayan 

metaller de taşındığından, ağır metal katyonları köklerin plazma zarından diğer metallerle 

birlikte taşınır.  

Ağır metallerin  yüksek konsantrasyonlarda bitkide birikmesi, onların yapısal ve fonksiyonel 

yapılarını bozar (Goyer, 1997; Kabata-Pendias, 2010; Nagajyoti ve ark., 2010; Afshan ve ark., 

2015; Shahzad ve ark., 2016; 2017). Çeltik bitkisinin morfolojik, fizyolojik, anatomik ve 

biyokimyasal özelliklerindeki değişiklikler üzerine ağır metallerin etkisi Çizelge 1’de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Çeltik bitkisinin ağır metaller ile etkileşimi sonucu morfolojik ve fizyolojik 

özelliklerinde meydana gelen değişiklikler (Fahad ve ark., 2019)   

Ağır 

metal(oid)ler 

Bitkide morfolojik etkileri Bitkide fizyolojik etkileri 

Al Kök ve sürgün taze ağırlığında azalmalar, 

kök gelişiminin engellenmesi 

Toplam klorofil ve karotenoid konsantrasyonunda 

azalmalar, kök ve sürgünlerde yarayışlı besin maddelerinde 

azalmalar 

As Kök-sürgün uzunluğunda azalmalar ve bitki 

biyokütlesinde azalmalar 

Tohum çimlenmesinin engellenmesi ya da azalması 

Cu Kök-sürgün uzunluğunda azalmalar ve bitki 

biyokütlesinde azalmalar  

Klorofil içeriğinin azalması, tohum çimlenmesinin 

gerilemesi 

Cr Kök-sürgün uzunluğunda azalmalar ve bitki 

biyokütlesinde azalmalar  

Kök ve sürgünlerde yarayışlı besin maddelerinde azalmalar, 

tohum çimlenme yüzzdesinde azalmalar 
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Pb Bitki kuru biyokütlesinde azalmalar Klorofil içeriğinde azalmalar 

Ni Yaprak uçlarında nekrotik bölgeler, bitki 

gelişiminin baskılanması, kökte 

kahverengimsi kökler 

Köklerde solunum proseslerinde gerilemeler ve bitki su 

içeriğinde azalmalar 

Cd Bitki gelişiminin gerilemesi, kök ve sürgün 

biyokütlesinde azalmalar, kök renginin 

değişimi, yaprakta kıvrılmalar ve kloroz 

Tohum çimlenmesinin azalması, klorofil içeriği ve 

fotosentez hızının azalması, bitkide Fe noksanlığına neden 

olması 

Zn Kök uzunluğunun azalması, kök tüylerinin 

azalması, yapraklarda kloroz 

Klorofil içeriğinin azalması, mineral noksanlığına neden 

olması, Bitki için gerekli minerallerin alınması ve 

taşınmasında azalmalar 

Mn Yaprak ayası ve kınında koyu kahverengi 

lezyonlar, genç yaprak uçları ve 

kenarlarında kloroz, kardeşlenmenin 

azalması, bitki gelişiminin baskılanması 

Klorofil içeriğinde azalmalar, fotosentez hızının azalması 

Hg Kök ve sürgün biyokütlesinde azalmalar Tohum çimlenmesinin azalması ve anormal çimlenme 

 

5. Bazı ağır metal(oid) birikimlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri 

İnsan vücuduna ağır metaller besin zinciri yoluyla, solunumla veya deriyle temas halinde 

geçebilmektedirler. Ağır metaller biyolojik proseslere katılma derecelerine göre yaşamsal ve 

yaşamsal olmayan olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yaşamsal olarak tanımlanan ağır metaller, 

biyolojik reaksiyonlara katıldıkları için organizma yapısında belirli bir miktarda bulunmaları 

gerekmekle birlikte, bunların düzenli bir şekilde besinler yoluyla alınmaları sağlanmalıdır. 

Yaşamsal olmayan ağır metaller ise düşük konsantrasyonlarda bile bireylerde çeşitli sağlık 

sorunlarına yol açabilmektedir. Ağır metallerin canlı organizmaya etkisi, ağır metalin 

konsantrasyonuna, alınan organizma ve metal iyonunun yapısına (çözünürlük değeri, 

kimyasal yapısı, redoks ve kompleks oluşturma yeteneği, vücuda alınış şekli, çevrede 

bulunma sıklığı) bağlı olarak değişir (Filiz, 2007; Özbolat ve Tuli, 2016). 

Ülkelerin çoğunda, insanlar tarafından ağır metallerin (As, Al, Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Mn, Se, 

Fe, Zn) alımının önemli bir kaynağı,  bu ağır metaller ile kirlenmiş çeltik topraklarında 

yetiştirilen çeltik danesidir. Ağır metalerin çeltik danelerinde kademeli olarak birikmesi ve 

ardından bunların gıda zincirine aktarılması insan sağlığı için büyük bir tehdit 

oluşturmaktadır. Bazı ağır metal(oid) birikimlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri Çizelge 

2’de verilmiştir. 
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Çizelge 2. Bazı ağır metal(oid) birikimlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri (Dixit ve ark., 

2015) 

Ağır metal EPA 

(Üst sınır 

değerleri, ppm) 

Toksik etkileri 

Ag 0.10 Maruz kalınmasıyla birlikte, cilt ve diğer vücut dokularında renk 

değişimine (gri veya mavi-griye dönüşmesi), solunum sıkıntılarına, 

akciğer ve boğaz tahrişine ve mide ağrısına sebep olabilir. 

As 0.10 Oksidatif fosforilasyon ve ATP sentezi gibi temel hücresel süreçleri 

etkiler. 

Ba 2.00 Kardiyak aritmilere, solunum yetmezliğine, gastrointestinal fonksiyon 

bozukluğuna, kas seğirmesine ve yüksek kan basıncına neden olabilir.. 

Cd 5.00 Disfonksiyona, kas seğirmesine ve yüksek kan basıncına, kanserojene, 

mutajenik etkiye, endokrin bozucu etkiye, akciğer hasarına, kırılgan 

kemiklere yol açabilir. Ayrıca, biyolojik sistemlerde kalsiyum 

regülasyonunu etkiler. 

Cr 0.10 Saç kaybı 

Cu 1.30 Beyin ve böbrek hasarına, yüksek seviyeler karaciğer sirozuna, kronik 

anemiye ve mide ve bağırsak tahrişine neden olabilir. 

Hg 2.00 Otoimmün hastalıklara, depresyona, uyuşukluğa, yorgunluğa, saç 

dökülmesine, uykusuzluğa, hafıza kaybına, huzursuzluğa, görme 

bozukluğuna, titremeye, öfke patlamalarına, beyin hasarına, akciğer ve 

böbrek yetmezliğine neden olabilir. 

Ni 0.20 Kaşıntıya, akciğer kanserine, çeşitli alerjik cilt hastalıklarına, kısırlığa, 

saç dökülmesi yol açabilir. 

Pb 15.00 Aşırı maruz kalınması çocuklarda; gelişme geriliğine, zekâ geriliğine, 

kısa süreli hafıza kaybına, öğrenme ve koordinasyon sorunlarına, 

kardiyovasküler hastalık riskine neden olabilir. 

Se 50.00 Günde yaklaşık olarak 300 μg alınımı sonucu endokrin fonksiyon 

bozukluklarına, hücre aktivitesinin bozulmasını, hepatotoksisiteyi ve 

gastrointestinal rahatsızlıklara yol açabilir. 

Zn 0.50 Baş dönmesi ve yorgunluğa yol açar. 

EPA: Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı 

 

6. Bitkinin ağır metal stresine karşı geliştirdiği korunma mekanizmaları  

Bitkilerin çevresel stres faktörlerine karşı toleransları stres faktörüne, strese maruz kalma 

süresine ve strese maruz kalan doku veya organının yapısına bağlı olarak değişmektedir (Gür 

ve ark., 2004). Bu nedenle, bitkilerin bu stres koşullarına tepkilerinin ve geliştirdikleri 
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adaptasyon mekanizmalarının bilinmesi önem taşımaktadır (Asri ve Sönmez, 2006). Bitkilerin 

ağır metal toksisite tolerans sınırlarının bilinebilmesi için metal tür ve miktarı, yarayışlılığı, 

zararın şiddeti ve türü ayrıca zarar oluşum süreci dikkate alınmalıdır. Bu özelliklerin 

bilinmesi, bitkilerin gelişimi ve canlılığı açısından oldukça önemlidir (Paschke ve ark., 2005). 

Metalle kirlenmiş topraklarda büyüyen bitkiler, bu stresli ortama uyum sağlamış dayanıklı 

çeşitler olarak kategorize edilebilir. Ağır metal direnci, bitkiler tarafından ya kaçınma/tolerans 

ya da her ikisi ile elde edilir. Metal iyonlarının hücre sitoplazmalarına girişini engelleyebilen 

bitkiler, ‘’kaçınıcılar’’ olarak isimlendirilirken; metal iyonlarını detoksifiye edebilen bitkiler, 

plazma zarı veya organel zarlarını geçebilenler, ‘’toleranslı çeşitler’’ olarak adlandırılabilir. 

Bununla birlikte, metalle kirlenmiş topraklarda büyüyebilen bitkileri Baker ve Walker (1990) 

metal dışlayıcı, indikatör ve akümülatörler/ hiperakümülatör bitkiler olarak üç gruba 

ayırmıştır. Dışlayıcı bitki grubu, metal iyonlarının sürgünlerine alınmasını ve yer 

değiştirmesini kısıtlar, böylece toprakta çeşitli metal konsantrasyonları aralığında 

büyüdüğünde bile bitki sürgünlerinde düşük seviyelerde ağır metal kalır. Bitkilerin çoğu 

dışlayıcı gruba aittir. Metal indikatörleri olarak sınıflandırılan bitkiler, toprak üstü (aerial) 

kısımlarında metal biriktirebilirler. Toprak üstü biyokütlelerindeki metal iyonlarının seviyesi 

genellikle topraktaki metal konsantrasyonunu gösterir. Diğer yandan, metal biriktirici / 

hiperakümülatör olarak sınıflandırılan bitkiler, toprakta bulunan metal konsantrasyonundan 

daha yüksek seviyelere kadar metalleri toprak üstü organlarına alabilir, taşıyabilir ve 

biriktirebilir (Baker ve Walker, 1990).  

Bitkilerdeki antioksidan savunma sistemi, yüksek seviyelerde iç metal konsantrasyonlarının 

yan etkilerini biriktirmeye ve tolere etmeye yardımcı olur. Stres nedeniyle oluşan reaktif 

oksijen türlerinin (ROS) neden olduğu zararlı etkilerle mücadele etmek için antioksidan 

sistem devreye girer (Solanki ve Dhankhar, 2011).  

7. Sonuç ve Öneriler 

Kirlenmenin durumuna göre, ağır metaller başlangıçta sadece toprağın kendisi ile sınırlı iken, 

zamanla kirlenmenin düzeyi arttıkça bu ağır metaller bitki kökleri tarafından alınmaya ve 

besin zincirine dahil olmaya başlarlar. Ağır metallerin alınımında toprağın yapısı, pH’sı, 

organik madde kapsamı, katyon değişim kapasitesi (KDK) gibi bazı toprak özellikleri ile 

bitkiye ait özellikler etkili olmaktadır. 

Ağır metaller toksik etkisi sebebiyle çimlenmeyi, gelişmeyi, stoma hareketlerini, su alımını ve 

taşınmasını, transpirasyonu, protein sentezini, bitki doku ve organlarını olumsuz etkileyerek 

bitki fizyolojisinin bozulmasına neden olurlar. Ayrıca, kloroplast yapısının değişmesine neden 

olan bazı ağır metallerin etkisiyle bitkideki klorofil içeriği azalabilir. Ağır metaller, bitkinin 

stoma iletkenliğini etkileyerek, fotosentezin sürdürülebilirliğini kısıtlamakta ve bitkinin su 

tüketimini de azaltarak, verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bitkiler, genetik yapıları gereği ağır metal toksisitesine karşı bazı tolerans ve savunma 

mekanizmaları geliştirirler. Bu mekanizmaları verimleri azalsa bile yaşamlarını sürdürebilmek 

için kullanmaktadırlar. 
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Ağır metallerin çeltik bitkisinde neden olduğu abiyotik stresi daha derinlemesine anlamak için 

çeltikte ağır metaller tarafından düzenlenen mineral taşıyıcılar, antioksidan sistem ve 

diferansiyel gen ekspresyonu üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir ve bu da 

ağır metallerin neden olduğu abiyotik stresi azaltmaya yardımcı olacaktır. 
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Asphodeline lutea (L.) Reichb. ve Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Eskişehir ili sınırları içerisinde doğal yayılış gösteren Xanthorrhoeaceae 

familyasına ait Asphodeline  cinsi içerisinde bulunan Asphodeline lutea (L.) Reichb. ve 

Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. çiçeklerinin morfolojik özellikleri incelenmiştir. 

Xanthorrhoeaceae H.T. CLIFFORD familyası kalın odunsu gövdelere sahip çok yıllık 

bitkilerdir. Yerin üstünde görünmeyen yeraltından, oldukça uzun ve ağaçsı, dallı veya dalsıza 

kadar değişen gövde yapısına sahiptir. Çiçek salkımı yoğun, sivri uçlu, silindirik, odunsu bir 

yaprak üzerindedir. Çiçekler iki eşeyli, sapsız, aktinomorf, sarmal dizilmiş salkımlar halinde, 

kümelenmiş brakteler ile çevrelenmiştir. Periant kalıcıdır, anterler bithecate ve 

tetrasporangiate, dorsifixed, yarıklarla içe doğru açılmaktadır. Yapılan morfolojik ölçümler  

‘Flora of Turkey’ ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda Asphodeline lutea (L.) 

Reichb.  Çiçekli gövdeler 60-150 cm boyunda, sağlam, dik, çiçek durumuna dek yapraklıdır. 

Çiçek durumu basit, 15-45 cm boyunda ve genellikle yoğundur. Çiçek örtüsü segmentleri 20-

30 mm, sarıdır. Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. ise çiçekli gövdeler 45-100 cm 

boyunda, bazen 140 cm, dik, zayıfça ya da sağlam, az yapraklı ya da yaprakların tümü 

tabandadır. Çiçek durumu genellikle dallı, seyrek ya da yoğun çiçeklidir. Çiçek örtüsü 

segmentleri 15-25 mm, beyaz, çoğu kez sonraları pembemsi beyazdır. 

Anahtar Kelimeler: Asphodeline, çiçek, morfoloji, Eskişehir. 

 

Asphodeline lutea (L.) Reichb. and Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. 

COMPARATIVE FLOWER ANATOMY 

ABSTRACT 

In this study, Asphodeline lutea (L.) Reichb. and Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. The 

morphological features of the flowers were investigated. Xanthorrhoeaceae H.T. CLIFFORD 

family are perennial plants with thick woody stems. It has a body structure that varies from 

underground, which is not visible above the ground, to quite long and tree-like, with or 

without branches. The inflorescences are on a dense, pointed, cylindrical, woody leaf. The 

flowers are bisexual, sessile, actinomorph, in spirally arranged panicles, surrounded by 

clustered bracts. Perianth permanent, anthers bithecate and tetrasporangiate, dorsifixed, 

opening inward with slits. Morphological measurements made were compared with 'Flora of 
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Turkey'. As a result of this comparison, Asphodeline lutea (L.) Reichb. flowering stems are 

60-150 cm tall, solid, erect, leafy until inflorescence. Inflorescence simple, 15-45 cm tall and 

usually dense. Cover segments 20-30 mm, yellow. Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. 

whereas flowering stems are 45-100 cm tall, sometimes 140 cm, erect, weakly or robust, with 

few leaves or all leaves at the base. The inflorescence is usually branched, sparsely or heavily 

flowering. Perianth segments 15-25 mm, white, often pinkish-white later. 

Keywords: Asphodeline, flower, morphology, Eskişehir. 

 

GİRİŞ 

Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) kitabına göre; Türkiye’de 167 familya, 1320 cins 

ve bu cinslere ait toplam 11707 takson bulunmaktadır. Taksonlardan 3649’ü ülkemiz için 

endemiktir (Güner ve ark., 2012). Türkiye Florası 11.cildine göre 8988 doğal tohumlu bitki 

türü bulunmaktadır. Türkiye Florası’nda yabancı kaynaklı ve kültür bitkileri dahil bu sayı 

9221’dir. Endemik tür sayısı 3500, endemik alttür sayısı 497, endemik varyete sayısı: 390, 

toplam endemik takson sayısı 4300, toplam tür sayısına göre % 32 dir. Komşu ülkeler ile 

kıyaslandığında tür zenginliği ve endemik türler bakımından Türkiye ilk sırada gelmektedir. 

Avrupa Kıtası’nın toplam tür sayısı yaklaşık 12.500 olup, bunun 2.500 kadarı endemiktir. 

Türkiye Avrupa’dan daha fazla endemik türe sahiptir. (Güner ve ark., 2000, Güner ve ark., 

2018).  

Asphodeline, Xanthorrhoeaceae familyasına ait önemli bir cinstir. 14 tür içerir ve yakın 

zamana kadar Liliaceae familyasında sınıflandırılmıştır. Asphodeline'e ait türler Akdeniz 

Bölgesi'nde, özellikle Ortadoğu ülkelerinde bulunur (AlRawashdeh, I. M. I. (2016). Çok yıllık 

bitkiler, iki yıllık bitkiler veya yıllık bitkiler olabilirler ve nehir kıyıları, nadas tarlaları, orman 

açıklıkları ve kayalık veya killi yamaçlar dahil olmak üzere çeşitli habitatlarda bulunurlar. 

Türkiye'de çok iyi temsil edilen bu cins, Çiriş otu, Kiriş otu ve Yayla çirişi isimleriyle 

bilinmekte ve 12'si endemiktir (Mathews ve Tuzlacı, 1984; Tuzlacı,1987). Asphodeline 

taksonomisi karmaşıktır ve çoğu tür benzer morfolojik özelliklere sahiptir (Mathews ve 

Tuzlacı, 1984). 

Asphodeline türleri Türkiye'de özellikle İç Anadolu'nun dağ ve bozkırlarında bol miktarda 

bulunmaktadır. Endemizm sayısının fazla olması nedeniyle bu ülke cinsin menşe merkezi 

olarak kabul edilmektedir (Tuzlacı, 1987). Asphodeline cilicica, A. damascena, Asphodeline 

globifera, Asphodeline lutea ve Asphodeline taurica gibi Türk Asphodeline türlerinin birçoğu 

salatalarda tüketilmektedir.Sarı çirişin kökü kavrularak tüketilebilir. Bitki Antik Yunanda 

oldukça önem verilen bir gıda kaynağıydı. Köklerin tadı cevize benzer. Genç sürgünler 

pişirilerek tüketilir. Çiçekler çiğ olarak salatalara eklenir. 
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YÖNTEM 

Morfolojik çalışmalar  

Bu çalışmada Eskişehir’de yayılış gösteren Asphodeline cinsine  ait Asphodeline lutea (L.) 

Reichb. ve Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. taksonları toplanarak resimleri Nikon 

D5200 fotoğraf makinası ile çekilmiştir. Örneklerin Türkiye Florası ve ilgili kaynaklar 

kullanılarak teşhisleri yapılmıştır. Tür tayinleri Flora of Turkey and The East Aegean Islands 

esas alınarak yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırma bitkisi olan Asphodeline cinsine  ait Asphodeline lutea (L.) Reichb. Hekimdağ açık 

yamaçlı alanlar ve Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. yetişme alanı olarak Odunpazarı 

ilçesi Orman Fidanlığı ağaçlandırma sahası serpantin alanlarda,  deniz seviyesinden 900 m 

yükseklikte yayılış göstermektedir. 

Asphodeline lutea (L.) Reichb. (Sarı çiriş) 

Kısaca rizomlu çokyıllık otlar. Çiçekli gövdeler 60-150 cm, sağlam, dik, çiçek durumuna dek 

yapraklı (Şekil 2). Yapraklar çok sayıda, yeşil ya da mavimsi yeşil, şeritsi. Çiçek durumu 

basit, 15-45 cm, genellikle yoğun (Şekil 2). Floral yapraklar 20-35 mm, yumurtamsı. Meyveli 

pediseller 17-22 mm. Çiçek örtüsü segmentleri 20-30 mm, sarı. Kapsül yumurtamsı ya da 

dikdörtgensi ile küremsi, 10-15 mm (Davis PH, 1984). Çiçeklenmeleri  Mart-Haziran 

aylarındadır. Habitat ve yaşam formları kayalık ya da taşlı yamaçlar, kireçtaşlı, taşlı bayırlar, 

orman açıklıkları, çalılıklardır. 10-1650 m aralarındaki yüksekliklerde yayılış 

gösterebilmektedir ve  geofittirler. Genel ve bölgesel yayılış olarak Türkiye - Akdeniz 

alanıdır. Akdeniz elementi olup, tehlike durumu ise geniş yayılışlı ve düşük risklidir (LC).  

 

Asphodeline damascena (Boiss.) Baker. (Yalancı çiriş) 

İkiyıllık rizomlu otlar. Çiçekli gövdeler 45-100 cm, bazen 140 cm, dik, zayıfça ya da sağlam, 

az yapraklı ya da yaprakların tümü tabanda. Yapraklar mavimsi yeşil. Çiçek durumu 

genellikle dallı, seyrek ya da yoğun çiçekli (Şekil 1). Floral yapraklar 20-30 mm, mızraksı ile 

yumurtamsı. Meyveli pediseller 20-35 mm. Çiçek örtüsü segmentleri 15-25 mm, beyaz, çoğu 

kere sonraları pembemsibeyaz olur. Kapsül ters yumurtamsı, armutsu, ters üçgensi ya da 

dikdörtgensi ile silindirik, 7-13 mm (Davis PH, 1984). Çiçeklenmeleri Mayıs-Temmuz 

aylarında, habitat ve yaşam formu ise kayalık ya da taşlı yamaçlar, alpin çayırlıklar, stepler, 

nehir kenarları, orman açıklıklarıdır.  370-2000 m yüksekliklere kadar yayılış gösterebilmekte 

olup geofittirler. Genel ve bölgesel yayılış olarak Türkiye - B. Suriye’ dir.  İran-Turan 

elementi ve tehlike durumuda  geniş yayılışlı, düşük risklidir (LC) (Ekim  T. ve ark., 2000). 
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Şekil 1. A. damascena (Boiss.) Baker. 

taksonunun genel görünüşü 

Şekil 2. A. lutea (L.) Reichb. taksonunun 

genel görünüşü 

 

  

Şekil 3. A. damascena (Boiss.) Baker. 

çiçeğinin yandan görünüşü 

Şekil 4. A. lutea (L.) Reichb. çiçeğinin 

yandan görünüşü 

 

  

Şekil 5. A. damascena (Boiss.) Baker. 

çiçeğinin önden görünüşü 

Şekil 6. A. lutea (L.) Reichb. çiçeğinin önden 

görünüşü 

 

 

 

Şekil 7. A. damascena (Boiss.) Baker. çiçek 

yapısının görünüşü 

Şekil 8. A. lutea (L.) Reichb. çiçek yapısının 

görünüşü 
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Şekil 9. A. damascena (Boiss.) Baker. 

stamen ve stilus yapısının görünüşü 

Şekil 10. A. lutea (L.) Reichb. stamen ve 

stilus yapısının görünüşü 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Asphodeline lutea (L.) Reichb.’nın morfolojik olarak çiçek kısımları incelendiğinde 

çiçeklenme durumu, çiçek yoğunluğu, floral yapraklar boyutu ve şekli ile çiçek rengi literatür 

verileri ile uyumluk göstermektedir. Çiçekli gövdeler 60-150 cm arasında ölçülürken literatür 

verilerinde 450 cm ye kadar ölçüldüğü saptanmıştır.  Literatürde yer almayan stamenlerin 3’ü 

kısa ve 3’ü uzun olmak üzere 6 tanedir. Stamenlerden uzun olanlarının boyutları 1.5 cm’ye 

kadar kısa olanlar ise 0.4 cm’ye kadardır. Uzun olan stamenlerin anter boyutları 0.5-0.7 X 

0.1-0.2 cm arasında olarak ölçülürken, kısa olan stamenlerin anter boyutları 0.2 X 0.1-0.2 cm, 

stilus boyu 20-25 mm olarak ölçülmüştür (Tablo 1) (Şekil 4,6,8,10). 

Tablo 1. Asphodeline lutea (L.) Reichb.’nın morfolojik açıdan karşılaştırılması 

 Flora of Turkey A. lutea 

Çiçekli gövdeler   60-100(450) cm 60-150 cm 

Çiçeklenme Basit Basit 

Genişlik 15-30(-45) cm 15-45 cm 

Çiçek yoğunluğu Yoğundan gevşeğe doğru Yoğundan gevşeğe doğru 

Brakteler (Floral Yapraklar) 20-35(-40) cm 20-35 mm 

Brakte şekli (Floral Yapraklar) Yumurtağımsı Yumurtağımsı 

Periant parçaları 20-25(-30) mm 20-30 mm 

Periant rengi Sarı Sarı 

Çiçeklenme zamanı 3-6 3-6 

Stamen sayısı  - 6 (3 uzun x 3 kısa) 

Stamen boyu (uzun) - 1.5 cm 

Stamen boyu (kısa) - 0.4 cm 

Anter boyu ve genişliği (Uzun) - 0.5-0.7 X 0.1-0.2 cm 

Anter boyu ve genişliği (Kısa) - 0.2 X 0.1-0.2 cm 

Stilus boyu - 20-25 mm 

 

Asphodeline damascena (Boiss.) Baker.’ın morfolojik olarak çiçek kısımları incelendiğinde 

çiçek yoğunluğu, florak yaprakların boyutu ve şekli, periant parçalarının boyutu ve rengi 

literatür çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Ancak literatürde verilen çiçekli göste boyu 

45-170 cm kadar boylanabilir iken ölçümlerimizde 45-100 cm arasında olduğu saptanmıştır. 

Literatürde yer almayan 3’ü kısa ve 3’ü uzun olmak üzere 6 tanedir. Stamenlerden uzun 

olanlarının boyutları 1.3-1.5 cm’ye kadar kısa olanlar ise 0.6-0.8 cm’ye kadardır. Uzun olan 

stamenlerin anter boyutları 0.4-0.5 X 0.1-0.2 cm arasında olarak ölçülürken, kısa olan 
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stamenlerin anter boyutları 0.2 X 0.1-0.2 cm, stilus boyu 18-22 mm olarak ölçülmüştür (Tablo 

2) (Şekil 3,5,7,9). 

Tablo 2. Asphodeline damascena (Boiss.) Baker.’ın morfolojik açıdan karşılaştırılması 

 Flora of Turkey A. damascena 

Çiçekli gövdeler   45-170 cm 45-100 cm 

Çiçeklenme Basit veya dallı Dallı 

Çiçek yoğunluğu Yoğundan gevşeğe doğru Yoğundan gevşeğe doğru 

Brakteler (Floral Yapraklar) 20-30(-40) cm 20-30 mm 

Brakte şekli Mızraksıdan 

yumurtağımsıya doğru 

Mızraksıdan yumurtağımsıya 

doğru 

Periant parçaları 15-20(-25) mm 15-25mm 

Periant rengi Beyaz Beyaz 

Çiçeklenme zamanı 5-7 5-7 

Stamen sayısı  - 6 (3 uzun x 3 kısa) 

Stamen boyu (uzun) - 1.3-1.5 cm 

Stamen boyu (kısa) - 0.6- 0.8 cm 

Anter boyu ve genişliği (Uzun) - 0.4-0.5 X 0.1-0.2 cm 

Anter boyu ve genişliği (Kısa) - 0.2 X 0.1-0.2 cm 

Stilus boyu - 18-22 mm 
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ÖZET 

Çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bağcılık merkezlerinden, Batman ili Gerçüş 

ilçesi sınırları dahilinde, mahalli ve standart çeşitlerle kurulmuş üzüm bağlarında 

yürütülmüştür. Halen 61 940 dekar alanda bağcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü ilçede; en 

fazla yetiştirilen mahalli üzüm çeşidi olan Mazrone dışında; Zeyti, Kırfok, Beyzılhımam, 

Sınceri, Bınetati, Devani, Koher, Tayfi, Hılsık, Kerküş ve Hasani gibi çok sayıda mahalli 

üzüm çeşidi yetiştirilmekte; bu üzümler sofralık, kurutmalık olarak değerlendirilmesinin yanı 

sıra pestil, cevizli sucuk ve pekmez gibi yan ürünlere de işlenmektedir. 

Yapmış olduğumuz çalışma, yöreye ait üzüm bağlarının beslenme durumlarının belirlenmesi 

amacıyla 2018 yılı ilkbahar-yaz döneminde yürütülmüştür. Gercüş ilçe merkezi ve 3 farklı 

köyü kapsayan ve her lokasyondan 3’er bağ olmak üzere 12 farklı üzüm bağından alınmış 

yaprak örneklerinde mineral içerikler belirlenmiştir. Yaprak örnekleri, her bir bağın 12 ayrı 

noktasında bulunan omcalardan, yaprak sapı ve yaprak ayası birlikte alınmış; analizler 3 

tekerrürlü olarak yapılmıştır. Yaprak mineral madde içerikleri mevcut yaprak örneklerinden 

kuru yakma yöntemiyle ekstrakte edilmiş; fosfor ICP-OES cihazı ve diğer elementler, AAS 

cihazıyla okunmuştur. Araştırmada elde edilen laboratuvar analizi sonuçları SPSS paket 

programı (IBM SPSS Statistics 21.0) ile varyans analizine tabi tutulmuştur. p<0.01 ve p<0.05 

düzeylerine göre, ortalamalar arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Duncan çoklu 

karşılaştırma testi kullanılmıştır. Elde edilen değerler, yeter sınır değerler ile 

karşılaştırıldığında; Potasyum, Magnezyum ve Kalsiyum sınır değerlerin üstünde bulunmuş; 

Fosfor ise sınır değerler içerisinde tespit edilmiştir. Çinko sınır değerin altında, Mangan 
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üstünde bulunmuş; Demir içeriğinin sınır değerlere göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 

Bakır ise sınır değerin biraz üstünde tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bağ, Beslenme durumu, Mineral, Yaprak analizi 

 

DETERMINATION OF THE NUTRITIONAL STATUS OF GERCUS DISTRICT 

(BATMAN) VINEYARDS 

ABSTRACT 

The study was carried out in vineyards established with local and standard varieties within the 

borders of the Gercus district of Batman province, one of the important viticulture centers of 

the Southeastern Anatolia Region. In the district where viticulture activities are still carried 

out on an area of 61 940 decares; except Mazrone, which is the most grown local grape 

variety; many other local grape varieties such as Zeyti, Kırfok, Beyzilhimam, Sınceri, 

Binetati, Devani, Koher, Tayfi, Hılsık, Kerkus and Hasani, are grown; These grapes are not 

only used as table and dried grapes but also processed into by-products such as fruit pulp, 

churchkhela, and molasses.  

The present study was carried out in the spring-summer period of 2018 in order to determine 

the nutritional status of the vineyards of the region. Mineral contents of leaf samples taken 

from 12 different vineyards, 3 vineyards from each location, covering the Gercus district 

center and 3 different villages, were determined. Leaf samples were taken from vines at 12 

different points of each vineyard, petiole, and leaf blade together; analyzes were performed in 

3 replications. Leaf mineral content was extracted from the existing leaf samples by dry 

burning method; phosphorus ICP-OES instrument and other elements were read with AAS 

instrument. The laboratory analysis results obtained in the study were subjected to variance 

analysis with the SPSS package program (IBM SPSS Statistics 21.0). Duncan's multiple 

comparison test was used to determine the differences between the means according to the 

p<0.01 and p<0.05 levels. When the obtained values are compared with the sufficient limit 

values; Potassium, Magnesium, and Calcium were found above the limit values; Phosphorus 

was determined within the limit values. Zinc was found below the limit value, Manganese 

above; It was observed that the iron content was quite high compared to the limit values. 

Copper was detected slightly above the limit value. 

Keywords: Vineyard, Nutritional status, Mineral, Leaf analysis 
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GĠRĠġ 

Asma bağcılığının insanlıkla özdeşleşmesi buğday ve arpa gibi çok eski tarihlere 

dayanmaktadır (Anonim, 2021). Asma yetiştiriciliğinin, M.Ö. 6000-5000 yıllarında Anadolu 

ve Kafkasya’yı da kapsayan Küçük Asya denilen bölgede yapıldığı bilinmektedir. Anadolu, 

bağcılık kültürünün Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Uzak Doğu’ya yayılmasında öncü 

olmakla beraber köprü görevini de üstlenmiştir (Oraman, 1965;Baş, 2018; Gazioğlu Şensoy 

ve ark., 2020). Günümüzde üzüm üretiminde ilk 10 sırada yer alan ülkelere baktığımızda, 

Türkiye hem üretim alanı hem üretim miktarı bakımından Dünyanın üzüm üreten ilk 10 ülkesi 

içerisinde yer almaktadır (TÜİK, 2021). Anadolu’nun bütün bölgelerinde bağcılık yapılmakta, 

sofralık, kurutmalık, şıralık ve şaraplık olmak üzere birçok üzüm çeşidi yetiştirilmekte ve elde 

edilen ürünler farklı şekillerde değerlendirilmektedir (Şensoy ve Akcan, 2014; Gazioğlu 

Şensoy ve ark., 2020). Üzüm üretimi bölgelere göre incelendiğinde birinci sırada Ege bölgesi 

yer alırken, bunu Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu takip etmektedir. Güneydoğu 

Anadolu bölgesi içerisinde ise üzüm üretiminde ilk sırayı 363,672 da alanda 161,930 ton 

üzüm üretimi ile Mardin ili yer alırken, toplam 59,766 da alanda 28,494 ton ile Batman ili 

ikinci sırada yer almaktadır (TÜİK, 2021). Yöredeki üzüm çeşitleri incelendiğinde bölgenin 

zengin bir gen kaynağına sahip olduğu belirtilmektedir (Kırs, 2019). Batman ilinde en geniş 

bağ alanına sahip ilçenin 47,250 dekar ile Gercüş olduğu ve ilçede toplam 22,919 ton üzüm 

üretimi yapıldığı görülmektedir (TÜİK, 2021). Gercüş ilçesi Batman ilinin güneydoğusunda 

yer almaktadır. Doğusunda Dargeçit (Mardin) İlçesi, kuzeyinde Hasankeyf (Batman) İlçesi, 

güneyinde Midyat (Mardin) ilçesi, batısında Savur (Mardin) ilçesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 

1070 km
2
 olup, Mardin-Midyat eşiği denilen 1100 m yükseklikteki dağların kuzey eteğinde 

950 rakımlı bir platoda kuruludur. Gercüş İlçesinde yaz aylarında ortalama en yüksek sıcaklık 

37,5 
o
C; kış aylarında ise ortalama en düşük sıcaklık -0,8 

o
C civarındadır. İlçede toplam nüfus 

yaklaşık 20.484 olup, nüfusun büyük oranı tarımla uğraşmaktadır. Gübreleme alışkanlığına 

baktığımızda Gercüş yöresi bağlarında Ziraat odasının aktif rol aldığı, kurulu sistemlerle 

ilaçlama zamanlarını belirleyip buna uygun olarak çiftçilere ilaç reçetesiyle beraber bilgi 

verilmektedir (Anonim, 2021). 

Bağcılık, Gercüş ilçesinde oldukça yoğun bir iş koludur. Yetiştirilen üzümler genellikle 

sofralık olarak aynı zamanda kurutmalık ve şıralık olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı 

sıra pekmez, üzüm sucuğu, orcik, köme, köfter, pestil ve bastık olarak da 

değerlendirilmektedir (Kırs 2019; Kapuci ve ark., 2021). Üzüm hasadı, çeşitlerine göre 

değişmekle beraber, Eylül-Ekim ayına kadar devam etmektedir. (Anonim, 2021).  

Araştırma mevcut bağların beslenme durumlarını belirlemek amacıyla, Batman ili Gercüş 

ilçesi sınırları dahilinde, 2018 yılı ilkbahar-yaz döneminde yürütülmüştür. Çalışma, ilçe 

merkezi ve köylerinden 12 farklı üzüm bağından, ben düşme döneminde alınan yaprak 

örneklerinde, makro, mikro ve ağır metal içeriklerin belirlenmesi amacıyla yapılmış olan 

analizlere ait sonuçları kapsamaktadır. 
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YÖNTEM 

Materyal 

Çalışmada bitkisel materyal olarak, Batman İli, Gercüş İlçesindeki üzüm bağlarından alınmış 

olan yaprak örnekleri kullanılmıştır. Örneklerin 3’ü ilçe merkezinden, 9’u ise 3 farklı 

köylerde bulunan farklı bağlardan alınmıştır. Böylece 12 farklı bağ, içerdiği besin elementleri 

yönüyle incelenmiştir. Ben düşme döneminde, her sürgünün 3. yaprağından alınan örneklerde, 

mineral içerikleri belirlenmiştir.  

 

Yöntem 

Yaprak örnekleri, her bir bağın 12 ayrı noktasında bulunan omcalardan, yaprak sapı ve yaprak 

ayası birlikte olacak şekilde alınmış; analizler 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Yaprak mineral 

madde içerikleri kuru yakma yöntemine göre belirlenmiştir. Bu yönteme göre bitki 

örneklerinden 0.5 g alınarak krozelerde 1 ml etil alkol ile ön yakma işlemi yapılmıştır. 

Krozeler soğuduktan sonra yaklaşık 6-9 saat süreyle 500 ºC’de kül fırınında yakılmıştır. 

Yakma işleminden sonra küle 3 N HCl’den 4 ml karıştırılmış, daha sonra krozeler hotpleyt 

üzerine alınarak, sarı renk alıncaya kadar bekletilmiştir. Sarı renk oluşunca hotpleyt üzerinden 

alınıp porselen krozeler önceden hazırlanmış süzme seti yardımıyla 50 ml balon jojelere 

aktarılmış ve derecesine tamamlanıncaya kadar saf su eklenmiştir. Bu mineral 

ekstraksiyonlarının okunması aşamasında, P elementi için, ICP-OES cihazı ve K, Ca, Mg, Fe, 

Mn, Zn, Ni ,Cd, Cr ve Cu elementleri için, AAS cihazları kullanılmıştır (Kacar, 1984). 

  

ġekil 1. Ön yakma işlemi ġekil 2. Süzüklerin hazırlanması 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen laboratuvar analizi sonuçları SPSS paket programı (IBM SPSS 

Statistics 21.0) ile varyans analizine tabi tutulmuştur. p<0.01 ve p<0.05 düzeylerine göre, 

ortalamalar arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Duncan çoklu karşılaştırma testi 

kullanılmıştır. Tablolarda, köyler arasındaki fark büyük harflerle, bağlar arasındaki farklar ise 

küçük harflerle belirtilmiştir. 
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BULGULAR 

Merkez ve üç farklı köyden alınan yaprak örneklerinin Potasyum (K), Magnezyum (Mg), 

Kalsiyum (Ca) ve Fosfor (P) içerikleri Tablo 1’de verilmiştir. Merkez ve köyler arasında K 

içeriği istatistiki açıdan (p≤0.05) önemli bulunmuştur. En yüksek K içeriği Merkez 2 

lokasyonunda (%0,65) en düşük Karalan 2 lokasyonunda (%0,252) belirlenmiştir. Mg içeriği 

yönüyle, merkez ve köyler arasında ortalama değerlere bakıldığında istatistiki açıdan fark 

bulunmadığı görülmüştür. En yüksek Mg içeriği Merkez 1 lokasyonunda (%0,97) en düşük 

Merkez 3 lokasyonunda (%0,647) tespit edilmiştir. Ca içeriğinin köyler arasında istatistiki 

açıdan (p≤0.05) önemli olduğu belirlenmiştir. En yüksek Ca içeriği Boğazköy 1 lokasyonunda 

(%3,43) en düşük Ca içeriği ise merkez 3 lokasyonunda (%2,10) elde edilmiştir. Lokasyonlar 

arasında P içeriği istatistiki açıdan (p≤0.05) önemli bulunmuştur. En yüksek P içeriği Merkez 

3 lokasyonunda (%0,275) en düşük P içeriği ise Yüceköy 2 lokasyonunda (%0,234) tespit 

edilmiştir. 

Tablo 1. Makro Elementler (%) 

Lokasyon/Element K (%) Mg (%) Ca (%) P (%) 

Merkez 1 0,297 ef** 0,972 a** 3,185 ab ** 0,274 e** 

Merkez 2 0,654 a 0,784 a-d 2,922 b-d 0,282 de 

Merkez 3 0,523 b 0,647 d 2,100 g 0,463 a 

Merkez Ortalama 0,491 A* 0,801 öd 2,736 B** 0,340 A** 

Yüceköy 1 0,404 b-e 0,925 ab 2,986 bc 0,281 de 

Yüceköy 2 0,443 bc 0,730 cd 2,566 d-f 0,233 f 

Yüceköy 3 0,423 b-d 0,833 a-d 2,461 e-g 0,291 cd 

Yüceköy Ortalama 0,423 B 0,830 2,671 BC 0,268 C 

Karalan1  0,416 b-d 0,714 d 2,286 fg 0,275 e 

Karalan2 0,251 f 0,777 b-d 2,751 c-e 0,281 de 

Karalan 3 0,395 c-e 0,915 a-c 2,463 e-g 0,235 f 

Karalan Ortalama 0,354 C 0,802 2,500 C 0,263 C 

Boğazköy1 0,430 b-d 0,690 d 3,432 a 0,279 de 

Boğazköy 2 0,312 d-f 0,947 ab 2,997 bc 0,370 b 

Boğazköy 3 0,462 bc 0,825 a-d 2,483 e-g 0,297 c 

Boğazköy Ortalama 0,402 BC 0,821 2,971 A 0,297 B 

REFERANS DEĞERLER 1,30-1,40 0,30-1,50 2,00-2,50 0,15-0,50 

**(p<0.01); öd: önemli değil 

Merkez ve üç farklı köyden alınan yaprak örneklerinin Çinko (Zn), Mangan (Mn), Demir (Fe) 

ve Bakır (Cu) içerikleri Tablo 2’de verilmiştir. Merkez ve köyler arasında Zn, Mn, Fe ve Cu 

içerikleri istatistiki açıdan (p<0.05) önemli bulunmuştur. En yüksek Zn içeriği Merkez 1 

lokasyonunda (18,00 mg kg
-1

) en düşük Karalan 2 lokasyonunda (10,30 mg kg
-1

) tespit 

edilmiştir. Mn içeriğine bakıldığında en yüksek içeriğin Boğazköy 2 lokasyonunda (385 mg 

kg
-1

) en düşük lokasyonun ise Karalan 3 lokasyonunda (113 mg kg
-1

) olduğu belirlenmiştir. 

En yüksek Fe içeriğinin Boğaz köy 2 lokasyonunda (636 mg kg
-1

) en düşük içeriğin ise 

Yüceköy 2 lokasyonunda (250 mg kg
-1

) olduğu tespit edilmiştir. Cu içeriğine bakıldığında ise 
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en yüksek Merkez 1 lokasyonunda (8,30 mg kg
-1

) en düşük Yüceköy 1 ve Boğazköy 2 

lokasyonunda (6,00 mg kg
-1

) olduğu belirlenmiştir. 

 

Lokasyon/Element Zn (mg kg
-1

) Mn (mg kg
-1

) Fe (mg kg
-1

) Cu (mg kg
-1

) 

Merkez 1 18,00a ** 197,22 c** 283,68 e** 8,30a** 

Merkez 2 15,70a-c 182,48 c 494,72 b 7,70a-c 

Merkez 3 17,70a 105,20 d 504,36 b 8,00a 

Merkez Ortalama 17,00 A** 161,30 C** 427,56 A** 8,00 A** 

Yüceköy 1 12,00cd 192,38 c 440,73 bc 6,00d 

Yüceköy 2 13,00b-d 384,42 a 250,36 e 6,30cd 

Yüceköy 3 11,30d 171, 40c 315,42 de 6,30bd 

Yüceköy Ortalama 12,00 C 249,40 B 335,50 B 6,20 C 

Karalan1 13,70b-d 215,00 bc 393,10 cd 7,70 ab 

Karalan2 10,30d 163,68c 275,25 e 7,70 a-d 

Karalan 3 10,70d 113, 72d 261,25 e 6,30d 

Karalan Ortalama 12,00 C 164,40 C 310,20 B 7,60B 

Boğazköy1 10,70d 256,38 b 278,18 e 6,30 b-d 

Boğazköy 2 16,00ab 208,27 bc 636,32 a 6,00 d 

Boğazköy 3 15,00a-c 385,78 a 282,40 e 8,30 a 

Boğazköy Ortalama 14,00 B 283,43 A 398,30 A 6,87 BC 

REFERANS DEĞERLER 25,0-100 30-150 40,0-300 5,0-50 

 

Merkez ve üç farklı köyden alınan yaprak örneklerinin Krom (Cr), Nikel (Ni) ve Kadmiyum 

(Cd) içerikleri Tablo 3’de verilmiştir. Merkez ve köyler arasında Cr ve Cd istatistiki açıdan 

farkın önemli olmadığı Ni içeriğinin ise istatistiki açıdan (p<0.05) önemli olduğu 

belirlenmiştir. En yüksek Ni içeriğinin Boğazköy 3 lokasyonunda (11,70 mg kg-1) en düşük 

Merkez 2 ve Yüceköy 2 lokasyonunda (6,00 mg kg-
1
 ) olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Ağır Metaller 
Lokasyon/Element Cr (mg kg-

1
) öd Ni (mg kg-

1
) Cd (mg kg-

1
) öd 

Merkez 1 0,50 6,70c* 0,90 

Merkez 2 1,00 6,00c 1,00 

Merkez 3 0,90 7,70bc 1,10 

Merkez Ortalama 0,80 7,00 B** 1,0 

Yüceköy 1 0,76 6,7 0c 1,10 

Yüceköy 2 0,40 6,00c 1,10 

Yüceköy 3 0,57 7,00 c 1,20 

Yüceköy Ortalama 0,58 7,00 B 1,0 

Karalan1  0,63 7,00 c 01,0 

Karalan2 0,50 7,30bc 0,90 

Karalan 3 0,40 6,70c 1,00 

Karalan Ortalama 0,51 7,00B 1,00 

Boğazköy1 0,43 9,00 a-c 1,00 

Boğazköy 2 0,97 10,70ab 1,00 

Boğazköy 3 0,27 11,70a 1,10 

Boğazköy Ortalama 0,56 10,00 A 1,00 

*(p<0.05); öd: önemli değil 
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TARTIġMA VE SONUÇ 

Araştırma alanımıza yakın bir konumda bulunan, Siirt ili ve ilçelerinde yapılan benzer bir 

çalışmada; yerel üzüm çeşitlerinin beslenme sorunlarının yaprak ve toprak analizleri ile 

belirlenmesi amacıyla analizler yapılmıştır. Çalışmada elde edilmiş olan sonuçların büyük bir 

çoğunluğunun, ideal kabul edilen aralığın altında olduğu bildirilmiştir (Sönmez ve ark. 2013). 

Sonuçlarımız yakın lokasyonda yapılan bu çalışma sonuçları ile K ve Cu içeriği bakımından 

benzer aralıklarda bulunmuş; P, Ca, Mg, Fe, Mn ve Zn miktarından ise yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Ege bölgesi Salihli (Manisa) ilçesinde bulunan bağ plantasyonlarının beslenme durumlarını ve 

ağır metallerce olan kirlenme düzeylerinin ortaya konulduğu çalışmada, asma yapraklarında P 

%0.26, K %1.43, Ca %3.07, Mg %0.44; mikro elementlerden sırasıyla Fe 174,40, Cu 105, Zn 

52.30, Mn 65.40 mg kg
-1

 olarak analiz edilmiştir (Yağmur ve Okur, 2018). Çalışmamız bu 

çalışma ile P ve Ca içerikleri bakımından benzer olmasına rağmen diğer element içerikleri 

birbirinden oldukça farklılık gösterdiği görülmüştür. Bunun nedeninin bölge ekolojik 

koşullarının ve kültürel uygulamaların farklılığından kaynaklandığı söylenebilmektedir. 

Van ili sınırları dahilinde, 2002-2003 yıllarında, standart çeşitlerle kurulmuş üzüm bağları ile 

yaşlı mahalli çeşitlerden oluşan bağların beslenme durumlarının belirlenmesi amacıyla 

yapılmış çalışmada, yaprak analizleri sonucunda genel olarak P, K ve Zn değerlerinin yeter 

sınır değerlerin altında olduğu, diğer besin elementlerinin ise yeter sınır değerler içerisinde 

bulunduğu belirlenmiştir (Tüfenkçi ve ark. 2013). Çalışmamızdaki sonuçlar bu çalışmadaki 

sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

Turgutlu (Manisa) bölgesinde şaraplık bağların beslenme durumlarının belirlenmesi amacıyla 

yapılmış bir çalışmada 18 bağdan yaprak örnekleri alınmış, P (%)0.40-0.51, K (%)0.90- 1.55, 

Ca (%)1.57-2.60, Mg (%)0.49-0.81 ve mikro besin elementi değişimi Fe 136.1-234.4, Cu 

45.5-182.2, Mn 101.4-194.7 ve Zn 36.3-50.1 (mg kg
-1

) olarak belirlenmiştir (Tepecik ve ark., 

2014). Bu çalışma çalışmamızla Mg, Ca ve Mn içeriklerinin kısmen paralellik gösterdiği K, P, 

Fe, Zn ve Cu içeriklerinin farklı olduğu görülmüştür. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada ise ilçe merkezi ve 3 köy taranmış ve her lokasyondan 3 

farklı bağdan yaprak örnekleri alınmıştır. 12 farklı üzüm bağından alınmış örneklerde 

yapılmış analiz sonuçları bağ için belirtilmiş Yeter Sınır Değeri ile karşılaştırıldığında; Makro 

elementlerden Ca (%)’un sınır değerlerin üstünde olduğu, P (%) ve Mg (%) sınır değerler 

içerisinde olduğu, K (%) ise sınır değerlerin altında olduğu görülmüştür. Mikro elementlerden Zn 

sınır değerin altında, Mn üstünde bulunmuş; Fe içeriğinin sınır değerlere göre oldukça yüksek 

olduğu görülmüştür. Cu ise sınır değeri içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Genel duruma 
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bakıldığında, gübreleme konusuna daha fazla özen gösterildiğinde, verimin daha da artacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca önemli bağ merkezlerinden olan ilçede mevcut bağların tamamının, 

yaprak ve toprak analizleriyle taranması, her bir bağ için ideal bitki besleme planının 

çıkarılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.   
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ABSTRACT 

Threshing is a major operation in the processing of maize which improves the quality forms, 

its useful life, and increases farmers' net profits. The goal of this study was to design and 

evaluate the performance of an improved low-cost maize thresher with good output and 

minimal seed damage. The maize thresher was designed, fabricated and evaluated at the Farm 

machinery workshop Obakekere of the Department of Agricultural and Environmental 

Engineering, Federal University of Technology, Akure, Nigeria using suitable materials after 

considering factors such as hardness, ease of machining, tensile strength, availability, and 

durability. The hopper, threshing unit, blowing unit, and three exits make up the thresher (the 

cob, threshed maize, and chaff outlet). It was driven by an electric motor with a 1450 rpm 

speed and a 2.2 kW power rating. The total amount of maize put into the machine was 4.5 kg 

at three different stages of maize cob moisture content of 16.06%, 18.48%, and 19.33%. 

Average threshed maize weights of 2.98, 2.7, and 2.61 kg were recovered in three replicates 

for each moisture content of 16.06%, 18.48%, and 19.33% respectively. The threshing 

efficiency were 98.37%, 97.70%, and 97.19%; threshing capacity was 230.02 kg/h, 213.37 

kg/h, and 174.61 kg; percentage of chaff quantity was 1.85 percent, 19.33 percent, and 2.15 

percent; cleaning efficiency was 66.67 percent, 60 percent, and 57.93 percent; and percentage 

of damaged seeds was 1.17 percent, 1.04 percent, and 0.69 percent of maize moisture content 

of 16.06%, 18.48%, and 19.33% respectively. There was a significant difference at p<0.05 in 

threshing efficiency, the amount of chaffs in the threshed maize, and the percentage of 

damage grain was minimal, according to the ANOVA results. The maize threshing machine 

operated effectively at low moisture content. The estimated cost of the machine is $300. The 

thresher is efficient, and cost-effective. An improved maize threshing machine of threshing 

efficiency of 98.37% had been designed, fabricated and evaluated. The maize threshing 

machine could be use by both small and medium-scale farmers due to its easy operation 

mechanism and cost effectiveness compared to other threshing machines. 

Keywords: capacity, design, efficiency, fabrication, threshing 
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1. INTRODUCTION 

Maize (Zea mays), also known as corn according to the American Indians, literally means 

"that which sustains life" (Oriaku et al., 2014). It is the world's most significant cereal grain, 

behind wheat and rice, giving nutrition to humans and animals while also serving as a raw 

material for the manufacturing of starch, oil, and protein, as well as alcoholic drinks, culinary 

sweeteners products (Uttam et al., 2018). Maize has become a staple food crop in Africa, and 

even the poorest families are familiar with it. In order for rural farmers to make profit from 

maize, they must adopt technology that is designed to meet their needs (Oriaku et al., 2014). 

Processing agricultural crops like maize into high-quality forms not only extends their usable 

lives, but also raises the profit farmer get from mechanization technologies.  

Drying, de-husking, threshing, storage, and milling are the primary post-harvest processing 

for maize. Threshing is still the most difficult of them all, and more effort needs to be done to 

make this operation more efficient (Okure and Ssekanyo, 2017). Threshing is one of the most 

essential processing activities done to bring out the quality of maize (Chikwado and 

Chidiebere, 2020). 

Threshing is the process of separating grain or seed from each cob for both industrial and 

human uses. The products are threshed, subjected to friction, or shaken to achieve this 

separation, which can be done manually or mechanically. The varieties grown, moisture 

content, and level of grain maturity all influence the processing of maize. The threshing of 

maize can be done either in the field or at a storage facility (Mali et al., 2015). 

Based on the different mechanization technologies used, the various maize threshing 

techniques can be divided into categories. These comprise hand, tools and technology. The 

hand-held thresher, tiny rotating hand thresher, free-standing manually driven thresher, 

animal technology, and engine technology are some of the several types of maize threshing 

equipment (Tanko and Boman, 2017). Traditional maize shelling processes, especially for 

commercial purposes, do not support large-scale maize threshing. Particularly in Nigeria, the 

northern part of the country produces the most maize, and it was discovered that majority of 

maize threshed was done by hand. Even with certain hand-operated tools, hand shelling takes 

a long time (Ugwu and Omoruyi, 2016). For mass threshing, there are numerous electrically 

controlled maize thresher. Typically, farmers would take their un-threshed maize to such 

industries, where they would receive their ultimate product, threshed maize, which they 

would then sell to the market. This increased the cost of the product by increasing the cost of 

transportation between farmers and the machine industry (Ugwu and Omoruyi, 2016). 

The issues are numerous and comparable. The evolution of Intermediate Technology, i.e., 

low capital, labor-intensive, regionally based, is a part of the solution to these difficulties. 

This concept of producing technology that is better to suit the demands of developing 

countries can also apply to agricultural mechanization. Underdevelopment problems are 

particularly high in rural parts of the country, which are home to the poorest people and 

where agricultural underproduction and migration have the greatest impact (Darudkar, 2015). 

Furthermore, the cost of acquiring such thresher were expensive for the poor rural farmer, 

necessitating the development of a low-cost thresher with improved threshing efficiency and 

minimizing seed damage. The goal of this study was to develop a maize threshing machine 
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that will replace the existing approach and minimize labor costs, as well as suit the needs of 

small-scale farmers in the industry. 

 

2. RESEARCH AND FINDINDS 

2.1. Design Considerations 

Ease of fabrication, the operating safety, overcomes manpower scarcity, saves time and 

money, and machine weight, were all factors considered in the design and fabrication of the 

maize thresher. The thresher's operation and adjustment were simplified so that local farmer 

could easily build, repair, and operate it. 

2.2.Design Analysis  

The design analysis was conducted to determine the essential design parameters, strength, 

and material size for consideration in the selection of the various machine parts in order to 

avoid failure due to excessive yielding and fatigue over the machine's needed operating life. 

2.3.Machine Components Design 

2.3.1. Determination of the shaft pulley dimension  

The pulley diameter was determined using Equation 1 as recommended by (Khurmi and 

Gupta, 2005). 

                   (1) 

Where N1 is selected speed of driving pulley in rpm = 1800 rpm, N2 is selected speed of 

driven pulley in rpm = 900 rpm (Nakara, 1982), D1 is diameter of driving pulley = 80 mm. 

Substituting the values of N1, D1 and N2 into Equation 1, therefore D2 which is the diameter 

of driven pulley = 160 mm. 

2.3.2. Determination of belt speed 

The belt speed of the maize thresher was calculated using Equation 2 as provided by (Khurmi 

and Gupta, 2005). 

  
     

  
           (2) 

Where V is belt speed in m/s, N1 is driving speed in rpm = 1800 rpm, D1 is diameter of 

driving pulley in m = 80 mm. Substituting the corresponding values of N1 and D1 into 

Equation 2. Therefore, V which is the belt speed = 7.54m/s. 

2.3.3. Determination of the weight of the pulley 

The weight of the pulley with the largest diameter was calculated using equation 3 as 

reported by (Khurmi and Gupta, 2005). 

   
   

 

 
               (3) 

Where Vp is volume of pulley in m
3
, Dp is driven diameter for pulley in m = 0.20 m, B is 

driven pulley width in m = 1.25 x 0.09 = 0.1125m, pulley width of belt is 1.25. Substituting 

the values of Dp and B into Equation 3. Therefore, volume of pulley, V = 3.38 x 10
-3

m
3
 

                 (4) 

Where W is weight, V is volume = 3.38 x 10
-3

m
3
,    is density is 7850 kg/m

3
, and   is 

acceleration due to gravity = 9.81m/s
2
. Therefore, weight of pulley = 260.11 N. 
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2.3.4. Determination of tension acting on the driven pulley 

The tension action on the driven pulley was determined using both Equations 5 and 6 as 

given by (Khurmi and Gupta, 2005). 
  

  
                (5) 

Where T1 is the tension in the belt on the tight side in N, T2 is the tension in the belt on the 

slack side in N, µ is coefficient of friction between leather belt and metal pulley = 0.40, θ is 

wrap angle for driving pulley = 4.43 rad,    = 5.87. 

T1 = 5.87T2            (6) 

  (     )           (7) 

Where, P is power of the electric motor in watts = 2235 w, T1 is the tension in the belt on the 

tight side in N, T2 is the tension in the belt on the slack side in N and V is belt speed in m/s = 

7.54 m/s. Substituting into Equations 6 and 7. Therefore T1 = 357.28 N, T2 = 60.86 N 

2.3.5. Determination of the torsional moment 

The torsional moment (Mt) of the belt was calculated using Equation 8 as reported by 

(Khurmi and Gupta, 2005). 

   
  

 
(     )           (8) 

Where, Mt is torsional moment, D2 is diameter of driven pulley in m = 0.16m, T1 is tension at 

the tight side in N = 358.17 N and T2 is tension at the slack side in N = 60.866 N. Therefore, 

Mt = 23.78N. 

2.3.6. Determination of shaft diameter 

The determination of shaft diameter was calculated using Equation 9 as reported by (Khurmi 

and Gupta, 2005). 

  
   

  

   
√(    )

  (    )
         (9) 

ds is shaft diameter in m, Ss is shaft allowable shear stress in N/m
2 
= 42x10

6
 N/m

2
, Kt is 

dimensionless combined and fatigue applied to torsion moment = 1.5, Mt is torsion moment 

in N = 23.45 N, Kb is dimensionless combined and fatigue factor applied to bending moment 

= 1.0 and Mb is resultant bending moment in N = 23.78 N. Therefore, ds = 17.90 mm = 18.00 

mm or 20 mm diameter. 

2.3.7. Determination of total torque and power in thresher 

The torque required for fan was determined from the Equation 10 given by (Khurmi and 

Gupta, 2005). 

T= 
   

   
              (10) 

Where, T is total torque in Nm, P is power in watts = 2235 w, is selected speed of driven 

pulley in rpm = 900 rpm. Therefore T = 23.71 Nm. 

2.4.Sample Collection and Preparation 

A variety of maize named Ife maize hyb-09 (ILE 1-OB X IART- INBRED1) used was 

purchased from a local market named Oja oba market, Akure Ondo state. The maize in a sack 

while it was being transported to the laboratory. Each sample was cleaned and sorted to 

remove infected seeds and remove foreign materials such as dust, stones, chaff, immature and 
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damaged seeds. The maize sample was divided into three samples A, B and C.  Each sample 

consist of 4.5 kg respectively. The initial weight of the grains was taken to determine the 

moisture content. The maize was stored in cool and dry place before the threshing operation. 

2.4.1. Materials description 

The materials that were used include electric laboratory oven was used for drying of the 

maize seeds to determine the moisture content, desiccator was used to preserve the moisture 

content of maize when it was removed from the oven, stop watch was used to measure the 

time taken during the threshing operation and digital weighing balance was used to measure 

the weight of maize seeds, broken maize seeds and chaff.  

2.4.2. Description of the maize thresher 

The maize thresher consists of a hopper, the threshing chamber, sieve, blowing chamber, 

three outlets (the threshed maize, cob and the chaff) and prime mover. The hopper is made of 

a metal sheet in form of a rectangular, maize cobs are fed through the opening where the 

lower opening is connected to the threshing chamber. The threshing chamber consists of a 

rotating threshing drum attached with set of beaters driven by an electric motor with speed of 

1450 rpm and power rating of 2.2 kw. When the maize was moved into the threshing 

chamber the maize seeds were removed from the cob after which the separation of the maize 

seeds from cobs and chaffs takes place through a sieve. The threshed maize seeds were 

collected through the threshed maize outlet using a sack while the cobs were collected at the 

cob outlet and the chaffs were blown off with the aid of blower made of metal blade through 

the chaff outlet. 

 

Figure 1: Exploded View of an Improved Maize Thresher 

 

Figure 2: Orthographic View of an Improved Maize Thresher 
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Table 1: Highlights of Suitable Materials, the Selected and Justification for Selection. 

S/N Machine 

Components 

Criteria for Material Selection Material 

selected 

Reasons for selection 

1 Frame It should be able to withstand the 

eccentric motion of the machine 

during operation 

Mild 

steel 

Rigid and strong, easily withstand 

vibration and maintain firm stability 

2 Shaft It should be able to withstand the 

stress and the weight of the other 

components attached to it 

Mild 

steel 

Ability to withstand twisting due to 

torque moment and compressive 

force due to loads attached to it and 

affordability. 

3 Power Unit It should be able to power the 

whole machine components 

Electric 

motor 

It is available and affordable 

4 Pulley It should be able to overcome 

torque from the machine and 

motor 

 Reliability, strength, ability  

5 Belt drive It should be able to overcome 

torque from the machine and the 

motor 

Rubber Availability, flexible, self-lubricant 

and affordability 

6 Hopper It should be rigid and support the 

load fed to it 

Mild 

steel 

 

7 Shelling 

spikes 

It should be able to shell the 

maize with the impact 

Steel Availability, higher efficiency 

8 Delivery 

Chute 

It should aid the movement of the 

grains, cobs and the shaff to the 

outlets 

Mild 

steel 

Availability, reliability and 

affordability 

9 Bolts and 

nuts 

It should be to withstand the 

twisting moment and external 

loads 

Mild 

steel 

Resistance to corrosion, strength, 

rigidity 

 

2.5.Production Cost 

The total cost of the machine which include machining job, non-machining job, fabrication, 

and bought out materials used in fabrication of the maize thresher is presented in Table 2.  

Table 2: Production Cost Analysis 

S/N Components Quantity Unit cost ($) Total cost ($) 

1 Bolt and nut 20 50 5 

2 Angle iron  3 7,000 50 

3 Pulley 3 5,000 40 

4 Pillow Bearing 4 ,2000 20 

5 Sheet metal 2 15,000 75 

6 Shaft rod 2 7,000 20 

7 Electrode 1 park 3,500 10 

8 Paint  2,000 5 

9 V-belt 2 1,000 5 

10 Transport  3,000 10 

11 Machining and non-machining job  30,000 60 

   Grand total 300 
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2.6. Evaluation Parameters 

2.6.1. Determination of moisture content of the maize seed 

The moisture content of the maize was determined using the method developed by 

International Seed Testing Association (ISTA, 2012). The initial weight of the samples was 

taken using electrical weighing balance and oven dried at 105°C for 6h. When the weight of 

the seed samples was constant, the sample were removed and cooled in the desiccator. The 

weight of the sample was taken again to determine its final weight. The moisture content was 

determined using Equation 11 as recommended by Hamada et al. (2008). 

    
     

  
 100 %                                                                                                                                                  (11) 

Where, Mc is moisture content in %, W1 is weight of sample before drying in g, W2 is weight 

of sample after drying in g. 

2.6.2. Determination of threshing efficiency 

The threshing efficiency was determined using Equation 12 as recommended by Adeyi et al. 

(2019). 

   
     

  
 100 %                                                                                                                        (12) 

Where, TE is threshing efficiency in %, Wt is the total weight of maize fed into the machine 

in g and WU is the mass of the un-threshed maize in g. 

2.6.3. Determination of cleaning efficiency 

Cleaning efficiency was determined using Equation 13 as recommended by Adeyi et al. 

(2019). 

   
  

  
  100 %                                                                                                                                                                   (13) 

Where, CE is cleaning efficiency in %, WC is the weight of cleaned maize delivered by the 

machine in g and Wt is the total weight of the maize fed into the machine in g. 

2.6.4. Determination of threshing capacity 

Threshing capacity was determined using Equation 14 as recommended by Adeyi et al. 

(2019). 

TC= 
  

 
 3600 kg/h                                                                                                                                        (14) 

Where, TC is threshing capacity in kg/h, wt is the total weight of maize fed into the machine 

and T is the total time taken to thresh maize cob. 

2.6.5. Determination of damaged seed 

Damaged seed was determined using Equation 15 as recommended by Adeyi et al. (2019). 

   
  

  
 100 %                                                                                                                                                      (15) 

Where DS is the damaged seed in %, wb is weight of broken maize cob in g and wt is the total 

weight of grain from which the broken maize was selected in g. 

2.6.6. Quantity of chaff in the maize 

Quantity of chaff was determined using Equation 16 as recommended by Adeyi et al. (2019).  

Quantity of chaff in the maize (%) =    
  

  
 X 100                                                                           (16) 
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Where, Qc is the quantity of chaff in the maize in %, Wc is the weight of chaff in g and Wt is 

the total weight of maize in g. 

2.7.Evaluation Procedure 

The maize was weighed on the beam balance 4.5 kg into samples A1, A2, A3, B1, B2, B3, 

C1, C2, C3. The moisture content of the maize was taken using the method developed by 

International Seed Testing Association (ISTA, 2012). The initial weight of the samples was 

taken using electrical weighing balance and oven dried at 105°C for 6h. When the weight of 

the seed samples was constant, the sample were removed and cooled in the desiccator. The 

weight of the sample was taken again to determine its final weight. The maize was fed into 

the hopper continuously, then moved to the threshing chamber where the rotating threshing 

drum attached with set of beaters remove the maize seed from the cob and were separated by 

a sieve.  The threshed maize was received from threshed maize outlet and the cobs were 

collected at the cob and the blown chaff was collected at the chaff outlet. The sample were 

taken to the food processing laboratory where separation was carried out manually and the 

weight of threshed maize, broken/ damaged grains and threshed maize and time taken for 

each threshing operation were recorded separately. The procedure for threshing maize was 

repeated for all the combinations of treatments i.e., at different moisture contents and 

constant feed rate and the data were recorded. The weight of maize fed through the hopper 

(Wt), weight of cleaned maize (Wc), weight of damaged maize seeds (Wd), weight of un-

threshed maize (Wu), weight of quantity of chaff (Wcq), time of operation (secs) and 

moisture content of grains were recorded. 

The threshing efficiency, threshing capacity, cleaning efficiency, percentage of damaged 

grains and percentage of quantity of chaff were computed and used to evaluate the 

performance evaluation of the threshing machine. 

2.7.1. Statistical Analysis 

Excel software was used to compute and analysis the data obtained from the performance 

evaluation of the maize threshing machine. 

2.8.Effect of Moisture Content on Threshing capacity  

The effect of three different moisture content on the threshing capacity of the maize thresher 

is presented in Figure 3. It was observed that the threshing capacity of the maize thresher at 

moisture of 16.08%, 18,48% and 19.33% were 230.02 kg/h, 213.37 kg/h and 174.61 kg/h. 

This indicates that when the moisture content of the maize increased the threshing capacity of 

the machine decreased because the moisture content of the maize affects the performance of 

the thresher. The threshing capacity of this machine was found to be higher when compared 

with the threshing capacity of 55 kg/h obtained by Azeez et al. (2017). The threshing 

capacity of this machine was found to be lesser when compared with Adeyi et al. (2020). 

Adeyi et al. (2020) reported threshing capacity of maize thresher at moisture content of 

15.81%, 16.79% and 17.10% as 754.20 kg/h, 737.38 kg/h, and 720.23 kg/h, respectively. 

They observed that at moisture content of 15.81%, the time taken was less and the threshing 

capacity increased when compare with moisture content at 16.79% and 17.10% respectively.  
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Figure 3: The threshing capacity of the maize thresher 

 

2.9.Effect of Moisture Content on Threshing efficiency  

Figure 4 shows the effect of three different moisture content on the threshing efficiency of the 

maize thresher. The result indicates that when the moisture content increased, the threshing 

efficiency of machine decreased because the amount of moisture content present in the maize 

affects the threshing efficiency. The threshing efficiency of this machine was higher when 

compared to Azeez et al. (2017). Azeez et al. (2017) reported that a maize threshing machine 

has threshing efficiency of 91.2%. Furthermore, Ugwu and Omoruyi (2016) obtained a 

similar threshing efficiency of 98.43% at 10% moisture content which is the same with the 

threshing efficiency of 98.37% of this machine obtained at moisture content 16.08%.  

 

  
Figure 4: The threshing efficiency of the maize thresher 

 

2.10. Effect of Moisture Content on the cleaning efficiency  

Figure 5 shows the effect of moisture content on the cleaning efficiency of the maize 

thresher. 
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Adeyi et al. (2020) obtained a cleaning efficiency of 89.82%, 89.45%, 88.34 at moisture 

content of 15.81%, 16.79% and 17.10% respectively which were higher than the cleaning 

efficiency of the maize thresher at moisture of 16.08%, 18,48% and 19.33% were 66.67%, 

60% and 57.93 respectively. It was observed that the cleaning efficiency of the machine 

increased at low moisture content, while it declined with the increased moisture content of 

maize because the amount of moisture content presented in the maize affects the performance 

of the thresher. This means that increased moisture content gave less cleaning efficiency due 

to the presence of high amounts of impurity or chaff which causes the clogging effect of 

chaffs on the wall of the concave and drums of the thresher and also on the sieve. 

 

 
 

Figure 5: The cleaning efficiency. 

2.11. Effect of Moisture Content on the Percentage of Damaged Seeds 

Figure 6 shows the effect of moisture content on the percentage of damaged seeds. This 

shows that the damaged seeds decrease with an increased moisture content during threshing 

operation. Adeyi et al. (2020) obtained   percentages of damaged seed which were 0.84%, 

0.79% and 0.70% at moisture content of 17.10%, 16.79% and 15.81% respectively which is 

similar to the percentage damaged seeds of 1.17%, 1.04% and 0.69% at moisture content of 

16.08%, 18,48% and 19.33% obtained for the maize thresher.  

 

 
 

Figure 6: Percentage of damaged seeds. 
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2.12. Effect of Moisture on Quantity of Chaff  

Figure 7 shows the effect of moisture on the quantity of chaff. The quantity of chaff increased 

with increase in moisture content, while it declined with decrease in moisture content of 

maize because the amount of moisture content presented in the grains affects the performance 

of the thresher. Adeyi et al. (2019) obtained 2.53%, 3.12% and 3.50% quantity of chaff at 

moisture content of 15.81%, 16.79% and 17.10% respectively which were higher compared 

to the quantity of chaff of the maize thresher which were 1.85%, 1.93% and 2.15% 

respectively at moisture content of 16.06%, 18.48% and 19.33. 

 

. 

Figure 7: The quantity of chaff. 

2.13. The Effect of Three Different Moisture Contents on the Performance 

Evaluation of the Maize Thresher 

Table 3 shows the result of the performance evaluation of the maize thresher which was 

evaluated by studying the effect of three different moisture content and at constant feed rate 

on the threshing capacity, threshing efficiency, cleaning efficiency, threshed grains, 

percentage of grain damage, quantity of chaff and time taken for threshing operation. The 

result shows that the moisture of 16.08%, 18.48% and 19.33% had significant effect at 

p<0.05 on the quantity of threshed maize, threshing capacity, cleaning efficiency and 

damaged seeds. 
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Table 3: ANOVA result for the effect of three different moisture contents on the performance 

evaluation of the maize thresher at 5% (p ≤ 0.05) level of significance. 

 

 Evaluation Parameter  Treatment F P-value 

Quantity of threshed maize (kg) Moisture content % 6.07 0.04 

Threshing capacity (kg/h) Moisture content % 5.20 0.05 

Threshing efficiency (%) Moisture content % 0.73 0.52 

Cleaning efficiency (%) Moisture content % 6.08 0.04 

Damaged seeds (%) Moisture content % 18.14 0.00 

Quantity of chaff (%) Moisture content % 0.41 0.68 

 

3. CONCLUSIONS  

An improved maize sheller has been designed, fabricated and evaluated. The performance 

evaluation conducted showed that moisture content has significant effect on postharvest 

operation especially in maize threshing to avoid deterioration. The result shows that the 

threshing capacity were 230.02 kg/h, 213.37 kg/h and 174.61 kg, threshing efficiency were 

98.37%, 97.70%, and 97.19%, percentage of quantity of chaff were 1.85%, 19.33% and 

2.15%, cleaning efficiency were 66.67%, 60% and 57.93, percentage of damaged seeds were 

1.17%, 1.04% and 0.69% at moisture content of 16.06%, 18.48% and 19.33% respectively. It 

was observed that at low moisture content the machine performed better. In other words, 

there was significant difference in the threshing efficiency, quantity of chaff in the threshed 

maize and the percentage of damaged seeds. The machine has minimal damaged seeds at 

moisture content 19.33%. It will reduce human labor and stress involve in maize threshing 

operation and also reduce time of operation. 
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ÖZET  

Çağımızda vatandaşlık kavramı bir ülkeye, bir topluma veya bir ulusa aidiyet anlamına 

gelmektedir. Bir ülkeye aidiyet kavramı o ülkenin sahip olduğu imkanlardan faydalanmak 

anlamına da gelmektedir. Hatta bu imkanlar bireyleri o kadar çok cezbeder ki bireyler 

imkanları daha iyi olan ülkelere yasa dışı göçler vasıtası ile gidip o ülkenin vatandaşı olmaya 

çalışmaktadırlar. Günümüzde dijital dünyanın her alana yaygınlaşması dijital dünyaya ait bir 

vatandaşlık kavramını da gündeme getirmiştir. Vatandaşların birlikte huzurlu bir şekilde 

yaşayabilmeleri içinde tarih boyunca olduğu gibi bazı kurallara ihtiyaç vardır. Bu kurallar etik 

değerleri temel alarak ortaya konan kurallardır. Etik kavramı genellikle ahlak kavramı ile aynı 

anlamda kullanılmaktadır. Ahlak toplumların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğine göre 

göreceli bir kavramdır. Yani bir toplumda ahlaki bulunan bir davranış başka bir toplum için 

ahlaki bulunmayabilir. Etik ise sergilenen davranışların evrensel olup olmadığını gösterir. 

Başka bir ifade ile etik, ahlaki değerler tarafından iyi ya da kötü olarak sınıflandırılan 

davranışların akıl süzgecinden geçirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda dijital 

vatandaşların etik değerlere sahip olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı dijital 

vatandaşlık teriminin kapsamını, derinliğini ve etik arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu 

amaçla çalışmada dijital vatandaşların uyması geren etik ilkeler ve uyulmadığı durumlarda 

ortaya çıkabilecek muhtemel durumlar ilgili literatürlerde yer alan somut örnekler üzerinden 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık, dijital vatandaşlık, etik. 

 

DIGITAL CITIZENSHIP and ETHICS 

ABSTRACT  

In our age, the concept of citizenship means belonging to a country, a society or a nation. The 

concept of belonging to a country also means benefiting from the opportunities of that 

country. In fact, these opportunities attract individuals so much that individuals try to go to 

countries for having better opportunities even they have to go through illegal way and try to 

become citizen of that country. Today, the spread of the digital world in all areas has brought 

the concept of citizenship to the digital world. So people want to be part of this digital World. 

In any society ,even in dijital one,  for living peacefully together, some rules are needed as it 

has been throughout history.  These rules are based on ethical values. The concept of ethics is 

often used synonymously with the concept of morality. Morality is a relative concept as it is 
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shaped in line with the needs of societies. In other words, a behavior that is moral in one 

society may not be moral in another society. Ethics shows whether the behaviors exhibited are 

universal or not. In other words, ethics aims to filter the behaviors that are classified as good 

or bad by moral values. In this context, it is an inevitable fact that digital citizens have ethical 

values. The aim of this study is to reveal the scope and depth of the term digital citizenship 

and the relationships between ethics. For this purpose, ethical principles that digital citizens 

must comply with and possible situations that may arise in cases where they are not followed 

are explained through concrete examples in the relevant literature. 

Key words: Citizenship, digital citizenship, ethics. 

 

DİJİTAL VATANDAŞLIK VE ETİK 

Çağımızda teknolojinin hayatımızın pek çok alanına girmesi yeni kullanım alanları 

oluşturmanın yanı sıra, yeni kavramların doğmasına ve mevcut kavramların teknoloji bakış 

açısıyla yeniden değerlendirilmesine de sebep olmuştur. Dijital vatandaşlık, mevcut 

kavramların teknoloji bakış açısı ile tekrar değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bir 

kavramdır. 

Vatandaşlık belirli bir siyasi, toplumsal veya ulusal topluluğun üyesi olmak anlamına 

gelmektedir (Kepenkçi, 2008; Kızılay, 2015). Dijital vatandaşlık ise bilgi ve iletişim 

kaynaklarını kullanırken eleştirel gözle bakabilen, dijital ortamlardaki davranışlarının 

sonuçlarının farkında olan, teknolojiyi başkalarına zarar vermeyecek şekilde kullanabilirken 

aynı zamanda kendi kişisel verilerini koruyabilen ve dijital ortamda kendini yaratıcı bir 

biçimde ifade edebilen vatandaş olarak tanımlanmaktadır (Rible ve Bailey, 2007; Çubukcu ve 

Bayzan, 2013). 

Her bireyin vatandaşı olduğu ülkenin sahip olduğu varlıklardan yararlanma hakkı vardır. Aynı 

zamanda vergi ödemek, başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak, yaptığı 

faaliyetlerde etik ilkeleri göz önüne almak gibi sorumlulukları da vardır. Günlük yaşamda etik 

ilkelere bağlı kalmak beklenen diğer bir sorumluluktur. Etik kavramı genellikle ahlak kavramı 

ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ahlak, toplumların ihtiyaçlarına göre kendiliğinden ortaya 

çıkan davranışları, alışkanlıkları veya yasakları içeren değerlendirmelerdir (Aydın, 2006). 

Ahlak toplumların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğine göre göreceli bir kavramdır. Yani 

bir toplumda ahlaki bulunan bir davranış başka bir toplum için ahlaki bulunmayabilir. Etik ise 

sergilenen davranışların evrensel olup olmadığını gösterir. Başka bir ifade ile etik, ahlaki 

değerler tarafından iyi ya da kötü olarak sınıflandırılan davranışların akıl süzgecinden 

geçirilmesini amaçlamaktadır. Etik ilkeler, iyi ya da doğru olması değil, iyi ya da doğru 

olduğuna nasıl karar verildiği ile ilgilidir, bu sebeple etik, ahlak kavramına göre daha evrensel 

bir özellik taşır (Mahmutoğlu, 2009).  

Etik ilkeler hayatımızın her alanında vardır. Dahası her meslek veya sosyal grubun kendine 

özgü etik değerleri vardır. Örneğin, öğretmenlik meslek etiği, hekimlik etiği gibi.  Aynı 

şekilde dijital vatandaşların da uymaları beklenen etik ilkeler vardır. Fakat burada temel sorun 

etik değerlerin nesilden nesile aktarılması ile ilgilidir. Bireyler sahip olduğu değerleri önceki 

nesillerden, yani büyüklerinden öğrenir. Fakat teknolojinin hayatımıza hızlı girişi değerlerin 

aktarımı noktasında bazı sorunlar yaratmıştır. Çünkü önceki nesillerin hayatlarında 
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teknolojinin çok fazla yeri yoktur. Dolayısıyla etik değerlerin tamamen oluştuğundan söz 

etmek pek de mümkün değildir. Teknoloji ile yetişkinlik evrelerinde tanışan bu nesil ‘dijital 

göçmenler’ olarak adlandırılmaktadır. 1980 ve sonrası doğan bu nesil dijital hayatla 

yetişkinlik evrelerinde tanışmış ve vatandaşlık etiğine dair davranışları sergileyen bir nesildir. 

Dijital yaşamın içerisinde doğan yeni nesil ise ‘dijital yerliler’ olarak adlandırılmaktadır.  

Dijital yerliler dünyaya geldiğinde dijital vatandaş olarak doğmuşlardır (Prensky, 2001). 

Örneğin, 2 yaşındaki çocuklar android telefonlardan video izlemektedir veya bu çocukların 

sahip olduğu oyuncakların çoğunluğu içlerinde yazılım barındıran ve bu yazılımlar sayesinde 

çocuklarla etkileşim kurabilen oyuncaklar haline dönüşmüşlerdir. Dijital yerlilerin 

teknolojinin evlere girdiği bir ortamda doğması ve aynı teknoloji ile evlerinin dışındaki bir 

dünyaya açılabilmeleri etik sorunları ortaya çıkarmıştır.  Hatta evlerinin dışındaki bu ortam 

sadece yaşadıkları şehir veya ülke ile de sınırlı değil, tüm dünyadan farklı milletlerden, farklı 

dinlerden ya da etnik gruplardan oluşan bir dünyadır. 

Dijital dünyanın hızlı gelişimi ve insanların bu dünyayı seyreden bireyler olmaktan çıkarmış 

web 2 teknolojileri sayesinde bu dünyaya içerik kazandıran bireyler olmalarını sağlamıştır. 

Başka bir ifade ile kullanıcılar artık internetten sadece bilgi toplayan ya da film izleyen 

bireyler olmanın ötesinde internette web sayfaları oluşturan, bu bilgiyi yayınlayan veya kendi 

filmini internet üzerinden kurduğu kanal sayesinde tüm dünyaya ulaştıran bireyler haline 

dönüşmüşlerdir (Elçi, 2015). Dahası günümüz dünyası tüm bunlar için büyük bir altyapı ve 

para gerektirmeyen bir dünya oluşmuştur. Bu hızlı gelişim süreci masaüstü bilgisayarlardan 

android yazılımlı cihazlara (tablet bilgisayarlar ve cep telefonları) her yerde ve her zaman 

dijital erişimin sağlanması ile devam etmiştir. Teknoloji ile her zaman her yerde birlikte olan 

dijital vatandaşları yetiştirme sürecinin 9 ögesinden birisi de dijital etiktir.  

Dijital etik, dijital teknoloji kullanıcıları tarafından beklenen, toplumca kabul gören 

davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Ribble ve Bailey, 2007; Çubukçu ve Bayzan, 2013). 

Ribble ve Bailey’e (2007) göre dijital etik eğitiminde ele alınması gereken temel sorular 

şunlardır: 

a) Öğrenciler teknolojiyi kullanırken diğerlerine verebilecekleri zararların bilincindeler mi? 

b) Öğrenciler teknoloji kullanımlarının diğerlerini nasıl etkilediğini farkındalar mı? 

 

Çocukların farkında olmaları beklenen bu iki temel soru dışında Ribble ve Bailey (2007), 

dijital vatandaşlardan beklenen etik davranışların neler olduğunu belirleyebilmeleri için 

öğrencilere kazandırılması gereken özellikleri kendine ve başkalarına saygılı olmak, dijital 

alana dair eğitim almak, iletişim kurmak, hak ve sorumlulukların bilincinde olmak şeklinde 

sıralamaktadır.   

Dijital etiğin okullarda öğrencilere öğretilmesi, dijital vatandaşların yetiştirilebilmesi 

açısından önemlidir. Çocuklar günlük hayatlarında yetişkinlerden öğrendikleri davranış 

kalıplarını tekrar ederler. Fakat dijital dünyada farklı değerlere sahip farklı insanlardan farklı 

davranış kalıpları öğrenebilir. Ayrıca, dijital dünyanın yetişkinler tarafından kontrol edilmesi 

de neredeyse imkânsızdır(Ribble ve Bailey, 2007). Çocuklar dijital dünyada karşılaştıkları 

etik olmayan davranışları gördükçe ‘başkaları yaparsa ben de yapabilirim’ inancına kapılarak 

küfür etmek, madde kullanmak ve zorbalık yapmak gibi istenmeyen davranışlar sergileyebilir.  
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Neredeyse her gün medyada sosyal paylaşım sitelerinden ya da internet üzerinden yapılan 

sohbetlerin sonucunda çocukların karşılaştığı zorbalık ya da istismar haberleri yer almaktadır.  

Ayrıca, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklar, oyun bağımlılığı ya da oyunlara bağlı 

intiharlar, virüs saldırıları veya pornografik yayınlarla ilgili haberler sürekli gündem 

olmaktadır.  Bu tür olayların hepsi etik olmayan davranışlardır ve bu davranışlar ‘dijital 

hastalık’ olarak tanımlanmaktadır (Oxley, 2010). Dijital hastalık olarak tanımlanan bu 

davranışlar sadece yetişkinler tarafından çocuklara uygulamamakta, aynı zamanda akranları 

tarafından da uygulanmaktadır. Dijital vatandaşlar etik ilkelerin ihlal edilmesi sonucunda 

internet kaynaklı pek çok problemle karşı karşıyadır. İnternetin temel riskleri 3 ayrı grupta 

toplanabilir (Valcke, Bonte , De Wever ve  Rots , 2010):  

1. İçerik Kaynaklı Riskler: İçerik riskleri, web sayfalarında bulunan görsel ve yazılı 

negatif içeriklerdir. Bu içerikler, internet kullanıcılarını olumsuz etkileyebilir. Örneğin; ırkçı 

söylemler, pornografik görseller veya şiddet içeren görseller kullanıcıları olumsuz yönde 

etkileyebilir. İçerik riskleri sadece görseller ile sınırlı değildir. İnternette yer alan doğru 

olmayan bilgiler risk oluşturmakta ve bilgi kirliliğine sebep olmaktadır. Bu tür doğru olmayan 

bilgiler büyük bir risk oluşturmakla birlikte, internet kullanıcılarının da doğru bilgiye 

ulaşmasını zorlu ve karmaşık hale getirmektedir. 

2. Temas Kaynaklı Riskler: Temas riskleri, çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim risklerdir. 

Çevrimiçi riskler siber zorbalık, çocukların cinsel istismarı ve gizlilik ihlalleridir. Çevrimiçi 

bu temaslar gerçek hayatta yüz yüze buluşma aşamasına geldiğinde çevrim dışı risklere 

dönüşmektedir. 

3. Ticaret Kaynaklı Riskler: İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırılmak ya 

da kredi kartı, banka kartı gibi ödeme araçlarının şifrelerinin casus yazılımlar yoluyla 

başkaları tarafından ele geçirilmesi ticari riskler altında yer almaktadır. 

Dijital yaşama ilk geçildiği dönemlerde dijital vatandaşlık etiğine aykırı bulunan 

davranış türleri günümüze göre çok daha sınırlı ve sayısı da azdır. Örneğin yasa dışı müzik 

indirme, ödev ya da çalışmalarda kaynak göstermeden kaçınma gibi etik dışı davranışlardan 

çok sık söz edilmektedir. Fakat bireylerin kendilerinin içerik hazırlayabilmeleri yani dijital 

ortama katkı yapabilmesi bu suçların çeşitliliğini ve sayısını da artırmıştır. Bu artıştaki temel 

nedenlerden birisi de dijital yaşamın evlerde ya da ofislerin bulunan bilgisayarların ötesi geçip 

android telefonlar veya benzer mobil cihazlarla her an her yerde erişim sağlamasıdır. Artık 

her yerde sürekli internet erişimine sahip olan bireyler, yeni içerikler üreterek her zaman göz 

önünde olmak istemektedirler ve sosyal ağlar da bu isteği en iyi şekilde yerine getirebilmek 

için sürekli hizmet vermektedir. Her yerde her zaman dijital yaşam, yeni etik dışı 

davranışların doğmasına sebep olmuştur.  Bu davranışlardaki çeşitliliğin hızlı artışı ile 

çocukların dijital vatandaşlık eğitimlerindeki hız aynı oranda değildir. Çocuklar dijital 

yaşamın getirebileceği dezavantajların tam anlamıyla farkında değillerdir.   

 

New Hampshire Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonuçlarına göre; 

 İnternet kullanan her 5 çocuktan birine cinsel istismar teklifinde bulunulmuştur. 

Dahası her 33 çocuktan birisi bu teklifleri yerine getirmesi için tehdit edilmiş, gerçek 

ortamlarda buluşulması yönünde baskıya maruz kalmıştır. 
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 Ebeveynlerinin internet filtresi kullanmasına rağmen, her 4 çocuktan birisi internet 

üzerinden cinsel içerikli hatta pornografik olarak kabul edilebilecek görüntülere maruz 

kalmıştır. 

 Her 17 çocuktan birisi kendine veya anne, baba veya kardeşleri de dahil olmak üzere 

başkalarına, zarar vermesi konusunda tehdit veya ikna edilmeye çalışılmıştır. 

 Çocukların %89’u sosyal ağlar ya da gruplar aracılığı ile cinsel istismara yol 

açabilecek durumlarla karşı karşıya kalmıştır. 

 Cinsel istismara yol açabilecek davranışlarla karşılaşan çocukların %75’i bu durumu 

yetişkinlerle ya da ebeveynleri ile paylaşmamışlardır. 

 Çocukların %81’i dijital ortamlarda kişisel bilgileri ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti 

göstermediklerini ifade etmişlerdir. 

 Ebeveynlerin %76’sı internet ya da dijital yaşamla ilgili evde belirli bir kuralları 

olmadığı belirtmiştir. 

 Günlük olarak ortala dört milyon içerik sadece çocuklar tarafından dijital ortama 

yüklenmektedir. 

 En az on beş milyon kişi anlık mesajlaşma imkânı veren sosyal platformların üyesi ve 

aktif kullanıcısıdır (Safesurfer, 2018).  

 

Dijital yaşamda etik dışı kullanımların artması ve bu durumların diğer insanlara zarar vermesi 

bu alanda da kanunların yürürlüğe girmesi ile sonuçlanmıştır. Her gün en az dört milyon 

içeriğin çocuklar tarafından dijital ortama aktarıldığı düşünüldüğünde, bu etik dışı 

davranışlardan dolayı çocukların da kanuni cezalara maruz kalması kaçınılmaz bir sonuç 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin; 2002 yılında Kanada Quebec’ de Ghyslain Raza isimli bir 

çocuk, Star Wars filminden etkilenerek, buna benzeyen bir sahneyi evinde canlandırır ve kayıt 

eder. Bir şekilde bu kayda ulaşan arkadaşı bu kaydı internet ortamına aktarır. Film 

milyonlarca kez izlenir. Filmin kaydını yapan çocuk çevresi tarafından aşağılanır ve 

psikolojik bir travma yaşar.  Filmi internet ortamına yükleyen arkadaşı Raza’nın ailesi 

tarafından mahkemeye verilir ve arkadaşı 250.000 $ cezaya çarptırılır. Raza’nın arkadaşı filmi 

yüklerken sadece eğlenmek isteğini ve arkadaşına şaka yapmak istediğini ifade etse de olayın 

sonucu her iki taraf için de kötü sonuçlanmıştır (Boyle, 2010). 

Dijital zorbalıklar bazen daha büyük ve daha üzücü sonuçlara da sebep olmaktadır. 

Amerika’da yaşayan 13 yaşındaki Megan isimli bir kız, erkek arkadaşı tarafından sosyal 

medyada aşağılanınca intihar etmiştir. Mahkemede pişman olduğunu belirten arkadaşı 

amacının sadece Megan’ı biraz üzmek olduğunu belirtse de Megan ailesinin avukatı en az 20 

yıl hapisle yargılanmasını talep etmiştir. İngiltere’de 17 yaşındaki bir çocuk sosyal medya 

hesabından arkadaşını öldürmekle tehdit ettiği için hapis cezası alan ilk çocuktur (Oxley, 

2010). Dijital vatandaşlık hızla gelişirken, çocukları dijital vatandaşlık ve etik değerlerine dair 

yeterince eğitmek yerine sadece bazı kuralları onlara dikte etmekle yetinmekteyiz. Bu 

kuralların nedenleri ve uyulmadığı anda ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında onları 

eğitmekte yetersiz ise kalmaktayız. 

 Amerika’da NCMEC ve Walsh tarafından 2007 yılında yapılan yaşları 13-17 arasında 

değişen 1070 çocuğun katıldığı araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
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 Katılıcıların %58’i kişisel bilgilerini ya da fotoğraflarını dijital ortamda paylaşmanın 

zararlı olmadığını düşünmektedir. 

 %49’u kişisel bilgileri paylaşmanın gelecek yaşamları için bir tehdit 

oluşturmayacağını düşünmektedir. 

 Katılımcıların 558’i yaşadıkları yer veya ortam hakkında bilgileri paylaşmaktan 

çekinmemektedir. 

 Bayanların kişisel bilgileri paylaşma oranı %70 iken erkeklerin oranı %58’dir. 

 Katılımcıların en az %10’u kişisel telefon numaralarını internet üzerinden 

tanımadıkları insanlarla paylaşmışlardır. 

 Katılımcıların %49’u web sayfalarında ev adresleri de dahil olmak üzere pek çok 

bilgiyi en az birden fazla paylaşmışlardır (Safesurfer, 2018). 

 Türkiye’de bilişim suçları kapsamında yürütülen savcılık soruşturmalarının %1’ini, 

16-17 yaş aralığında çocuklar oluştururken, en yüksek oran %35 ile 25-35 yaş 

grubudur. 

 Türkiye’de bilişim suçları kapsamında yürütülen savcılık soruşturmalarında 2009 

yılında hakkında işlem başlatılan kişi sayısı 912 iken bu sayı 2011 yılında 1455’e 

yükselmiştir  (BİKAK, 2012) 

Sonuç olarak bireylerin kişisel bilgileri bu kadar yoğun paylaşmaları onları dijital vatandaşlık 

anlamında yeterince eğitemediğimiz anlamına gelmektedir. Ayrıca bu durum onların etik dışı 

davranışlara da maruz kalma oranını artırmaktadır. Bu sebeple okullarda dijital vatandaşlık 

eğitimine daha fazla önem verilmesi veya sadece bu alana özgü bir dersin okutulması dijital 

vatandaşlığın öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 

Because they are subject to the total of chemical, physical, and biological processes over the 

course of an organism's life cycle, biological communities serve as good indicators of aquatic 

conditions. Because of the wide range in sensitivity to contaminants among different benthic 

invertebrate communities, benthic invertebrate communities are excellent indicators of water 

quality conditions in freshwater systems. Individuals gathered in a specific area can be taken 

to represent conditions there because they are largely sedentary. It has been suggested that 

chironomids in particular be used as indicator organisms. Freshwater Chironomidae larvae are 

the most numerous and geographically dispersed holometabolous insects. It is known that 

there are more than 5000 Chironomid species. The Chironomidae family of insects' life cycles 

are longest during the larval stage. Chironomidae larvae can be found in almost all inland 

waters, including still waters. The larvae can be found in a variety of environments because of 

their capacity to adapt to extremes in temperature, pH, salinity depth, flow velocity, and 

productivity. This study was conducted for determination of Chironomidae fauna of Hemşin 

Stream. It is a river that flows through the hills in the rural areas of Pazar and Hemşin districts 

of Rize Province and flows into the Black Sea. The river rises from Gito Plateau. The altitude 

of the spring of the river is about 2000 meters and the length of the river is about 38.5 

kilometers. Zoobenthic samples were collected in 2020 from 3 stations in Hemşin Stream. As 

a result of the study, it was determined that it was poor in terms of zoobenthic taxa diversity 

and zoobenthos consisted of only Oligochaeta and Chironomidae taxa. 9 Chironomidae 

species as Potthastia alternis, Rheocricotopus fuscipes, Polypedilum pedestre, 

Cladotanytarsus mancus, Tanytarsus gregarius, Einfeldia carbonaria, Einfeldia pagana, 

Chironomus plumosus and Chironomus anthracinus were identified in the stream. Of species 

of chironomid larvae, which are characteristic of eutrophic, Chironomus plumosus and 

Chironomus anthracinus were determined as dominant species from Chironomidae fauna 

with 22.66% and 17.51% dominancy values, respectively. Chironomus anthracinus is 

reported as occurring in oligo-saprobic and Chironomus plumosus in alpha-mesosaprobic and 

poly-saprobic waters. This study was aimed to make a contribution regarding the 

Chironomidae fauna of the Hemşin Stream. From an economic and ecological perspective, 

this stream is a habitat of significance. Establishing this environment's entire faunal 

composition will allow future research to produce more reliable and conclusive findings. 

Keywords: Hemşin Stream, benthic macroinvertebrate, Chironomidae.  
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INTRODUCTION 

Any species or group of species that can indicate the qualitative status of the ecosystem 

through its function, population, or condition are considered bioindicators. We can get a sense 

of an ecosystem's health through bioindicators (Rawal et al., 2019). For a more accurate 

assessment of environmental pollution at the level of the individual, the population, and the 

community, some invertebrates are utilized. Chironomids stand out among biological 

indicators since they are the most common insect family and have drawn interest from 

researchers all around the world because of their exceptional capabilities as biological 

indicators of environmental conditions (Pinder, 1986). 

Family Chironomidae (Diptera) are one of the most widespread, dominant and diverse aquatic 

macroinvertebrate group in freshwater systems (Armitage et al., 1995). Until today, 

approximately 5000 Chironomidae species were reported worlwide (Ferrigton et al., 2008; 

Rawal et al., 2019). Their life cycle comprises a terrestrial reproductive stage in addition to 

three aquatic development phases (egg, larva, and pupa). Chironomids live the most of their 

life as benthic larvae, consuming sediment for food (Oliver, 1971). Large predatory 

invertebrates, fish, and birds depend on chironomids for food (Hudson et al., 1990). In aquatic 

food webs, chironomids play a significant function as a link between primary producers like 

phytoplankton and benthic algae and secondary consumers. Chironomids play a significant 

role in the movement of energy and carbon to higher trophic levels. They are infamous due to 

their little size, lack of disease transmission, taxonomically complex identification, and lack 

of aesthetic appeal (Singh and Rawal, 2016).  

Because of its geographic and climatic characteristics, Turkey has a noteworthy biodiversity, 

and chironomids are one of the most common macroinvertebrate groups and frequently 

represent the majority of aquatic insects in freshwater habitats (Epler, 2001). In this study, 

Chironomidae fauna of Hemşin Stream, Rize were determined. 

 

MATERIAL and METHODS 

Hemşin Stream is a river that flows through the hills in the rural areas of Pazar and Hemşin 

districts of Rize Province and flows into the Black Sea. The river rises from Gito Plateau. The 

altitude of the spring of the river is about 2000 meters and the length of the river is about 38.5 

kilometers. The stream is shallow (0.5 m) and its sediment contained gravel, sandy-mud with 

submerged vegetation (Mercan and Arslan, 2022). Zoobenthic samples were collected in 

August 2020 from 3 stations in Hemşin Stream (Figure 1). 
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Figure 1. Map of sampling stations 

 

Samples were collected with hand net, then sieved in the field on a series of sieves with 

decreasing mesh sizes. The samples were fixed with 70% ethyl alcohol and brought to the 

laboratory. Zoobenthic samples were sorted under stereo microscope and Chironomidae 

samples were prepared for species level identification with glycerol. The Chironomidae larvae  

were identified using the keys of Epler (1995), Cranston (1982), Moller-Pillot (1984) and 

Şahin (1991).  

 

RESULT and DISCUSSION 

In total 213 individuals were collected and 10 taxa detected (only Chironomidae samples were 

identified at species level) in Hemşin Stream (Table 1). According to identified zoobenthic 

samples, Hemşin Stream was determined as poor in terms of zoobenthic taxa diversity 

because stream’s zoobenthos were consisted of only Oligochaeta and Chironomidae taxa. 

These two groups known as pollution tolerant species. 

Table 1. Taxonomical list and dominancy value (%) of Chironomidae species which are 

determined from sampling stations. 

Taxa / Station St 1 St 2 St 3 

Subclass:Oligochaeta 12.40 17.91 32.00 

Order: Diptera 

   Family: Chironomidae 

   Diamesinae    

Potthastia alternis (Şahin, 1987) 5.79 4.48 20.00 

Orthocladiinae    

Rheocricotopus fuscipes (Kieffer, 1909) 0.00 11.94 8.00 

Chironominae    

Chironomini    

Polypedilum pedestre (Meigen, 1830) 7.44 2.99 12.00 

Einfeldia carbonaria (Meigen, 1804) 0.00 7.46 0.00 

Einfeldia pagana (Meigen, 1838) 5.79 4.48 8.00 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 252



Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) 38.84 19.40 0.00 

Chironomus anthracinus Zetterstedt, 1860 17.36 26.87 0.00 

Tanytarsini    

Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856) 4.96 4.48 0.00 

Tanytarsus gregarius Kieffer, 1909 7.44 0.00 20.00 

  

Nine Chironomidae species as Potthastia alternis, Rheocricotopus fuscipes, Polypedilum 

pedestre, Cladotanytarsus mancus, Tanytarsus gregarius, Einfeldia carbonaria, Einfeldia 

pagana, Chironomus plumosus and Chironomus anthracinus were identified in the stream. Of 

chironomid larvae species, which are characteristic of eutrophic situation, Chironomus 

plumosus and Chironomus anthracinus were determined as dominant species from 

Chironomidae fauna with 22.66% and 17.51% dominancy values, respectively (Figure 2). 

Chironomus plumosus live in alpha-mesosaprobic and poly-saprobic waters (Taşdemir et al., 

2010). C. plumosus is reported that it can be live every type habitats (Özkan et al., 2010). 

Chironomus anthracinus as second dominant taxa is reported to found in oligo-saprobic 

waters (Taşdemir et al., 2010). C. anthracinus generally prefer mud, sand, algae and floral 

detritus habitats (Özkan et al., 2010). In this study, C. anthracinus is especially dominant in 

station 2 which has sandy habitat. Especially in station 3, the zoobenthic community is 

detected as poor according to Chironomidae taxa species. This region is located near the sea 

and also there are some roadworks on the stream. Because of the roadworks, the bent and also 

bottom habitat of Hemşin Stream changed.  

 

 

Figure 2. Dominancy (%) rates of Chironomidae species in Hemşin Stream. 

 

Mercan and Arslan (2022) were reported first record Pristina (Pristina) synclites Stephenson, 

1925 of Oligochaeta species from Hemşin Stream. They were informed that samples were 

collected from among riverbank’s macrophytes. In our study, especially detected 

Chironomidae species in the area are preferred live in sandy and floral detritus. This study 

was aimed to make a contribution regarding the Chironomidae fauna of the Hemşin Stream. 
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The diversity and taxa richness of the zoobenthic communities found in the whole area were 

not quite diverse. From an economic and ecological perspective, this stream is a habitat of 

significance. Establishing this environment's entire faunal composition will allow future 

research to produce more reliable and conclusive findings. 
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ABSTRACT 

Today, industrial development and population growth cause many environmental problems. 

The most important of these environmental problems is water pollution. Recently, many 

countries have shown interest in biological monitoring methods based on the study of 

organisms in the aquatic environment for monitoring water quality. These invertebrates, 

which can be easily selected in the aquatic environment and are called macroinvertebrates, are 

widely used in water quality studies. Because these creatures react differently and quickly 

from each other in adverse environmental conditions. They become indicator organisms in the 

region where they live because they have limited movement. Since their life cycles are long, 

they allow the monitoring of seasonal and annual differences caused by environmental stress 

conditions. Turkey is one of the most important zoogeographical regions in Palearctic with 

having inland water sources. Sakarbaşı located near the village Çifteler in Eskisehir, Türkiye 

has been chosen for study area. Sakarbaşı is the spring of one of the largest rivers in Türkiye`, 

Sakarya River. Samples were collected in 3 stations between May and September on 2020. 

Biotic and diversity indices were calculated with ASTERICS software. Also saprobic indices 

were calculated and compared with biotic indices. Totally 3202 benthic macroinvertebrate 

individuals belong to 22 genus were identified in the area. The dominant taxa in the study area 

was Gastropoda with 69.67% dominancy value. As family level, Physidae were determined as 

dominant taxa with 36.26% dominancy value, followed by Lymnaeidae and Melanopsidae 

members with 25.86% and 7.96%, respectively. Lymnaeidae are amphibious, living in the 

littoral regions of streams and rivers. Most part of identified species are alpha and beta 

mesosaprobic species. Results for the zoobenthic community structure indicate that Sakarbaşı 

has generally class of III-IV of water quality. BMWP score values were varied between 30 

and 49. These values were indicated the moderately water quality. Although the BMWP 

values indicates medium quality water, this may be result from the water temperature of this 

region is above 20 
o
C throughout the year. Since temperature is a limiting factor for aquatic 

organisms, it has been concluded that it affects the fauna structure and the zoobenthic 

community does not show much diversity. Sakarbaşı has many fish farms and picnic areas. 

Thus, anthropogenic pressures and naturally the pollution load are higher in this region. 

According to diversity indices, values were between 0.81-2.07. The correlations between 

diversity indices and biotic indices were determined by using Pearson correlation analysis. 
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According to this analysis, Simpson diversity index (SDI); negative with German SI and 

Czech SI (p<0.01); showed a positive (p<0.05) correlation with BMWP, ASPT and TR-

BMWP. Shannon Wiener diversity index is negatively correlated (p<0.05) with German SI 

and Czech SI, and positively (p<0.01) correlated with BMWP, ASPT and TR-BMWP. 

Keywords: Bioindicator, Sakarbaşı, benthic macroinvertebrate, biotic indices.  

INTRODUCTION 

Unpolluted surface water is a valuable resource for a variety of uses, including irrigation, 

industry, agriculture, recreation, and drinking water. However, as a result of anthropogenic 

activity, the majority of rivers today are severely contaminated (Altansukh and Davaa, 2011) 

and surface water pollution has emerged as a major global environmental concern (Salak et 

al., 2012). Pollution-induced low water quality reduces the amount of water that can be used 

directly or indirectly for purposes like irrigation Şimşek and Gündüz, 2007) or recreation (Şen 

and Aksoy, 2015). Different physicochemical, microbiological, and biological parameters that 

are crucial for determining the ecological and environmental health of water are periodically 

assessed. The study of freshwater ecosystems is becoming more popular on a global scale as 

efforts are made to increase their significance for ecological, recreational, and economic 

reasons (Atique, 2018; Kebede et al., 2020). With the implementation of the Water 

Framework Directive (WFD, 2000), it is necessary to conduct a more thorough assessment of 

surface waters based on the composition and structure of aquatic ecosystems, which include 

fish, phytoplankton, macrophytes, and phytobenthos. Biological indicators, as opposed to 

conventional physicochemical assessment methods, offer a cumulative measure of ecosystem 

health based on the combined reactions of the targeted groups to all forms of stressors they 

experience in the aquatic habitat. Therefore, biological indicators play a significant role in 

supplying an overall index of ecosystem health by evaluating the species richness and 

community structure of a sample of organisms (Lear et al., 2009; Kebede et al., 2020). 

According to Armitage et al. (1983), macroinvertebrates are impacted by a variety of 

physical-chemical pollutants in addition to physical changes and anthropogenically induced 

manipulation of the aquatic habitat. As a result, they can be used to assess the quality of the 

water as well as the habitat and provide a comprehensive evaluation of streams. On the basis 

of distinct organism groupings, there are over 300 different biological evaluation 

methodologies in use in Europe (Birk et al., 2012; Kebede et al., 2020). Due to the diverse 

geographic distributions of macroinvertebrate species and the biotypological variations among 

streams, it is impossible to standardized stream classification and utilize a common biotic 

index. The use of macrozoobenthic invertebrates for freshwater ecosystem biomonitoring is 

widespread in developed nations, but it is uncommon in developing nations for regular 

monitoring programs to include biomonitoring parameters (Balderas et al., 2015). But in 

Türkiye, biotic index-based biomonitoring has been used for almost 30 years already (Zeybek, 

2017). To assess the water quality of streams, many indices have been established based on 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 256



macrozoobenthic invertebrates (De Pauw and Vanhooren, 1983; Armitage et al., 1983; 

Hilsenhoff, 1988; Ghetti, 1997; Captulo et al., 2001).  

Turkey is one of the most important zoogeographical regions in Palearctic with having inland 

water sources. Türkiye has 25 catchment freshwater basins consisting of 107 major rivers and 

over 120 natural lakes. One of the streams, Sakarbaşı, Eskişehir has been chosen for study 

area. In this study, some biotic indices based on benthic macroinvertebrates and diversity 

indices were used to evaluate water quality of Sakarbaşı. 

MATERIAL and METHODS 

Located in the southeast of the Çifteler, Eskişehir Province, Sakarbaşı is generally accepted as 

the beginning of the Sakarya River. It is located at an altitude of 875 m above sea level 

(Gökkaya and Pulatsü, 2001). In order to determine the water quality of Sakarbaşı with using 

biotic indices, macroinvertebrate samples were taken from 3 stations in May and September 

2020 (Figure 1). Benthic macroinvertebrate samples were collected with a hand net and the 

sieved samples were fixed with 70% alcohol. After the zoobenthic samples brought to the 

laboratory were sorted under a stereomicroscope, preparations were made for identification at 

the species level. For the identification of macroinvertebrate specimens the identification keys 

of Schütt (1965), Zhadin (1965), Şahin (1984), Eliot et al. (1988), Harker (1989), Sauter 

(1992), Cranston (1995), Epler (1995), Nilsson (1996), Nilsson (1997), Glöer (2002), 

Bouchard (2004), Eiseier (2005), Timm (2009), Bauernfeind and Soldán (2012), and Thorp 

and Rogers (2019) were used. 

 

Figure 1. Geographical position of sampling stations 

Biological Monitoring Working Group (BMWP), Average Score Per Taxon (ASPT), German 

Saprobic Index old version, German Saprobic Index new version, Czech Saprobic Index, 

Romania Saprobic Index, Slovakian Saprobic Index from biotic indices were used to 

determine water quality of the Wetland. Also, Shannon-Weaver Index and Simpson Index 

from diversity indices were calculated. These indices were calculated by using ASTERICS 

3.3 (AQEM/STAR Ecological River Classification System) AQEM Consortium) programme 

(AQEM Consortium, 2002). 
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RESULT and DISCUSSION 

As a result of the examination of the samplings from three stations in the Sakarbaşı, totally 

3202 individuals belong to 22 taxa were determined. Zoobenthic community consisted of 

Gastropoda (6 taxa), Clitellata (3 taxa), Insecta (11 taxa), Amphipoda (1 taxon) and Decapoda 

(1 taxon) groups (Table 1). 

Table 1. Taxon list of macrozoobenthic individuals which were determined in Sakarbaşı. 

 

St 1 St 2 St 3 

Taxa / Period may september may september may september 

Phylum: Mollusca 

      Class: Gastropoda 

      Family: Lymnaeidae 

      Galba sp. 0 0 15 0 0 0 

Radix sp. 160 0 96 120 45 23 

Family: Physidae 

      Physa sp. 43 987 54 741 23 18 

Family: Planorbidae 

      Planorbis sp. 2 15 0 3 17 9 

Family:Melanopsidae 

      Melanopsis sp. 58 135 42 68 0 0 

Family: Neritidae 

      Theodoxus sp. 27 59 0 87 0 0 

Class: Clitellata 

      Subclass: Oligochaeta 

      Family: Tubificidae 

      Tubifex sp. 9 0 8 13 5 3 

Limnodrilus sp. 19 9 5 19 0 0 

Potamothrix sp. 3 7 2 2 0 0 

Phylum: Arthropoda 

      Class: Insecta 

      Order: Ephemeroptera 

      Family: Baetidae 

      Baetis sp. 5 2 3 7 5 9 

Family: Caenidae 

      Caenis sp. 1 5 2 3 2 0 

Family: Chironomidae 

      Procladius sp. 5 3 8 5 0 0 

Cricotopus sp. 2 0 3 0 0 0 

Polypedilum sp. 5 0 0 3 0 0 

Eukiefferiella sp. 0 0 1 4 2 5 

Tanytarsus sp. 0 0 0 1 2 3 

Order: Trichoptera 

      Family: Hydroptilidae 
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Hydroptila sp. 1 5 7 8 3 0 

Order: Hemiptera 

      Family: Corixidae 

      Corixa sp. 1 0 4 1 2 0 

Order: Coleoptera 

      Family: Elmidae 

      Limnius sp. 2 1 0 1 0 3 

Family: Dytiscidae 

      Hygrotus sp. 3 2 0 2 0 1 

Subphylum: Crustacea 

      Class: Malacostraca 

      Order: Amphipoda 

      Family: Gammaridae 

      Gammarus sp. 24 5 12 3 15 7 

Order: Decapoda 

      Family: Palaemonidae 

      Palaemonetes sp. 16 3 7 2 11 3 

 

22 taxa were identified in Sakarbaşı. The dominant taxa in the study area was Gastropoda 

with 69.67% dominancy value. Among the detected taxa, the highest dominance rate 

(36.26%) belongs to the members of the Physidae family from Gastropoda (Figure 2). 

Physidae are a world-wide family of freshwater snails, found on all continents (Taylor, 2003). 

Gyraulus, Radix and Pyhsa genera within the Pulmonata group are considered as bioindicator 

species in the detection of water pollution (Harman, 1974). This is followed by Lymnaeidae 

family with a dominance rate of 25.86%. Lymnaeidae are amphibious, living in the littoral 

regions of streams and rivers. Lymnaeidae members also include moderately tolerant species, 

such as members of the Melanopsidae family. Most part of identified species are alpha and 

beta mesosaprobic species. 

 

 

Figure 2. Dominancy (%) rates of benthic macroinvertebrates in Sakarbaşı. 
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The BMWP, TR-BMWP and ASPT index results of the sampling stations are given in the 

Table 2. According to the biotic indices results, Sakarbaşı has generally class of III-IV of 

water quality. BMWP score values were varied between 30 and 49. These values were 

indicated the moderately water quality. Although the BMWP values indicates medium quality 

water, this may be result from the water temperature of this region is above 20 
o
C throughout 

the year. One of the primary abiotic factors influencing the composition and function of 

aquatic ecosystems is water temperature, and changes to it may have significant impacts on 

biological communities (Bonacina et al., 2022). Since temperature is a limiting factor for 

aquatic organisms, it has been concluded that it affects the fauna structure and the zoobenthic 

community does not show much diversity. Sakarbaşı has many fish farms and picnic areas. 

Thus, anthropogenic pressures and naturally the pollution load are higher in this region.  

 

Table 2. The BMWP, TR-BMWP and ASPT index results of the sampling stations in 

Sakarbaşı. 

Station  Period 
BMWP 

value 

Quality 

Class 

TR-BMWP 

value 

Quality 

Class 

ASPT 

value 

Quality 

Class 

St 1 
summer 49.00 III 59.00 III 3.77 IV 

fall 43.00 III 53.00 III 3.91 IV 

St 2 
summer 32.00 IV 39.00 IV 3.56 IV 

fall 49.00 III 59.00 III 3.77 IV 

St 3 
summer 35.00 IV 35.00 IV 3.50 IV 

fall 30.00 IV 33.00 IV 3.33 IV 

 

The results of saprobi indices were given in Table 3. Based on the saprobe system, biological 

analyses of water bodies essentially show how biodegradable organic pollutants have an 

impact on the water courses. The Sakarbaşı region has betamesosaprobe to alphamesosaprobe 

saprobic stage according to the results of the saprobi indices. 

Table 3. Water quality classes of saprobic indices’ various version (GSI: German Saprobi 

Index; CSI: Czech Saprobi Index) 

  St 1 St 2 St 3 

Metrics Summer Fall Mean Summer Fall Mean Summer Fall Mean 

GSI old 3.38 3.30 3.34 3.40 3.40 3.40 3.50 3.50 3.50 

Class of water quality III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV III-IV 

GSI new 2.84 2.31 2.58 2.83 2.76 2.79 2.64 2.60 2.62 

Class of water quality III II-III II-III III III III II-III II-III II-III 

CSI 2.67 1.85 2.26 2.49 2.51 2.50 2.39 2.15 2.27 

Class of water quality II-III II II II-III II-III II-III II-III II II 

 

Shannon Diversity Index values varied between 0.81 and 2.07 (Table 4). According to the 

diversity indices determined in the 3 stations in Sakarbaşı, it was determined that the 3rd 

station has the highest diversity.   
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Table 4. Diversity index values calculated in Sakarbaşı. 

Station No Period Abundance 

[ind/m²] 

Number of 

Taxa 

Simpson Diversity 

Index 

Shannon-Wiener 

Diversity Index 

St 1 

Summer 386 19 0.78 1.99 

Fall 1238 14 0.35 0.81 

Mean 812 17 0.57 1.40 

St 2 

Summer 269 16 0.80 2.01 

Fall 1093 20 0.52 1.24 

Mean 681 18 0.66 1.62 

St 3 

Summer 132 12 0.82 1.98 

Fall 84 11 0.85 2.07 

Mean 108 12 0.84 2.02 

 

Pearson correlation analysis was applied to determine the relationship between diversity 

indices and biotic indices. According to this analysis, Simpson diversity index (SDI); negative 

correlation with German SI (old version), German SI (new version) and Czech SI (p<0.01); 

showed a positive correlation (p<0.05) with BMWP, TR-BMWP and ASPT. Shannon Wiener 

diversity index is negatively correlated (p<0.05) with German SI (old version), German SI 

(new version) and Czech SI, and positively (p<0.01) correlated with BMWP, TR-BMWP and 

ASPT.  

 

CONCLUSIONS 

In this study, some biotic indices based on benthic macroinvertebrates and also diversity 

indices were used to evaluate the water quality of Sakarbaşı. Totally 3202 benthic 

macroinvertebrate individuals belong to 22 taxa were identified in the area. The dominant 

taxa in the study area was Gastropoda with 69.67% dominancy value. As family level, 

Physidae were determined as dominant taxa with 36.26% dominancy value, followed by 

Lymnaeidae and Melanopsidae members with 25.86% and 7.96%, respectively. Results for 

the zoobenthic community structure indicate that Sakarbaşı has generally class of III-IV of 

water quality. Although the BMWP values indicates medium quality water, this may be result 

from the water temperature of this region is above 20 
o
C throughout the year. The temperature 

of the water resources in the region generally varies between 16-24°C (Güler, 1988). Since 

temperature is a limiting factor for aquatic organisms, it has been concluded that it affects the 

fauna structure and the zoobenthic community does not show much diversity.  According to 

the results of the saprobi indices, Sakarbaşı region has betamesosaprobe to alphamesosaprobe 

saprobic stage. There are many fish farms and picnic areas in Sakarbaşı. And this can be 

cause to anthropogenic pressures in the area. There are limited information about the 

macroinvertebrate fauna of Sakarbaşı. This study is also important in terms of contributing to 

the benthic macroinvertebrate fauna list of the region. 
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ABSTRACT 

 

The Fibonacci sequence      is defined by     ,     , and              for     

and the balancing sequence      is defined by     ,     ,               for 

     In this paper, we investigate that all balancing numbers which are sums of two 

Fibonacci numbers. More genarally,       as non-negative numbers, we solve the 

Diophantine equation 

 

          

 

and we find the solutions of this equation by   

 

                                                                         .  

 

In other words, we obtain the solutions of this equation by   

 

              ,                     ,  

              ,                     ,  

              ,                     ,  

                ,                   . 

 

Keywords: Balancing and Fibonacci numbers, exponantial Diophantine equations, linear 

forms in logarithms 

 

1. INTRODUCTION 

 

Let      and      be sequences of the Fibonacci and balancing numbers given by     , 

    ,             ,     ,     ,               for      , respectively. 

Binet formulas for these numbers are 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 265

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


   
     

√ 
,  

   
     

 √ 
  

 

for every        where   (  √ )  ,   (  √ )  ,      √  and     

 √   The relation between    and    with α is given by 

 

                                                                                                                                    

(1) 

                                                                                                                                

(2) 

 

for      . The inequalities (1) and (2) can be proved by induction on   and  . Many 

Diophantine equations related to balancing or Fibonacci numbers has been recently 

investigated. For instance, see Ddamulira, Luca and Rakotomalala (2016), Dey and Rout 

(2017) and  Erduvan and Keskin (2019). Motivated by these works, we solve the Diophantine 

equation 

 

                                                                                                                                          
(3) 

 

Now we give some well known results, which are useful in proving our main theorem. 

 

2. AUXILIARY RESULTS  

 

Let   be an algebraic number of degree   with minimal polynomial 

 

   
     

           ∏ (      ) 
     [ ],  

 

where the   ’s are relatively prime integers with      and the     ’s are conjugates of    
Then      is called the logarithmic height of   and 

 

     
 

 
(      ∑    (    {|    |  }) 

   ). 

 

In particular, if   
 

 
               and    , then                 | |                                                                                                

We give some properties of the logarithmic height whose proofs can be found in Bugeaud 

(2018). 
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(4)           

      
                                                                                                                       

(5)                              

    
   | |     .                                                                                                                       

(6) 

                                                 

The following lemma is derived from Corollary 2.3 of Matveev (2000) and allows to find a 

large upper bound for the subscript  . 

  

Lemma 1. Assume that            are positive real algebraic numbers in a real algebraic 

number field   of degree  ,            are rational integers, and 

  

    
     

       
      

 

is not zero. Then 

 

| |                                                        

 

where 

 

       |  | |  |   |  | ,  

                |     |          

 

for all            

 

In Bravo, Gomez and Luca (2016), the authors put forward a different version of conclusion 

of Dujella and ve Pethő’s lemma in Dujella and Pethò (1998). Let the function ‖ ‖ denote the 

distance from   to the nearest integer. That is ‖ ‖      |   |         Then we have 

 

Lemma 2. Let   be a positive integer, let 
 

 
 be a convergent of the continued fraction of the 

irrational number   such that     , and let        be some real numbers with     and 

     Let 

    

   ‖  ‖   ‖  ‖  
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If    , then there exists no solution to the inequality 

 

  |      |                                                                                            

                                            

in positive integers     and   with     and   
   (

  
 ⁄ )

    
   

The following lemma can be found in De Weger (1989).          

 

Lemma 3. Let      . If       and | |   , then 

 

|        |  
         

 
 | |  

 

and 

 

| |  
 

      |   –   |   

 

The following lemma can be found from Theorem 6 given in Erduvan and Keskin (2019). 

 

Lemma 4. The Diophantine equation         has only the solutions  

 

                                           

 

in positive integers. 

 

The following lemma can be deduced from lemma 4. 

 

Lemma 5. The Diophantine equation       has only the solutions 

 

                     

 

in positive integers. 

 

Before proving the main theorem, let's give the following lemma that determine the 

relationship between the variables   and  , in the equation (3). 
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Lemma 6. Suppose that the equation (3) is valid. Then, we have that the inequality 

            . 

 

Proof. Using the inequalities (1) and (2), we get the inequality 

 

                                ,  

 

which yields to         Furthermore, 

 

                       ,  

 

which implies that         The proof is completed. 

 

3. MAIN THEOREM 

Theorem 6. Let         and      If         , then 

 

                                                                         . 

                                                                                                                                               

Proof. Assume that the equation (3) holds. If    , we obtain                 by 

Lemma 4. If    , then we have                 trivial solution and          
                 by Lemma 5. We assume that         . Then, by using a computer 

program, we see that     . In this case we obtain the only solutions 
                                for         . From now on, assume that       

and      . Moreover, we can take    , since    and    values are the same. On the 

other hand, rearranging the equation (3) as 

 

  

 √ 
 

  

√ 
 

  

 √ 
 

  

√ 
   ,  

 

dividing both sides of the above equality by 
  

√ 
 and taking absolute values of the both sides of 

it, we obtain 

 

|
√        

 √ 
  |  

√    

    √ 
 

 

    
√     

      
 

    (
√    

 √ 
 

 

   
√ 

 
),  

  

i.e., 
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|
√        

 √ 
  |  

   

    ,                                                                                                               

(7)                           

                             

where we used the fact that      from Lemma 6 for      . Now, let us apply Lemma 1 

with                               and          √   √     Furthermore,    . 

Now, we show that 

    
√        

 √ 
    

 

is nonzero. The fact that      follows from the fact that if it were zero, then we would get 

that       
√ 

 √ 
  It is seen that 

√ 

 √ 
 is not a algebraic integer although       is an algebraic 

integer. This is a contradiction. Moreover, since  

 

           
    

 
, 

           
    

 
,  

       (√   √ )  
    

 
 

     

 
 

      

 
  

          

we can take                  and          Considering Lemma 6, we can take 

       Thus, taking into account the inequality (7) and using Lemma 1, we obtain  

 

            |  |                                    ,  

 

where                            . This implies that 

 

                                          .                                                 

(8)  

  

Now, let rearrange the equation (3) as 

 

  

 √ 
 

          

√ 
 

  

 √ 
 

  

√ 
 

  

√ 
.                                                                                               

(9)                             

 

Dividing both sides of the equation (9) by 
          

√ 
 and taking absolute values of the both 

sides of it, we get 
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|
√    

             √ 
  |  

 

   |
√ 

      |  (
  

 √ 
 

 

   √ 
 

 

   √ 
),                               

 

i.e., 

 

|
√    

             √ 
  |  

   

  ,                                                                                                            

(10) 

                                                                        

where we used the fact that,      ,       and      Put                 

              and         (
√ 

          √ 
  )   Moreover,    . One can verify that 

 

    
√    

             √ 
    

 

is nonzero. Since  

 

           
    

 
, 

           
    

 
,  

                 (√ )   ( √ )  

                
    

 
 

    

 
 

     

 
       

           
      

 
      

    

 
   

 

by (4),(5),(6), we can take        ,         and                   
Considering Lemma 6, we can take      . Thus, taking into account the inequality (10) 

and using Lemma 1, we obtain 

 

        |  |                                                  

 

where                            . This implies that 

 

                                                      .                     

(11)                                      

 

Combining the inequalities (8) and (11), we get              Now, let us try to reduce 

the upper bound on   by applying Lemma 2. Let 
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                  (
√ 

 √ 
)       

 

and           From (7), we have 

 

|  |  |     |  
   

           

 

for      . Choosing       , we get the inequality 

|  |   
          

    
 

   

                   

 

by Lemma (3). Thus, it follows that 

 

  |               (
√ 

 √ 
)|                

 

Dividing this inequality by     , we get 

 

  | 
    

    
   

   (
√ 

 √ 
)

    
|                                                                                      

(12) 

 

Take    
    

    
  ,    

   (
√ 

 √ 
)

    
 and                We found that    , the denominator 

of the      convergent of   exceeds   . A quick computation with a computer program gives 

us that the inequality  

 

       ‖    ‖   ‖    ‖        

 

Let       ,     and       in Lemma 2. Then, Lemma 2 says to us that if the 

inequality (12) has a solution, then 

 

    
   (

    
 

)

    
       ,  

 

which yields to        . Substituting this upper bound for     into (11), we obtain 

           . Now, let 
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                  (
√ 

 √          
)   

 

and           It is clear that 

 

|  |  |     |                

 

by (10), where we have used the fact that      . Thus, taking        in Lemma 3 and 

making necessary calculations, we get 

|  |  
     

   

  
 

    
 
   

           . 

 

That is,  

 

  |               (
√ 

 √  (         )
)|                                                  

 

Dividing both sides of the above inequality by     , we obtain 

 

  | 
    

    
   

   (
√ 

 √  (         )
)

    
|                                                         (13)                                                               

 

where   
    

    
 and    

   (
√ 

 √  (         )
)

    
. Taking into account the Lemma 6, we can take 

            , which is an upper bound on  . We found that    , the denominator of the 

     convergent of γ exceeds   . For          , a quick computation with a 

computer program gives us the inequality   

 

        ‖    ‖   ‖    ‖          

  

Let            , and     in Lemma 2. Thus, we can say that if the inequality (13) 

has a solution, then 

 

  
   (

    
 

)

    
      , 
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which yields to     . This contradicts our assumption that      . Thus, the proof is 

completed. 
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ÖZET 

Günümüzde insanların dışarıda yeme içme alışkanlıklarının yaygınlaşması, yeme içmenin 

ihtiyacın ötesinde haz amaçlı bir aktiviteye dönüşmesi, zincir işletmelerin yaygınlaşması gibi 

faktörler, toplu beslenme kurumları arasındaki rekabeti her geçen gün artırmaktadır. Toplu 

beslenme kurumları, tüketici davranışları ve piyasa yapılarında yaşanan değişimlerin 

baskısıyla artan rekabete karşı koyabilmek ve karlılıklarını devam ettirebilmek için müşteri 

memnuniyetini ve kalıcılığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Toplu beslenme 

kurumları arasındaki rekabet, ölçülü dağılım ve yüksek kalitede hizmet temini için belirli 

koşullar söz konusudur. Toplu beslenmede hizmet kavramı pek çok boyuta sahiptir. Hizmetin 

zaman boyutu vardır, belli bir saatte başlar ve belli bir saatte biter, yaşam süresi yoktur, 

hizmet kuruluştaki en düşük ücretli olan kişiler tarafından gerçekleştirilir. Hizmetler nesne 

değil, performanstır.  Hizmetlerin özellikleri arasında soyut olması, hızlı tüketilebilir olması, 

müşteri beklentisine göre anlamlılık kazanıyor olması rasyonel anlamda 

değerlendirilebilmesini zorlaştırmaktadır. Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi veya 

geliştirilmesinin ilk adımı hizmet kalitesinin ölçülmesidir. Hizmetin soyut bir kavram 

olmasından dolayı bu ölçümleri yapmak oldukça zor bir işlemdir. Bu sınırlılığı aşmak için 

çeşitli ölçekler mevcuttur. Bahsi geçen ölçekler hizmet kavramını birçok yönden ele alarak, 

hizmetin tüm rasyonel ve rasyonel olmayan yönlerini değerlendirmeye olanak sağlar. Bir 

işletme hizmet kalite düzeyini doğru bir şekilde ölçebilir ve doğru bilgilere ulaşırsa, işletmede 

hizmet kalitesinde var olan sorunların çözümü için daha etkin alternatifler geliştirebilecektir. 

Bu çözümlerin maliyeti ve kapsamı işletmeler tarafından belirlendiğinde, çözümle ilgili hızlı 

sonuçlar almanın önü açılacaktır. Bu derlemede söz konusu koşulların kapsamı ve toplu 

beslenme hizmeti veren kurumlara katkı oranları ve kurumlar üzerinde etkilerini 

değerlendirmek için kullanılan ölçekler irdelenmiş olup, bu ölçeklerin kapsamları 

irdelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Toplu Beslenme, Hizmet, Kalite, Kalite Ölçekleri 
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ABSTRACT 

Today, factors such as the widespread eating and drinking habits of people, the transformation 

of eating and drinking into an activity for pleasure beyond necessity, the low number of 

barriers to entry to the market and the spread of chain enterprises increase the competition 

between mass nutrition institutions day by day. Mass nutrition institutions carry out studies to 

increase customer satisfaction and permanence in order to be able to resist the increasing 

competition and maintain their profitability due to the pressure of changes in consumer 

behavior and market structures. There are certain conditions for competition, proportional 

distribution and high-quality service provision among mass catering establishments. The 

concept of service has many dimensions. Services have a time dimension, start at a certain 

hour and end at a certain hour, have no lifetime, services are performed by the lowest paid 

people in the organization. Services are performance, not objects. Among these, the fact that it 

is intangible, can be consumed quickly, and gains meaning according to customer 

expectations makes it difficult to evaluate it rationally. The first step in improving or 

improving service quality is measuring service quality. Because service is an abstract concept, 

making these measurements is a very difficult process. Various scales are available to 

overcome this limitation. The aforementioned scales handle the concept of service in many 

ways, allowing to evaluate all its rational and non-rational aspects. If a business can 

accurately measure the level of service quality and access the right information, will be able 

to develop more effective solutions for the solution of existing service quality problems in the 

enterprise. The costs and scopes of these solutions will be easily determined by the 

enterprises, and it will be possible to get fast results. In this study, the scope of the conditions 

in question and the contribution rates to the institutions providing mass nutrition services were 

evaluated. The scales used to evaluate the effects of these ratios on institutions were examined 

and the scope of these scales was examined. 

Keywords : Mass Nutrition, Service, Quality 

GĠRĠġ 

İnsanların evleri dışında yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren kuruluşlara toplu 

beslenme yapan kuruluşlar, insanların bu kuruluşlar tarafından hazırlanan yemeklerle 

beslenmesine toplu beslenme denilmektedir (Beyhan, 2019). Toplu beslenme hizmeti ise belli 

bir grubun beslenmesini bir merkezden planlayan ve yürüten, yiyecek ve içecekleri, tüketime 

hazır halde sunan bir hizmet sektörü olarak faaliyetini sürdürmektedir (Birer, 1985). Her yaş 

ve kesimden bireyin yararlandığı toplu beslenme sistemleri, en az bir öğününün tüketici 

gereksinimini karşılaması gerekliliği ve uygunsuz veya kalitesiz hizmetin yol açacağı halk 

sağlığı sorunları (gıda zehirlenmeleri vb.) riskleri nedeniyle büyük önem taşımaktadır (Bilici, 

2008). 

Hizmet kavram olarak, insanların gereksinimlerini gidermek amacıyla belli bir fiyattan satışa 

sunulan ve bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar ve doyum sağlayan, soyut faaliyetler 

bütünüdür (Dalgıç, 2013). Başka bir tanımla hizmet, tüketicilerin yaşantılarından kaynaklanan 

ve çoğunlukla fiziksel olmayan sorunlarını çözen ya da çözümünü kolaylaştıran sistemler, 

faaliyetler ve faydalar toplamıdır (Sevim, 2019). Hizmetleri mallardan ayıran farklılıkları 

yansıtan çeşitli karakteristik özellikleri vardır. Bunları, fiziksel varlığının olmaması, 

“soyutluluk”; üretimle tüketimin birbirinden ayrılmaz olması, “ayrılmazlık”; “heterojenlik” 

(değişkenlik) ve “dayanıksızlık” tır (Erener, 2018). Soyutluluk özelliği hizmetlerin 

görülemez, dokunulamaz, tadılamazlar olduğunu ifade eder (Liua ve ark 2020). Ayrılmazlık 
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özelliği, hizmeti veren ve hizmete tabii olan arasındaki ayrılmazlığı niteler. Değişkenlik 

özelliği hizmetin kim tarafından, nerede, ne zaman, nasıl verdiğine bağlı olarak değişir. 

Dayanıksızlık özelliği ise hizmetler depo edilememe halini niteler (Głuchowski ve ark, 2021). 

Hizmet kavramının genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Torlak,1998).  

 Hizmetlerin zaman boyutu vardır.  

 Belli bir saatte başlar ve belli bir saatte biter.   

 Hizmetlerin yaşam süresi yoktur.  

 Yalnızca hizmetin oluşturulma ve sunulma süresi vardır.  

 Hizmetler kuruluştaki en düşük ücretli olan kişiler tarafından gerçekleştirilir. 

 Hizmetler nesne değil, performanstır.  

 Hizmet kalitesi de müşteri beklentileriyle fiili hizmet performansının 

kararlaştırılmasıyla oluşturulur. 

 Hizmet kalitesi maliyetle ilişkilidir.  

 Müşteri karşılanabilir bir harcama ile kabul edilebilir. 

 Verilen hizmetin üzerinde insan unsuru çok fazladır. 

 Hizmet insan davranışları ile yönlendirilen bir dizi etkinlikten oluşur. 

Kalite kavramı ilk olarak 19 yy.'da ortaya atılmıştır. Bu kavramın günümüzdeki gibi 

kullanımı, II. Dünya Savaşı’nda ve daha sonrasında Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip 

Crosby ve Kaoru Ishikawa’nın geliştirdiği kalite yönetim yaklaşımlarına dayanmaktadır. 

Savaştan sonra, mağlup olan ve sanayi sektörü bozulan Japonya’daki üreticiler; Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) ile pazar yarışına girmek ve ürünlerindeki “düşük kaliteli” imajını 

yıkmak için Deming ve Juran’ın kalite yaklaşımlarını benimseyip uygulamışlardır. Bu 

uygulamalar, Japonya’nın üretim sektöründe ABD’nin önüne geçmesiyle sonuçlanmış ve 

kalite yönetimi yaklaşımı tüm dünyada önem kazanmıştır (Sevim, 2019).  

Aşağıdaki şemada müşteri memnuniyeti kavramı bileşenleri yer almaktadır. Bu şemaya göre 

hizmet kalitesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunda beklentinin, değerlendirme için standart 

olarak istenen niteliklere sahip olunduğuna dair inanç olarak ele alındığı gösterilmektedir. 

Model, hizmet kalitesine değer yaklaşımını savunur, hizmet kalitesini memnuniyet sürecinin 

bir sonucu olarak modeller (Alpaslan, 1996). 

Toplu Beslenme Hizmet Kalitesinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi  

Hizmet kavramı, yaşamımızın her aşamasında değişik biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 

İnsanların birlikte yaşamalarının doğal bir sonucu olan hizmet kavramının sistematik bir 

biçimde ve teknik boyutuyla ele alınması 1700’lü yıllara rastlar. O günden bu yana 

zenginleşen hizmet kavramı, günümüzde iki farklı boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan 

birincisi, işletmelerin temel faaliyet alanları kapsamında ürettikleri çekirdek üründür. Bu 

bağlamda hizmet, elle tutulamayan, koklanamayan, kolay heba olabilen, kalite açısından 

standart hale getirilemeyen soyut unsurlar biçiminde açıklanabilir. İkinci olarak anlaşılması 

gereken, işletmeler tarafından tüketicilere sunulan mallara yönelik destek hizmetlerdir (Buttle, 

1996). 

Öte yandan hizmet iki ana bölüme ayrılıp incelenebilir: "adet hizmeti ve kişi hizmeti". 

Tanımlanması, ölçülmesi ve kıyaslanması en kolay olan hizmetin madde yönüdür. İyi madde 

hizmeti olmadığı durumlarda, iyi kişi hizmeti sunmak olanaksızdır. Ancak madde hizmetinin 
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kalitesi çok yüksek olsa bile, kaliteli kişi hizmeti olmadığı durumlarda, hizmetin müşteriler 

üzerindeki izlenimi nötrdür. Buna karşılık müşteriler üzerinde olumlu bir izlenim yaratan ve 

kaliteyi yükselten iyi kişi hizmetidir.  

Dolayısıyla hizmet insanların ya da insan gruplarının, gereksinimlerini gidermek amacıyla, 

belirli bir fiyattan satışa sunulan ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar ve 

doyum oluşturan, soyut faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Hizmetin özellikleri, soyut 

olma, eşzamanlılık, heterojen olma ve kolay heba olabilirlik olarak literatürde yazarlar 

tarafından kullanılmaktadır (Aydın, Üçüncü, 2020). 

Hizmetlerin soyut olma özelliği; hizmetin satın alındıktan sonra tüketicinin kullanım hakkını 

edineceği tecrübeyi ya da tüketimini anlatır. Hizmetin soyut olması, elle tutulamayan ve 

koklanamayan soyut unsurları da ifade etmektedir. Hizmetlerin eşzamanlılık özelliği ise; 

hizmetlerin üretilmeleri ve tüketilmelerinin aynı anda gerçekleştiğini anlatır. Bir hastanede 

doktor, sağlık hizmetini hastaya sunarken, hastada bu hizmeti aynı anda tüketmektedir 

(Torlak, 1998).  

Hizmet kalitesini ölçmek için Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından 1985-1988 

yıllarında geliştirilen ve 1991-1994 yıllarında yine Parasuraman ve arkadaşları tarafından 

güncellenen Servqual modeli, literatürde en çok kabul görmüş ve üzerinde en çok durulan 

model olarak ortaya çıkmıştır (Parasuraman, 1998). 

Hizmet alımı sırasında müşterilerin hizmet kalitesini olumsuz algılamalarına neden olabilecek 

beş olası etmen vardır. Söz konusu etmenler; güvenirlilik, sorumluluk, çalışanlara güven, 

fiziksel koşullar ve empatidir. Bunlardan dört tanesi işletmenin hizmet verme sürecinde 

oluşabilirken, bir tanesi de müşterinin hizmet alımı sırasında algılayabileceği 

olumsuzluklardan kaynaklanabilmektedir (Su, Cheng, Wen, 2019). 

Hizmetler soyut kavramlardır. Dolasıyla somut bir temele oturtulması için çeşitli 

standardizasyonlara tabii tutulmalıdırlar. Hizmet kalitesinin standartlaşması yönünde 

oluşturulan ilk model 1984 yılında Grönroos tarafından önerilmiştir. (Markovic, Raspor, 

Segaric, 2010). 

Daha sonra Parasuraman ve arkadaşları tarafından 1988 yılında Servqual, Cronin ve Taylor 

tarafından ise 1992 yılında Serperf modeli geliştirilmiş ve bu iki model yaygın olarak kabul 

görmüştür. Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan Servqual modelinde 

hizmet kalitesi 22 soru ve beş temel boyut ile ölçülmektedir. 

Parasuraman ve ark. göre hizmet kalitesi beklentiler ve algılamaların farkıdır. Yani Servqual 

ölçüm modeli, araştırmacılara göre beklenen kalite ile algılanan kalite arasında oluşan 

farklılıktır. Bu nedenle müşteriden istenen gerekli bilgiler iki ayrı anketle toplanmaktadır. Bu 

anketlerin ilkinde hizmetten beklentiler, ikincisinde hizmetten algılananlar ölçülmektedir. 

Daha sonra elde edilen beklenti skorlarından, algılama skorlarının çıkarılmasıyla hizmet 

kalitesi skoru hesaplanmaktadır.  

Cronin ve Taylor tarafından 1992 yılında geliştirilen Servperf modeli hizmet kalitesinin 

ölçülmesine yarayan diğer bir modeldir. Cronin ve Taylor Servqual modelinin yeterli 

olmadığını düşünmüşlerdir. Bu nedenle yeni bir model olan Servperf modelini Servqual 

modeline alternatif olarak önermiştir. Servperf ölçeğinde 22 adet soru bulunmaktadır. Bu 

modelde hizmet kalitesi direk olarak müşterinin hizmeti algılaması olarak kabul edilmektedir 
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ve müşterinin hizmetten elde ettiği yarar ölçülmektedir. Müşterinin hizmet performansını 

değerlendirmesi, aynı zamanda hizmet kalitesini değerlendirdiği anlamına da gelir.  

Cronin ve ark. Servperf modelinin tek boyuttan oluşması nedeniyle, Servqual modelinden 

ayrıldığını düşünmektedir. Bu araştırma ile ters düşen araştırmalar mevcuttur. (Kiran, Diljit, 

2011). 

Cronin ve arkadaşının ölçeğin tek boyuttan oluştuğunu iddia etmesi üzerine yapılan diğer 

araştırmalarda, ölçeğin birden fazla boyuta sahip olduğu görülmektedir. Örnek olarak 1999 

yılında Angur ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada Servperf ile Servqual 

ölçekleri karşılaştırılmış ve bu çalışmada her iki ölçeğin de beş boyutlu olmasına karşın, 

doğrulayıcı faktör analizinde aynı sonuca ulaşmamışlardır. 

Zhou 2004 yılında yapmış olduğu çalışmada empati-yanıt verebilirlik, güvenilirlik-güvence 

ve fiziksel görünüm olmak üzere Servperf ölçeğinin üç boyuttan oluştuğunu tespit etmiştir.  

Cui ve arkadaşları ise 2003 yılında yapmış olduğu çalışmada Servperf’i iki boyutlu (1. 

fiziksel görünüm ve 2. diğerleri) Servqual’i ise üç boyutlu (1. fiziksel görünüm, 2. empati ve 

3. güvenilirlik) olduğunu ileri sürmüştür. Bu birbiriyle çelişen görüşler ve sonuçlar açıkça 

göstermektedir ki hem Servperf modeli hem de Servqual modeli farklı boyutlara 

ayrışabilmektedir. Servqual modeli kullanılarak yapılan araştırmalarda, Servqual modelinin 

Servperf modeli gibi farklı boyutlara sahip olduğuna dair bulgular ile karşılaşılmıştır, fakat 

Servqual ölçeği kullanılarak hizmet kalitesinin ölçüldüğü Türkçe araştırmalarda, bu ölçeğin 

geçerli ve güvenilir olduğunu doğrulayan çalışmaların bir hayli sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapılan çoğu çalışmada, ölçeğin geçerli olduğu varsayılarak hizmet kalitesi ölçülmüştür. 

Fakat Servqual ölçeği farklı kültürlerde geliştirildiğinden, bu ölçeğin kullanılmadan önce 

geçerlilik ve güvenilirliğinin, ayrıca uygulanabilirliğinin araştırılması gerektiği önerilmiştir. 

Parasuruman ve arkadaşlarına göre Servqual 34 ölçeği evrensel bir modeldir, fakat her 

işletme için modelin test edilmesi, güvenilirliğin gelişmesine katkı sağlaması açısından 

önemlidir. Bunun yanında, modelin farklı kültürlerde test edilmesinin de, modelin gelişmesine 

katkı sağlayacağı ileri sürülmüştür. 

Cui ve arkadaşlarının 2003 yılında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, ölçeklerden farklı 

sonuçlar elde edilmiş; bu farklılığın nedeninin kültürel farklılıklardan olabileceği ifade 

edilmiştir. Türkiye’de yapılmış çalışmalar incelendiğinde, Servqual modeli kullanılarak 

hizmet kalitesini ölçen çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır.  

Araştırmalarda Servqual ölçeğinin çok kullanıldığı, Servperf ölçeğinin kullanılmadığı 

görülmüştür. Yapılan araştırmalarda Servperf ve Servqual ölçeklerinden hangisinin üstün 

olduğu araştırılmıştır, ancak Servperf ölçeğinin pek fazla kullanılmadığı görülmüştür.  

Yapılan araştırmalar sonucunda Servperf ve Servqual ölçeklerinden hangisinin üstün olduğu 

belirlenememiş, bahsedilen iki ölçeğin de hizmet kalitesinde kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır(Konuk, 2019). 
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Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kurumlarda Kaliteyi Etkileyen Etmenler 

1.DıĢ Faktörler 

Tüketiciler, bir ürün veya hizmet tercih ederken, kendi bireysel özelliklerinin yanında 

kendisinden bağımsız olarak gerçekleşen bazı çevresel etmenlerden de etkilenirler. TBH 

veren kurumlar kaliteyi hedeflerken, tüm bu dış faktörleri göz önünde bulundurmak 

zorundadırlar (Liua ve ark 2020).  

1.1. Fiyat 

Bir işletmenin temel hedefi satıştan elde edeceği kârdır. Hizmet fiyatlandırılırken hizmet 

sunulan tüketici grubu göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketicilerin eğitim ve gelir düzeyleri 

ile yaşam standartları birbirinden farklı olduğundan, fiyatlandırma yaparken, hizmet edilen 

kesimin özellikleri iyice araştırılmalıdır. Çünkü her tüketici grubunun ürüne ödeyeceği fiyat, 

grup özelliklerine göre değişmektedir. Bir ürüne ödenecek en yüksek tutar fiyat toleransıdır. 

Fiyat toleransı, tüketicinin kişisel özelliklerinin yanında, ürünle ilgili edinilen bilgi ve ön 

değerlendirmeler sonucunda belirlenir. Buna göre rakip ürünlerle yapılan karşılaştırmalar ve 

ürün beklentisi, tüketicinin algısındaki değeri ortaya çıkartmaktadır. Tüketici fiyat toleransı 

ile ilgili yapılan çalışmalar, ürünler arasındaki rekabet, ürünlerin sağladığı fayda, risk düzeyi, 

daha önceden denenme durumu ve tüketiciyi tatmin üzerine farklı değerlendirmeleri 

içermektedir. Tüketicilerin düşük fiyata, yüksek fayda elde etme ihtiyaçları, en iyi alternatife 

yönelmeleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle müşterinin değer algısını artırmak için 

farklı promosyonlar kullanılmaktadır. Buna örnek olarak ülkemizde de özellikle fastfood 

restoranlarında uygulanan fiyatlandırmanın, günün değişik saat dilimlerine göre değiştirilmesi 

gösterilebilir (Konuk, 2019). Tüm bu sebeplerden ötürü TBH veren kurumlarda fiyatlandırma, 

hizmet kalitesini ürün alım ve satımlarında doğrudan etkileyen bir etmendir denmektedir 

(Czarniecka-Skubina, Górska-Warsewicz, Laskowski, and Jeznach, 2019). Ancak bunun 

aksini söyleyen çalışmalar da literatürde mevcuttur (Górka-Chowaniec, 2018). 

1.2.Fiziksel Çevre 

Çevresel öğeler, ya da Kotler'in tanımıyla yaratılan estetik ambiyans; işletme etrafında 

bulunan ve sanatsal bir ifadeyi yansıtan her türlü fiziksel öğeyi kapsar. Buna paralel olarak 

çevre düzenlemesi ve tüketiciyi etkilemek için tasarlanan ve tüketiciye her anlamda hitap 

eden aydınlatma, tasarım, koku, ses ve işletmenin kuruluş yerinin hitap edilen müşteri 

grubuna yönelik olarak doğru şekilde düzenlenmesi de çevresel öğeler ile ilişkilidir. Böyle bir 

düzenleme sayesinde, sanat ile işletmecilik birleşir ve bu durum; Elmer Wheeler'ın belirttiği 

gibi "Eti değil cızırtısını satmak" sözüyle örneklenebilir. Diğer bir ifadeyle, ürünün yanında, 

ürünün fikrini de satmak anlamına gelmektedir (Naim, 2022). 

Hizmet sektörü, tüketicilerle olan iletişiminin yoğunluğuna ve vereceği hizmete bağlı olarak 

sanatsal öğelerden sıkça faydalanır. Bunun başlıca nedeni, soyut bir kavram olan hizmetin 

duyulara hitap edilir hale getirilmesi ve dolayısıyla çevresel öğeler ile kalite algısının 

artırılmasıdır. Wakefield ve ark. hizmetin bel kemiği olarak tanımladıkları fiziksel unsurların, 

tüketicinin tatmin olma düzeyi üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Buna 

göre, TBH sunan işletmeler, mekan tasarımı açısından değerlendirildiğinde; yiyecek içecek ve 

personel özelliklerinin yanında, mimari, iç dizayn, tasarım, estetik ve temizlik gibi unsurlar ile 

de bireyin işletme hakkındaki kalite algısı ve tüketim davranışı üzerinde etkilidir. 
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1.3.Yeme Ġçme Ġle ĠliĢkili Ekipman 

Ryu ve Jang yeme içme ekipmanlarını, TBH sunan işletmelerin temelinde önemli bir unsur 

olarak belirtmişlerdir. Kuver araçları ile masanın süslenmesinde kullanılan bütün aksesuarlar, 

tüketici tarafından yemek ile ilişkilendirilir (Liu, 2020), ve bu unsurlar tüketiciler için 

deneyimin görünen ve hissedilen yüzünü oluşturur. Bu nedenle, yüzeylerde kullanılan 

gereçlerin, kumaşın cinsi, bardakların inceliği veya kalınlığı, kaşık çatal takımının hafifliği 

veya ağırlığı gibi özelliklerin, tüketicileri olumlu ya da olumsuz olarak etkileyeceği ifade 

edilmiştir (Ayazlar, Gün, 2018). 

Yemek ekipmanının kullanım değerini yapıldığı materyalin özelliklerinin yanı sıra, 

temizlenebilirlik ve kullanım süresinin uzunluğu da etkilemektedir. Küçük ölçekli 

işletmelerde bu ekipmanların yaklaşık beşte biri, büyük ölçekli işletmelerde ise %80 gibi 

yüksek bir oranı her yıl yenileri ile değiştirilmektedir. Kısacası bu ekipmanlar yenilenme 

sıklığı en yüksek ve en maliyetli fiziksel unsurlardır. Ancak tüketiciler üzerindeki kalite 

algısını destekleyen en önemli unsurlardan bir olduğu da göz ardı edilmemelidir (Koçyiğit, 

2020). 

1.4.Personel 

Personel ile geliştirilen bire bir ilişkiler, tüketicilerin mekân algısını ve sunulan hizmetten 

memnuniyet derecesini doğrudan etkiler. İşe doğru personel alımından kurumsal işletmelerde 

insan kaynakları departmanı sorumludur. Küçük işletmelerde ise personel işe direkt olarak 

yönetici tarafından alınır. Bazı durumlarda küçük işletmelerde diğer çalışanlardan da destek 

alınabilir. İşletmenin boyutuna göre personel alım işlemi karmaşık ve zaman alıcı bir işlem 

olabilir. Hizmet sunan işletme personeli; içtenlik, güler yüzlü olma, bakımlı olma, çekici 

olma, donanımlı olma gibi vasıflara sahip olmalıdır. Çünkü bu unsurlar tüketiciye işletmenin 

hizmetin kalitesi hakkında önemli ölçüde fikir verir ve işletmenin görünür yüzünü oluşturur. 

Bu özelliklerin olumsuz olması durumunda, işletme maddi zararın yanı sıra işletmenin imajı 

da zedelenir. 

TBH’de görevli personel, aynı zamanda işi ile ilgili inisiyatif alabilecek bilgi ve öngörüye 

sahip olmalıdır. Böylece yaşanılması mümkün hataları profesyonel bir şekilde telafi 

edilebilecek ve tüketiciye kaliteli hizmet sunumunda etkili olabilecektir. Bu nedenle insan 

kaynakları departmanı personeli sürekli olarak eğitmeli ve geliştirmelidir. Henüz gelişme 

aşamasında olan personel için, işletme tarafından yaşanması mümkün belli durumlara ilişkin 

hazırlanan kılavuzlar, personele sorunlara hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmeyi 

sağlayacaktır. 

1.5.Ambiyans 

Ambiyans soyut öğeleri kapsar. Müzik, koku, ısı ambiyansı oluşturan öğelerdir. Bu öğelerden 

müziğin kontrolü diğerlerine göre daha kolaydır. Müzik türü ve ses düzeyi işletmenin 

karakterini ve sunulan hizmet türünü yansıtarak, işletme imajının tüketiciler tarafından 

algılanmasını sağlar.  

2.Ġç Faktörler 

İç faktörler TBH veren kurumun herhangi bir etkide bulunamadığı ve tüketici özelinde gelişen 

etmendir. Bu faktörler tüketicinin kendi atmosferinde hizmet aldığı kuruma beraberinde 
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getirmiş olduğu beklentileri içerir. Farklı bir deyişle TBS içerisinde yapılacak olan birçok 

müdahale mevcutken, tüketiciye ait olan bu iç faktörler üzerinde, kurum açısından ciddi bir 

etki söz konusu olmayabilir. Ancak kişilerin beklenti ve tutumları bulundukları atmosfere 

dahil olduğu için, tüketicilerin kafasında kalite algısı ile ilgili doğrudan fikir oluşturmaya 

neden olur. 

2.1.Eğitim 

Eğitim seviyesindeki artışa bağlı olarak meslek edinme, bireye ekonomik bağımsızlığını 

sağlamaktadır. Artan eğitim seviyesi ile bireylerin beklentileri de artmaktadır. Eğitim düzeyi 

arttıkça, bireyin değişen bakış açısı, farklı kültür ve anlayışlara daha açık hale gelmesine 

neden olmakta, bu da tüketici bilincinde farkındalık yaratmaktadır. Eğitim düzeyiyle birlikte 

artan bilgi, kişinin yeni şeyler öğrenmesini sağlar. Öğrenilen bu yeni şeyler, ihtiyaçların 

değişmesine ve şekillenmesine neden olur. (Lin, Marine-Roig, Llonch-Molina,2022). Yüksek 

öğrenimli tüketiciler, hizmetlerin daha kaliteli, basitlikten uzak ve daha tatmin edici olmasını 

ister. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek toplumlardaki tüketici, işletmenin prestijine duygusal 

yönden önem verir. Yeni tüketicinin sadakati daha düşüktür, prestij ve bilinirliğe daha az 

önem verirler. Ancak ne olursa olsun her durumda tüketici işletmenin marka değerini bir 

bütün olarak algılar ve vaatlerin yerine getirilmediğini gördüklerinde, işletme hakkında 

olumsuz düşünmeye başlar (Czarniecka-Skubina, Górska-Warsewicz, Trafiałek, 2020). 

2.2.Gelir ve Meslek 

Tüketicilerin gelirleri ile harcamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu ilişkiyi açıklamak 

adına yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece tüketicinin zorunlu veya lüks 

hizmetlerden hangisine para harcamaya elverişli oldukları araştırabilmiştir. Lüks tüketime 

harcama yapabilmek için tüketicinin gelirinin de artması gerekir. Örneğin TBH yerinin 

seçiminde, seçenekler arasından lüks sayılabilecek bir restoranda akşam yemeği yemek tercih 

edilebilir. Diğer yandan, yiyecek veya içecek satın almak zorunlu ve giderilmesi gereken bir 

ihtiyaçtır. Her durumda beslenme için satın alma gerçekleşeceğinden, gelir artışının zorunlu 

tüketim harcamaları üzerine teorik olarak etkili olamayacağı varsayılmaktadır. Tüketicinin 

mesleği, gelirinin kaynağı olması sebebiyle tüketici davranışları üzerinde etkilidir. Sahip 

olunan meslek, gelir düzeyi üzerindeki etkisi nedeniyle de tüketim davranışı üzerinde dolaylı 

olarak etkilidir. Bireyin mesleki statüsü ve geliri arttıkça kişinin tüketim alışkanlıkları da 

farklı şekillenebilmektedir (Górka-Chowaniec, 2018). 

2.3.Psikolojik Faktörler 

Psikolojik faktör; bireyin satın alma ve hizmet beklentisi üzerinde doğrudan etkili bir 

etmendir. Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörler; motivasyon, 

algılama, öğrenme, kişilik, tutum ve inançlar olarak ifade edilmektedir (Lee ve ark., 2020). 

2.4.Kültürel Faktörler 

Kültür, toplum ve kişilerin bir birleşimi olarak değerlendirilebilir. Kültür faktörü de, 

insanların ihtiyaç ve arzularını belirleyen ve satın alma davranışını etkileyen bir etmendir. 

Kültürün tüketim üzerindeki etkisine bakıldığında, bireylerin tüketim alışkanlıklarına göre 

çevrelerini oluşturduklarını ve alacakları hizmete karşı olan algılarını kültürel çevrelerine göre 

değerlendirdikleri görülmektedir (Kadağan, Gürbüz, 2022).  
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2.5.Sosyal Faktörler 

Sosyal yaşama ait ögelerin tümü, somut kriterler dikkate alınarak belirlenir. Bireylerin sahip 

olduğu tüm yaşam tarzı, kültürel faktörler ve psikolojik ögeler sosyal faktörlerin temelini 

oluştururken, toplu beslenme hizmeti üzerindeki beklentilerini de etkiler. TBH veren 

kurumlar kaliteyi hedeflerken bu yönde beklentiyi karşılamak durumundadırlar. 

2.6.Referans Grupları 

Referans grupları bireyin fikirlerine göre kendi fikirlerini belirlediği çevresindeki diğer bir 

gruba verilen isimdir. Tüketicilerin çoğu, herhangi bir hizmeti alırken, kendisine örnek olarak 

aldığı bir referans grubun görüşlerinden doğrudan etkilenerek, TBH veren kuruma karşı 

beklenti ve arzu içine girerler. 

2.7.Rol ve Statüler 

Bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran 

sisteme hiyerarşi denilmektedir. Bu sistem içinde yaşayan kişilerin belirli şartlar altında 

sınıflandırılması statü kavramını ortaya çıkarır. Toplumda yaşayan her bireyin farklı rolleri 

vardır ve bu rollere göre de statüleri vardır. Bu statü ve rollerin her biri bireyin tüketim 

davranışlarının üzerinde doğrudan etkili iç etmenlerdendir. TBH veren kurum olarak bu 

etmen üzerinde doğrudan etkiye sahip olunamasa da, tüketiciler açısından kalite ve etki 

beklentisi bundan doğrudan etkilenmektedir (Erbağcı, 2017). 

Toplu Beslenme Hizmetlerini Değerlendirmede Kullanılan Ölçekler 

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesinin ilk adımı, hizmet kalitesinin 

ölçülmesidir. Bir işletme hizmet kalite düzeyini doğru bir şekilde ölçebilir ve doğru bilgilere 

ulaşırsa, işletmede hizmet kalitesinde var olan sorunların çözümü için daha etkin çözümler 

geliştirebilir. Hizmet kalitesini ölçmek ve değerlendirmek için çeşitli yöntemler vardır. Bu 

yöntemler aşağıda sıralandığı gibidir (Erener, 2018). 

1.1.Benchmarking 

Toplu beslenme sektörü, hizmet sektörünün bir parçasıdır ve diğer endüstrilerden müşterilerin 

psikolojik ve fizyolojik katkılarına ihtiyaç duyması sebebiyle farklılık gösterir. Birçok 

seçenekle alakalı deneyim sahibi olan tüketiciler, seçenekler arasında çekicilik, sağlanan 

olanaklar, vb. etmenler bakımdan kıyaslama yapabilmektedirler. (Baranaydın ve Zeybek, 

2022). 

Kıyaslama/benchmarking, iki nesnenin belirli bir özellik üzerinden karşılaştırılmasıdır.  Toplu 

beslenme kurumlarında kıyaslama, kurumları daha ileriye götürmek maksadıyla 

yapılmaktadır. Kıyaslama kavramı, bir işletmenin alanının en iyisi olarak görülen bir başka 

işletmeyi örnek alması, bu işletmenin yönetim ve organizasyon şeklini kendine uyarlaması ve 

bu doğrultuda işletmenin iyiye, en iyiye ulaşması yolunda uyguladığı bir yönetim tekniğidir 

(Chen ve ark.,2020) 
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1.2.Toplam Kalite Endeksi 

Toplu beslenme kurumları doğası gereği üretimin her aşamasında kontrol ve denetime ihtiyaç 

duyar. Özellikle söz konusu bu denetimler, toplu beslenme hizmetinin kalite 

belirleyicilerinden biridir. Toplam Kalite Yönetimi (TKY), toplu beslenme kurumlarının 

yapısında gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin her aşamasında, hem ürün ve hizmet 

kalitesinde, hem de işletmenin rekabet gücünü artırmasında uygulanan yaklaşımlardan 

birisidir. TKY anlayışına göre müşteri memnuniyeti kârdan önce gelir. Çünkü müşteri 

memnuniyeti uzun vadede yüksek kâr getirir. TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üstünde 

tutan, üretimin her aşamasında kaliteyi vurgulayan organizasyon sürecindeki tüm birimlerin 

bu düşünceyi benimsediği anlayış biçimidir (Elvina ve ark., 2022). 

1.3.Servqual Yöntemi 

Hizmet kalitesinin belirlenmesi amacıyla kullanılan Servqual Ölçeği, daha önce de belirtildiği 

gibi Parasuraman, V.A. Zeithaml ve Leonard L.Berry tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 

genelde müşterin hizmetten beklentileri ve algılama düzeyi arasındaki farkı ölçmeye çalışır. 

Sorular da kendi içerisinde beş boyutta değerlendirilir (Jonkisz ve ark., 2022). 

Bu yöntemin uygulandığı bazı örnek çalışmalarda, ölçekte müşterinin demografik özellikleri 

de katılmakta ve sonuçlar demografik özelliklerle ilişkili değerlendirilmektedir. Parasuraman 

ve arkadaşları araştırmaları için hazırlamış oldukları ölçekte, öncelikle hizmet kalitesini 

tanımlama, hizmet kalitesini etkileyen unsurları belirleme ve buna dayalı hizmet kalitesinin 

ölçülebilir olması için genel bir model geliştirmeye çalışmışlardır. Bu araştırma sonucunda 

müşteriler açısından hizmet kalitesinin tanımı, hizmet beklentileri ve kaliteyi etkileyen 

unsurlar ve hizmet kalitesinin boyutları konusunda önemli veriler elde edilmiştir. Elde edilen 

bu veriler doğrultusunda, kaliteli bir hizmetin sunulabilmesi için müşterilerin hizmet 

beklentilerinin karşılanması veya bu beklentilerin ötesinde hizmet verilmesi gerektiği 

düşüncesi ağırlık kazanmıştır. (Savaş ve Kesmez, 2014). 

 Sonuç olarak hizmet kalitesinin, istek veya beklentiler ile algılamalar arasındaki farklılık 

ölçüsü olduğu üzerinde durulmuştur. Servqual ölçeği toplam 22 sorudan oluşur ve bu sorular 

aşağıda verilen tabloda belirtilen kriterleri/ölçütleri araştırır (Chatterjee ve ark., 2022). 

Tablo1. Servqual ölçeği temel kriterleri 
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1.4.Servperf Yöntemi 

Cronin ve Taylor, 1992 yılında Servqual ölçeğini incelemiş ve bu ölçekteki temel soruların 

hizmet memnuniyetine olan ilgisini araştırmışlardır. Servqual ölçeğinin performansı ölçmede 

yetersiz kaldığını öne sürerek, Servqual ölçeğinin içeriğini temel alan Servperf ölçeğini 

geliştirmişlerdir. Yaygın olarak kullanılmasına rağmen, Servqual idealize edilmiş hizmeti 

karşılama durumunu, yani hizmetin müşterinin önceki beklentilerini karşılayıp 

karşılamadığını değerlendirmekle sınırlıdır, Servperf ise en iyi uygulamaları, yani istisnai 

düzeylerdeki kaliteye odaklanarak, hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi durumunu araştırır 

(Kiran, ve Diljit, 2011). 

1.5.Kritik Olaylar Yöntemi/Tekniği (CIT/KOT)  

Kritik Olaylar Yöntemi ilk kez Flanagan (1954) tarafından yapılan bir çalışmada ortaya 

konmuştur. Flanagan’a göre KOT, özellikle belirli bir olayla ilgili bütün ayrıntıları öğrenmede 

ve gelecekte o konuda meydana gelebilecek sorunların üstesinden gelmede yardımcı 

olmaktadır. Zira KOT, insan davranışları ile ilgili gözlemler yapılarak, bu gözlemlerin 

uygulamadaki sorunların çözümüne katkıda bulunabilecek şekilde sınıflandırılması için özel 

olarak tanımlanmış bir prosedürler dizisinden oluşmaktadır. Bu teknik, insanların geçmişte 

yaşadıkları deneyimler hakkında hikâyeler anlatmaları temeline dayanmaktadır.  KOT, belirli 

bir işletmeye veya döneme ait kalite boyutlarına ilişkin çok sayıdaki ve çeşitteki bilgiyi 

toplamada etkili olabilen bir tekniktir ve aynı zamanda kritik olaylara ilişkin verilerin 

toplanarak bu verilerin sınıflandırılması ve benzer olayların belli kategorilere ayrılması için 

kullanılan bir yöntemdir. Bu tekniğin hizmet kalitesini ölçme ve iyileştirmede bir araç olarak 

kullanılması dört aşamada ele alınabilir.  Kritik olayların (verilerin) toplanması, kritik 

olayların analiz edilmesi, kritik olayların önem derecelerinin belirlenmesi ve hizmet kalitesini 

geliştirmek için harekete geçilmesidir. KOT’un hizmet kalitesini geliştirmede bir araç olarak 

ele alınmasında son aşama, tespit edilen kalite aksaklıklarını gidermek amacıyla neler 

yapılabileceği konusunda bütün çözüm önerilerinin göz önünde bulundurulması aşamasıdır. 

Her bir iyileştirme projesi için gerekli olan adımlar farklı olmakla birlikte, bu aşamada birkaç 

temel adım belirlemek mümkündür (Kiran, ve Diljit, 2011). 

1.6.Linjefly’nin Hizmet Barometresi 

Linjefly’nin Hizmet Barometresi olarak adlandırılan bu ölçüm tekniği, İsveç iç hat havayolu 

şirketinde uygulandığından, lokal bir teknik olarak nitelendirilmektedir. Bu barometre, 

ülkenin çeşitli hava limanlarında müşterilere verilen hizmetlerin sürekli ve düzenli olarak 

değerlendirilmesi ve ölçülmesini esas alan bir ölçüm tekniğidir. Ölçümler yıl içinde, değişik 

zamanlarda, belirli seferlerde ağırlanan yolcuların, anket yöntemiyle aldıkları hizmet 

sonucunda algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi yoluyla elde edilir ve elde edilen bu 

bulgular bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından analiz edilmektedir (Ceran ve Çakır 

Esen, 2018). 

1.7.Grup Mülakat Yöntemi 

Bu yöntem, oluşturulan odak grupla yapılan tartışmaların ve varılan sonuçların kaydedilmesi 

temeline dayanır. Burada bir moderatör yönetiminde ve uygun şekilde seçilmiş 6-8 kişilik bir 

grupla yapılan yüz yüze görüşmelerden ve tartışmalardan en uygun çözüme ulaşılmaya 

çalışılır. 
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1.8.Ġstatistiksel Yöntemler 

Son dönemlerde gelişen teknoloji, beraberinde çeşitli istatistiksel yöntemlerin de 

geliştirilmesini sağlamıştır. Bu yöntemde çeşitli veri tabanlarında oluşturulacak olan anket vb. 

ile elde edilen veri kaynakları arasında, anlamlı ilişkiler oluşturularak, kurumların kalite 

düzeylerini değerlendirmek için kullanılabilecek bir ölçeğe dönüştürülebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Toplu beslenme sektörü, ülkemizde gün geçtikçe önem kazanan bir nitelik kazanmaktadır. 

Özellikle kadınların çalışma hayatına daha fazla dahil olması, tüketim odaklı kültür 

entegrasyonu ve daha birçok kültürel, sosyal, toplumsal nedenden ötürü ülkemizde bu 

sektörün daha ileriye gitmesi öngörülmekte ve hedeflenmektedir. Özellikle sanayileşmede hak 

ettiği yeri alan toplu beslenme hizmetleri, rekabetin de etkili olduğu bir alana dönüşerek 

üreticiler için ilerleme ve iyileştirmeyi şart kılmıştır. Toplu beslenme hizmetleri süresince 

elde edilen ürün, yemek gibi görünse de, sistemin kapsamı, ürün ile birlikte uygulama, hizmet 

gibi birbirini izleyen işlevler ve bu işlevler için gerekli araç gereci ve iş ayrıntılarını bilen 

nitelikli elemanlardan oluşan ekip tarafından sağlanmalıdır. Toplu beslenme sistemleri, hem 

kuruluşların yönetim sistemi içinde yer alması, hem de kendisinin başlı başına bir sistem 

olması nedeniyle gereken önemin verilmesi gereken bir sistemdir. Bu sebeple TB’de hizmet 

kalitesi artırılmalı, iyileştirilmeli ve bunun da sürekliliği sağlanmalıdır. Tüm bu etkenler 

dahilinde toplu beslenme sistemleri için yönetmelikler hazırlanmalı, yemek servislerinin 

temiz, cazip, sağlıklı, ekonomik olması için gerekli koşullar ve uyulması gereken standartlar 

belirlenmelidir. Ayrıca toplu beslenme sektöründe bu konunun uzmanı diyetisyenlere 

sorumluluk ve yetki verilmesi, hem sağlıklı beslenmenin sağlanması, hem de ekonomik 

kayıpların önlenebilmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu derleme de göstermektedir 

ki toplu beslenme sistemleri ve kalite söz konusu olduğunda her zaman alanında yetkin bir 

mesleği olan bir diyetisyene ihtiyaç duyulmaktadır. Toplu beslenme sistemleri gelişen 

teknoloji ile birlikte endüstrileşmeden, sanayileşmeden payını alacak alanlardan bir tanesidir. 

Kurumlar gelişim ve yeniliğe ayak uydurmak, her daim tercih edilen olmak, sürekli iyilik hali 

ve ilerleme içerisinde olmak için yani kaliteli kurum statüsüne varabilmek için her zaman 

tüketici ve üreticilerin ortak noktasını bulabilen meslek mensubu toplu beslenme 

diyetisyenlerine ihtiyaç duyacaktır.  
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 Z   

 u  al şma a sosyal   lg ler eğ t m e teknoloj  en  ay alanarak gel şt r len  ğrenme 

etk nl kler yle  lg l   ğren  ler n g rüşler   n elenm şt r.   j tal oyunlar sosyal   lg ler 

 ersler n e yer alan ün telere ve kazan mlara uygun olarak kullan larak etk nl kl kler  u 

 ağlam a yürütülmüştür.  u  al şman n ama  , yen l k    ğrenme yaklaş m  olarak   j tal 

oyunlar n sosyal  ilgiler eğ t m n e kullan lmas n , üstün yetenekl   ğren  lere y nel k 

 arkl laşt r lm ş etk nl kler oluşturulmas n , sosyal   lg ler  ersler n e teknoloj n n yer n e ve 

etk l  olarak uygulanmas n  sağlamakt r.  al şman n uygulama k sm      -    eğ t m 

 ğret m   nem n e  ğren  lerle yüz yüze ger ekleşt r lm şt r.  al şma gru u olarak Esk şeh r 

 l n e   r   l m ve sanat merkez ne  evam e en   -   yaş gru un a olan    ğren   

 el rlenm şt r. Etk nl kler  ers saatler     n e s n       uygulama olarak yüz yüze yap lm şt r. 

 al şma  oğra ya ve sosyal   lg ler alanlar n a uzman olan eğ t m  ler  n ülüğün e 

haz rlanan teknoloj  o akl  etk nl kler ve yaklaş mlar  ş ğ n a yürütülmüştür.  ygulaman n 

ama lar na ulaş p ulaşma  ğ n   el rlemek    n yap lan etk nl kler n  aş n a ve sonun a  el rl  

 l me ara lar  kullan larak n tel   r araşt rma yap lm şt r.  u araşt rma  er eves n e 

 ğren  ler n g nüllü kat l m   le   reysel g rüşmeler yap lm şt r.  orulara ver le ek  evaplar n 

sakl  tutula ağ , g rüşme e toplanan ver ler n   l msel   r  al şma a kullan la ağ , talepler  

üzer ne sonu lar n kat l m    ğren  lere  let le eğ  g rüşme  n es  vel ler ne ve ken  ler ne 

s ylenm ş ve tara lar ka ul etm şt r. G rüşmeler  z n al narak   reysel g rüşmeler yaz l  kay t 

alt na al nm ş olup g rüşmeler yaklaş k   -    k aral ğ n a sürmüştür.  al şman n  aş n a 

 ğren  ler n yap la ak  erse y nel k  eklent ler n   el rlemek, sonun a  se yap lan 

 al şmalar n  eklent ler n  ne ka ar karş la  ğ , yap lan  al şmalar n ama  na ulaş p 

ulaşma  ğ , varsa aksakl klar   el rlemek ama  yla stan artlaşt r lm ş a  k u lu g rüşme 

 ormlar   ağ t lm şt r.   n       uygulamalar a el e e  len  ğren   g rüşler n en kategor ler 

el e e  lm şt r. El e e  len ver ler n anal z n e   er k anal z y ntem  kullan lm şt r.  nal z 

sonu u   j tal oyun etk nl kler   le  şlenen sosyal   lg ler  ersler n n, üstün yetenekl  

 ğren  ler n pro lem   zme  e er ler ne katk  sağla  ğ  ve sosyal   lg ler  ers ne y nel k 

olumlu tutum gel şt r  kler  sonu una var lm şt r.  

Anahtar Kelimeler: Coğra i  e eriler,  ijital oyun etkinlikleri, sosyal  ilgiler eğitimi. 
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THE GIFTED STUDENTS VIEWS ABOUT DIGITAL GAME ACTIVITIES IN 

SOCIAL STUDIES COURSES 

 

ABSTRACT 

In this study, the views of the students about the learning activities developed by using 

technology in social studies education were examined. Activities were carried out in this 

context by using digital games in accordance with the units and achievements included in 

social studies courses. The aim of this study is to ensure the use of digital games in social 

studies education as an innovative learning approach, to create differentiated activities for 

gifted students, and to implement technology in social studies courses on the spot and 

effectively. The application part of the study was carried out face-to-face with students during 

the 2022-2023educational year. As a study group, 8 students in the age group of 11-13effect a 

s ien e an  art  enter in Eskişehir provin e were i enti ie . The a tivities were effected face-

to-face as an in-class practice during class hours. The study was conducted in the light of 

technology-focused activities and approaches prepared under the leadership of educators who 

are experts in the fields of geography and social studies. A qualitative research was conducted 

using certain measurement tools at the beginning and end of the activities to determine 

whether the application has achieved its goals. Within the framework of this research, 

individual interviews were conducted with the voluntary participation of students. The 

answers to the questions will be kept confidential, the data collected during the interview will 

be used in a scientific study, the results will be sendto the participating students upon their 

requests were told to their parents and themselves before the interview and the parties agreed. 

Interviews Individual interviews were recorded in writing with permission and the interviews 

lasted approximately 15-20 minutes. The beginning of the study to determine their 

expectations for the students in the course, and eventually how the work meets the 

expectations of the work, in order to determine if the goal is reached failures standardized 

open-ended interview forms were distributed. Categories were obtained from student views 

obtained in classroom applications. The content analysis method was used in the analysis of 

the views data. As a result of the analysis, it was concluded that the social studies courses 

processed with digital game activities contribute to the problem solving skills of gifted 

students and that they develop a positive attitude towards the social studies course. 

Keywords: Geographical skills, Digital game activities, social studies education. 

 

    Ş 

H zla gelişen teknoloji ile  irlikte  o uklar n teknolojiye olan ilgi ve meraklar   a artm şt r. 

Yap lan  ir  ok  al şma a  ijital  ağ n  o uklar üzerin eki etkisi araşt rma konusu olmuştur. 

Zaman ilerle ik e  o uklar n teknolojik  ihazlara olan etkisi artm ş ve teknolojik  ihazlar  

kullanma süreler   e artm şt r. T         ver ler ne g re  nternete er ş m ağ   ulunan hane 

say s      ,   ken  u oran   san      ver ler ne g re     ,  olmuştur.  

Teknolojinin  o uklar üzerin e hem olumlu hem olumsuz etkileri  ulunmakta  r. Olumlu 

y nleri aras n a yer alan, yarat   l ğ n gel şt r lmes , h zl  karar verme ve teknoloj y  kullanma 

 e er s    a e e  le  l r. Olumlu y nler  olarak   j tal teknoloj n n  oğru kullan m   le 
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yarat   l ğ n gel şe  le eğ ,   lg ye ulaş m n kolaylaşa ağ ,  let ş m  gü len  re eğ  ve 

toplumsal   r k me katk  sağlaya ağ   üşünülmekte  r  Co k urn  an aktaran  k ulut, 

     .   l şsel gel ş me katk s  stratej k  üşüne  lme, h zl  karar verme ve teknoloj  

kullanmay   ğrenme olarak  el rt lmekte  r   k ay ve  ze e e,       Irmak,      .  

Teknolojinin erken yaşta kullan l r olmas n n olumsuz etkileri aras n a ise ger ek yaşam an 

sanal yaşama olan ilginin artmas , uzun süre  ilgisayar  aş n a kal p hareketsizliğe  ağl  

o ezite şikayetlerinin artmas  g sterile  l r.  Torun,  k ay ve  olaklar         n yapt ğ  

 al şmalar a  a yaln zlaşt rma, ger ek yaşam an uzaklaşt rma, ş   et eğ l m  ve uzun sürel  

harekets z kalman n ver  ğ    z ksel rahats zl klar olarak   a e e  lmekte  r. 

Ceyhan ve Ceyhan (2011), yoğun  nternet kullan m  ne en yle  o uk ve ergenler n  az  

gel ş msel   evler en ger  kal  klar n   el rtmekte  r.  az  ps kososyal sorunlar a olumsuz 

etk ler  aras n a yer almakta  r.   n ve Tsa        ,  üşük  enl k sayg s  ve uyum pro lemler  

ile  nternet  sağl ks z kullanma aras n a  l şk   ulmuştur.  usta aoğlu ve   ğerler         

tara  n an yap lan  al şma a   j tal teknoloj  kullan m n n  o uklar n kl n k sorunlar na 

y nel k l teratür  n elenm ş ve kullan m s kl ğ , süres  ve   er kler n n yet şk nler tara  n an 

kontrol e  lmes  gerekt ğ   el rt lm şt r.  

Oyun  o uklar n ken  ler n  tan ma  mkan   ul uğu, eğlen rken  ğrenmey   e sağla  klar    r 

yaşam alan n   a  era er n e get rmekte  r. Oyun  o uklar n haz al  ğ , yen  şeyler keş ett ğ  

 oğal  ğrenme süre    r   z oğan,      .  

Teknoloj n n gel ş m yle   rl kte   j tal oyun kavram  ortaya   km şt r.  et n          j tal 

oyunu, kullan    k ş lere g rsel   r ortam sunan ve  eş tl  teknoloj lerle programlanan 

kullan    g r ş  yap lan oyunlar olarak tan mlam şt r. G k earslan ve  urakoğlu       ,   j tal 

oyunlar   konsol oyunlar ,   lg sayar oyunlar  ve  evr m     onl ne  oyunlar olarak 

s n  lam şt r.  

  teratür e teknoloj k   hazlar n kullan m  ve etk ler ne y nel k  ok a araşt rma olmas na 

rağmen üstün yetenekl   o uklara y nel k araşt rmalar az say  a  r    roğlu,        sta, 

      Yavuz,      .  u se eple  u araşt rma a  ilim  anat ve Eğitim  erkezine  evam 

e en  o uklar n sosyal  ilgiler eğ t m e teknoloj  en  ay alanarak gel şt r len  ğrenme 

etk nl kler yle  lg l  g rüşler   n elenm şt r. 

     M 

 raşt rma a     E  e  evam e en  ğren  ler n sosyal   lg ler eğ t m e teknoloj  en 

 ay alanarak gel şt r len  ğrenme etk nl kler yle  lg l  g rüşler n   el rlemek ama  yla 

 etimsel tarama mo eli kullan lm şt r. 

Çalışma  rubu 

    -     Eğ t m  ğret m y l n a Esk şeh r  l n e   l m ve  anat  erkez  ne  evam e en 

 üstün yetenekl   ğren    al şma gru unu oluşturmakta  r.  

Veri  oplama  raçları 

 raşt rma a yar  yap lan  r lm ş g rüşme  ormu kullan lm şt r. G rüşme  ormu 

oluşturulurken l teratür  n elenm ş ve taslak hal    uzman g rüşüne sunulmuştur.   yle e 
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g rüşme  ormu son şekl ne get r lm şt r. G rüşme  ormun a k sa  evapl  sorular ve a  k u lu 

sorular  ulunmakta  r. G rüşmeler araşt rma   tara  n an yürütülmüş ve kay t alt na 

al nm şt r.  

Verilerin Analizi 

 ar olan  urumu ortaya koymak    n  et msel  stat st kler en yararlan lm şt r.  u kapsam a 

g rüşme sonu u el e e  len ver ler n anal z n e  n el kle   er k anal z  kullan lm şt r.   er k 

anal z , s zel, yaz l  ve   ğer materyaller n nesnel ve s stemat k şek l e  n elenmes ne olanak 

tan yan   l msel   r yaklaş m  r.  

BULGULAR 

Yarat    pro lem   zme  e erisinin sosyal  ilgiler  ersinin  ijital oyunlar yoluyla 

ger ekleştirilmesi  ğren ilerin ilgi ve merak  üzeyini art rm şt r.  ğren ilere sorulan  ireysel 

g rüşme sorular n a  ğren iler en al nan yan tlar uygulanan  ijital etkinliklerin  ğren ilerin 

motivasyon  üzeyini art r  ğ   a tespit e ilen  ulgular aras n a yer almakta  r. 

 ğren ilerin     E   ğren ileri olmalar ,  ikkat ve motivasyon  üzeyini  e  u niteliğe 

 akarak halihaz r a tutman n  nemi ya s namaz olmakla  irlikte  ğrenme isteğinin artmas  

 ğren ilerin kay t alt na al nan g rüşlerin en yap lan   kar mlar   estekler nitelikte ir. 

     ŞM  V     UÇ  

 raşt rma snu lar na  ak l  ğ n a   j tal oyun etk nl kler   le  şlenen sosyal   lg ler 

derslerinin, üstün yetenekl   ğren  ler n pro lem   zme  e er ler ne katk  sağla  ğ  ve sosyal 

  lg ler  ers ne y nel k olumlu tutum gel şt r  kler  sonu una var lm şt r.  

 ygulanan eğ t m program n n  ğren  ler n pro lem   zme  e er ler n n sosyal   lg ler 

 ers n ek    j tal etk nl kler n etk s n  saptamak ama  yla yap lan  l üm e  .   n    ğren  ler  

aras n a  ntest ve pro lem   zme  e er ler   ntest ve sontest   oyutun a anlaml   arkl l k 

g rülmüştür.  

 iteratür e s n rl   a olsa yap lan  az   al şmalar  erse olan  lg l n n   j tal   er kler  le 

art ra  le eğ ne  a r kan t teşk l etmekte  r.  ğren  ler n   j tal  yküleme  al şmas  

esnas n a   rat h program n n kullan m na y nel k g rüşler n n  erlen  ğ   l üm e 

 ğren  ler n uygulamay  kolay, anlaş l r,  lg   ek     ul uklar  g rülmekte  r.  u sonu lar 

uygulaman n ve eğ t m süre  n n  ğren  ler tara  n an  en msen  ğ ne,  ğren  ler    n 

haz rlanan eğ t m program n n s ra anl ktan uzak, zevkl , eğlen el  ve  ğret    ge t ğ ne  şaret 

e e  lmekte  r.  unun yan  s ra  u sonu , Ouah  ,  a  ar ,  arhmaou , Ela hqar an  

 ahm ne        tara  n an ger ekleşt r len  al şma sonu lar   le uyumluluk g stermekte  r.  

 ro lem   zme  e er s ne  a r Chanayotha an   a-songkhla        tara  n an 

ger ekleşt r len   r  al şman n sonu lar , süre  sonun a  ro lem   zme  e er s  puan n n 

art ş  vurgulanm şt r. Yine Na-songkhla (2015  tara  n an yap lan   r  al şman n sonu un a 

kat l m  lar n yarat    pro lem   zme  e er ler n n  al şma  n es   uruma g re  arkl laşt ğ  

 eney mlenm şt r.  aşka   r  al şma a  haksun ha ,  aemkate an   ongwan  h       , 

kat l m  lara yarat    pro lem   zme  e er s n  gel şt rmey  he e leyen   r süre  

 eney mletm ş, süre  sonun a kat l m  lar n yarat    pro lem   zme  e er ler n e puan 

art şlar n  g zlemlem şt r.   r   ğer  al şma a  umas,   hm  t an   lexan er        
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tara  n an yap lan  eneysel   r  al şma sonu un a kat l m  lar n uygulama  n es  ve sonras  

yarat    pro lem   zme  e er ler  aras n a  arkl l k ol uğu kay e  lm şt r.  
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ÖZET 

Ders kitaplarının bir dersin öğretilmesi konusunda ne derece önem taşıdığı yadsınamaz bir 

gerçeklik taşımaktadır. Dersin yürütücüsü olan öğretmene bununla birlikte ders kitabının 

birincil hedef kitlesini oluşturan öğrenciler için kılavuz niteliğinde hazırlanması gerektiği de 

büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in derslerde ders k tapları har c nde 

yardımcı kaynak kullanımını kısıtlamış olması ve sadece ders k taplarının kullanımının 

önem ne değ nmes  de ders k taplarının önem n  vurgulamak açısından öneml  b r n tel ğe 

sah pt r. Bu durumdan da yola çıkarak derslerde kullanılan ders k taplarının çeş tl  faktörlere 

göre anal z n n yapıldığı b rçok çalışma tesp t ed lm şt r. Bu çalışmalar öğrenc lerde 

karşılaşılan kavram yanılgılarının kaynaklarından b r n n ders k tapları olduğunu 

göstermekted r. Bu araştırmanın amacı     -     eğ t m öğret m yılında ortaokul sosyal 

bilgiler dersinde kullanılan 4., 5., 6. ve 7. sınıf Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki etkinlikleri 

öğrenme alanı ve içerik uyumuna göre anal z etmekt r.  raştırmada n tel araştırma 

yöntemler nden doküman  ncelemes  ver  toplama aracı olarak kullanılmış olup ver ler n 

analizi içerik anal z   le çözümlenm şt r.  raştırma kapsamında sosyal b lg ler ders 

k taplarında yer alan   7 etk nl k  ncelenm şt r. Etk nl kler n anal z nde sosyal b lg ler ders 

kitaplarında yer alan etkinliklerin kapsadıkları kazanımla ve öğrenme alanı arasındaki uyum 

dikkate alınmıştır. 

Etk nl kler  çer s nden 46 etk nl ğ n   ğrenme alanı ve  azanım  çer ğ   le uyumsuz olan  

kategor de yer aldığı tesp t ed lm şt r. Bu sonuçtan yola çıkarak ders k taplarının  çer kler n n 

kazanım ve  çer k uyumuna d kkat ed lmes  ve gerek rse ders k taplarının gel şt r lmes   ç n 

pilot uygulamalar yapılması ve k tapların  çer kler n n düzenl  b r s rkülasyonda olarak 

gözden geç r lmes  öner ler nde bulunulab l r.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı, sosyal bilgiler ders kitapları, 

kazanım, öğrenme alanı. 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 297



EXAMINATION OF THE ACTIVITIES CONTAINED IN SOCIAL STUDIES 

TEXTBOOKS IN TERMS OF THE HARMONY OF LEARNING AREA AND 

ATTAINMENT CONTENT 

 

ABSTRACT 

The extent to which textbooks are important in teaching a course carries an undeniable reality. 

It is also of great importance to the teacher, who is the leader of the lesson, that the textbook 

should be prepared as a guide for the students who make up the primary target audience. 

Ministry of National Education (MoNE) has limited the use of textbooks in the course of an 

auxiliary source, except for the use of textbooks, and textbooks, and only did not mention the 

importance of emphasizing the importance of an important character. Based on this situation, 

many studies have been identified in which the textbooks used in the lessons have been 

analyzed according to various factors. These studies show that one of the sources of 

misconceptions encountered in students is textbooks. The purpose of this research is to 

investigate the 4th social studies course used in secondary school in the 2022-2023 academic 

year., 5., 6. and 7. to analyze the activities in classroom social studies textbooks according to 

the learning area and content compliance. In the research, document analysis, one of the 

qualitative research methods, was used as a data collection tool and the analysis of the data 

was analyzed by content analysis. Within the range of the research, 137 activities included in 

social studies textbooks were examined. In the analysis of the activities, the harmony between 

the learning area and the attainment covered by the activities included in the social studies 

textbooks was taken into account decisively. It has been determined that 46 activities among 

the activities are in the category of  Incompatible with the Learning area and attainment 

content . Based on this result, suggestions can be made to pay attention to the attainment and 

content harmony of the contents of textbooks, and if necessary, to conduct pilot applications 

for the development of textbooks, and to review the contents of books in regular circulation. 

Keywords: Social Studies course curriculum, social studies textbooks, attainment, learning 

area. 

GİRİŞ 

Ders k tabı, öğret m programının hedef,  çer k, öğrenme-öğretme sürec  ve ölçme -

değerlend rme unsurlarına uygun olarak rehber n tel ğ nde hazırlanmış basılı kaynaktır. Ders 

k tabı, eğ t m programının hedef,  çer k, öğretme-öğrenme sürec  ve ölçme-değerlend rme 

ögeler ne uygun olarak hazırlanan, öğrenme amacıyla kullanılan basılı öğret m aracıdır 

(Dem rel    ıroğlu,    6).  

Ders k tapları okullarda en çok kullanılan öğret m aracıdır. Bu durum ders k taplarının 

önem n  daha da artırmaktadır (Gülersoy,     ; Ünsal   Güneş,     ). Ders k tapları 

öğretmen, öğrenc  ve öğret m programı arasındak   l şk y  sağlar. Başka b r dey şle programla 

öğrenc  arasında köprü kuran temel araçtır ( eleş,    8).  

 ğrenme etkinleri bir dersin işlev n  yer ne get reb lmes  açısından büyük önem taşımaktadır. 

Ders k taplarının en öneml  ve etk l  kısmını öğrenme etk nl kler  oluşturur ( erp ç,     ). 

 ğrenme etk nl kler   le öğrenc ler derse etk n katılım göster rler.  ğrenc ler n öğrend kler n  

kalıcı hale get rmeler  öğrenme etk nl kler   le sağlanır.  
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 ğrenme etk nl kler , öğren len kavramların pek şt r lmes nde, zorluk ve yanılgıların ortadan 

kaldırılmasında, farkındalık oluşturulmasında kullanmak  ç n hazırlanmalıdır. Metn  anlama, 

yorumlama ve anal z etme etk nl kler , haber  nceleme yorumlama etk nl kler , tablo 

etk nl kler , yansıtıcı düşünme etk nl kler , fotoğraf, kar katür  nceleme ve  l şk  kurma 

etk nl kler , araştırma etk nl kler , har ta okuma,  nceleme ve yorumlama etk nl kler , ürün 

ortaya koyma etk nl kler , grup çalışması etk nl kler , proje gel şt rme etk nl kler ; öğrenme 

etk nl kler ne örnek olarak ver leb l r (F dan vd.,    8;  erp ç,     ).  

Ders k taplarının ün te sonu değerlend rme çalışmaları  se, ün tede ver lmes  hedeflenen 

kazanımların öğrenc ler tarafından kazanılma durumunun değerlend r lmes  konusunda 

öneml d r. Bu sayede öğrenme-öğretme sürec n n etk l l ğ  ve ver ml l ğ  konusunda 

öğretmene dönüt sağlanmış olur.  ğretmen de öğrenc lerde bulunan eks kl kler  görerek 

düzeltme  mk nına sah p olur ( aragözoğlu,     ).  

Ders kitaplarında yer alan etkinlikler öğrencilerin dersi derste öğrenme imkanlarını sağlarken, 

derse olan ilgi ve motivasyonuda artırmaktadır. Başka b r dey şle ders k taplarındak  

etk nl klerde yer alan sorular  le öğret m programlarındak  kazanımların ne ölçüde 

gerçekleşt ğ  ortaya konulab l r. Bunun yanında öğrenc ler n b lg  eks kl kler  tesp t ed leb l r.  

 lanyazın  ncelend ğ nde, Sosyal B lg ler ders k taplarında bulunan değerlend rme sorularının 

Bloom taksonom s nde b l şsel alan basamaklarına göre  ncelenmes  (Oran    aralı,    9), 

Sosyal B lg ler ders k taplarının, öğrenc  çalışma k tabı ve öğretmen kılavuz k taplarındak  

etk nl kler n  ncelenmes  (  r n,     ), öğretmen adaylarının Sosyal B lg ler ders k tabındak  

etk nl klere yönel k görüşler  ( kpınar,     ), Sosyal B lg ler Ders   tabında yer alan 

öğrenme etk nl kler n n değerlend r lmes  (F dan vd.,    8) konusunda araştırmalara 

rastlanmıştır.  ncak 4.,5., 6., ve 7. sınıf Sosyal B lg ler ders k tabında yer alan öğrenme 

etk nl kler   le  lg l  öğret m programında ver len kazanımlara oranlarını değerlend ren b r 

araştırmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan çalışmanın önem  yadsınamaz düzeyded r. 

YÖNTEM 

4., 5., 6., ve 7.sınıf Sosyal B lg ler ders k taplarında ün te  ç nde yer alan öğrenme etk nl kler  

 le öğret m programında bulunan kazanımlara oranlarını bel rlemeye yönel k yapılan bu 

araştırma, n tel araştırma yöntem ne uygun olarak tasarlanmıştır. N tel araştırma gözlem, 

görüşme ve doküman  ncelemes  g b  b lg  toplama yöntemler n  kullanır.  yrıca algı ve 

durumların doğal ortamda gerçek ve bütüncül şek lde ortaya konulması  ç n n tel b r sürec n 

 zlend ğ  araştırma yöntem d r ( ıldırım,  999).  

Veri Toplama Araçları 

 er  toplama aracı olarak doküman  ncelemes  kullanılmıştır. Doküman  ncelemes , 

araştırılması amaçlanan konular hakkında b lg ler n yer aldığı yazılı dokümanların anal z 

ed lmes ne den r ( ansız  ktaş,    5;  ıldırım     mşek,     ).  

Verilerin Analizi 

M les ve Huberman’a ( 994) göre n tel ver  anal z ; ver ler n toplanması, ver ler n azaltılması, 

ver ler n göster lmes , sonuç çıkarma ve doğrulama olarak üç aşamalıdır.  oplanan ver ler  

anal z ederken bet msel ve  çer k anal z  dışında söylem anal z , doküman anal z  g b  
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teknikler de kullanılmaktadır ( ıldırım     mşek,    6). Bu araştırma kapsamında  ncelenen 

teknik doküman anal z d r. 

BULGULAR 

Sosyal B lg ler ders k tabında  . ün te  B rey ve  oplum ,  .ün te   ültür ve M ras ,  . ün te 

  nsanlar,  erler ve  evreler , 4. ün te  B l m,  eknoloj  ve  oplum , 5. ün te  Üret m, 

Dağıtım ve  üket m , 6. ün te  Etk n  atandaşlık  ve 7. ün te   üresel Bağlantılar  olmak 

üzere yed  ün te bulunmaktadır.  oplam   6 etk nl ğ n  ncelend ğ nde k taplarda 46 etk nl ğ n 

kazanım ve içerik uyumunun yer almadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Sosyal Bilgiler Ders kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin İçerik Analizi 

Etkinlik 

sınıflandır

ması 

Sınıf 

Düze

yi 

Birey 

ve 

Toplu

m 

 ült

ür ve 

Mira

s 

 nsanl

ar, 

Yerler 

ve 

 evrel

er 

Bilim, 

Teknol

oji ve 

Toplu

m 

Üreti

m, 

Dağıtı

m ve 

 üketi

m 

Etkin 

 atandaş

lık 

 üresel 

Bağlantı

lar 

Topla

m 

Doğru-

 anlış 

4 2 3 6 4 2 3 3 23 

Boşluk 

Doldurma 

6 2 5 3 1 2 2 3 18 

Tablo 

Doldurma 

5 5 2 2 1 2 2 4 18 

 oktan 

Seçmeli 

4 5 3 2 5 1 1 4 21 

 çık Uçlu 

Sorular 

6 2 2 3 4 2 2 3 18 

Eşleştirme 7 3 2 4 3 1 2 4 19 

Sınıflama 7 5 3 2 2 3 1 3 19 

Etk nl kler  çer s nden 46 etk nl ğ n   ğrenme alanı ve  azanım  çer ğ   le uyumsuz olan  

kategor de yer aldığı tesp t ed lm şt r. Bu sonuçtan yola çıkarak ders k taplarının  çer kler n n 

kazanım ve  çer k uyumuna d kkat ed lmes  ve gerek rse ders k taplarının gel şt r lmes   ç n 

p lot uygulamalar yapılması ve k tapların  çer kler n n düzenl  b r s rkülasyonda olarak 

gözden geç r lmes  öner ler nde bulunulab l r.  

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Ders k tapları hazırlanırken kazanım  le konu, k tapta yer alan ölçme ve değerlend rme 

soruları ve etk nl k  l şk s ne önem ver lmel d r. Bu açıdan bakıldığında yen  programa göre 

hazırlanan ders k taplarının öncek  yıllarda hazırlanan ders k taplarından farkı, çalışma 

k tabının olmamasından da kaynaklı olarak,  şlenen konudan hemen sonra öğrenmey  

pek şt reb lmek  ç n etk nl kler n bulunmasıdır ve bu durum öğrenc de öğreneb l rl ğ  olumlu 

şek lde etk leyen b r özell k olmuştur (Dem r    tasoy,    8).  

5. Sınıf Sosyal B lg ler ders k tabında toplam  5  tane ün te sonu değerlend rme çalışması ve 

ün te  ç nde yer alan etk nl k tesp t ed lm şt r. Ders k tabında yer alan ün te  ç  öğrenme 

etk nl kler  ve ün te sonu değerlend rme çalışmalarının kullanım sıklıklarına bakıldığında, 
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bazı etk nl klere ve soru türler ne daha çok yer ver l rken, bazılarına  se ya h ç yer ver lmed ğ  

ya da çok az yer ver ld ğ  görülmekted r (Ertürk ve Güler,    7). 

 şb l r (   9) 5. sınıf Sosyal B lg ler ders k taplarının değerlend r lmes ne yönel k öğretmen 

görüşü almıştır. Bu araştırmanın sonucunda öğretmenler n ölçme değerlend rme sorularında 

yeterl  düzeyde farklılık olduğunu bel rtt kler  ortaya konulmuştur. Den z (   9) de 

çalışmasında Sosyal B lg ler ders k taplarına da r görüş almıştır.  raştırma sonucunda ders 

k tabında yer alan ölçme değerlend rme sorularının oldukça yeterl  düzeyde çeş tl l k 

gösterd ğ  ortaya konulmuştur.  

 aragözoğlu (    ) 4. ve 5. sınıf Sosyal B lg ler ders k tapları hakkında öğretmen, öğrenc  ve 

vel  görüşü almıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenc ler, ün te sonunda ver len 

değerlend rme sorularının, kazanımlara ulaştırab lme konusunda kısmen yeterl  olduğunu 

bel rtm şlerd r.  ynı zamanda et nl kler n de kısmen yeterl  olduğu kanaat ne vardıklarını 

b ld rm şlerd r. Bununla b rl kte  lakaş’ın (   9) yapmış olduğu araştırmada da Sosyal 

B lg ler ders k tabında bulunan ün te sonu değerlend rme sorularının ün tedek  kazanımları 

ölçecek n tel kte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Den z (   9) araştırmasında Sosyal B lg ler 

ders k taplarına da r görüş almıştır. Bu araştırma sonucunda ölçme değerlend rme sorularının 

yeterl  düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.  

Etk nl kler  çer s nden 46 etk nl ğ n   ğrenme alanı ve  azanım  çer ğ   le uyumsuz olan  

kategor de yer aldığı tesp t ed lm şt r. Bu sonuçtan yola çıkarak ders k taplarının  çer kler n n 

kazanım ve  çer k uyumuna d kkat ed lmes  ve gerek rse ders k taplarının gel şt r lmes   ç n 

pilot uygulamalar yapılması ve k tapların  çer kler n n düzenl  b r s rkülasyonda olarak 

gözden geç r lmes  öner ler nde bulunulab l r.  
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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı ebeveyn bakış açısıyla covid 19 sürecinde verilen uzaktan eğitim 

sürecinin değerlendirilmesidir.  Bu amaçla bir kamu üniversitesine devam eden toplam 341 

veliden veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan 

toplam 31 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Ölçme aracının cronbach alfa değeri .91 

olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Covid 19 sürecinde gerçekleştirilen uzaktan 

eğitim ile ilgili olarak anne ve babaların görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Ebeveynlerin eğitim düzeyine göre yapılan analizlere göre ise anlamlı bir fark olduğu 

sonucuna varılmıştır. Eğitim düzeyi yükseldikçe uzaktan eğitime dair görüşlerin daha olumlu 

hale geldiği görülmüştür. Eğitim düzeyi daha düşük olan veliler için uzaktan eğitimin 

kendileri için zorlayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu fark özellikle ilkokul mezunlar ile 

lise mezunları arasında görülmektedir. Aynı şekilde ikamet edilen yerleşim yerine göre 

yapılan analizlerde de anlamlı farklılık görülmüştür. Özellikle köy ve mezrada yaşayan 

velilerin uzaktan eğitime dair görüşleri, şehir ve büyük şehirde yaşayanlara göre daha 

olumsuzdur. Köy ve mezra gibi yerlerde internet erişiminin yeterli düzeyde olmaması bu 

farkın temel kaynağı olabilir. Ailelerin sosyo-ekonomik düzeyine dair yapılan analizlerde de 

anlamlı bir farklığa ulaşılmıştır. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aileler uzak eğitimi 

kendileri için daha yorucu bulmaktadır. Çünkü uzaktan eğitim internet, bilgisayar veya tablet 

gibi bazı teknolojik araçların alınmasını gerektirmektedir. Bu sebeple sosyo ekonomik düzeyi 

düşük aileler için uzaktan eğitim daha güç bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır.  

Öğrencilerin devam ettiği sınıf düzeyi açısından ise anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ailede uzaktan eğitim alan birey sayısı değişkenine göre yapılan analizlerde 

uzaktan eğitim alan birey sayısının fazla olması anlamlı bir farklılık ortaya koymuştur. 

Özellikle uzaktan eğitim alan birey sayısı 4 ve daha fazla olduğu ailelerin puan ortalamaları 

daha yüksek bulunmuştur. Ailede uzaktan eğitim alan birey sayısının artması, daha hızlı 

internet erişimi ve daha fazla teknolojik ekipman gereksinimi ile sonuçlanmaktadır. Sonuç 

olarak ailelerin covid 19 sürecinde gerçekleşen uzaktan eğitimlere dair görüşleri getirdiği 

maddi yükler ve yerleşim yerlerinin özelliklerinden kaynaklanan dezavantajlar açısından 

uzaktan eğitim olumsuz görülmüştür. Ayrıca ebeveynlerin eğitim düzeyinin düşük olması 

okulda verilen eğitimi destekleme noktasında başka bir sorun olarak öne çıkmaktadır. 

Uzaktan eğitim seçeneklerinin değerlendirildiği eğitim ortamlarında eğitime katılacak 

bireylerin sahip olduğu dijital yeterlilik, sahip oldukları dijital aygıtlar göz önüne alınmadığı 

durumlarda aileler kendilerini daha çok baskı altında hissetmektedir. Araştırmada elde edilen 

bulgular sonucunda eğitimde fırsat ve imkan eşitliği açısından öğrencilere teknolojik ve 
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internet desteğinin sağlanması ve bunun yanında da internet erişim alt yapılarının herkesin 

erişebileceği seviyeye getirilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, uzaktan eğitim, lisans eğitimi, aile. 

 

EVALUATION OF THE DISTANCE EDUCATION PROCESS IN THE COVID 19 

PROCESS FROM THE PARENTS' PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the distance education process in the Covid19 process 

from the families‟ perspective. For this purpose, data were collected from a total of 341 

parents attending a public university. The data were collected through a questionnaire 

consisting of 31 items prepared by the researchers. The cronbach alpha value of the 

questionaire was found to be .91. According to the results of the research, there was no 

significant difference between the views of the mothers and fathers regarding the distance 

education carried out during the Covid 19 process. It was a significant difference was found 

between education levels of the parents. As the education level rises, the opinions about 

distance education become more positive. It has been concluded that distance education is 

challenging for parents with lower education levels. This difference is especially seen 

between primary school graduates and high school graduates. Similarly, a significant 

difference was observed in the analyzes based on the place of residence. Especially the 

parents living in villages has more negative views on distance education than those living in 

cities. The lack of internet access in places such as villages may be the main source of this 

difference. A significant difference was also found in the analyzes of the socio-economic 

level of the families. Families with low socio-economic level find distance education more 

tiring for them. Because distance education requires the purchase of some technological tools 

such as the internet, computer or tablet. For this reason, distance education emerges as a more 

difficult alternative for families with low socio-economic status. It was concluded that there 

was no significant difference in terms of the grade level of the students. In the analyzes made 

according to the variable of the number of individuals receiving distance education in the 

family, the high number of individuals receiving distance education revealed a significant 

difference. In particular, the average score of families with 4 or more individuals receiving 

distance education was found to be higher. The increase in the number of individuals 

receiving distance education in the family results in faster internet access and the need for 

more technological equipment. As a result, the views of families on distance education during 

the covid 19 process are negative in terms of the financial burdens and disadvantages arising 

from the characteristics of the place where they live. In addition, the low level of education of 

parents stood out as another problem in supporting the education given at school. In 

educational environments where distance education options are evaluated, families feel more 

pressured when the digital competence of the individuals who will participate in the education 

and the digital devices they have are not taken into account. 

Key words: Covid 19, distance education, undergraduate education, family. 
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GĠRĠġ 

Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu eğitim ihtiyacını çeşitli yollardan karşılamaya çalışmıştır. 

Matbaanın icadıyla birlikte eğitim ve öğretim daha hızlı bir şekilde yayılmış ve geniş 

kitlelerin bilgi seviyesini artırmıştır. Matbaanın yanı sıra endüstrileşme ile birlikte hızlı 

gelişen bilim ve teknoloji bilgi iletişim teknolojilerin gelişmesine imkan vermiştir.  

Uzaktan eğitimde bilgi iletişimin etkin kullanımı, uzaktan eğitimin amaç ve kullanım 

alanlarına göre aynı felsefe içinde farklı bakış açılarına göre tanımlanmıştır. Uzaktan eğitimle 

ilgili olarak yapılan tanımlara bakıldığında Çağıltay‟a (2002) göre uzaktan eğitim, geleneksel 

eğitim öğretimin yürütülmesindeki sınırlılıklar nedeniyle, yüzyüze eğitimin yapılmadığı 

durumlarda başvurulan bir yöntem, Jones‟e (2005) göre okul ortamı dışında fiziksel birliktelik 

olmadan kişinin yerleşik alanda bulunduğu ortamdan eğitim almaları şeklinde, Moore ve 

Kearsley‟e (1996) göre farklı ortam ve mesafelerin gerekliliğine bağlı kalınmaksızın bağımsız 

eğitim ortamı olarak, Simonson, Schlosser ve Orellana‟ya (2011) göre eğitimi veren ile eğitim 

alanın farklı ortamlarda iletişim kanallarının kullanımı ile iletişim sağlamaları yönünde, 

Menchaca ve Bekele‟ye (2008) göre ise mektup, dergi, gazete yanında e-posta, telefon, 

internet gibi araçların kullanımıyla farklı mekanlarda yapılan eğitim faaliyetleri olarak 

tanımlanmıştır. Uzaktan eğitimle ilgili tanımlar genel olarak özetlendiğinde, uzaktan eğitim, 

farklı ortamlarda, yüz yüze fiziksel birlikteliğe bağlı kalınmaksızın, aynı anda veya farklı 

zamanlarda iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla yapılan eğitim şekli olarak tanımlanabilir. 

Simonson, Schlosser ve Orellana‟ya (2011) göre öğrenen ve öğretenin farklı ortamlarda 

olduğu, birbirleriyle ve kaynaklarla iletişim teknolojileri yoluyla bağlantı kurdukları, kurum 

bazlı yapılandırılmış resmi eğitim şeklinde tanımlanan uzaktan eğitim, dünya genelinde 

yaşanan Covid‟19 virüsünün hızlı bir şekilde yayılmasına engel olma düşüncesiyle eğitim 

öğretim ortamlarında ağırlıklı olarak uygulanmaktadır. Covid‟19 virüsünün hızlı bir şekilde 

yayılmasına engel olma düşüncesi, ülkelerin eğitim sistemlerinin de çok hızlı bir şekilde 

uzaktan eğitim sistemine geçmesine neden olmuştur (Kanar ve Arı, 2020; Buluk ve Eşitti, 

2020). Bazı üniversiteler, YÖK tarafından belirlenen bazı dersleri uzaktan eğitim şeklinde 

verilmesinin gereği üzerine COVİD‟19 Pandemi süreci öncesi uzaktan eğitime yönelik gerek 

alt yapı çalışmaları ve gerekse akademisyen eğitimleri konusunda tecrübe edinmişlerdi. 

Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajına yönelik farklı bakış 

açıları oluştuğu görülmektedir. Covid19 pandemisinin engel olduğu yüz yüze eğitim yerine 

günümüz bilgi iletişim teknolojilerin kullanımıyla asekron, sekron ve karma yöntemler 

kullanılarak uzaktan eğitim verilmektedir. Bu durum aslında uzaktan eğitimin bundan sonraki 

süreçlerde eğitim ve öğretimin her aşamasında kullanılacağını göstermektedir. Uzaktan eğitim 

uygulamalarının, günün ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi, kalitesinin artırılması, 

gerekli teknolojiye sahip olunması, Coğrafi sınırlılıklar konusunda alt yapının düzenlenmesi 

ve bu sayede eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. Özellikle öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim uygulamalarına 

yönelip talep ve beklentilerinin dikkate alınmasıyla daha sonraki uygulamalarda görülebilecek 

eksikliklere yönelik tedbirlerin alınması verimli eğitim öğretim ortamının oluşturulması 

açısından önemlidir. Bu düşünce doğrultusunda bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde 

ailelerin karşılamış oldukları güçlüklerin neler olduğu ve bu konuda ailelerin görüş ve 

önerilerine yer verilmiştir. 
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AraĢtırmanın Amacı 

Bu araştırmada, ebeveyn bakış açısıyla covid 19 sürecinde verilen uzaktan eğitim sürecinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda mevcut araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

a. Ailelerin Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 

görüşlerinin cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

b. Ailelerin Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 

görüşlerinin eğitim düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 

c. Ailelerin Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 

görüşlerinin yaşadıkları yerleşim birimlerine göre farklılık göstermekte midir? 

d. Ailelerin Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 

görüşlerinin sosyo ekonomik düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? 

e. Ailelerin Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 

görüşlerinin ailede uzaktan eğitim alan bireylerin sınıf düzeylerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

f. Ailelerin Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik 

görüşlerinin ailede uzaktan eğitim alan birey sayısına göre farklılık göstermekte 

midir? 

Yöntem 

AraĢtırmanın Deseni 

Bu çalışma nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan tarama deseni kapsamında 

yürütülmüştür. Bu desende genel olarak bireylerin herhangi bir olguya ilişkin görüş ve 

düşüncelerinin nasıl bir dağılım gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanır. 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde öğrencisi olan 343 

ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ebeveynlerin 253‟ü kadın, 90 „ını ise erkektir. 

Verilerin Analiz Edilmesi 

Araştırma amacına ulaşmak için toplanan veriler frekans, t-testi ve ANOVA gibi uygun 

istatistiki yöntem ve teknikler kullanılarak bilgisayar ortamında SPSS paket programı 

sayesinde analiz edilmiştir.  

 

Etik Kurul Ġzni: “Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitime Yönelik Ebeveyn(Aile) 

Görüşlerinin İncelenmesi” başlıklı 2021/04-41 protokol numaralı başvuru 26.04.2021 tarihli toplantıda 

kurul tarafından incelenmiş, Üniversitemiz İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi‟nde belitilen 

etik ilkelere uygun olduğuna toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. Belge 

Doğrulama Kodu: 57FBFCE6-2792-4768-AAE8-F3926045D307 ve 

https://www.turkiye.gov.tr/aksaray-universitesi-ebys. 
 

BULGULAR 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 
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Cinsiyet N X S sd t p 

Kadın 253 91,9960 13,39021 

341 1,106 ,270 
Erkek 90 90,1778 13,42945 

Ailelerin Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri 

cinsiyete incelendiğinde anne ve babaların puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Eğitim Düzeylerine Göre Betimsel İstatistikleri 

Eğitim Durumu N X S 

İlkokul 80 95,0000 12,82995 

Lise 57 88,5263 12,77009 

Üniversite 206 90,9951 13,57562 

Toplam 343 91,5190 13,40481 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

eğitim düzeylerine göre betimsel istatistikleri incelendiğinde grupların puan ortalamaları 

arasında farklılık gözlenmektedir. Gözlenen bu farkın anlamlılığını incelemek amacıyla 

yapılan ANOVA testi aşağıda verilmiştir. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Eğitim Düzeylerine Göre ANOVA Testi Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p 

Gruplar arası 1536,421 2 768,211 4,359 ,014 

Gruplar içi 59917,206 340 176,227   

Toplam 61453,627 342    

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

eğitim düzeylerine göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bulunan bu 

farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan Sheffe testi aşağıda 

verilmiştir. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Eğitim Düzeylerine Göre Sheffe Testi Sonuçları 

(I)Anne 

Baba Eğitim 

Düzeyi 

(J) Anne Baba Eğitim 

Düzeyi 

Ortalamalar 

Arası Fark (I-J) 
Standart Hata P 
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İlkokul Lise 6,47368
*
 2,30099 ,020 

Lisans 4,00485 1,74880 ,074 

Lise İlkokul -6,47368
*
 2,30099 ,020 

Lisans -2,46883 1,98675 ,463 

Lisans İlkokul -4,00485 1,74880 ,074 

Lise 2,46883 1,98675 ,463 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

eğitim düzeylerine göre puan ortalamaları incelendiğinde ilkokul mezunları ile lise 

mezunlarının puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,5).  

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Yaşadıkları Yerleşim Birimlerine Göre Betimsel İstatistikleri 

Eğitim Durumu N X S 

Köy mezra 53 96,8302 12,11759 

Belde kasaba 30 96,1333 15,11276 

İlçe 97 90,8660 12,96600 

İl 105 89,8667 13,84257 

Büyükşehir 58 88,3621 11,91151 

Toplam 343 91,5190 13,40481 

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

yaşadıkları yerleşim birimlerine göre betimsel istatistikleri incelendiğinde grupların puan 

ortalamaları arasında farklılık gözlenmektedir. Gözlenen bu farkın anlamlılığını incelemek 

amacıyla yapılan ANOVA testi aşağıda verilmiştir. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Yaşadıkları Yerleşim Birimlerine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p 

Gruplar arası 3039,901 4 759,975 4,397 ,002 

Gruplar içi 58413,726 338 172,822   

Toplam 61453,627 342    

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

yaşadıkları yerleşim birimlerine göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 
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Bulunan bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan Sheffe 

testi aşağıda verilmiştir. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Yerleşim Yerine Göre Sheffe Testi Sonuçları 

(I)Yerleşim 

Yeri 
(J) Yerleşim Yeri 

Ortalamalar 

Arası Fark (I-J) 
Standart Hata P 

Köy mezra Belde kasaba ,69686 3,00358 1,000 

İlçe 5,96421 2,24554 ,136 

İl 6,96352
*
 2,21511 ,044 

Büyükşehir 8,46812
*
 2,49809 ,023 

Belde 

kasaba 

Köy mezra -,69686 3,00358 1,000 

İlçe 5,26735 2,74634 ,453 

İl 6,26667 2,72151 ,260 

Büyükşehir 7,77126 2,95642 ,143 

İlçe Köy mezra -5,96421 2,24554 ,136 

Belde kasaba -5,26735 2,74634 ,453 

 İl ,99931 1,85137 ,990 

Büyükşehir 2,50391 2,18205 ,858 

İl Köy mezra -6,96352
*
 2,21511 ,044 

Belde kasaba -6,26667 2,72151 ,260 

İlçe -,99931 1,85137 ,990 

Büyükşehir 1,50460 2,15072 ,974 

Büyükşehir Köy mezra -8,46812
*
 2,49809 ,023 

Belde kasaba -7,77126 2,95642 ,143 

İlçe -2,50391 2,18205 ,858 

İl -1,50460 2,15072 ,974 

  

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

yaşadıkları yerleşim birimlerine göre puan ortalamaları incelendiğinde köy/mezrada 
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yaşayanların puan ortalamaları şehir ve büyük şehirde yaşayanların puan ortalamalarından 

anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre Betimsel İstatistikleri 

Sosyo Ekonomik Düzey N X S 

Düşük 38 98,5526 16,15415 

Orta altı 65 95,5538 12,22578 

Orta 200 90,0700 12,74509 

Orta üstü 40 85,5250 11,44886 

Total 343 91,5190 13,40481 

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

sosyo ekonomik düzeylerine göre betimsel istatistikleri incelendiğinde grupların puan 

ortalamaları arasında farklılık gözlenmektedir. Gözlenen bu farkın anlamlılığını incelemek 

amacıyla yapılan ANOVA testi aşağıda verilmiştir. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p 

Gruplar arası 4795,176 3 1598,392 9,564 ,000 

Gruplar içi 56658,451 339 167,134   

Toplam 61453,627 342    

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

sosyo ekonomik düzeylerine göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Bulunan bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan Sheffe 

testi aşağıda verilmiştir. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Sosyo Ekonomik Düzeylerine Göre Sheffe Testi Sonuçları 

(I) Sosyo 

Ekonomik 

Düzey 

(J) Sosyo Ekonomik 

Düzey 

Ortalamalar 

Arası Fark (I-J) 
Standart Hata P 

Düşük Orta altı 2,99879 2,63999 ,732 

Orta 8,48263
*
 2,28778 ,004 
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Orta üstü 13,02763
*
 2,92859 ,000 

Orta altı Düşük -2,99879 2,63999 ,732 

Orta 5,48385
*
 1,84580 ,033 

Orta üstü 10,02885
*
 2,59801 ,002 

Orta Düşük -8,48263
*
 2,28778 ,004 

Orta altı -5,48385
*
 1,84580 ,033 

 Orta üstü 4,54500 2,23920 ,251 

Orta üstü Düşük -13,02763
*
 2,92859 ,000 

Orta altı -10,02885
*
 2,59801 ,002 

Orta -4,54500 2,23920 ,251 

  

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

sosyo ekonomik düzeylerine göre puan ortalamaları incelendiğinde düşük sosyo ekonomik 

düzeye sahip ailelerin puan ortalamaları orta ve orta üstü sosyo ekonomik düzeye sahip 

ailelerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. 

 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Ailede Uzaktan Eğitim Alan Bireylerin Sınıf Düzeylerine Göre Betimsel 

İstatistikleri 

Sınıf Düzeyi N X S 

1 109 93,1009 15,50146 

2 83 90,0120 13,34212 

3 52 91,2692 13,43556 

4 99 91,1717 10,70098 

Total 343 91,5190 13,40481 

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

ailede uzaktan eğitim alan bireylerin sınıf düzeylerine göre betimsel istatistikleri 

incelendiğinde grupların puan ortalamaları arasında farklılık gözlenmektedir. Gözlenen bu 

farkın anlamlılığını incelemek amacıyla yapılan ANOVA testi aşağıda verilmiştir. 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Ailede Uzaktan Eğitim Alan Bireylerin Sınıf Düzeylerine Göre ANOVA 

Sonuçları 
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Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p 

Gruplar arası 476,437 3 158,812 ,883 ,450 

Gruplar içi 60977,189 339 179,874   

Toplam 61453,627 342    

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

ailede uzaktan eğitim alan bireylerin sınıf düzeylerine göre puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır.  

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Ailede Uzaktan Eğitim Alan Birey Sayısına Göre Betimsel İstatistikleri 

Uzaktan Eğitim Alan Birey Sayısı N X S 

1 97 89,6495 13,77954 

2 135 91,3926 12,85516 

3 76 91,0526 13,62732 

4 ve üzeri 35 98,2000 12,40683 

Total 343 91,5190 13,40481 

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

görüşlerinin ailede uzaktan eğitim alan birey sayısına göre betimsel istatistikleri 

incelendiğinde grupların puan ortalamaları arasında farklılık gözlenmektedir. Gözlenen bu 

farkın anlamlılığını incelemek amacıyla yapılan ANOVA testi aşağıda verilmiştir. 

 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Ailede Uzaktan Eğitim Alan Birey Sayısına Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p 

Gruplar arası 1919,962 3 639,987 3,644 ,013 

Gruplar içi 59533,665 339 175,616   

Toplam 61453,627 342    

 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

ailede uzaktan eğitim alan birey sayısına göre puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
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bulunmuştur. Bulunan bu farkın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla 

yapılan Sheffe testi aşağıda verilmiştir 

Ailelerin Covid 19 Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik 

Görüşlerinin Ailede Uzaktan Eğitim Alan Birey Sayısına Göre Sheffe Testi Sonuçları 

(I) Uzaktan 

Eğitim Alan 

Birey Sayısı 

(J) Uzaktan Eğitim 

Alan Birey Sayısı 

Ortalamalar 

Arası Fark (I-J) 
Standart Hata P 

1 2 -1,74311 1,76389 ,807 

3 -1,40315 2,03007 ,924 

4 ve üzeri -8,55052
*
 2,61305 ,014 

2 1 1,74311 1,76389 ,807 

3 ,33996 1,90042 ,998 

4 ve üzeri -6,80741 2,51365 ,064 

3 1 1,40315 2,03007 ,924 

2 -,33996 1,90042 ,998 

 4 ve üzeri -7,14737 2,70709 ,075 

4 ve üzeri 1 8,55052
*
 2,61305 ,014 

2 6,80741 2,51365 ,064 

3 7,14737 2,70709 ,075 

Ailelerin covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşlerinin 

ailede uzaktan eğitim alan birey sayısına göre puan ortalamaları incelendiğinde uzaktan 

eğitim alan birey sayısı 4 ve üzeri olan ailelerin puan ortalamalarının uzaktan eğitim alan 

birey sayısı 1 olan ailelerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur. 

SONUÇ VE TARTIġMA 

Ebeveynler, Covid 19 sürecinde uygulanan uzaktan eğitimin verimliği konusunda ve uzaktan 

eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir farkın 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak ebeveynlerin eğitim düzeyine bakıldığında ilkokul 

mezunları ile lise mezunlarının puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu 

durum ilkokul mezunu ebeveynlerin hem yaş bakımından ileri düzeyde olmaları hem de 

teknoloji kullanımı konusunda yetersizlikleri olmasından kaynakladığını düşündürmektedir. 

İlgili alan yazın tarandığında benzer sonuçlar diğer çalışmalarda da görülmektedir. Ebeveyn 

görüşleri değerlendirildiğinde yaşanılan en büyük güçlüğün, uzaktan eğitim sürecinde yeterli 
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derecede kullanabilecek dijital yeterliliklere sahip olmamalarıdır(Arslan, Arı ve Kanat,2021). 

Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olabileceği gerekli teknoloji 

kullanımı ve dijital ortam okuryazar olma durumu eğitim seviyesine göre değişmektedir. 

(Anderson, 2020). İlköğretim sonrası ebeveynlerin eğitim seviyesi yükseldikçe uzaktan 

eğitimin daha etkili ve verimli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynlerin yaşamış oldukları 

yerleşim yerine göre de uzaktan eğitime yönelik düşüncelerinde de farklılıkların olduğu 

görülmüştür. Köyde yaşayanlar uzaktan eğitimden istenilen verimin alınmadığını, il ve 

büyükşehir de yaşayanlar ebeveynler ise uzaktan eğitim konusunda herhangi bir sıkıntı 

yaşamadıkları için daha verimli bulmuşlardır. Uzaktan eğitim sürecinin etkili ve verimli 

işleyişi konusunda ise ebeveynlerin sosyoekonomik düzeylerine göre düşük, orta ve orta üstü 

gelir grupları arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Düşük gelire sahip 

olan ebeveynler hem teknolojik imkâna hem de gerekli internet sağlayıcılarına sahip 

olamadıkları için uzaktan eğitimi verimsiz bulmuşlardır. Orta gelir grubunu oluşturan 

ebeveynler ile üst gelir grubunu oluşturan ebeveynlerin,  teknolojiye sahip olma ve internet 

erişimi konusunda sıkıntı yaşamadıkları için uzaktan eğitim konusunda memnuniyet 

derecelerinin arttığı görülmüştür. Ebeveynler, velisi olduğu öğrencilerin sınıf düzeyleri 

boyutuyla uzaktan eğitimi değerlendirdiklerinde, çocuklarının sınıf düzeylerinin 

(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. ve 12. Sınıf ile yükseköğretim sınıfları) uzaktan eğitim sürecinin 

etkililiği verimliliği konusunda farklılığa neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır ancak aile 

içinde uzaktan eğitim alan birey sayısı arttıkça fiziki imkanlar, yeterli internet kotası, gerekli 

teknoloji eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ebeveynlere göre uzaktan 

eğitim alan birey sayısının dört ve üzeri olması sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermektedir. 

Araştırma bulguları doğrultusunda uzaktan eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve 

yürütülmesine ilişkin olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur:  

 Ebeveynlerin eğitim durumuna göre COVID-19 döneminde uzaktan eğitime 

yönelik bakış açıları değiştiğinden olumsuz görüşe sahip olan düş eğitimli 

ebeveynlerin öğrencilerinin süreçten maksimum verimi alması için gerekli 

önlemler alınmalıdır,  

 Benzer şekilde ebeveyn okur-yazarlık durumuna göre de gerekli önlemler 

alınabilir,  

 Ekonomik durumu yeterli olmayan ailelerin çocuklarının uzaktan eğitimden 

daha etkili şekilde yararlanmaları için bu durumdaki ailelere internet ve teknoloji 

yardımı sağlanmalıdır,  
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 Kırsal bölgelerdeki öğrencilerin eğitsel içeriklere ulaşımını kolaylaştırmak için 

teknolojik altyapı geliştirilmelidir,  

 Nüfusu kalabalık ailelerde öğrenci sayısının fazla olduğu durumlarda da ilgili 

öğrencilere teknolojik destek sağlanmalıdır.  
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EBEVEYNLEŞME  

1
 Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR 

2
 Müzeyyen YILDIRIM 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı çocuğun ebeveynin rollerini üstlenmesi durumu olan ebeveynleşme 

kavramını farklı boyutlarıyla ele almaktır. Bir çocuğun olgunluğa yaklaştıkça gelişmesi ve 

yetişkin olmanın getirdiği bazı görev ve yükümlülükleri üstlenmesi yaygın bir durumdur, 

ancak bu çok hızlı gerçekleşirse veya çocuğa uygunsuz yetişkin sorumlulukları verilirse, bu 

çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Cinsiyet farklılıkları, kardeş sıralaması, 

ailenin sosyo-ekonomik durumu ve göç, ailedeki fizyolojik-psikolojik rahatsızlıklar, 

ebeveynler arasındaki problemler, istismara maruz kalan aile üyesi ebeveynleşmenin risk 

faktörleri arasında sayılabilir. Ebeveynleşmenin ergenlere öz yeterlilik ve yetkinlik 

kazandırdığı, depresyon tanısı almış annelerin ergen çocuklarının duygusal sosyal yetkinlik 

düzeylerini arttırdığı, travma sonrası büyümeyi önleyici etkisinin olduğu, özgüven, 

olgunlaşma ve empati gelişimlerini hızlandırdığı, bireye kazandırdığı uyum ve bu süreçte elde 

edilen fayda arttıkça kadınlarda sürekli öfke, dışa vurulan öfke, sürekli kaygı ve depresyonun 

azaldığı, erkeklerde ise dışa vurulan öfke ve depresyon düzeyinin azaldığı yapılan çalışmalar 

sonunda görülmektedir. Diğer yandan çocukluk döneminde ebeveynleşmenin yoğun 

gerçekleştiği bireylerin üniversiteye uyum sağlamada daha fazla problem yaşadıkları, 

mazoşistik ve narsistik kişilik özellikleri ile ebeveynleşme arasında anlamlı bir ilişki olduğu, 

çocukluk döneminde normalden fazla sorumluluk ve rol üstlenen bireylerin ilerleyen 

dönemlerde daha fazla obsesif inanışlara ve kaygıya maruz kaldığı  ebeveynleşmenin kişinin 

romantik ilişkisinden daha az memnun olmasına ve eşlerine karşı daha az güven duymalarına 

sebep olduğu yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ebeveynleşme, Araçsal ebeveynleşme, Duygusal ebeveynleşme, 

Ebeveyn rolü, Çocuk 
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PARENTIFICATION  

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the concept of parentification, which is the case of the 

child assuming the roles of the parent, with its different dimensions. It is common for a kid to 

develop as they approach maturity and take on some of the tasks and obligations that come 

with being an adult, but if this happens too quickly or the child is given improper adult 

responsibilities, it might have unfavorable effects on them. Gender differences, sibling rank, 

socio-economic status of the family and migration, physiological-psychological disturbances 

in the family, problems between parents, abused family member can be counted among the 

risk factors of parenting. It is seen that parentification provides adolescents with self-efficacy 

and competence, it increases emotional social competence levels of adolescent children of 

mothers diagnosed with depression, it has a post-traumatic growth inhibitory effect, it 

accelerates the development of self-confidence, maturation and empathy, and as the harmony 

gained by the individual and the benefit obtained in this process increase, the level of trait 

anger, expressed anger, trait anxiety and depression decreases in women, while the level of 

anger and depression expressed decreases in men. On the other hand, it has been identified as 

a result of research that individuals with intense parentification during childhood have more 

problems in adapting to university. There is a significant relationship between masochistic and 

narcissistic personality traits and parentification. Parentification, in which individuals who 

take on more responsibilities and roles than normal during childhood are exposed to more 

obsessive beliefs and anxiety in the future, cause the person to be less satisfied with their 

romantic relationship and to trust their spouses less. 

Keywords: Parentification, Instrumental parentification, Emotional parentification, Parent 

role, Child 

 

1. GİRİŞ 

Aile içinde çocuğun ebeveyn rolünü almasıyla ortaya çıkan çocuklarda ebeveynleşme durumu 

bazen ebeveynin doğrudan yönlendirmesi sonucu ortaya çıkarken bazen de ebeveynin 

farkında olmadan sebep olduğu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Alan yazında 

ebeveynleşmenin olumlu ve olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir (Köyden, 2015; Deveci, 

2019; Karataş, 2020). Fakat ebeveynleşmenin çocuk üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla 

olduğu açıktır (Köyden, 2015). Ayrıca bazı durumlarda ebeveynler çocuklarının 

ebeveynleşmesine farkında olmadan sebep olmaktadırlar. Dolayısıyla ebeveynleşmenin 

bilinmesi ve bu konuda duyarlı olunması oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı 

ebeveynleşme kavramının farklı boyutlarıyla incelenmesidir. Bu inceleme, konuyla ilgili 

yazılmış akademik çalışmalardan faydalanılarak literatür taraması yöntemiyle 

gerçekleştirilecektir.  

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 317



 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

2.1. Genel Anlamda Ebeveynleşme 

Geçmişten günümüze aile algısı pek çok değişim gösterse de, ailenin bazı temel işlevleri aynı 

kalmıştır. Bu değişim ve benzer temel özellikler doğrultusunda, aile kavramına ait tek bir 

tanım bulunmamaktadır. Örneğin, Brighouse ve Swift (2014)‟e göre aile; iki ya da daha fazla 

bireyden oluşan, aralarında doğum, evlat edinme, evlilik sebepleriyle bağ olan ve aynı çatı 

altında yaşayan kişiler olarak tanımlanmıştır. Diğer bir tanım ile aile, bireyin içinde dünyaya 

gelip yetiştiği, kendi kültürel değer ve özellikleriyle yaşamı tecrübe etmesine ve 

benimsemesine imkân sunan en küçük sosyal yerdir (Köyden, 2015). Başka bir tanım olarak, 

“Aile, çocukların içinde doğup büyüdüğü ve sosyalizasyonun gerçekleştiği en küçük 

toplumsal birimdir” (Yıldırım, 2016, s.1). Aile ile ilgili tanımlar birbirinden farklı gibi 

görünse de esasında tanımların içeriği anlam bakımından birbirlerine benzemektedir.  Sonuç 

olarak aile sosyal, duygusal, biyolojik, ekonomik, kültürel bağlarla birbirine bağlı üyelerden 

oluşan bir sosyal birliktir denilebilir.   

Aile farklı form, biçim ve işlevlere sahip olarak kendini gösterebilir. Ünal, (2013)‟a göre 

çekirdek aile, insanlar tarafından yaygın olarak bilinen, anne-baba ve çocuklardan oluşan bir 

aile türüdür. İkinci olarak, evlat edinilmiş ya da biyolojik çocukların sorumluluğunu tek bir 

birey olarak üstlenmiş aile çeşidi tek ebeveynli ailedir. Tekrar evlilik ile oluşan aile türünün 

diğer bir adı birleşik ailedir. Bu ailede en az bir partner daha önce evlenmiştir ve yine en az 

bir partnerin önceki evliliğinden çocuğu vardır. Çifte kariyerli aile türü, her iki partnerin 

çalıştığı ve hiç çocuğun olmadığı ailelerdir. İşlerine karşı yoğun bir bağlılık hissederler. Bir 

yandan da aile hayatı ve iş hayatı arasında bir denge kurmak durumundadırlar. Bu denge 

bozulup bir tarafa yönelim arttığında bu etkiye „taşma‟ denir. Bir diğer aile türü çocuksuz 

ailedir. Partnerler çocuk sahibi olabilmek için sürekli çaba gösterirler veya partnerler 

yaşlarından ya da tıbbi sebeplerden ötürü çocuk sahibi olamamışlardır. Altıncı aile türü olarak 

bilinen yaşlı aile kategorisindeki partnerler 65 yaş ve üzerinde olup bu ailelerde torunlarının 

bakımlarını üstlenme veya yetişkin olan çocuklarının evden ayrılması gibi durumların 

yaşanması söz konusudur. Öte yandan, çok kuşaklı aile çeşidinde büyük baba, büyük anne, 

eşler ve çocuklar bulunmaktadır. Bir ailede torunların bakımını üstlenen büyük anne ya da 

büyük baba ise bu tür aile reisinin büyük anne/büyük baba olduğu ailedir. Son olarak, 

görevlerinden kaynaklı sık sık yer değiştirmeleri ile bilinen askeri personellerin aileleri de aile 

türleri arasında yer almaktadır. Asker ailelerinin en büyük özelliği sürekli bir belirsizlik içinde 

yaşamlarını sürdürmeleridir. Görüldüğü gibi her aile tipinin öne çıkan tipik özellikleri ve 

işlevleri vardır.  

Ebeveynleşme, ebeveyn tarafından çocuklar üzerinde gerçekleştirilen, hem duygusal hem de 

işlevsel sorumlulukları üstlenerek yetişkin rolünün atandığı süreci ifade eden bir olgudur 

(Engelhardt, 2012). Daha basit tanımlama ile ebeveynleşme, çocuk ile ebeveyn arasındaki rol 

değişimi olarak tanımlanabilir. Yetişkinliğe doğru adım atan bir çocuğun bu süreçte 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 318



 

 

olgunlaşması ve yetişkinliğin getirdiği bazı görev ve sorumlulukları alması normal bir olgudur 

ancak eğer vaktinden erken bir olgunlaşma ya da uygun olmayan bir şekilde yetişkin 

sorumlulukları edinildiğinde, bu durum çocukta olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir 

(Köyden, 2015). 

Duygusal ebeveynleşme (emotional parentification), aile üyelerinin bir bütün halinde ve birlik 

içerisinde ailenin sosyo-duygusal ihtiyaçlarına katılmasıdır (Hooper, 2008). Örneğin, bir 

çocuk ebeveynleri tarafından çok sevildiğini, değer gördüğünü hissedebilir ve aynı şekilde 

anne ve babasına olan sevgi ve ilgisini açıkça yansıtabilir. İkinci olarak, bir ailedeki anne, 

çocuğuna karşı duygusal anlamda gerekli desteği gösterdiğini ve çocuğu ile arasındaki bağın 

güçlü olduğunu düşünebilir. Ancak çocuk, annesi ile arasındaki duygusal bağın o kadar da 

güçlü olmadığını, destek ve ilgiden yoksun olduğunu düşünebilir. Öte yandan, ailedeki bir 

çocuk, anne ve babası arasındaki tartışmada arabulucu rolünü üstlenebilir ya da kardeşler 

arasındaki çatışmayı yatıştırma görevini üstlenebilir. Buradaki roller başlangıçta bilinçsizce 

oluşmasına rağmen zaman içerisinde çocukta zorunlu bir hal etkisini alabilmektedir. Bu 

sebeple çocuk, aile içerisinde herhangi bir çatışmada görevinin ailede huzuru sağlamak 

olduğu ve sorunları çözmesi gereken kişinin kendisi olduğu inancına kapılabilir. Enstrümental 

Ebeveynleşme (Instrumental Parentification), aile üyelerinin fiziksel olarak aile işlerine ve 

aile geçimine katılımı olarak tanımlanabilir (Hooper, 2008). Örneğin, ailedeki bir çocuk işte 

çalışıp eve maddi destek sağlayabilir, evin temizliğini yapabilir, akşam yemeği hazırlayabilir, 

kardeşinin herhangi bir ihtiyacını giderebilir. Verilen örneklerdeki eylemler aslında yetişkin 

görevlerine birer örnektir. Yapılan araştırmada, duygusal anlamda bakım ya da destek vermek, 

fiziksel olarak bakım ya da destek vermeye göre daha fazla olumsuz sonuçlara ve duygusal 

zorluklara sebep olmaktadır (Hooper vd., 2008). 

Ebeveynleşme olgusu, ortaya çıkacak sonuçlarına göre 2 grupta incelenebilir. İlk olarak Yıkıcı 

Ebeveynleşme (Destructive Parentification), çocuğun ailedeki rolünü etkileyecek ve aile içi 

hiyerarşiyi tersine çevirebilecek durumların oluşması ile ortaya çıkan olumsuz sonuçlar olarak 

tanımlanmaktadır (Borchet vd., 2016). Örneğin, ailede alkol/madde kullanımı, aile içi şiddet, 

ebeveynlerdeki ya da kardeşlerdeki fiziksel ya da ruhsal hastalıklar, yoksul ailedeki çocuklar, 

tek annenin ya da tek babanın olduğu ailedeki çocuklar, evlatlık olarak aile edinmiş çocuklar 

yıkıcı ebeveynleşmeye sebep olabilecek durumlar olarak örnek verilebilir. İkinci olarak Yapıcı 

Ebeveynleşme (Constructive Parentification), çocuğun üstlenmiş olduğu rollerinden dolayı 

ebeveynleri tarafından takdir ve tebrik gördüğü, çocuğun yaşı ile orantılı bir şekilde 

sorumluluk aldığı ve aynı şekilde yaşı ile orantılı görev ve sorumluluk beklentisi içerisinde 

olan ebeveynlerden oluştuğu bir sistemdir (Köyden, 2015). Yıkıcı ve Yapıcı Ebeveynleşme 

tanımlamalarının varlığı, ebeveynleşme olgusunun yalnızca olumsuz sonuçlara sebep 

olmadığını, çocuk tarafından algılanan yararlarının da olabileceğine işaret etmektedir. 
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2.2. Ebeveynleşme Türleri 

Ebeveynleşme halinde çocuklara yüklenmiş olan rol, görevlerle sorumluluklar içerik 

bakımından değerlendirildiği zaman araçsal ya da duygusal ebeveynleşme olarak ikiye 

ayrılmaktadır (Büyük, 2020). 

Araçsal ebeveynleşme, aile bireylerinin fiziki bakımdan iyi oluşlarına desteklerini ortaya 

koyarken, duygusal ebeveynleşmeyse aile üyelerinin sosyal ve duygusal gelişimine desteği 

belirtir. Araçsal ebeveynleşme halinde anne baba, çocukların da bulunduğu ailenin 

sorumluluğunu üstlenmek, temizliği yapmak, bulaşığı yıkamak, yemekleri hazırlamak, anne 

babalarının giysilerini hazırlamak, anne babalarının davranışlarını düzeltmek vb. 

sorumluklara sahiptir (Büyük, 2020).  

Duygusal ebeveynleşmede, çocuğun anne babanın ya da kardeşlerinin duygusal 

gereksinimlerine yönelik olarak ne denli bir sorumluluk aldığı veya onların yaşadığı 

problemlerin duygusal yüklerini ne denli üstlendiği üzerinde durulur (Büyük, 2020). 

Duygusal anlamda ebeveynleşen kişiler zamanla ailede sırların paylaşıldığı, sorunlara 

müdahalede bulunan ve anne baba arasındaki sorunları çözme konusunda arabuluculukta 

bulunan kişilere dönüşür. Sonraki belirsiz duygusal ebeveynleşme aşaması çocuğun gelişimi 

için zararlı olabilmektedir. Çocuklar, ebeveyleriyle kardeşlerinin duygusal gereksinimlerini 

gidermek üzere kendi gelişimsel gereksinimlerini ikinci plana atıp bastırır. Kısacası, bu da 

ilerleyen süreçte yetişkinlik işlevleriyle yetişkinlik aşamasında bağlanma kabiliyetlerinin 

bozulması ile sonuçlanabilir. Bundan dolayı, duygusal ebeveynleşme araçsal 

ebeveynleşmeden daha zararlıdır ve depresyon vb. negatif sonuçlar ile ilişkili kılmaktadır 

(Büyük, 2020). 

Jurkovic (1997)‟in yıkıcı ve yapıcı ebeveynleşme olarak sınıflandırma yapmıştır. Bu 

bağlamda yıkıcı ebeveynleşme çocuğa karşı olumsuz davranışların tümünü içeren geniş bir 

anlama sahiptir. Çocuk, yapıcı ebeveynleşme konusunda, yıkıcı ebeveynleşmede sergilemiş 

olduğu davranışları sergilemektedir. Ayrıca ailenin çocuğu için minnettarlığını ortaya koyması 

ve öteki aile bireylerine bakan çocuğun gayretleri için takdir edilmesi mühimdir. Bu tür 

durumlarda ebeveynleşmenin muhakkak negatif bir etkinin bulunması gerekmemektedir. 

Bunun nedeni, çocuğun ailede belli işlevleriyle rolleri ifa ederek takdir gördüğünü, 

gereksinim hissedildiğini, yardım ettiğini ya da kıymetli olduğunu hissedebilmesinden 

kaynaklanmaktadır (Büyük, 2020). 

 

2.3.  Kuramsal Yaklaşımlarda Ebeveynleşme 

Kişilerin eş ya da çocuklarının ebeveyn rollerini aldığı olumsuz ilişkiler şeklinde görülen 

ebeveynleşme, özünü “nesne ilişkileri, bağlanma, ilişkisel dinamik teorileri ve aile sistem 

teorilerinin” derinliklerinden alır (Karataş, 2020). 
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2.3.1. Yapısal Aile Kuramında Ebeveynleşme 

Yapısal aile kuramı çerçevesinde kimi aile sistemlerinde alt sistemde bozulmalar veya öteki 

alt sistemlerle uyumlu olmayan çakışmalar olabilmektedir. Böyle olunca ebeveynleşen 

çocukla çocuklaşan ebeveyn vb. klasik olarak kendilerinin olmayan rolleri üstlenebilir. Bunun 

yanı sıra söz konusu ailelerde, alt sistemler ya da aile üyeleri arasındaki sınırların 

bulunmadığı; sınırların olduğu ailelerdeyse söz konusu sınırların bozuk ya da katı olduğu 

görülmektedir (Minuchin, 1974). 

Ailedeki iletişim örüntüleriyle ilişki biçimleri kimin ne zaman, kiminle nasıl ve ne denli 

etkileşime gireceğini ortaya koyan kurallarla sınırları oluşturur. Söz konusu kurallarla 

sınırlarsa zamanla tüm ailelere has bir örüntüyü oluşturmaktadır. Mesela, eşlerden birisi aile 

içinde çoğu rolle sorumluluğu üstendiği zaman öteki eş aileden daha kopuk olmaktadır bu 

sayede karşılıklılık ilişkisine birbirini tamamlamaktadır. Ailede söz konusu örüntü sürdükçe 

yinelenme temayülünde olacaktır. Karşılıklı ilişkiler zamanla değişmeye direnç göstermesine 

karşın ailenin yapısı değişmekte olan şartlara adapte olabilme kabiliyetine sahiptir (Minuchin, 

1974). 

Sağlıklı sınırların kurulduğu ailelerde karı-koca karşılıklı olarak birbirini bütünleyen rollere 

sahip olur fakat sınırlar olmadığı, katı ya da bozuk olduğu zaman iç-içe giren “fusion” aile 

örüntüsü görülebilir. Bu tür ailelerde ailede sınırların eksilmesinden dolayı dengesizliği yok 

etmek veya aile sisteminin devam ettirilebilmesi için farklı bir üyenin mevcut boşluğu 

doldurması lazımdır. Tek anne-babalı, boşanmış anne-babası bulunan çocukların ailedeki 

dengenin devam ettirilmesi için ebeveynlere ait rolleriyle sorumlulukları bulunduğu 

söylenmektedir (Karataş, 2020). 

 

2.3.2. Psikodinamik Kuramda Ebeveynleşme 

Winnicot (1965) bebeklerin gerçek benliğin, her şeye kadir ve bebeğin gereksinimlerini 

giderebilecek kadar iyi bir bakıcıyla kurulacak olan ilişkiyle mümkün olacağını belirtmiştir. 

Gerçek benliğin vücudun canlılığından neşet ettiği ve kendi kendine geliştiğini belirtmiştir. 

Öte yandan sahte benliğin, annenin bebeğin kendi kendine ortaya çıkan hareketlerine (gerçek 

benlik) yeniden özlem duyması ile ortaya çıktığını belirtmiştir. Bakımı üstlenen birey, bebeğin 

spontan hareketlerinin yerine bebeğe kendi gereksinimlerini dayatır bunun için bebek 

spontanlığını yitirip ebeveyninin beklentisini karşılamaya başlar. 

Ebeveynleşme durumundaysa anne babalar, çocukluklarda karşılanmayan gereksinimlerini 

gidermeye çalışır iken çocuklardan araçsal ve duygusal bakım beklemektedir. Ebeveyn haline 

getirilmiş çocuklar, ebeveynleri ile duygusal bir ilişki oluşturmak ve onaylanmak üzere bakıcı 

gibi davranabilir. Bundan dolayı çocukların anne babalarının isteklerine yanıt verdiği bu 

ilişkide çocuk alışveriş ve yemek yapmak vb. ev ile alakalı işleri üstlenir. Ayrıca, duygusal 

destekte bulunmak, sırdaşlık yapmak, anneyle baba arasında ara buluculuk yapmak vb. örtük 
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duygusal bakım rollerini de yapabilirler. Söz konusu ailelerde çocuklar kendi 

gereksinimlerinin çok önemli olmadığını öğrenebilir ve ailede kendilerini “görünmez” olarak 

hissedebilir. Ebeveyn haline gelmiş çocuklar anne babalarını yitirmek istemiyorlarsa kendi 

gereksinimlerini geri plana atması ve bunu devam ettirmesi beklenir. Böyle ebeveynleştirilmiş 

çocukların ailede “sadık nesneler” şeklinde kalmış oldukları müddetçe iyi çocuk rolünü 

sürecekleri kabul ettirilir (Karataş, 2020). 

 

2.4.  Ebeveynleşmeye İlişkin Risk Faktörleri 

2.4.1. Cinsiyet Farklılıkları 

Kız ve erkek çocuk olarak ailede değişen rol süreçleri nedeniyle cinsiyetin ebeveynleşme 

konusunda fark yarattığı bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada, kardeş odaklı ebeveynleşen bir 

erkek çocuğunun, genç yetişkinlik döneminde sergilediği sürekli öfke düzeyinin arttığı ve 

öfke kontrolünün azaldığı ifade edilmiştir. Öte yandan, ebeveyn odaklı ebeveynleşen kız 

çocuklarının, yetişkinlik dönemlerinde obsesif inanışlara dair algılarının arttığı görülmüştür 

(Köyden, 2015). Kız çocuklarının annelerinin duygusal desteğinden daha fazla sorumlu olarak 

ebeveynleştiği yapılan araştırmalar arasındadır (Mcmahon ve Luthar, 2007). Çalışmalarda, 

ebeveynlerin de cinsiyetine göre çocuklarından beklentilerinin değiştiği görülmektedir. 

Örneğin, annelerin çocuklarından talep ettiği duygusal ebeveynleşme, babalara kıyasla daha 

fazladır (Peris vd., 2008; Jurkovic, 1997). Erkeklerin kadınlara göre sağlıklı ebeveynleşme 

algılarının daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca, kadınlar için kardeşin ebeveynliğini 

üstlenmek normal bir durum olarak görünebilirken, erkekler için bu ebeveynleşme çoğunlukla 

atipik ve yıkıcı bir durum olarak görülmektedir (Köyden ve Uluç, 2018).Görüldüğü üzere 

çocuğun cinsiyeti ebeveynleşmede önemli bir etkendir.  

2.4.2. Kardeş Sıralaması 

Çalışmalar, kardeş sıralamasının da ebeveynleşme açısından fark oluşturabileceğine işaret 

etmektedir. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, boşanma örüntüsüne sahip ailelerin ilk ve 

tek çocuklarının, diğerlerine göre daha fazla eş rolü üstlendiği ortaya çıkmıştır (Andsager, 

2015). Eğer anne dışarıda çalışıyor ve sosyal destek yoksunluğu varsa hatta ailede tek çocuk 

var ise o çocuğun ev işleri yapması, maddi destek sağlaması gibi enstrümental 

ebeveynleşmeye maruz kalma ihtimali artmaktadır. Diğer yandan, ailenin en büyük çocuğu 

olmak ve kendinden küçük kardeşlere sahip olmak da enstrümental ebeyenleşmeye neden 

olabilmektedir (McMahon ve Luther, 2007). 

2.4.3. Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Göç 

Ailelerde yerleşik bir yaşantının olmaması ve dahası göç durumunun yaşanması farklı 

kültürlerle etkileşime sebep olabileceği için bu uyum süreci aile yapısını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Gerek çalışma ortamı olsun gerek sosyal çevre olsun, ebeveynlerin bu 
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göç nedeniyle uyum sağlaması onların sorumluluklarını da etkileyeceği için, bu durumda 

ebeveynler çocukları ile rol değişimi yaşayabilmektedirler. Titzmann (2012)‟ye göre, yeni bir 

kültüre uyum sağlamakta zorlanan ailelerde duygusal ebeveynleşme ile daha sık 

karşılaşılmaktadır. Alan yazında ebeveynleşmenin oluşmasında göç durumunun bir risk 

faktörü olarak düşünüldüğü araştırmalar mevcuttur. İsrail‟de yapılan bir araştırmaya göre, 

göçmen ailelerin ergenlik çağı ve genç yetişkinlik çağı çocukları, yaşıtlarına oranla daha fazla 

ebeveyn rolü ve baskın roller üstlenmektedirler çünkü bu çocuklar göç edilen yerde 

ebeveynleri ve yeni ortam arasında kültürel ve dil olarak köprü görevi görmektedirler. 

Çocukların yaşları itibariyle kültürel ve dil farklılıklarına daha çabuk uyum sağlayabilecekleri 

düşünülmektedir. Bu rol değişimi ile birlikte, çocukların ebeveynlerinden daha az aile desteği 

gördükleri de araştırma sonuçlarında yer almaktadır (Oznobishim ve Kurman, 2009). Öte 

yandan, ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin düşük olması, çocukları ebeveynlerinin yanlarında 

olarak destek olmaya ve dolayısıyla rol değişimine sebep olabilir. Örneğin, çalışma şartları iyi 

olmayan ve özellikle işi beden gücü gerektiren ebeveynlerin büyük çocukları, varsa küçük 

kardeşlerine bakarak onlara ebeveynlik yapmak durumunda kalabilir. Dahası, gelirin düşük 

olduğu ailelerde çocuklar tam veya yarı zamanlı bir işte çalışarak aile gelirine katkıda 

bulunmak durumunda kalabilirler. Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması, ev konforunu da 

etkileyeceği için ailenin yaşadığı evin küçüklüğü çocuğun yetişkin konularına daha fazla 

maruz kalmasına ve dolayısıyla ebeveyni ile rollerin değişmesine sebep olabilecektir (Akün, 

2017). 

2.4.4. Ailedeki Fizyolojik-Psikolojik Rahatsızlıklar 

Ailedeki fiziksel ya da ruhsal rahatsızlıklar da çocukların aile içerisinde bazı rolleri 

üstlenmesine ve dolayısıyla ebeveynleşmelerine neden olabilmektedir. Yapılan bir 

araştırmada, ergenlerin ebeveynleşmesi ile ebeveynlerinin vücut kitle indeksleri arasındaki 

ilişki incelenmiştir ve ebeveynlerin vücut kitle indeksleri arttıkça, ergenlerin ebeveynleşme 

puanlarının arttığı görülmüştür (Hooper vd., 2012). Ergenlerle yapılan bir çalışmada, 

ebeveynleri travmatik beyin zedelenmesi nedeniyle ağır işlev kaybı yaşadığı için, bu ergen 

çocukların ebeveynlerinin sağlık durumlarının getirdiği konularla ilgili (ötenazi vb.) ciddi ve 

riskli kararları almaya mecbur kaldıkları ifade edilmiştir (Partovi, 2012). Ergenlerin hem 

enstrümental hem de duygusal ebeveynleşmeye maruz kaldığı belirtilen çalışmalarda 

ebeveynlerinin kanser (Thastum vd., 2008), AIDS (Stein vd., 1999), migren (Fagan, 2003) 

gibi fizyolojik hastalığa sahip olmaları ile çocuklarının ebeveynleşmesi arasında ilişki olduğu 

görülmüştür. Diğer bir çalışma, iyileşme sürecinin belli olduğu rahatsızlıklarda çocukların 

ebeveynlerine bakım vermesi ve dolayısıyla ebeveynleşmesi önemli bir problem olarak 

görülmemekle birlikte, rahatsızlığın şiddetinin fazla olması halinde bu rol değişiminin kalıcı 

hale gelebileceği ifade edilmiştir (Rolland, 1999). 

Fiziksel hastalıkların yanında ruhsal bozukluklar da ebeveyn ve çocuk arasındaki rol 

değişikliklerine neden olabilmektedir. Ebeveynleşme süreci ve ailedeki psikolojik 
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bozukluklarla ilgili yapılan araştırmalarda en fazla incelenen bozukluklardan biri alkol ve 

madde kullanımı olmuştur. Yapılan bu araştırmalarda, alkol/madde bağımlılığı olan 

ebeveynlerin çocuklarında enstrümantal ve duygusal ebeveynleşme skorlarının daha yüksek 

olduğu belirtilmiştir (Hedges, 2012). Üniversite öğrencileriyle yürütülen çalışmada alkol 

bağımlılığı olan ebeveynlerin çocukları ile bağımlılığı olmayan ebeveynlerin çocukları 

ebeveynleşme yönünden karşılaştırılmış ve alkol bağımlılığı olan ebeveynlerin çocuklarının 

daha fazla ebeveynleşmeye maruz kaldığı ifade edilmiştir. Eğer ailede bağımlı olan kişi anne 

ise, ailedeki çocuğun geçmişe yönelik haksızlık algısının daha fazla olduğu ve daha fazla 

ebeveynleşmeye maruz kaldığı görülmüştür (Kelley vd., 2007). Yapılan diğer bir çalışmaya 

göre, eğer ailede depresyon tanısı almış bir anne var ise, o ailedeki çocuğun yaşadığı rol 

değişimlerinin duygu durum bozukluklarına zemin hazırlayabileceği ifade edilmiştir 

(Champion vd., 2009). 

2.4.5. Ebeveynler Arası Etkileşime İlişkin Sorunlar 

Ebeveynlerin bir olay ya da bir durum karşısında farklı tutum ve davranış sergilemesi zaman 

zaman hem kendi aralarında hem de aile içerisinde çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Aile 

içerisinde yaşanan problemler, özellikle ebeveynlerin çatışması, boşanma, zıtlaşma, şiddet, 

uyumsuzluk gibi konular da çocukların ebeveynleri ile rol değişimi yaşayarak 

ebeveynleşmesine neden olabilmektedir. Yapılan bir çalışmada, ebeveynlerin tutumlarındaki 

farklılık çocuklarının ebeveynleşmeye maruz kalabildiğini göstermektedir (Blazek, 2016). 

Diğer bir araştırmada, eğer anne eşinden memnun değilse, o ailedeki çocuğun duygusal ve 

enstrümental ebeveynleşme yaşayabileceği ortaya konmuştur (Titzmann, 2012). Ebeveynler 

arasında yaşanan en önemli sorunlardan biri olan şiddet, o ailedeki çocuğun bu durumdan 

kendisini sorumlu hissetmesine ve çocukta davranış bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep 

olabilmektedir (Fortin, 2011). Öte yandan, boşanma, ailenin tekrar yapılanmasına sebep olan 

ve çocuğu rol değişimine maruz bırakabilen bir olaydır. Bu yapılanma süreci yeniliklere ve 

değişikliklere (taşınma, yas dönemi, sorumluluk artışı, ekonomik güçlük vb.) sebep olduğu 

için özellikle annelerin çocuklarından beklentileri artabilmektedir. Bu artış ile birlikte 

boşanmış ailelerdeki çocukların diğer çocuklara kıyasla, yıkıcı ebeveynleşme riskinin iki kat 

daha fazla olduğu görülmektedir. Öte yandan, boşanma sürecinin ve sonrasının sağlıklı bir 

şekilde yürütüldüğü süreçlerde çocuklarda davranış problemlerinin görülmeyeceği ifade 

edilmektedir (Johnston, 1990). 

2.4.6. İstismara Maruz Kalan Aile Üyesi 

Ailede istismara maruz kalan üyenin varlığı ebeveynleşmede etken bir rol oynayabilmektedir. 

Bir çalışmada, fiziksel ya da cinsel istismara maruz kalmış ebeveynlerin çocuklarından 

beklentilerini incelemiş ve buna göre cinsel istismara maruz kalan ve partneriyle ilişkisinden 

doyum almayan annelerin çocuklarından beklediği duygusal desteğin diğer annelere göre 

daha fazla olduğu görülmüştür. Çocukluk dönemi fiziksel istismar ve iç içe geçmiş aile 

ilişkileri arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır (Jacobvitz ve Bush, 1996). 
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2.5.  Ebeveynleşmenin Olumlu Sonuçları 

Yapılan araştırmalar, ebeveynleşmenin özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar üzerinde 

olumlu etkilerinin olabileceğini göstermektedir. Kuperminc vd. (2009) çalışmalarında 

ebeveynleşmenin ergenlere öz yeterlilik ve yetkinlik kazandırdığını ifade etmişlerdir. Dahası, 

ergenlerin yaşam alanlarında aldıkları sorumluluklardan memnun oldukları ve alınan 

sorumlulukların da ergenlerin psikolojik iyilik haline olumlu yönde katkı sağladığı 

görülmektedir. Champion vd. (2009) araştırmalarında, depresyon tanısı almış annelerin ergen 

çocuklarının duygusal ebeveynleşme yaşadığında sosyal yetkinlik düzeylerinde artış 

görüldüğünü belirtmişlerdir. Yapılan diğer bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin duygusal 

ebeveynleşme, psikolojik dayanıklılık ve travma sonrası büyüme arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarında, bu üç değişkenin de birbiriyle bağlantılı olduğu ve 

ebeyenleşmenin travma sonrası büyümeyi önleyici etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır (Hooper, 

2008). Aile bireylerine bakım vererek ebeveynleşen çocukların özgüven, olgunlaşma ve 

empati gelişimlerinin hızlandığı da ifade edilmiştir (Köyden, 2015). 

Williams (2010)‟a göre, ebeveyenleşme küçük yaşlarda olumsuz özellikler göstermesine 

rağmen, yetişkinlik döneminde kişiye daha düşük depresyon, daha az madde kullanımı ve 

daha iyi başa çıkma becerisi gibi olumlu özellikler kazandırmaktadır. Ebeveynleşmenin bireye 

kazandırdığı uyum ve bu süreçte elde edilen fayda arttıkça kadınlarda sürekli öfke, dışa 

vurulan öfke, sürekli kaygı ve depresyonun azaldığı, erkeklerde ise dışa vurulan öfke ve 

depresyon düzeyinin azaldığı görülmektedir (Köyden, 2015). Depresyon tanısı almış 

annelerin çocukları duygusal yönden olarak ebeveynleştiğinde sosyal yetkinlik seviyelerinde 

artış gözlemlenmiştir (Champion vd., 2009). 

2.6.  Ebeveynleşmenin Olumsuz Sonuçları 

Çocuklar için ebeveynleşme süreci ile bağlantılı olarak düşünülen en temel problemlerden 

birinin akademik başarı olduğu düşünülmektedir (Nako, 2015). Yapılan bir araştırmada, 

çocukluk döneminde ebeveynleşmenin yoğun gerçekleştiği bireylerin üniversiteye uyum 

sağlamada daha fazla problem yaşadıkları ortaya çıkmıştır (Leonard, 2012). Ayrıca, 

mazoşistik ve narsistik kişilik özellikleri ile ebeveynleşme arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlemlenen araştırmada, çocuğun iyi bir dinleyici olması ya da annesinin küçük yardımcısı 

olması mazoşistik ebeveynleşmeye, başarılı olup yüksek mevkilere gelerek ebeveynin 

hayallerini gerçekleştirme düşüncesinin ise narsistik ebeveynleşme ile ilişkili olduğu 

görülmüştür (Jones ve Wells, 1996). Çocukluk döneminde normalden fazla sorumluluk ve rol 

üstlenen bireylerin ilerleyen dönemlerde daha fazla obsesif inanışlara (Köyden, 2015) ve 

kaygıya (Williams, 2010) maruz kaldığı ifade edilmiştir. Diğer yandan, ebeveynleşmenin 

kişinin romantik ilişkisinden daha az memnun olmasına ve eşlerine karşı daha az güven 

duymalarına sebep olduğu ortaya çıkmıştır (Baggett, 2010). 
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3. SONUÇ 

Ebeveynleşme, bir çocuğun aile içinde ebeveyn rolünü üstlenmesiyle gerçekleşir. Bu, ebeveyn 

ev işlerini (araçsal ebeveynleştirme) veya duygusal görevleri (duygusal ebeveynleştirme) 

tamamlama şeklinde gerçekleşebilir. Kısacası, ebeveynleşme, bir çocuğun yaşına uygun 

olmayan görevleri üstlenmesinin bir sonucu olarak gerçekleşir ve bu görevlerin 

tamamlanmasından esas olarak faydalanan ebeveyn(ler)dir. Bazen ebeveynleşme, bir 

ebeveynin doğrudan yönlendirmesi nedeniyle gerçekleşir veya bir çocuk, ebeveyne daha 

yakın hissetmek için sorulmadan belirli görevleri yerine getirebilir. Çoğu zaman ebeveynler, 

bir çocuk yetişkin sorumluluklarını üstlendiğinde ya olumlu ödüller vererek (örneğin, 

davranışı övmek, karşılık olarak çocukla daha fazla bire bir zaman geçirmek vb.) ya da 

olumsuz geri bildirim almayarak bu davranışı istemeden teşvik eder. 

Literatür incelendiğinde ebeveynleşmenin her ne kadar olumlu sonuçlarından bahsedildiği 

görülse de olumsuz sonuçları da mevcuttur ve bu olumsuz sonuçlar çocuğu gelecek hayatında 

da kötü etkileyebilir. Ebeveynleşmeye sebep olan anne babalar bunu bazen farkında olmadan 

yaptıklarından çocuklarda ebeveynleşmenin bilinmesi oldukça önemlidir. Ebeveynleşmenin 

risk faktörleri incelendiğinde karşımıza ana olarak cinsiyet farklılıkları, kardeş sıralaması, 

ailenin Sosyo-ekonomik durumu ve göç, ailedeki fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklar, 

ebeveynler arası iletişim sorunları ve istismara maruz kalan aile üyesi gibi etkenler 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Osmanlı Döneminde Tanzimat‟ın ilanından sonra başlayan her alanda değişme ve yenileşme 

hareketleri görülmekteydi. Tanzimat Fermanında eğitim sistemiyle ilgili herhangi bir madde 

bulunmamaktadır. Batıya ayak uydurabilmek, çağdaş düzeyde eğitim seviyesine ulaşmak için 

donanımlı öğretmenlerin yetişmesi gerekli olmuştur. İstanbul‟da 16 Mart 1848 tarihinde 

rüştiyelilere öğretmen yetiştirmek üzere Dârülmuallimîn-i Rüşdî adıyla anılacak olan ilk 

Darulmuallimin kurulmuştur. Daha sonra kız öğretmen yetiştirmeye başlayan okul 

Darûlmuallimât adını almıştır. Darulmuallimin‟in Aliye adı altında 1891 yılında iptidaiye, 

rüştiye ve aliye olarak üç bölüme ayrılmıştır. İstanbul depremi sırasında çıkan yangınla tahrip 

olan okul, Mimar Kemalettin tarafından Çapa‟da yeniden inşa edilmiştir. Çapa Fen Lisesi 

konum olarak Tarihi Yarımada bölgesinde yer almaktadır. Çalışmaya konu olan Tarihi 

Yarımada İstanbul‟un en eski yerleşim bölgelerindendir. Kültür hafızası bakımından yüklü 

olan Tarihi Yarımada, İstanbul‟daki ilk yerleşim yeri olarak Roma, Bizans ve Osmanlı 

İmparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. UNESCO tarafından 1985 yılında “Dünya Miras 

Listesi” ne alınmıştır. Tarihi ve kültürel değeri bakımından önemli bir yerde olan Çapa Fen 

Lisesi Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarındandır. 

Okulun giriş kapısındaki kitabedeki kufi hatlı panodan yapım tarihinin 1315/1901 olduğu 

anlaşılmaktadır. Okul tarih boyunca farklı isimlerle anılmış ve çok kez yer değiştirmiştir. 

2014 yılında öğretmen okullarının kapatılmasıyla fen lisesi olmuştur. Çapa Fen Lisesi‟nin dış 

ve iç cephesinde kullanılan çiniler, okulun estetik açıdan daha güzel görünmesini sağlamıştır. 

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi bezeme anlayışını benimseyen Birinci Ulusal Mimarlık 

Döneminin simge yapılarından biri olan Çapa Fen Lisesi‟nin caddeye bakan cephesinde ve 

mescidinde yoğun olarak çini bezeme görülmektedir. Çapa Fen Lisesi Mescidinin mihrap 

kavsarasının üstünde; tek satır halde “Amel-i Mehmet Emin Min Hilmi sene 1331” 

yazmaktadır. Kitabeden mescidin 1913 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Her bir yeri çini ile 

kaplı mescidin mihrap bölümünde kufi yazılı çiniler dikkat çekmektedir. Dış ve iç cephede 

kullanılan çiniler farklı kompozisyonlarda tasarlanmıştır. Dış cephedeki çinilerde daha çok 

barok etkisi görülürken okulun girişinde ve mescitteki çinilerde daha çok natüralist üsluplu 

kompozisyon kullanılmıştır.  

Araştırma yapılırken kaynaklarda okulun mescidi ile ilgili pek fazla bilgiye ulaşılamamıştır. 

Özellikle çinileri ilgili bilgi yok denecek kadar azdır. Kütahyalı Mehmet Emin Efendi‟nin 

atölyesinde üretilen tarihi çinilerin her bir parçası çok değerlidir. Çini; üretim sürecinde çok 

fazla emek ve sabır gerektiren bir Türk Sanatıdır. Bildiriye konu olan, tarihi çinilerde zamanla 

oluşan bazı bozulmalar gözlenmiştir. Okulun dış cephesinde bulunan çinilerde dış etkenlere 

bağlı bozulmalar dikkat çekerken, mescitte daha çok insan kaynaklı oluşan hasarların olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu bildiride; tarihi ve kültürel değeri olan çinilerin belgelenmesi ve 
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korunmasının gerekliliğinden bahsedilmiştir. Tarihimizden bize miras kalan bu kültür 

varlıklarını gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek hem bireysel hem toplumsal bir 

sorumluluktur.

İSTANBUL ÇAPA FEN LİSESİ VE MESCİDİ ÇİNİLERİ 

Mimarisi: 24 derslikli, gündüzlü ve yatılı eğitim veren okulda; kız ve erkek öğrenci 

pansiyonu, kütüphane, konferans salonu, müzik resim atölyeleri, fizik, kimya, biyoloji 

laboratuvarları kapalı ve açık spor alanlar vardır. Koruma kurulunda incelenen dosyada; 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ördekkasap Mahallesi, 431 Pafta, 2579 Ada‟da yer alan okulun 

22.02.1992 yılında tescillendiği görülmektedir
1
. Okul zemin dâhil üç katlıdır. Dikdörtgen 

plana sahip olan okulun zemin katında Çinili Mescit vardır. İki kenarı ve girişi dışa taşırılan 

okul çıkmalar ve çinilerle hareketlendirilmiştir. Okulu, sivri kemerli ve basık kemerli, 

çoğunlukla da ikiz pencereler çevrelemektedir. Yapının planı simetriktir. Birinci Ulusal 

Mimarlık Dönemi‟nde yapılan okulun giriş cephesi ve üst katlarında daha fazla çini 

kullanılmıştır.  

Bezeme Özellikleri: Okulun iç ve dış cephesi Kütahya çinileri ile bezenmiştir. Giriş kapısının 

üstündeki Kitabede, kufi hat ile “Dar-ül Mua‟llimat-ı A‟liye‟‟
2

 

yazmaktadır. Kitabedeki yazı 

“haliç işi‟‟ (helezoni tuğrakeş) bezeme ile çevrelenirken, köşelerde rûmi kompozisyon 

kullanılmıştır. İki kare içeresinde çokgenler ve rûmi bordürlerin kullanıldığı kitabenin 

bezemesi dikkat çekicidir. Kitabenin üst tarafında kalan basık kemerli pencere alınlığında tek 

renk turkuaz sırlı çiniler görülmektedir  

Okulun iç ve dış cephesinde kullanılan çinilerde; turkuaz, kobalt mavi ve kırmızı renklerinin 

hâkim olduğu görülmektedir. I. Ulusal Mimarlık Dönemi bazı yapılarında görmeye alışık 

olduğumuz gibi turkuaz sırlı kabaralar burada da kullanılmıştır. Bu okuldaki kabaraların 

diğerlerinden farkı „‟dilimli‟‟ olmasıdır. Sıraltı tekniği ile yapılan çinilerin kompozisyonu 

bitkisel ve rûmi motiflerden oluşmaktadır. Yapraklar barok tarzında kullanılmıştır. Çiniler, 

sivri kemerli pencere dolgularında, pencere altlarında ve üstlerinde kullanılmıştır. Yapının 

diğer cephelerinde de daha önceden çinilerin var olduğu, kalan boşluklardaki izlerden 

anlaşılmaktadır. Yapının ana girişinde, iç cephede çini panolar yer almaktadır. 

ÇAPA FEN LİSESİ MESCİDİ 

Çapa Fen Lisesi‟nin arka bahçesinde kalan mescit, liseye bitişik olan binanın zemin katındadır 

ve okula birkaç yerden bağlanan girişleri vardır. Arlı (1989) tezinde mescidin 1987 yılında 

büyük bir onarım geçirdiğinden ve çinilerin yerlerinden söküldüğünden bahsetmektedir. 

Mescidin kolonları ve duvarlarında yer alan bazı çinilerin orijinal 20. yüzyıl Kütahya çinisi 

olmadığı görülmüştür. Mescidin mihrap nişinin kavsarasında kullanılan çiniler mukarnas 

biçiminde kesilmiş ve şeklini almıştır. Mihrap nişinde ve kavsarasında tek renk sırlı kobalt 

mavi altıgen çiniler ve mukarnas şeklinde çiniler vardır. Mihrap nişinin köşelerinde yer alan 

çinilerde rûmi ve bitkisel motiflerin kullanıldığı görülmektedir. Mihrabın üzerindeki 

                                                            
1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  
2  Hat yazısının okuması Öğr. Gör. Özkan Birim tarafından yapılmıştır. 
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dikdörtgen alanın köşebentlerinde turkuaz zemin üzerine beyaz ve kobalt maviden oluşan 

rumi kompozisyon görülmektedir. Zemini kobalt mavi dikdörtgen alanda, turkuaz rumi 

kompozisyon zeminde; beyaz renk kûfî hattıyla „‟ küllema dehale aleyna zekerriya el- 

mihrap
3
„‟ yazısı görülmektedir. Mihrabı rûmi motifinin kullanıldığı, sülüs hatla yazılı Ayet-el 

Kürsi ve kûfi hatla
4

 

dualar çevrelemiştir (Koçak,2021,68). 

Süpürgelikten tavana kadar çini karolarla kaplı mescidin genel olarak bezemesine 

bakıldığında; kobalt mavi, kırmızı, siyah, beyaz, turkuaz ve yeşil renklerinin kullanıldığı 

görülmektedir. Kompozisyon olarak bitkisel, rûmi ve geometrik motifler kullanılmıştır. 

Natüralist üslubun da bolca kullanıldığı duvardaki çinilerde; vazolardan çıkan hatayî, şakayık, 

karanfil, lale ve sümbül ve bahar dalları motifleri kullanılmıştır. Mescidin taşıyıcı 

kolonlarında; çiçek, sümbül ve hatayî motiflerinin kullanıldığı kompozisyonlar vardır. 

Çinilerde Görülen Bozulmalar  

Mimaride kullanılan çinilerde bozulmalar; üretim kaynaklı, ortam ve kullanım koşullarına 

bağlı nedenler, koruma ve onarım sırasında uygulamada oluşan nedenler olarak üçe 

ayrılabilir. Çapa Fen Lisesi‟nde en çok karşılaşılan bozulma türleri; ortam ve kullanım 

koşullarına bağlı bozulmalar ve koruma-onarım sırasında oluşan bozulmalardır. 

Yüksek/düşük ve değişken bağıl nem ve sıcaklık çininin yapısını etkilemekte, bozulma 

sürecini hızlandırmaktadır. Yapının konumu, çinilerin kullanıldığı cephe, oldukça önemlidir. 

Çapa Fen Lisesi araç trafiğinin yoğun olduğu bir caddedir. Arabalardan çıkan egzoz dumanı, 

okulda ve çinilerde kirlenmeye neden olmaktadır. Başta çok küçük gelebilecek bu kirlenmeler 

zamanla çini bünyesine girerek kalıcı olabilmektedir. 

 Çini yüzeyinde oluşacak bozulmalar; toz gibi çini yüzeyinde sürekli olabilecek kirletici 

maddelerin zamanla yüzeyde birikmesi, fiziksel ve biyolojik nedenlerle oluşacak sararma ve 

kararma gibi renk değişiklikleri, yağ ve kirlilik tabakası oluşumu, tuzlanma, çatlama, kırılma 

ve kopma denilebilir (Eskici ve Zeyveli, 2019:433). Çapa Fen Lisesi dış cephesi ve iç 

cephelerinde çini sır kopmaları ve bünye kopmaları gibi bozulmalar gözlemlenmiştir. 

Özellikle mescitte sararma dikkat çekmiştir (fotoğraf 3, 4, 11 ve 12). 

Çatıdan veya zeminden yağmur sularıyla gelen nem çini bünyeye çok zarar vermektedir. 

Topraktan çözünmüş sularla gelen nem yapıdaki çözünebilir tuzlarla birlikte buharlaşmanın 

olduğu yüzeye doğru hareket eder. Bu da yüzeyde veya altta kristalleşmeye neden olur. 

Nemin yüksek olması ile çözünme az nem ile kristalleşme; sır yüzeyinde dökülme duvarda 

dağılmalar görülebilir (Belli, 2009: 59).Çini koruma onarım sırasında geleneksel desen 

bilgisine hâkim olmayan kişiler tarafından yapılan çalışmalar sonucu çinilerde gözle görülen 

yanlışlıklar fark edilmiştir.  Çapa Fen Lisesi dış cephe çinilerine bakıldığında (fotoğraf 1 ve 3) 

bazı çini parçaların ana kompozisyona uygun olmadığı görülmektedir.  

                                                            
3 Hat yazısının okuması Öğr. Gör. Özkan Birim tarafından yapılmıştır 
4 Hat yazısının okuması Öğr. Gör. Özkan Birim tarafından yapılmıştır 
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Fotoğraf 1: Giriş cephesi  

 

 

Fotoğraf 2: Ön cephede bir pencere 
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Fotoğraf 3: Çinide sır atması  

            

Fotoğraf 4: Bünyeden ve sırda oluşan atmalar  

 

 

Fotoğraf 5: Düşen çini karo 
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Fotoğraf 6: Diğer cephelerdeki pencere alınlıkları   ( yerinde olmayan çiniler) 

 

 

 

Fotoğraf 7:   Diğer cephelerdeki pencere alınlıkları 

 

 

Fotoğraf 8: Okulun girişindeki çinilerde; düşen çini plaka vs. 
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Fotoğraf 8: Çinilerin ortasındaki elektrik anahtarı          Fotoğraf 9: Düşen çini plakalardan                        

bazıları             

                                 Fotoğraf 

11:   Mescidin çinilerinde görülen sararma      Fotoğraf 12: Mescidin çinilerinde düşen çini 

plakalar, derin oyuklar                                                               

     

                                     

Fotoğraf 11: Mescid çinilerindeki bozulmalar                Fotoğraf 12: Mescid çinilerindeki 

bozulmalar   detay                                                                        
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SONUÇ  

Osmanlı Döneminde uzun bir süre koruma konusunda Asar-ı Atika Nizamnameleri 

kullanılmıştır. 1983 yılında 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 

(KTVKK)‟‟ yürürlüğe girmesi bu alanda atılan büyük bir adımdır. Yasada tarihi anıt–sit 

kavramının beraber korunması gerekliliği vurgulanmıştır (Kamacı,2014,13). 1976 yılında 

hayata geçirilen UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi‟nde listeye alınması kararlaştırılan 

İstanbul‟un belirli bölgeleri zamanla sit alanı ilan edilmiştir. Tarihi Yarımada‟nın 1985 

yılında Sultan Ahmet Arkeolojik Parkı, Süleymaniye Camii ve Çevresi, Zeyrek Camii 

(Pantokrator Manastrı) ve Çevresi ve İstanbul Kara Surları alanları sit alanı ilan edilmiştir 

(Eryazıcıoğlu,2018:121). 

Tarihi Yarımada büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış İstanbul‟un en önemli 

bölgelerinden biridir. Her bir sokağı adeta müze gibi binlerce yıllık tarihi izler taşımaktadır. 

Unesco‟nun gözetiminde olan yarımada tarihi ve kültürel özelliklerinden dolayı sürekli 

ziyaretçi almaktadır. İnsan ve araç trafiğinin her geçen gün artması tarihi yapılar için olumsuz 

etkiler bırakmaktadır. Araştırmaya konu olan Çapa Fen Lisesi de bu önemli yapılardan biridir. 

Okulun süslemesinde kullanılan çiniler için; bozulma türlerine göre uygulanacak yöntemler 

de değişmektedir. İlk önce yapılacak işlem yapının üzerindeki her bir çini karonun 

belgelenmesidir. Dosyalarda; çiniler ile ilgili detaylı bilgiler, fotoğraflar, çizimler ve sayısal 

verilerin olması gereklidir. İleride çiniye uygulanacak herhangi bir işlemde bu dokümanlar 

yol gösterici olacaktır.  

Taşınabilir bir malzeme olan çiniye müdahale etmeden önce çinin nasıl bir malzeme olduğu 

nasıl üretildiği konusunda bilgili olmak gerekir. Çini kırılgan bir malzeme olduğundan çiniye 

uygulanacak her türlü müdahale büyük bir hassasiyet gerektirmektedir. Konservatör ilk olarak 

duvar üzerindeki çinilerin sağlam mı düşmek üzere mi olduğunu kontrol etmelidir. Sağlam 

gibi duran bazı çiniler çini düşme tehlikesinde olabilmektedir. 

Çapa Fen Lisesi‟nde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri, onarım sırasında yanlış desenlerle 

veya yanlış parçayla tamamlamadır. Bu sorunlu yerler sökülüp, eğer orijinal çini 

bulunamıyorsa dolgu malzemesi ile doldurup orijinaline uygun akrilik boyalarla 

tamamlanabilir. Diğer bir yöntem iste orijinal çiniye uygun teknik ve üretim ile yeniden 

üretilen çininin boş alana monte edilmesidir. Okulun bazı alanlarında önceden çini olduğu, 

mevcut durumunda çinilerin yerinde olmadığı görülmüştür. Çok büyük bir bölümde çini karo 

yoktur. Bu çinilerin nerde olduğu bilinmemektedir. Eskiden daha sık duyduğumuz bu 

olumsuz vakaları, günümüzde teknolojinin desteklediği güvenlik sistemi ile engellemek 

mümkündür.  

Çinilere müdahale ederken, yerinden sökülen çinilerin düzgün ambalajlanıp tekrar yerine 

monte edilene kadar uygun koşullarda saklanması gereklidir. Koruma kurullarında da 

karşılaştığımız sorunlardan birisi dosyalarda çini ile ilgili açıklayıcı ibareler bulunmamasıdır. 

Bazı dosyalarda çini yerine taş denildiği ya da hiç bahsedilmediği görülmüştür. Okullarda 

koruma onarım ile ilgili, bölümlerde verilen derslerde çini konusunun daha detaylı anlatılması 

gereklidir. Bu gibi yapıların periyodik olarak düzenli bakımının yapılması gereklidir. İklim 
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koşulları zamanla bir sürü bozulmaya neden olduğundan önleyici korumayla da çoğu hasarın 

önüne geçmek mümkündür. 

Çapa Fen Lisesinde görülen bozulmalarda; Çinilerin yüzeyinde oluşan sır kopmaları kılcal-

büyük çatlaklar veya bünyeden kopmalar gözlemlenmiştir. Bunun gibi durumlarda 

sağlamlaştırma amaçlı paraloid B72 (%3 lük-%5‟lik) kullanılır. Kırılan çinilerin parçalarını 

yapıştırmak için de paraloid B72 veya farklı reçineler kullanılmaktadır. Çini eserde 

kullanılacak yapıştırıcıların geri dönüşümlü olması ve ilerde oluşacak nem sıcaklık 

faktörlerinden etkilenmemesi önemlidir.  

Bu çalışmada, Çapa Fen Lisesi çinileri örneklendirilerek çinilerde karşılaşılan bozulmalardan 

bahsedilmiştir. Bu durumda neler yapılabilir ve nasıl önlemler alınabilir soruları üzerine 

gidilerek çözüm önerileri sunulmuştur. 
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ABSTRACT 

Since early times, man has begun to choose ways, methods and means to reduce or mitigate 

the material consequences presented to him. Insurance means the transfer of a potential risk, 

of a property or non-property loss from the insured to the insured, according to an insurance 

contract. Insurance is a way or method that people, businesses and organizations use to 

transfer certain risks to the insurer. 

With the technical-technological development, the development of communication and 

information, it has been imposed on man to take preventive and compensatory measures by 

insurance companies, which are now an important object of economic activity. 

Insurance is an institution that compensates the damages created in a society, it protects a 

person in all economic activities and even his life. In this paper we will deal with some 

special aspects of insurance in the insurance company Eurosig. The methodology of this paper 

is mainly supported by the descriptive method.  

The findings of this study help us understand about insurance and its importance. 

Keywords: Insurance, risk, insurer, business 

 

1. INTRODUCTION 

Life is full of surprises. Risk is the potential that can happen by chance in different ways and 

forms such as: the burning of a house, an accident, a death, etc. So, uncertain income, which 

is state and social. The existence of uncertainty forces his life and economic subjects seriously 

consider facing a good economy, which will make it great in or social. For whom the people 

who are safe are safe and for this they are in different insurance companies. 

Society is interested in the existence of insurance systems, because thanks to them an 

individual has the opportunity to enjoy services, which have a high cost and are unaffordable 

by the individuals themselves, and moreover are unpredictable if you will need them, when 

you will need them and how much you will need them. 

2. LITERATURE REVIEW 

Insurance is an institution of human society since hundreds of years ago. It was applied by the 

Babylonians as early as the second millennium BC, the so-called Code of Hammurabi, then it 

was practiced by the merchants of the Mediterranean. Later, the Greeks and Romans had their 

own insurance companies, 262 Third Conference of Students of the Faculty of Economics and 

Agribusiness, which aimed to help families and funeral expenses. Insurance then became 

more sophisticated in Europe in the post-Renaissance period and specialized in many types. In 

America, Benjamin Franklin influenced the popularization and practice of insurance, 

especially against fire. In the 19th century, the state intervened to regulate insurance by law, 

until the 20th century saw the further development of these companies. In the USA, in 
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addition to companies specialized in the field of insurance, based on their success, the state 

also allowed some other financial institutions such as banks that offered insurance services. 

The great development of the ability and experience of societies to predict various disasters or 

catastrophes of any type and size, helped in the further progress of insurance.  

Insurance is defined in various ways by different scholars. But regardless of how insurance is 

defined, they all have a common thread which is: “the transfer of risk through the payment of 

a price which is called the insurance premium, a transfer which is confirmed by the contract 

or insurance policy”. Lewis E. Davids states that insurance is the contractual relationship that 

exists when one party, for a considered possibility of occurrence, agrees to reimburse another 

party for a loss caused by a possible but not certain possibility. C. Bennett emphasizes that 

insurance is a common system of risk transfer and pooling. By pooling (grouping) a large 

number of exposed units into a single group, the insurer can predict the probability of loss, the 

uncertainty of occurrence with a degree of accuracy acceptable to the group as a whole and 

thereby spreading the loss in the whole group. The level of uncertainty for the group is low, 

and just putting individuals into a group does not bring about a change in individual 

uncertainty. The insurer, by recognizing the possible loss of the group, offers each individual 

the possibility of risk transfer. The individual can transfer the possibility of a large loss to the 

insurer paying a premium, thus enabling the conversion of the uncertainty of a large loss into 

the certainty of a small and safe annual cost. P.H. Collin points out that insurances are 

agreements in which, in exchange for a small payment, a company will pay compensation for 

loss, damage, injury or even death. 

 

2.1 RISK ASSESSMENT 

Risk assessment is a stage in the risk management process in which the intensity and 

frequency of any risk were determined based on data and analysis of the progress of damages 

in the past. Every economic and financial subject must assess the intensity and frequency of 

damage as well as the maximum damage that can be created for a particular risk. Based on the 

determined range of damage, the person who manages the risk or the risk managers choose 

the most suitable methods or the combination of methods for risk management. In order to 

assess the risk, insurers must: (Limani Y. 2013). 

In the case of risk assessments, several elements must be used, the most essential of which are 

(Handfield, 2011). 1. Damage frequency - represents the number of damages for a certain 

period. 2. The intensity of the damage - represents the percentage of the damages of the 

insured subject and 3. Value of the subject of insurance - every subject of insurance and in our 

case the insurance of loans in the future will increase its value (Waters, C. 2007). 

 

2.2 RISK MANAGEMENT METHODS 

Risk management methods are divided into groups and we will mention only a few (Limani 

Y. 2013) 1. Physical control methods - which reduce the number and size of damage, which 

are: risk avoidance and size reduction of risk (by physical means, with standardization, 

education, etc.) 2. The method of financial control - with which the means for covering 

damages are provided and these are: risk retention (with the sale of property, the formation of 
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the fund for self-sustenance, loans, private joint stock companies), risk transfer (contracts: 

hedging, leasing) and insurance (Waters, C. 2007). 

3. METHODOLOGY 

In this study, the application of adequate scientific methods, such as comparative and 

analytical methods, different, different literature is used for research and scientific purposes 

on the Eurosig insurance company. 

Several types of studies exist within the scientific method, including descriptive studies. 

Descriptive studies describe the nature of the relationship between intentional variables, 

without looking at the cause or defect. 

A descriptive research design can use a wide variety of research methods to investigate one or 

more variables. Unlike experimental research, the researcher does not control or manipulate 

any of the variables, but only observes and measures them. (McCombes, 2019). 

The descriptive method interwoven with the comparative method was used to compare the 

insurance companies of the group for the year 2021. 

The main indicators of the Group's insurance companies for 2021 (values are in ALL). 

 

 

Designation 

VOLUME OF 

GROSS WRITTEN 

PREMIUMS 

    TOTAL SPECIFIC 

WEIGHT 

GROSS DAMAGES 

PAID 

EUROSIG 

Albania 

2,316,619,000 45.23% 594,928,000 

EUROSIG 

KOSOVO 

1,353,284,000 26.42% 862,756,000 

INSIG Non- Life 

Albania 

1,233,284,000 24.08% 313,389,000 

INSIG Life 

Albania 

218,197,000 4.26% 82,557,000 

 

TOTAL 

 

5,121,384,000 

 

100% 

 

1,853,630,000 

Source: eurosig-ks.com  

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 341



Organization and operation of the Eurosig–Insig-UBA Group 

According to the stipulations in the legal and regulatory acts, the Eurosig-Insig-UBA 

Financial Group operates composed of: the company Eurosig SHA Albania, parent company; 

the companies Insig Non-Life SHA Albania, Insig Life sh.a Albania, Eurosig SHA Kosovo 

and the United Bank of Albania, controlled companies. The companies of the Group enjoy the 

parameters of the financial situation for the year 2021 in full compliance with the legal 

requirements in force. 

4. IMPORTANCE AND SUBJECTS OF INSURANCE 

Insurance today has a multiple role in contemporary life because it does not only protect 

individual interests, but often also includes third parties insured. 

The importance of insurance can be seen in: 

• Protection of the insured 

• Protection of third parties 

• The importance of insurance for the country's economy 

• Activities with special social interests 

• International importance 

 

4.1 . Subjects of insurance 

Legal and physical persons who show interest in providing or using insurance protection are 

presented as insurance subjects to us and in the world. 

The basic subjects are: 

The insured - a person who concludes insurance contracts in his own name and on his own 

account 

Insurers - include insurance associations that carry out insurance and reinsurance 

Intermediaries - persons who conclude the contract between the insured and the insurer. 

Example: brokers, accident commissioners, agents, insurance consultants, etc. 

Contractors - are persons who gain rights from the insurance based on the concluded 

agreement. These people are the users in the insurance and the injured in the insurance 

4.2 Elements of insurance 

The elements of insurance are: 

• Insurance risks 

• Insurance premium - expresses an amount of money in which the insured pays the insurer, 

based on the agreement/contract concluded on the insurance. 
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• Compensation insurance - Compensation, compensation from insurance, including all 

expenses of insurance institutions, when the previous case occurs, possible, unfavorable, 

when economically harmful cases are realized. 

5. EUROSIG INSURANCE COMPANY 

Eurosig was established as an Insurance Company in the Non-Life activity since 2000, 

initially under the name Dardania, and starting from December 2015, it entered the market 

under the new name Eurosig, entirely with Albanian capital and shareholders. 

Eurosig, as a consolidated company in the insurance market, is spread throughout the territory 

of the Republic of Kosovo, with 8 branches and over 62 representative offices. 

Eurosig is now classified as the company with the highest growth yield in the insurance 

market in Kosovo but also in Albania. 

With Eurosig you can insure your vehicle, apartment or house, health, public and professional 

liability, and many other insurances. 

Description of products 

• Health insurance 

• Travel health insurance 

• Personal accident insurance 

• Home insurance 

• Vehicle insurance 

5.1 Risk management in the company "Eurosig" 

Eurosig has implemented a complete risk management system distributed at all levels of the 

company, in order to support the realization of strategic and specific objectives. 

Taking into consideration the size of the company's activity, its complexity and the risk 

profile, Eurosig has created the Risk Management Directorate, whose employees have been 

trained by the AMF and possess the appropriate professional capacities for risk management 

in the insurance company. 

Based on the Eurosig Strategy 2016 - 2020, the Strategy for Risk Management was approved, 

in which the following were defined: 

• The system, policy, and principles of risk management; 

• Risk management process: setting objectives, risk categories, risk appetite, risk tolerances, 

risk identification, risk assessment, risk treatment, risk management monitoring; 

• Responsibilities for risk management; 

• Risk management strategies 

• Documentation and reporting of each stage and action of the risk management process. 
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Every year they identify the risks to which Eurosig's activity is exposed. These risks are 

classified into seven main categories: Credit Risk, Market Risk, Insurance Risk, Operational 

Risk, Liquidity Risk, Legal and Regulatory Risk, Strategic Risk 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The goals of the Eurosig insurance company are: 

  to provide products, services and activities to customers, perfecting service, quality, 

professionalism, ethics, operating as a financial company, with the aim of optimizing 

customer requirements, increasing financial capital, increasing the value of shares, ensuring 

customers for support at any time, for full and fair compensation for damages; 

To offer services according to European standards, consolidating its position and guaranteeing 

name and reputation to regional, European and wider partners; 

To receive reactions (feedback) from customers with contemporary forms and methods and 

their reflection, to improve the service. 

Some of the recommendations would be: 

To benefit from the experiences of the most developed countries and their adaptation to the 

conditions in the countries where they operate 

  • In a common practice of investment, management and protection, insurance companies 

should improve their products, the quality of their services, contacts and relations with 

customers, the way of marketing, potential consumers of insurance should be motivated and 

made aware of the necessity and purchase of insurance policy and the benefits they may have 

  • To increase the speed in time of return of the damages incurred to the adult 

  • Introducing in the educational program the recognition and necessity of insurance 
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ÖZET 

Günümüzde insanların dışarıda yeme içme alışkanlıklarının yaygınlaşması, yeme içmenin 

ihtiyacın ötesinde haz amaçlı bir aktiviteye dönüşmesi, zincir işletmelerin yaygınlaşması gibi 

faktörler, toplu beslenme kurumları arasındaki rekabeti her geçen gün artırmaktadır. Toplu 

beslenme kurumları, tüketici davranışları ve piyasa yapılarında yaşanan değişimlerin 

baskısıyla artan rekabete karşı koyabilmek ve karlılıklarını devam ettirebilmek için müşteri 

memnuniyetini ve kalıcılığını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedirler. Toplu beslenme 

kurumları arasındaki rekabet, ölçülü dağılım ve yüksek kalitede hizmet temini için belirli 

koşullar söz konusudur. Hizmet kavramı pek çok boyuta sahiptir. Hizmetlerin zaman boyutu 

vardır, belli bir saatte başlar ve belli bir saatte biter, yaşam süresi yoktur, hizmetler 

kuruluştaki en düşük ücretli olan kişiler tarafından gerçekleştirilir. Hizmetler nesne değil, 

performanstır.  Bunlar arasında soyut olması, hızlı tüketilebilir olması, müşteri beklentisine 

göre anlamlılık kazanıyor olması rasyonel anlamda değerlendirilebilmesini zorlaştırmaktadır. 

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesinin ilk adımı hizmet kalitesinin 

ölçülmesidir. Hizmetin soyut bir kavram olmasından dolayı bu ölçümleri yapmak oldukça zor 

bir işlemdir. Bu sınırlılığı aşmak için çeşitli ölçekler mevcuttur. Bahsi geçen ölçekler hizmet 

kavramını birçok yönden ele alarak tüm rasyonel ve rasyonel olmayan yönlerini 

değerlendirmeye olanak sağlar. Bir işletme hizmet kalite düzeyini doğru bir şekilde ölçebilir 

ve doğru bilgilere ulaşırsa, işletmede hizmet kalitesinde var olan sorunların çözümü için daha 

etkin alternatifler geliştirebilecektir. Bu çözümlerin maliyet ve kapsamları işletmeler 

tarafından kolaylıkla belirlenip hızlı sonuçlar almanın önü açılacaktır. Bu araştırmada söz 

konusu koşulların kapsamı ve toplu beslenme hizmeti veren kurumlara katkı oranları ve söz 

konusu oranların kurumlar üzerinde etkilerini değerlendirmek için kullanılan ölçekler 

irdelenmiş olup bu ölçeklerin kapsamları irdelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Toplu Beslenme, Hizmet, Kalite, Kalite Ölçekleri 
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SCALES USED IN EVALUTION OF COLLECTIVE NUTRITION SERVICE 

ABSTRACT 

Today, factors such as the widespread eating and drinking habits of people, the transformation 

of eating and drinking into an activity for pleasure beyond necessity, the low number of 

barriers to entry to the market and the spread of chain enterprises increase the competition 

between mass nutrition institutions day by day. Mass nutrition institutions carry out studies to 

increase customer satisfaction and permanence in order to be able to resist the increasing 

competition and maintain their profitability due to the pressure of changes in consumer 

behavior and market structures. There are certain conditions for competition, proportional 

distribution and high-quality service provision among mass catering establishments. The 

concept of service has many dimensions. Services have a time dimension, start at a certain 

hour and end at a certain hour, have no lifetime, services are performed by the lowest paid 

people in the organization. Services are performance, not objects. Among these, the fact that it 

is intangible, can be consumed quickly, and gains meaning according to customer 

expectations makes it difficult to evaluate it rationally. The first step in improving or 

improving service quality is measuring service quality. Because service is an abstract concept, 

making these measurements is a very difficult process. Various scales are available to 

overcome this limitation. The aforementioned scales handle the concept of service in many 

ways, allowing to evaluate all its rational and non-rational aspects. If a business can 

accurately measure the level of service quality and access the right information, will be able 

to develop more effective solutions for the solution of existing service quality problems in the 

enterprise. The costs and scopes of these solutions will be easily determined by the 

enterprises, and it will be possible to get fast results. In this study, the scope of the conditions 

in question and the contribution rates to the institutions providing mass nutrition services were 

evaluated. The scales used to evaluate the effects of these ratios on institutions were examined 

and the scope of these scales was examined. 

Keywords : Mass Nutrition, Service, Quality 

GĠRĠġ 

İnsanların evleri dışında yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren kuruluşlara toplu 

beslenme yapan kuruluşlar, insanların bu kuruluşlar tarafından hazırlanan yemeklerle 

beslenmesine toplu beslenme denilmektedir (Üstel, 2005). Toplu beslenme hizmeti ise belli 

bir grubun beslenmesini bir merkezden planlayan ve yürüten, yiyecek ve içecekleri, tüketime 

hazır halde sunan bir hizmet sektörü olarak faaliyetini sürdürmektedir (Birer, 1985). Her yaş 

ve kesimden bireyin yararlandığı toplu beslenme sistemleri, en az bir öğününün tüketici 

gereksinimini karşılaması gerekliliği ve uygunsuz veya kalitesiz hizmetin yol açacağı halk 

sağlığı sorunları (gıda zehirlenmeleri vb.) riskleri nedeniyle büyük önem taşımaktadır (Bilici, 

2008). 

Hizmet kavram olarak, insanların gereksinimlerini gidermek amacıyla belli bir fiyattan satışa 

sunulan ve bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar ve doyum sağlayan, soyut faaliyetler 

bütünüdür (Dalgıç, 2013). Başka bir tanımla hizmet, tüketicilerin yaşantılarından kaynaklanan 

ve çoğunlukla fiziksel olmayan sorunlarını çözen ya da çözümünü kolaylaştıran sistemler, 

faaliyetler ve faydalar toplamıdır (Sevim, 2019). Hizmetleri mallardan ayıran farklılıkları 

yansıtan çeşitli karakteristik özellikleri vardır. Bunları, fiziksel varlığının olmaması, 

“soyutluluk”; üretimle tüketimin birbirinden ayrılmaz olması, “ayrılmazlık”; “heterojenlik” 
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(değişkenlik) ve “dayanıksızlık” tır (Erener, 2018). Soyutluluk özelliği hizmetlerin 

görülemez, dokunulamaz, tadılamazlar olduğunu ifade eder (Liua ve ark 2020). Ayrılmazlık 

özelliği, hizmeti veren ve hizmete tabii olan arasındaki ayrılmazlığı niteler. Değişkenlik 

özelliği hizmetin kim tarafından, nerede, ne zaman, nasıl verdiğine bağlı olarak değişir. 

Dayanıksızlık özelliği ise hizmetler depo edilememe halini niteler (Głuchowski ve ark, 2021). 

Hizmet kavramının genel özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Torlak,1998).  

 Hizmetlerin zaman boyutu vardır.  

 Belli bir saatte başlar ve belli bir saatte biter.   

 Hizmetlerin yaşam süresi yoktur.  

 Yalnızca hizmetin oluşturulma ve sunulma süresi vardır.  

 Hizmetler kuruluştaki en düşük ücretli olan kişiler tarafından gerçekleştirilir. 

 Hizmetler nesne değil, performanstır.  

 Hizmet kalitesi de müşteri beklentileriyle fiili hizmet performansının 

kararlaştırılmasıyla oluşturulur. 

 Hizmet kalitesi maliyetle ilişkilidir.  

 Müşteri karşılanabilir bir harcama ile kabul edilebilir. 

 Verilen hizmetin üzerinde insan unsuru çok fazladır. 

 Hizmet insan davranışları ile yönlendirilen bir dizi etkinlikten oluşur. 

Kalite kavramı ilk olarak 19 yy.'de ortaya atılmıştır. Bu kavramın günümüzdeki gibi 

kullanımı, II. Dünya Savaşı’nda ve daha sonrasında Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip 

Crosby ve Kaoru Ishikawa’nın geliştirdiği kalite yönetim yaklaşımlarına dayanmaktadır. 

Savaştan sonra, mağlup olan ve sanayi sektörü bozulan Japonya’daki üreticiler; Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) ile pazar yarışına girmek ve ürünlerindeki “düşük kaliteli” imajını 

yıkmak için Deming ve Juran’ın kalite yaklaşımlarını benimseyip uygulamışlardır. Bu 

uygulamalar, Japonya’nın üretim sektöründe ABD’nin önüne geçmesiyle sonuçlanmış ve 

kalite yönetim yaklaşımı tüm dünyada önem kazanmıştır (Sevim, 2019).  

Aşağıdaki şemada müşteri memnuniyeti kavramı bileşenleri yer almaktadır. Bu şemaya göre 

hizmet kalitesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunda beklentinin, değerlendirme için standart 

olarak istenen niteliklere sahip olunduğuna dair inanç olarak ele alındığı gösterilmektedir. 

Model, hizmet kalitesine değer yaklaşımını savunur, hizmet kalitesini memnuniyet sürecinin 

bir sonucu olarak modeller (Alpaslan, 1996). 
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Toplu Beslenme Hizmet Kalitesinin Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi  

Hizmet kavramı, yaşamımızın her aşamasında değişik biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 

İnsanların birlikte yaşamalarının doğal bir sonucu olan hizmet kavramının sistematik bir 

biçimde ve teknik boyutuyla ele alınması 1700’lü yıllara rastlar. O günden bu yana 

zenginleşen hizmet kavramı günümüzde iki farklı boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan 

birincisi, işletmelerin temel faaliyet alanları kapsamında ürettikleri çekirdek üründür. Bu 

bağlamda hizmet, elle tutulamayan, koklanamayan, kolay heba olabilen, kalite açısından 

standart hale getirilemeyen soyut unsurlar biçiminde açıklanabilir. İkinci olarak anlaşılması 

gereken, işletmeler tarafından tüketicilere sunulan mallara yönelik destek hizmetlerdir (Buttle, 

1996). 

 

 

Öte yandan hizmet iki ana bölüme ayrılıp incelenebilir: "adet hizmeti ve kişi hizmeti". 

Tanımlanması, ölçülmesi ve kıyaslanması en kolay olan hizmetin madde yönüdür. İyi madde 

hizmeti olmadığı durumlarda iyi kişi hizmeti sunmak mümkün olmamaktadır. Ancak madde 

hizmetinin kalitesi çok yüksek olsa bile kaliteli kişi hizmeti olmadığı durumlarda, hizmetin 

müşteriler üzerindeki izlenimi nötrdür. Buna karşılık müşteriler üzerinde olumlu bir izlenim 

yaratan ve kaliteyi yükselten iyi kişi hizmetidir.  

Dolayısıyla hizmet insanların ya da insan gruplarının, gereksinimlerini gidermek amacıyla, 

belirli bir fiyattan satışa sunulan ve herhangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar ve 

doyum oluşturan, soyut faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Hizmetlerin özellikleri soyut 

olma, eşzamanlılık, heterojen olma ve kolay heba olabilirlik olarak literatürde yazarlar 

tarafından kullanılmaktadır (Aydın, Üçüncü, 2020). 

Hizmetlerin soyut olma özelliği; hizmetin satın alındıktan sonra tüketicinin kullanım hakkını 

edineceği tecrübeyi ya da tüketimini anlatır. Hizmetin soyut olması, elle tutulamayan ve 

koklanamayan soyut unsurları da ifade etmektedir. Hizmetlerin eşzamanlılık özelliği ise; 

hizmetlerin üretilmeleri ve tüketilmelerinin aynı anda gerçekleştiğini anlatır. Bir hastanede 

doktor, sağlık hizmetini hastaya sunarken hastada bu hizmeti aynı anda tüketmektedir (Torlak, 

1998).  
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Hizmet kalitesini ölçmek için Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından 1985-1988 

yıllarında geliştirilen ve 1991-1994 yıllarında yine Parasuraman ve arkadaşları tarafından 

güncellenen Servqual modeli, literatürde en çok kabul görmüş ve üzerinde en çok durulan 

model olarak ortaya çıkmıştır (Parasuraman, 1998). 

Hizmet alımı sırasında müşterilerin hizmet kalitesini olumsuz algılamalarına neden olabilecek 

beş olası fark vardır. Söz konusu farklar; güvenirlilik, sorumluluk, çalışanlara güven, fiziksel 

koşullar ve empatidir. Bu farklardan dört tanesi işletmenin hizmet verme sürecinde 

oluşabilirken bir tanesi de müşterinin hizmet alımı sırasında algılayabileceği 

olumsuzluklardan kaynaklanabilmektedir (Su, Cheng, Wen, 2019). 

Hizmetler soyut kavramlardır. Dolasıyla somut bir temele oturtulması için çeşitli 

standardizasyonlara tabii tutulmalıdırlar. Hizmet kalitesinin standartlaşması yönünde 

oluşturulan ilk model 1984 yılında Grönroos tarafından önerilmiştir. (Markovic, Raspor, 

Segaric, 2010). 

Daha sonra Parasuraman ve arkadaşları tarafından 1988 yılında Servqual ve Cronin ve Taylor 

tarafından ise 1992 yılında Serperf modeli geliştirilmiş ve bu iki model yaygın olarak kabul 

görmüştür. Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan Servqual modelinde 

hizmet kalitesi 22 soru ve beş temel boyut ile ölçülmektedir. 

Parasuraman ve ark. göre hizmet kalitesi beklentiler ve algılamaların farkıdır. Yani Servqual 

ölçüm modeli, araştırmacılara göre beklenen kalite ile algılanan kalite arasında oluşan 

farklılıktır. Bu nedenle müşteriden istenen gerekli bilgiler iki ayrı anketle toplanmaktadır. Bu 

anketlerin ilkinde hizmetten beklentiler, ikincisinde hizmetten algılananlar ölçülmektedir. 

Daha sonra elde edilen beklenti skorlarından algılama skorlarının çıkarılmasıyla hizmet 

kalitesi skoru hesaplanmaktadır.  

Cronin ve Taylor tarafından 1992 yılında geliştirilen Servperf modeli hizmet kalitesinin 

ölçülmesine yarayan diğer bir modeldir. Cronin ve Taylor Servqual modelinin yeterli 

olmadığını düşünmüş ve savunmuştur. Bu nedenle yeni bir model olan Servperf modelini 

Servqual modeline alternatif olarak önermiştir. Servperf ölçeğinde 22 adet soru 

bulunmaktadır. Servperf modelinde hizmet kalitesi direk olarak müşterinin hizmeti algılaması 

olarak kabul edilmektedir. Servperf modelinde müşterinin hizmetten elde ettiği yararın 

ölçülmesidir. Müşterinin hizmet performansını değerlendirmesi hizmet kalitesini 

değerlendirdiği anlamına gelir.  

Cronin ve ark. Servperf modelinin tek boyuttan oluşması nedeniyle Servqual modelinden 

ayrıldığını düşünmektedir. Bu araştırma ile ters düşen araştırmalar mevcuttur. (Kiran, Diljit, 

2011). 

Cronin ve arkadaşının ölçeğin tek boyuttan oluştuğunu iddia etmesi üzerine yapılan diğer 

araştırmalarda ölçeğin birden fazla boyuta sahip olduğu görülmektedir. Örnek olarak 1999 

yılında Angur ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada Servperf ile Servqual 

ölçeklerini karşılaştırmış ve bu çalışmada her iki ölçeğin de beş boyutlu bulmalarına karşın, 

doğrulayıcı faktör analizinde aynı sonuca ulaşmamışlardır. 

Zhou 2004 yılında yapmış olduğu çalışmada empati-yanıt verebilirlik, güvenilirlik-güvence 

ve fiziksel görünüm olmak üzere Servperf ölçeğinin üç boyuttan meydana geldiğini tespit 

etmiştir.  
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Cui ve arkadaşları ise 2003 yılında yapmış olduğu çalışmada Servperf’i iki boyutlu (1. fiziksel 

görünüm ve 2. diğerleri) Servqual’i ise üç boyutlu (1. fiziksel görünüm, 2. empati ve 3. 

güvenilirlik) bulmuştur. Bu birbiriyle çelişen görüşler ve sonuçlar açıkça göstermektedir ki 

hem Servperf modeli hem de Servqual modeli farklı boyutlara ayrışabilmektedir. Servqual 

modeli kullanılarak yapılan araştırmalarda Servqual modelinin Servperf modeli gibi farklı 

boyutlara sahip olduğuna dair bulgular ile karşılaşılmıştır fakat Servqual ölçeği kullanılarak 

hizmet kalitesinin ölçüldüğü Türkçe araştırmalarda bu ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu 

doğrulayan çalışmaların bir hayli sınırlıdır.  

Yapılan çoğu çalışmada ölçeğin geçerli olduğunu varsayarak hizmet kalitesini ölçmüştür. 

Fakat Servqual ölçeği farklı kültürlerde geliştirildiğinden, bu ölçeğin kullanılmadan önce 

geçerlilik ve güvenilirliğinin, ayrıca uygulanabilirliğinin araştırılması gereklidir. 

Parasuruman ve arkadaşlarına göre Servqual 34 ölçeği evrensel bir modeldir, fakat her işletme 

için modelin test edilmesi güvenilirliğin gelişmesine katkı sağlar. Bunun yanında, modelin 

farklı kültürlerde test edilmesi de modelin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Cui ve arkadaşlarının 2003 yılında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ölçeklerden farklı 

sonuçlar bulmuşlardır. Bu farklılığın nedeninin kültürel farklılıklar olabileceğini ifade 

etmektedirler. Türkiye’de yapılmış çalışmalar incelendiğinde Servqual modeli kullanılarak 

hizmet kalitesini ölçen çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır.  

Araştırmalarda Servqual ölçeğinin çok kullanıldığı, Servperf ölçeğinin kullanılmadığı 

görülmüştür. Yapılan araştırmalarda Servperf ve Servqual ölçeklerinden hangisinin üstün 

olduğu araştırılmıştır, fakat Servperf ölçeğinin kullanılmadığı görülmüştür.  

Yapılan araştırmalar sonucunda Servperf ve Servqual ölçeklerinden hangisinin üstün olduğu 

belirlenememiş, bahsedilen iki ölçeğin de hizmet kalitesinde kullanılabileceği kabul edilir 

(Konuk, 2019). 

Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kurumlarda Kaliteyi Etkileyen Etmenler 

1.DıĢ Faktörler 

Tüketicilerin bir ürün veya hizmet tercih ederken, kendi bireysel özelliklerinin yanında 

tüketiciden bağımsız olarak gerçekleşen bazı çevresel etmenlerden de etkilenirler. TBH veren 

kurumlar kaliteyi hedeflerken tüm bu dış faktörleri sağlamak durumundadırlar. (Liua ve ark 

2020).  

1.1. Fiyat 

Bir işletmenin temel hedefi satıştan elde edeceği kârdır. Hizmet fiyatlandırılırken hizmet 

sunulan tüketici grubu göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketicilerin eğitim ve gelir düzeyleri 

ile yaşam standartları birbirinden farklı olduğundan fiyatlandırmada yaparken hizmet edilen 

kesimin özellikleri iyice araştırılmalıdır. Çünkü her tüketici grubunun ürüne ödeyeceği fiyat 

grup özelliklerine göre değişmektedir. Bir ürüne ödenecek en yüksek tutar fiyat toleransıdır. 

Fiyat toleransı, tüketicinin kişisel özelliklerinin yanında ürünle ilgili edinilen bilgi ve ön 

değerlendirmeler sonucunda belirlenir. Buna göre rakip ürünlerle yapılan karşılaştırmalar ve 

ürün beklentisi tüketicinin algısındaki değeri ortaya çıkartmaktadır. Tüketici fiyat toleransı ile 

ilgili yapılan çalışmalar, ürünler arasındaki rekabet, ürünlerin sağladığı fayda, risk düzeyi, 
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daha önceden denenme durumu ve tüketiciyi tatmin üzerine farklı değerlendirmeleri 

içermektedir. Tüketicilerin düşük fiyata yüksek fayda elde etme ihtiyaçları en alternatife 

yönelmeleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle müşterinin değer algısını artırmak için 

farklı promosyonlar kullanılmaktadır. Buna örnek olarak ülkemizde de özellikle fast food 

restoranlarında uygulanan fiyatlandırmayı çeşitleri saat dilimlerine göre değiştirmek 

gösterilebilir (Konuk, 2019). Tüm bu sebeplerden ötürü TBH veren kurumlarda fiyatlandırma 

hizmet kalitesini ürün alım ve satımlarında doğrudan etkileyen bir etmendir (Czarniecka-

Skubina, Górska-Warsewicz, Laskowski, and Jeznach, 2019). Ancak bunun aksini söyleyen 

çalışmalar da literatürde mevcuttur (Górka-Chowaniec, 2018). 

1.2.Fiziksel Çevre 

Çevresel öğeler ya da Kotler'in tanımıyla yaratılan estetik ambiyans; işletme etrafındaki 

bulunan ve sanatsal bir ifadeyi yansıtan her türlü fiziksel öğeyi kapsar. Buna paralel olarak 

çevre düzenlemesi ve tüketiciyi etkilemek için tasarlanan ve tüketiciye her anlamda hitap 

eden aydınlatma, tasarım, koku, ses ve işletmenin kuruluş yerinin hitap edilen müşteri 

grubuna yönelik olarak doğru şekilde düzenlenmesi ile ilişkilidir. Böyle bir düzenleme, sanat 

ile işletmecilik birleşir ve bu durumun Elmer Wheeler'ın "Eti değil cızırtısını satmak" sözüyle 

örneklenebilir. Diğer bir ifadeyle, ürünün yanında ürünün fikrini de satmak anlamına 

gelmektedir (Naim, 2022). 

Hizmet sektörü tüketicilerle olan iletişiminin yoğunluğuna ve vereceği hizmete bağlı olarak 

sanatsal öğelerden sıkça faydalanır. Bunun başlıca neden soyut bir kavram olan hizmetin 

duyulara hitap edilir hale getirilmesi ve dolayısıyla çevresel öğeler ile kalite algısının 

artırılmasıdır. Wakefield ve ark. hizmetin bel kemiği olarak tanımladıkları fiziksel unsurların, 

tüketicinin tatmin olma düzeyi üzerinde olumlu yönde etkili olduklarını söylemişlerdir. Buna 

göre, TBH sunan işletmeler, mekan tasarımı açısından değerlendirildiğinde; yiyecek içecekler 

ve personel özelliklerinin yanında, mimari, iç dizayn, tasarım, estetik ve temizlik gibi unsurlar 

ile de bireyin işletme hakkındaki kalite algısı ve tüketim davranışı üzerinde etkilidir. 

1.3.Yeme Ġçme Ġle ĠliĢkili Ekipman 

Ryu ve Jang tarafından yeme içme ekipmanlarını TBH sunan işletmelerin temelinde önemli 

bir unsur olarak belirlenmiştir. Kuver araçları ile masanın süslenmesinde kullanılan bütün 

aksesuarlar tüketici tarafından yemek ile ilişkilendirilir (Liu, 2020). Bu unsurlar tüketiciler 

için deneyimin görünen ve hissedilen yüzünü oluşturur. Bu nedenle, yüzeylerde kullanılan 

gereçler, kumaşın cinsi, bardakların inceliği veya kalınlığı, kaşık çatal takımının hafifliği veya 

ağırlığı gibi özellikler tüketicileri olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkiler (Ayazlar, Gün, 

2018). 

Yemek ekipmanının kullanım değerini materyalistik özeliklerin yanı sıra temizlenebilirlik ve 

kullanım süresinin uzunluğu da etkilemektedir. Küçük ölçekli işletmelerde bu ekipmanların 

yaklaşık beşte biri, büyük ölçekli işletmelerde ise %80 gibi yüksek bir oranı her yıl yenileri ile 

değiştirir. Kısacası bu ekipmanlar yenilenme sıklığı en yüksek ve en maliyetli fiziksel 

unsurlardır. Ancak tüketiciler üzerindeki kalite algısını destekleyen en önemli unsurlardan 

biridir. (Koçyiğit, 2020) 
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1.4.Personel 

Personel ile geliştirilen birebir ilişkilerin, tüketicilerin mekân algısını ve sunulan hizmetten 

memnuniyet derecesini doğrudan etkiler. İşe doğru personel alımından kurumsal işletmelerde 

insan kaynakları departmanı sorumludur. Küçük işletmelerde ise personel işe direkt olarak 

yönetici tarafından alınır. Bazı durumlarda küçük işletmelerde diğer çalışanlardan da destek 

alınabilir. İşletmenin boyutuna göre personel alım işlemi karmaşık ve zaman alıcı bir işlem 

olabilir. Hizmet sunan işletme personelleri; içtenlik, güler yüzlü olma, bakımlı olma, çekici 

olma, donanımlı olma gibi vasıfları sahip olmalıdır. Çünkü bu unsurlar tüketiciye işletmenin 

hizmetin kalitesi hakkında fikir verir ve işletmenin görünür yüzünü oluşturur. Bu özelliklerin 

taşınmaması durumunda işletme göreceği maddi durumla beraber işletmenin imajı da 

zedelenir. 

Bu özelliklerin yanında personel işi ile ilgili inisiyatif alabilecek bilgi ve öngörüye sahip 

olmalıdır. Böylece yaşanılması mümkün hataların profesyonel bir şekilde kapatılabilecek ve 

tüketiciye kaliteli hizmet sunumunda etkili olacaktır. Bu nedenle insan kaynaklan departmanı 

personelleri sürekli eğitmeli ve geliştirmelidir. Henüz gelişme aşamasında olan personel için 

de işletme tarafından yaşanması mümkün belli durumlara ilişkin hazırlanan kılavuzlar, 

personele sorunlarla hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmeyi sağlayacaktır. 

1.5.Ambiyans 

Ambiyans soyut öğeleri kapsar. Müzik, koku, ısı ambiyansı oluşturan öğelerdir. Bu öğelerden 

müziğin kontrolü diğerlerine göre daha kolaydır. Müzik türü ve ses düzeyi işletmenin 

karakterini ve sunulan hizmet türünü yansıtarak, işletme imajının tüketiciler tarafından 

algılanmasını sağlar.  

2.Ġç Faktörler 

İç faktörler TBH veren kurumun herhangi bir etkide bulunamadığı ve tüketici özelinde gelişen 

etmendir. Bu faktörler tüketicinin kendi atmosferinde hizmet aldığı kuruma beraberinde 

getirmiş olduğu beklentileri içerir. Farklı bir deyişle TBS içerisinde yapılacak olan birçok 

müdahale mevcutken tüketiciye yönelik iç faktörlerde kurum açısından ciddi bir etki söz 

konusu olmayabilir. Ancak kişilerin beklenti ve tutumları bulundukları atmosfere dahil olduğu 

için tüketicilerin kafasında kalite algısı ile ilgili doğrudan fikir oluşturmaya neden olur. 

2.1.Eğitim 

Eğitim seviyesindeki artışa bağlı olarak meslek edinme ekonomik bağımsızlığı sağlamaktadır. 

Artan eğitim seviyesi ile bireylerin beklentileri artmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça, bireyin 

değişen bakış açısı, farklı kültür ve anlayışlara daha açık hale gelmesine neden olmakta, bu da 

tüketici bilinde farkındalık yaratmaktadır. Eğitim düzeyiyle birlikte artan bilgi kişinin yeni 

şeyler öğrenmesini sağlar. Öğrenilen bu yeni şeyler, ihtiyaçların değişmesine ve 

şekillenmesine neden olur. (Lin, Marine-Roig, Llonch-Molina,2022). Yüksek öğrenimli 

tüketiciler, hizmetlerin daha kaliteli, basitlikten uzak ve daha tatmin edici olmasını ister. 

Ayrıca eğitim düzeyi yüksek toplumlardaki tüketici, işletmenin prestijine duygusal önem 

verir. Yeni tüketicinin sadakati daha düşüktür ve prestij ve bilinirliğe daha az önem verir. 

Fakat her durumda tüketici işletmenin marka değerini bir bütün olarak algılar ve vaatlerin 

yerine getirilmediğini gördüklerinde, işletme hakkında olumsuz düşünmeye başlar 

(Czarniecka-Skubina, Górska-Warsewicz, Trafiałek, 2020). 
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2.2.Gelir ve Meslek 

Tüketicilerin gelirleri ile harcamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu ilişkiyi açıklamak 

adına yeni yöntemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Böylece tüketicinin zorunlu veya lüks 

hizmetlerden hangisine para harcamaya elverişli oldukları araştırabilmiştir. Lüks tüketime 

harcama yapabilmek için tüketicinin gelirinin de artması gerekir. Örneğin TBH seçiminde 

seçenekler arasından lüks sayılabilecek bir restoranda akşam yemeği yemek düzeyine 

bağlıdır. Diğer yandan, yiyecek veya içecek satın almak zorunlu ve giderilmesi gereken bir 

ihtiyaçtır. Her durumda beslenme için satın alma gerçekleşeceğinden gelir artışının zorunlu 

tüketim harcamaları üzerine teorik olarak etkili olmadığı varsayılmaktadır. Meslek, gelirin 

kaynağı olması dolayısıyla tüketici davranışları üzerinde etkilidir. Gelir üzerindeki etkisi 

nedeniyle de tüketim davranışı üzerinde dolaylı olarak etkilidir. Bireyin mesleki statüsü ve 

geliri arttıkça kişinin tüketim alışkanlıkları da farklı şekillenebilir (Górka-Chowaniec, 2018). 

2.3.Psikolojik Faktörler 

Psikolojik faktör; bireyin satın alma ve hizmet beklentisi üzerinde doğrudan etkili bir 

etmendir. Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörler; motivasyon, 

algılama, öğrenme, kişilik, tutum ve inançlar olarak ifade edilir (Lee ve ark., 2020). 

2.4.Kültürel Faktörler 

Kültür, toplum ve kişilerin birleşimi olarak değerlendirilebilir. Kültür faktörü, insanların 

ihtiyaç ve arzularını belirleyen ve satın alma davranışını etkileyen bir etmendir. Kültürün 

tüketim üzerindeki etkisine bakıldığında, bireylerin tüketim alışkanlıklarına göre çevrelerini 

oluşturduklarını ve alacakları hizmete karşı olan algılarını kültürel çevrelerine göre 

değerlendirdikleri görülür (Kadağan, Gürbüz, 2022). 

2.5.Sosyal Faktörler 

Sosyal yaşama ait ögeler tümü somut kriterler dikkate alınarak belirlenir. Bireylerin sahip 

olduğu tüm yaşam tarzı, kültürel faktörler ve psikolojik ögeler sosyal faktörlerin temelini 

oluştururken toplu beslenme hizmeti üzerinde beklentileri etkiler. TBH veren kurumlar 

kaliteyi hedeflerken bu yönde beklentiyi sağlamak durumundadırlar. 

2.6.Referans Grupları 

Bireyin çevresindeki başka bir grubun fikirlerine göre kendi fikirlerini belirlediği durumlarda 

diğer gruba verilen isimdir. Tüketiciler herhangi bir hizmet alırken referans görüşlerinden 

doğrudan etkilenerek TBH veren kuruma karşı beklenti ve arzu içine girerler.  

2.7.Rol Ve Statüler 

Kavramına bakılınca bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişilerin görev ve yetkilerine 

göre sınıflandıran sisteme hiyerarşi denilmektedir. Bu sistem içinde yaşayan kişilerin belirli 

şartlar altında sınıflandırılması statü tanımını ortaya çıkarır. Toplumda yaşayan her bireyin 

farklı görevleri vardır ve bu rollere göre de statüleri vardır. Bu statü ve rollerin her biri bireyin 

tüketim davranışlarını üzerinde doğrudan etkili iç etmenlerdendir. TBH veren kurum olarak 
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bu etmen üzerinde doğrudan etkiye sahip olunamasa da tüketiciler açısından kalite ve etki 

beklentisini doğrudan etkilemektedir (Erbağcı, 2017). 

Toplu Beslenme Hizmetlerini Değerlendirmede Kullanılan Ölçekler 

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi veya geliştirilmesinin ilk adımı hizmet kalitesinin 

ölçülmesidir. Bir işletme hizmet kalite düzeyini doğru bir şekilde ölçebilir ve doğru bilgilere 

ulaşırsa, işletmede hizmet kalitesinde var olan sorunların çözümü için daha etkin çözümler 

geliştirebilecektir. Hizmet kalitesini ölçmek ve değerlendirmek için çeşitli yöntemler vardır. 

Bu yöntemler aşağıda sıralandığı gibidir(Erener, 2018). 

1.1.Benchmarking 

Toplu beslenme sektörü hizmet sektörünün bir parçasıdır ve diğer endüstrilerden müşterilerin 

psikolojik ve fizyolojik dahillerine ihtiyaç duyması sebebiyle farklılık gösterir. Birçok 

seçenekle alakalı deneyim sahibi olan tüketiciler seçenekler arasında çekicilikler, olanaklar, 

vb. bakımdan kıyaslama yapabilmektedirler. (Baranaydın ve Zeybek, 2022). 

Kıyaslama, iki nesnenin belirli bir özellik üzerinden karşılaştırılmasıdır.  Toplu beslenme 

kurumlarında kıyaslama kurumları daha ileriye götürmek maksadıyla yapılmaktadır. 

Kıyaslama (benchmarking) kavramı, bir işletmenin alanının en iyisi olarak görülen bir başka 

işletmeyi örnek alması, bu işletmenin yönetim ve organizasyon şeklini kendine uyarlaması ve 

bu doğrultuda işletmenin iyiye, en iyiye ulaşması yolunda uygulanan bir yönetim tekniğidir 

(Chen ve ark.,2020). 

1.2.Toplam Kalite Endeksi 

Toplu beslenme kurumları doğası gereği üretimin her aşamasında kontrol ve denetime ihtiyaç 

duyar. Özellikle söz konusu bu denetimler toplu beslenme hizmetinin kalite 

belirleyicilerinden biridir. TKY, toplu beslenme kurumlarının yapısında gerçekleştirilen 

üretim faaliyetlerinin her aşamasında hem ürün ve hizmet kalitesinde hem de işletmenin 

rekabet gücünü artırmasında uygulanan yaklaşımlardan birisidir. TKY anlayışına göre müşteri 

memnuniyeti kârdan önce gelir. Çünkü müşteri memnuniyeti uzun vadede yüksek kâr getirir. 

TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üstünde tutan, üretimin her aşamasında kaliteyi 

vurgulayan organizasyon sürecindeki tüm birimlerin bu düşünceyi benimsediği anlayış 

biçimidir (Elvina ve ark., 2022). 

1.3.Servqual Yöntemi 

Hizmet kalitesinin belirlenmesi amacıyla kullanılan Servqual Ölçeği, Parasuraman, V.A. 

Zeithaml ve Leonard L.Berry tarafından geliştirilmiştir. Ölçek genelde müşterin hizmetten 

beklentileri ve algılama düzeyi arasındaki farkı ölçmeye çalışır. Sorular da kendi içerisinde 

beş boyutta değerlendirilmektedir (Jonkisz ve ark., 2022). 

Bazı örnek çalışmalarda ölçekte müşterinin demografik özellikleri de katılmakta ve sonuçlar 

demografik özelliklerle ilişkili değerlendirilmektedir. Parasuraman ve arkadaşları 

araştırmaları için hazırlamış oldukları ölçekte, öncelikle hizmet kalitesini tanımlama, hizmet 

kalitesini etkileyen unsurları belirleme ve buna dayalı hizmet kalitesinin ölçülebilir olması 

için genel bir model geliştirmeye çalışmışlardır. Bu araştırma sonucunda müşteriler açısından 

hizmet kalitesinin tanımı, hizmet beklentileri ve etkileyen unsurlar ve hizmet kalitesinin 
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boyutları konusunda önemli bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, kaliteli bir 

hizmetin sunulabilmesi için müşterilerin hizmet beklentilerinin karşılanması veya bu 

beklentilerin ötesinde hizmet verilmesi gerektiği düşüncesi ağırlık kazanmıştır. (Savaş ve 

Kesmez, 2014). 

 Sonuç olarak hizmet kalitesi, istek veya beklentiler ile algılamalar arasındaki farklılık 

ölçüsüdür. Servqual ölçeği toplam 22 sorudan oluşur ve bu sorular aşağıda verilen tablolarda 

belirtilen kapsamlarda bilgileri araştırır (Chatterjee ve ark., 2022)  

 

1.4.Servperf Yöntemi 

1992 yılında Cronin ve Taylor, SERVQUAL ölçeğini inceleyen ve bu ölçekteki temel 

soruların hizmet memnuniyetine olan ilgisini araştırmışlardır. SERVQUAL ölçeğinin 

performansı ölçmede yetersiz kaldığını öne sürerek, SERVQUAL ölçeğinin içeriğini temel 

alan SERVPERF ölçeğini geliştirmişlerdir. Yaygın olarak kullanılmasına rağmen, Servqual 

idealize edilmiş hizmeti karşılamakla, yani hizmetin müşterinin önceki beklentilerini 

karşılayıp karşılamadığını değerlendirmekle sınırlıdır, Servperf ise en iyi uygulamaları, yani 

istisnai düzeyler arayan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini arar (Kiran, ve Diljit, 2011). 

1.5.Kritik Olaylar Yöntemi (CIT)  

KOT ilk kez Flanagan (1954) tarafından yapılan bir çalışmada ortaya konmuştur. Flanagan’a 

göre KOT, özellikle belirli bir olayla ilgili bütün ayrıntıları öğrenmede ve gelecekte o konuda 

meydana gelebilecek sorunların üstesinden gelmede yardımcı olmaktadır. Zira KOT, insan 

davranışları ile ilgili gözlemler yapılarak bu gözlemlerin uygulamadaki sorunların çözümüne 

katkıda bulunabilecek şekilde sınıflandırılması için özel olarak tanımlanmış prosedürler 

dizisinden oluşmaktadır. Bu teknik, insanların geçmişte yaşadıkları deneyimler hakkında 

hikâyeler anlatmaları fikrine dayanmaktadır.  KOT, belirli bir işletmeye veya döneme ait 

kalite boyutlarına ilişkin çok sayıdaki ve çeşitteki bilgiyi toplamada etkili olabilen bir 

tekniktir. KOT, kritik olaylara ilişkin verilerin toplanarak bu verilerin sınıflandırılması ve 

benzer olayların belli kategorilere ayrılması için kullanılan bir yöntemdir. Tekniğin hizmet 

kalitesini ölçme ve iyileştirmede bir araç olarak kullanılması dört aşamada ele 

alınabilir.  Kritik olayların (veri) toplanması, kritik olayların analiz edilmesi, kritik olayların 

önem derecelerinin belirlenmesi, hizmet kalitesini geliştirmek için harekete geçilmesidir. 

KOT’un hizmet kalitesini geliştirmede bir araç olarak ele alınmasında son aşama, tespit edilen 

kalite aksaklıklarını gidermek amacıyla neler yapılabileceği konusunda bütün çözüm 
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önerilerinin göz önünde bulundurulması gereken bu aşamadır. Her bir iyileştirme projesi için 

gerekli olan adımlar farklı olmakla birlikte, bu aşamada birkaç temel adım belirlemek 

mümkündür (Kiran, ve Diljit, 2011). 

1.6.Linjefly’nin Hizmet Barometresi 

Linjefly’nin Hizmet Barometresi Linjefly’nin hizmet barometresi olarak adlandırılan ölçüm 

tekniği, İsveç iç hat havayolu şirketinde uygulandığından, lokal bir teknik olarak 

nitelendirilmektedir. Barometre, ülkenin çeşitli hava limanlarında müşterilere verilen 

hizmetlerin sürekli ve düzenli olarak değerlendirilmesi ve ölçülmesini esas alan bir 

çalışmadır. Ölçümler yıl içinde değişik zamanlarda belirli seferlerde ağırlanan yolcuların, 

anket yöntemiyle aldıkları hizmet sonucunda algılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

yoluyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından analiz 

edilmiştir. (Ceran ve Çakır Esen, 2018). 

1.7.Grup Mülakat Yöntemi 

Bu yöntem, oluşturulan odak grupta yapılan tartışmaların ve varılan sonuçların 

kaydedilmesiyle gerçekleşir. Bir moderatör yönetiminde ve uygun şekilde seçilmiş 6-8 kişilik 

bir grup içerisinde yapılan yüz yüze görüşmelerden ve tartışmalardan en uygun çözüme 

ulaşılmaya çalışılır. 

1.8.Ġstatistiksel Yöntemler 

Son dönemlerde gelişen teknoloji beraberinde çeşitli istatistiksel yöntemlerin de doğmasını 

sağlamıştır. Çeşitli veri tabanlarında oluşturulacak olan anket vb. veri kaynakları anlamlı 

ilişkiler oluşturarak kurumların kalite düzeylerini değerlendirmek için kullanılabilecek bir 

ölçeğe dönüştürülebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Toplu beslenme sistemleri ülkemizde gün geçtikçe önem kazanan bir nitelik kazanmaktadır. 

Özellikle kadınları çalışma hayatına geçişi, tüketim odaklı kültür entegrasyonu ve daha birçok 

kültürel, sosyal, toplumsal nedenden ötürü ülkemizde daha ileriye taşınması 

hedeflenmektedir. Özellikle sanayileşmede hak ettiği yeri edinen toplu beslenme sistemleri 

rekabetin de etkili olduğu bir alana dönüşerek üreticiler için ilerleme ve iyileştirmeyi şart 

kılmıştır. Toplu beslenme hizmetleri süresince elde edilen ürün, yemek gibi görünse de, 

sistemin kapsamı, ürün ile birlikte uygulama, hizmet gibi birbirini izleyen işlevler ve bu 

işlevler için gerekli araç gereci ve iş ayrıntılarını bilen nitelikli elemanlardan oluşan ekip 

tarafından sağlanmalıdır. Toplu beslenme sistemlerinin hem kuruluşların yönetim sistemi 

içinde yer alması hem de kendisinin bir sistem olması nedeniyle gereken önem verilmelidir. 

Bu sebeple hizmet kalitesi artırılmalı, iyileştirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. Tüm bu 

etkenler dahilinde toplu beslenme sistemleri için yönetmelikler hazırlanmalı, yemek 

servislerinin temiz, cazip, sağlıklı, ekonomik olması için gerekli koşullar ve uyulması gereken 

standartlar belirlenmelidir. Ayrıca toplu beslenme sektöründe bu konunun uzmanı 

diyetisyenlere sorumluluk verilmesi hem sağlıklı beslenmenin sağlanması hem de ekonomik 

kayıpların önlenebilmesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu araştırma da 

göstermektedir ki toplu beslenme sistemleri ve kalite söz konusu olduğunda her zaman bir 

diyetisyene ihtiyaç duyulmaktadır. Toplu beslenme sistemleri gelişen teknoloji ile birlikte 

endüstrileşmeden, sanayileşmeden payını alacak alanlardan bir tanesidir. Kurumlar gelişim ve 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 356



 

 

yeniliğe ayak uydurmak, her daim tercih edilen olmak, sürekli iyilik hali ve ilerleme 

içerisinde olmak için yani kaliteli kurum statüsüne varabilmek için her zaman tüketici ve 

üreticilerin ortak noktasını bulabilen toplu beslenme diyetisyenlerine ihtiyaç duyacaktır.  
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ELLIPTIK YARIMÇIQ CÜMLƏLƏRIN SINTAKTIK-SEMANTIK 

XÜSUSIYYƏTLƏRI 

 

Abbasov Ədalət 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji universitetinin 

“Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası” 

kafedrasının dosenti 

 

XÜLASƏ 

Yarımçıq cümlələrin xüsusi və maraqlı struktur-semantik tiplərindən biri də elliptik tipli 

cümlələrdir. Bu cür cümlələr vasitəsilə fikrin ekspressiv, canlı və qənaətlə ifadəsi olduqca 

asan olur. Elliptik cümlələr xəbəri buraxılmış yarımçıq cümlələrin xüsusi növü hesab edilir.. 

Üzvlərinin buraxılması cəhətdən eyni struktura malik olmaları bu fikri söyləməyə əsas verir. 

Buraxılmış üzvlər mətnin ümumi semantik ehtiyacından doğan tələbə görə bərpa edilə bilir. 

Analoji strukturlu olmaları yarımçıq cümlə ilə elliptik cümlələri struktur-semantik cəhətdən 

eyniləşdirmir: 

a) Yarımçıq cümlələrdə mübtədanın, xəbərin, tamamlığın buraxılması nitq aktında 

müşahidə olunduğu halda, elliptik tipli yarımçıq cümlə strukturunda təkcə xəbərin buraxıldığı 

qeydə alınır. 

b) Belə ki, xəbəri buraxılmış digər yarımçıq cümlələrdə xəbər özündən əvvəlki qonşu 

cümlədə yaxud mətnin ümumi semantikasında işlənir. Elliptik yarımçıq cümlələrdə isə 

buraxılmış xəbər əvvəlinci cümlədə olmur, cümlənin və ümumilikdə mətnin məzmununu 

əsasında müəyyənləşdirilib, bərpa edilə bilər. 

Obrazlılığın qrammatik səviyyə göstəricisi sayılan ellipsis cümlədə ya sözlərin, yaxud da 

müəyyən bir şəkilçinin və hissəciyin ixtisarı ilə struktur dəyişikliinə səbəb olur ki, bu işlənmə 

məqamında rəngarəng məqsdələrlə nəticələnir. 

Azərbaycan dilçiliyində T.Əfəndiyeva elliptik cümlələrdə xəbərin hər iki ifadə vasitələrinin 

işlənmədiyini göstərir. A.Həsənov elliptik cümlələrdən “Müstəqil işlənən xəbərsiz yarımçıq 

cümlələr” başlığı altında danışır. 

Açar sözlər:  ekspressiv, struktur-semantik tip, analoji struktur, qrammatik səviyyə, elliptik 

cümlə, semantik ehtiyac, konseptual-situasiya,  yarımçıq cümlə, struktur dəyişiklik 
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СИНТАКТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 

НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

РЕЗЮМЕ 

Одним из особых и интересных структурно-семантических типов неполных 

предложений являются эллиптические предложения. Посредством таких предложений 

довольно легко выразить мысль выразительно, образно и экономно. Эллиптические 

предложения считаются особым типом неполных предложений с опущенными 

новостями Тот факт, что их члены имеют одинаковую структуру в отношении 

опущения, дает основание высказывать такое мнение. Пропущенные члены могут быть 

восстановлены по требованию, вытекающему из общей смысловой необходимости 

текста. Тот факт, что они имеют схожую структуру, не отождествляет структурно и 

семантически неполные предложения и эллиптические предложения: а) В неполных 

предложениях в речевом акте наблюдается опущение подлежащего, сообщения и 

завершения, тогда как в структуре эллиптического неполного предложения опущено 

только сообщение. б) Так, в других неполных предложениях, где сообщение опущено, 

сообщение используется в предшествующем соседнем предложении или в общей 

семантике текста. В эллиптических неполных предложениях пропущенное сообщение 

находится не в первом предложении, его можно определить и восстановить исходя из 

содержания предложения и текста в целом. Многоточие, считающееся показателем 

образности грамматического уровня, вызывает структурное изменение предложения 

либо за счет сокращения слов, либо определенного суффикса и частицы, что приводит 

к различным целям в момент обработки. В азербайджанском языкознании Т. 

Эфендиева показывает, что оба средства выражения новости не используются в 

эллиптических предложениях. А. Гасанов рассказывает об эллиптических 

предложениях под названием «Самостоятельные неполные предложения». 

Ключевые слова: экспрессивный, структурно-семантический тип, аналогичная 

структура, грамматический уровень, эллиптическое предложение, смысловая 

потребность, концептуальная ситуация, неполное предложение, структурное 

изменение. 
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SYNTACTIC-SEMANTIC FEATURES OF ELLIPTICAL INCOMPLETE 

SENTENCES 

ABSTRACT 

One of the special and interesting structural-semantic types of incomplete sentences is 

elliptical sentences. Through such sentences, it is quite easy to express the thought 

expressively, vividly and economically. Elliptical sentences are considered a special type of 

incomplete sentences with omitted news. The fact that their members have the same structure 

in terms of omission gives reason to express this opinion. Omitted members can be restored 

according to the requirement arising from the general semantic need of the text. The fact that 

they have a similar structure does not structurally and semantically identify incomplete 

sentences and elliptical sentences: a) In incomplete sentences, the omission of the subject, 

message, and completion is observed in the speech act, while in the structure of the elliptical 

incomplete sentence, only the message is omitted. b) So, in other incomplete sentences, where 

the message is omitted, the message is used in the previous neighboring sentence or in the 

general semantics of the text. In elliptical incomplete sentences, the missed message is not in 

the first sentence, it can be determined and restored based on the content of the sentence and 

the text in general. Ellipsis, which is considered a grammatical level indicator of 

figurativeness, causes a structural change in the sentence by shortening either words or a 

certain suffix and particle, which results in various purposes at the time of processing. In 

Azerbaijani linguistics, T. Efendiyeva shows that both means of expression of news are not 

used in elliptical sentences. A. Hasanov talks about elliptical sentences under the title 

"Independent incomplete sentences". 

Keywords: expressive, structural-semantic type, analogical structure, grammatical level, 

elliptical sentence, semantic need, conceptual-situation, incomplete sentence, structural 

change 

 

GİRİŞ 

Yarımçıq cümlələrin xüsusi və maraqlı struktur-semantik tiplərindən biri də elliptik 

cümlələrdir. Bu cür cümlələr vasitəsilə fikrin ekspressiv, canlı və qənaətlə ifadəsi olduqca 

asan olur. 

“Bu cümlələrin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların tərkibindən fikrin tamlığı 

üçün əsas olmayan və lazım olsa belə çox asanlıqla təsəvvür olunan, kontekstdə ifadə 

olunmuş ümumi mənaya görə bərpası mümkün olan xəbəri buraxılır” [161,s. 325]. 

Məsələn: 
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Maşında oturanlar birdən-birə qabaqlarında peyda olmuş bu heyvanı tanımadılar: 

- Canavar... 

- Çaqqal... 

- Ət aparır... 

- İtdi... 

Yaxud: 

Molla Əsədulla: 

- Tanıyırsan, dadaş? 

- Hamısını. 

- Hamısını? 

- Çoxunu [176, s.263, 264]. 

Verilmiş nümunələrə diqqət etdikdə xəbərin buraxıldığını müşahidə edirik. Deyə bilərik 

ki, həmin cümlə strukturlarındakı yarımçıqlıq formal-qrammatik səciyyəyə malikdir. Məna 

aspektindən yanaşdıqda həmin konstruksiyaların leksik-qrammatik baxımdan tam sintaktik- 

semantik xarakterə malik olduğunu görürük. Buraxılmış üzvlər mətnin ümumi semantik 

ehtiyacından doğan tələbə görə, bərpa edilə bilir. 

Elliptik cümlələr xəbəri buraxılmış yarımçıq cümlələrin xüsusi növü hesab edilir. 

üzvlərinin buraxılması cəhətdən eyni struktura malik olmaları bu fikri söyləməyə əsas verir. 

Analoji struktur tipli konstruksiya olmaları onları heç də bütün struktur cəhətləri baxımdan 

eyniləşdirmir: 

a) Yarımçıq cümlələrdə mübtədanın, xəbərin, tamamlığın buraxılması nitq aktında 

müşahidə olunduğu halda, elliptik tipli yarımçıq cümlə strukturunda təkcə xəbərin buraxıldığı 

qeydə alınır. 

b) xəbərinin buraxıldığı və bərpası mövqeyinə əsasən də elliptik tipli yarımçıq cümlə 

növü kontekstual yarımçıq cümlələrdən fərqlənir. Belə ki, xəbəri buraxılmış digər yarımçıq 

cümlələrdə xəbər özündən əvvəlki qonşu cümlədə, yaxud mətnin ümumi semantikasında 

işlənir. Elliptik tipli yarımçıq cümlələrdə isə buraxılmış xəbər əvvəlinci cümlədə olmur, 

cümlənin və ümumilikdə mətnin məzmunu əsasında müəyyənləşdirilib, bərpa edilə bilir. 

c) Başqa bir məqamı da xüsusi qeyd etmək azımdır ki, xəbəri buraxılmış digər 

konstektual yarımçıq cümlə mətndən kənar, yəni müstəqil işləndikdə heç bir fikir və sintaktik 

məna ifadə etmir. Elliptik tipli yarımçıq cümlələrdə isə ictimai semantik çəki olduğuna görə 

mətn olmadan da müstəqil işlənə və fikir ifadə edə bilir. 

d) Yarımçıq cümlələrdə - kontekstual xəbərsiz yarımçıq cümlələrdə buraxılmış üzv sırf 

üslubi səciyyə daşıyır. Lakin elliptik tipli yarımçıq cümlələrdə xəbərin buraxılması xüsusi 
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fikri məqsədə xidmət edir. 

Obrazlılığın qrammatik səviyyə göstəricisi sayılan ellipsis cümlədə ya sözlərin, yaxud 

da müəyyən bir şəkilçinin və hissəciyin ixtisarı ilə struktur dəyişikliyinə səbəb olur ki, bu da 

işlənmə məqamında rəngarəng məqsədlərlə nəticələnir. 

Aforizmlərin, atalar sözlərinin semantik çalarları müxtəlif məqsədlərə xidmət etdiyi 

kimi, struktur əlaməti və məzmunu cəhətdən bunlara oxşar olan elliptik tipli yarımçıq 

cümlələr də təxminən eyni ideyanın daşıyıcısı kimi çıxış edir. 

Məsələn: 

1) İgidin başı qalda gərək 

2) Nə tüfəngə çaxmaqdır, nə sünbəyə taxmaq. 

3) Əvvəl evin içi, sonra çölü. 

4) İçim özümü yandırır, çölüm özgəni. 

Birinci cümlədə məqsəd subyektin bütün çətinliklərə dözümlü olmasının zəruriliyinin 

göstərilməsi, ikinci bacarıqsızlığa, yaramazlığa işarə, üçüncü də işin qaydası, ardıcıllığının 

gözlənilməsi, dördüncü cümlədə isə çarəsizliyin diqqətə çatdırılması ifadə edilir. 

Dilçilik ədəbiyyatında yarımçıq cümlələrin araşdırılmasında diqqət çəkən məsələlərdən 

biri də elliptik cümlələrin tədqiq tarixidir. İstər türkoloji ədəbiyyatda, istərsə də rus 

dilçiliyində problemin həllinə bu və ya digər dərəcədə yer verilmişdir. 

Azərbaycan dilçiliyində də məsələnin həlli istiqamətində müəyyən işlər görülmüş, bir 

sıra əsərlər nəşr edilmşidir. Elliptik cümlələrin tədqiq tarixi haqqında mövqelər, fikir və 

mülahizələr rəngarəng və maraqlıdır. 

...Bəzi alimlər elliptik cümlələrin xarakterik xüsusiyyətləri barədə bəhs etmir. Məsələn; 

S.Vtoskelmann bunlara aid örnəklər verməklə kifayətlənir: “Qəhrəman çarpışmada, müdrik 

yığıncaqda”, “Müdrik özünü düşmən qarşısında, alçaq isə dedi-qoduda” və s. 

Digər bir tədqiqatçı olan A.S.Emre də özündən əvvəlki həmkarı kimi eyni mövqedən 

çıxış edərək, onu (elliptik cümlələri) başqa struktur tipli cümlələrlə müqayisə obyektinə 

çevirmir, sadəcə nümunələr əsasında təzahür etdirir. 

Müəllif elliptik cümlələrdən “xəbəri mətndən anlaşılan cümlələr” adı altında nümunələr 

verməklə kifayətlənmişdir. 

Məsələn:  

“Kiskin sirke kabına zarar” (“verir”) “Kol” kırılsa yen kində baş yarsisi bürk içinde” 

(“kalmalıdır”). 

V.İ.Aslanov ellipsisin feili idarə ilə əlaqədar olan növlərinə aid nümunələr verir. 

Məsələn: Bərqi-ahim kök yüzin dutmuş, sirişkim yer yüzin, söhbətimdən həm bühuş etmiş 
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tənəffür, həm tüyür (Füzuli); sonanı göldə, tərlanı çöldə. 

Azərbaycan dilçiliyində T.Əfəndiyeva elliptik cümlələrdə xəbərin hər iki ifadə 

vasitələrinin işlənmədiyini göstərir və başqa növləri ilə müqayisə edərək, seçilən əlamətlərini 

önə çəkir, struktur və semantik cəhətlərindən epizodik şəkildə söhbət açır. 

A.Həsənov elliptik cümlələrdən “Müstəqil işlənən xəbərsiz yarımçıq cümlələr” başlığı 

altında danışır. Burada elliptik cümlələrin iki növü (monoloq nitqində və dialoq nitqində 

işlənənləri) verilir: Məsələn: 1) Bizə görə nə qulluq? 2) Novruzov, oraya gəlsəm bir vaqon 

nöqsan çıxaracam. Müəllif “Müstəqil işlənən xəbərsiz yarımçıq cümlələrin başqa növ 

yarımçıq cümlələrdən fərqlənən cəhətlərini isə qeyd etmir. 

Z.Budaqova yazır: “elliptik cümlələr xəbəri buraxılmış yarımçıq cümlələrin bir 

növüdür. Çünki bunlarda xəbərsiz yarımçıq cümlələrin başqa növlərində olduğu kimi xəbər 

buraxılır” [68, s. 174]. 

Bəzi rus dilçiləri elliptik cümlələrdən yarımçıq cümlələr bəhsində məlumat vermişdir. 

Elliptik cümlələrin səciyyəvi əlamətlərini yarımçıq cümlələrin digər növləri ilə 

müqayisədə fərqləndirici amil kimi qəbul edərək, onları belə cümlə konstruksiyalarının xüsusi 

bir tipi kimi şərh etmişlər. 

...Belə ki, A.A.Şaxmatov xəbəri buraxılmış bu cür cümlələri “pozulmuş yarımçıq 

cümlələr” (naruşennıye nepolnıye predlojeniya) adlandırır. Müəllifin subyektiv mülahizəsinə 

görə belə cümlələrdə əsasən feili xəbər, bəzən isə qısaldılmış sifət buraxılır. 

A.M.Peşkovski elliptik cümlələrdən “sabit yarımçıq cümlələr” (stasionarnıye nepolnıye 

predlojeniya ) termini altında bəhs etmişdir. Belə cümlələrə dair çto s vami? Çto s ney? 

Dobroqo zdorovya və s. kimi misallar verir. 

Müəllif belə cümlələrdə struktur-semantik yarımçıqlığın təhlil əsasında təzahür 

edildiyini söyləyir. 

“Qrammatika russkoqo yazıka” elliptik tipli cümlələrdən “xəbəri buraxılıb müstəqil 

işlənən yarımçıq cümlələr” istilahı adı altında bəhs edilir. Kitabda qeyd edilir ki, bu struktur 

tipli cümlələrdə təkcə feili xəbər işlənmir. Məsələn: V dom şum. Mİ-narod. Kuda tı? – 

Paraxod k berequ. Ya çerez okno və s. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilən fikir və mülahizələrə əsasən deyə bilərik ki, bəzi 

səciyyəvi cəhətlərini istisna etsək “elliptik cümlələri sadə cümlənin müstəqil bir növü kimi, 

yəni yarımçıq cümlədən ayrı izah etmək olmaz. Aşağıda qeyd edilən əlamətlərə əsasən 

götərdiyimiz mülahizənin doğruluğu qənaətinə gəlmək mümkündür: 

1) Yarımçıq cümlələrdə tamamlığın, xəbərin, mübtədanın buraxılması mümkün 

olduğu halda, elliptik tipli yarımçıq cümlələrdə yalnız xəbər buraxılmış olur. 
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2) Xəbəri buraxılmış başqa yarımçıq cümlələrdə xəbər əvvəlinci cümlədə və 

kontekstdə olur, elliptik tipli yarımçıq cümlələrdə isə buraxılmış xəbər cümlənin, kontekstin 

ümumi semantik kütləsinə əsasən müəyyənləşdirilir və zərurət duyulduqda bərpa oluna bilir. 

Elliptik cümlələrin sintaktik-semantik strukturunu əyaniləşdirəsi olsaq, təxminən belə 

bir sxem alınar:  

Nümunə: əvvəl evin içi, sonra çölü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem .3. 8 .Elliptik cümlələrin sintaktik-semantik strukturuna dair. 
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ÖZET 

Elma (Malus domestica L.) Rosaceae familyasının Malus cinsine ait yumuşak çekirdekli bir 

meyvedir. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde elma yetiştiriciliği yapılmasına rağmen 

Orta Karadeniz ve Kuzey Anadolu yetiştiricilik için en uygun kültür merkezleridir. Elma 

kendi kökleri üzerinde yetiştirildiğinde taç uzunluğu 10-12 metreye kadar uzayabilmektedir. 

Fakat elmalarda birçok farklı tür ve çeşitlerde gelişme gücü farkı vardır. Son yıllarda bodur 

anaçlar elma yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan elma 

çeşitlerinin birçoğu diploit yapıya sahiptir. Soğuğa dayanım bakımından en iyi meyve 

türlerden biridir. Tam dinlenme döneminde -40
o
 C’ye kadar dayanım gösterir. Çiçekler geç 

açtığından dolayı ilkbahar geç donlarından pek etkilenmezler. Tozlanma döneminde yağmur 

ve sis gibi iklimsel olaylar döllenmeyi olumsuz etkilemekte ve verimi düşürmektedir. 

Dünyada uzun yıllardan beri elmada hasat sonrası kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla 

uygun depolama ve pazarlama koşullarının belirlenip geliştirilmesi konusunda çalışılmaktadır. 

Elma ince kabuklu ve darbelere karşı dayanıklı olmaması nedeniyle özenle hasat edilmesi 

gerekir. Hasat yapılırken mekanik zararlanmaların olmamasına dikkat edilmelidir. Meydana 

gelebilecek mekanik bir zararlanma hastalıklar için zemin hazırlamakta ayrıca su kaybı, 

solunum ve etilen salınımını artırmakta dolayısıyla depo ömrünü azaltmakta ve ürün 

kayıplarına yol açmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Elma, Yetiştiricilik, Muhafaza. 

1. GİRİŞ 

Elma (Malus domestica L.) Rosaceae familyasının Malus cinsine ait yumuşak çekirdekli bir 

meyvedir. Batı Asya-Avrupa, Doğu Asya, Orta Asya ve Kuzey Amerika olmak üzere 4 gen 

merkezi olduğu kabul edilmektedir. Bu gen merkezlerinde 30’dan fazla türü bulunmaktadır. 

Ülkemizde, Karadeniz’in iç kısımları ve Toros’larda M. sylvestris ve M. orientalis elma türleri 

doğal olarak yetişmektedir (Özbek, 1978; Ünal, 2011). 

Ülkemiz bahçe bitkileri yetiştiriciliği bakımından büyük oranda çeşit zenginliğine sahip olup 

birçok meyvenin gen merkezi konumundadır. Birçok meyvenin anavatanı olan ülkemiz, 

elmanın da anavatanı olarak kabul edilmektedir (Ülkümen, 1938; Özbek, 1978). 
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Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde elma yetiştiriciliği yapılmasına rağmen Orta 

Karadeniz ve Kuzey Anadolu yetiştiricilik için en uygun kültür merkezleridir. Dünyadaki 

elma çeşit sayısı 6 500'ü aşmaktadır (Acar, 2009). Türkiye'de ise 500'den fazla çeşit 

bulunmaktadır (Anonim, 1995). 

Elma yetiştiriciliğinin tarihte tam olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte 4 bin yılı 

aşkın bir süredir yapıldığı bilinmektedir (Ünal, 2011). Ülkemizde elma bahçe bitkileri 

yetiştirilme alanı bakımından üzümden sonra 2. sırada yer almaktadır. Elmanın son yarım 

asırlık bir sürede üretimi 20 kat artış göstermiş olup 3 milyon ton üretim ile Çin’den sonra en 

çok elma üretimi yapan ülke konumuna ulaşmıştır (FAO, 2018). Türkiye’de elma üretiminde 

son yıllarda ciddi bir artış olmasına rağmen üretimde kalite standartlarının henüz 

yakalanamamış olması ihracatın miktarının düşük olmasına neden olmaktadır (Uzundumlu ve 

ark., 2009). 

Elma dünya üzerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan bir meyvedir. Taze olarak 

tüketiminin yanı sıra kurutularak tüketimi, reçel yapımında kullanımı, meyve suyu, konserve 

ve sirke olarak tüketimi dahası diğer meyvelere kıyasla taze olarak depolarda 8-10 ay 

muhafaza edilmesi elmanın popüler ve tercih edilen bir meyve olmasını sağlamıştır (Ünal, 

2011).  

2. Morfolojisi 

Elma kendi kökleri üzerinde yetiştirildiğinde taç uzunluğu 10-12 metreye kadar 

uzayabilmektedir. Fakat elmalarda birçok farklı tür ve çeşitlerde gelişme gücü farkı vardır. 

Son yıllarda bodur anaçlar elma yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu anaçlar 

üzerine aşılı elma çeşitlerinin taç yüksekliği 3-5 metre ve taç genişliğinin 1-2 metre 

olmaktadır. Kök şekli saçak kök olup yüzeye yakın gelişim gösterirler. Bodur anaçların 

kökleri çöğür anaçlara kıyasla daha ince ve zayıf yapıda olmaktadır. Bu nedenle tam bodur 

anaçlar üzerine aşılı elma ağaçları yetiştiriciliğinde herekleme kullanılmalı ve ağaçların kök 

kısmından devrilmesi önlenmelidir. Elmanın gövdesi sert olmayan, çabuk kırılan ve düz bir 

yapıya sahiptir. Güneş yanıklığına karşı hassastır. Zayıf gelişim gösteren çok yaşlı dallar 

üzerinde kısa meyve dalları bulunur bu meyve dalları üzerinde genellikle çiçek tomurcukları 

barındırır. Oluşan bu dallara topuz, kargı, dalcık, kese, çıtanak gibi isimler verilmektedir. Kısa 

dalların uç kısımlarına yakın boğumlarda genellikle çiçek tomurcuğu oluşmaktadır. Kuvvetli 

gelişen dallar ise çiçek tomurcuğu oluşturmaz bu dallar odun dalları olarak adlandırılır. 

Tomurcuklar, çiçek tomurcuğu ve sürgün tomurcuğu olmak üzere iki sınıfta incelenir. Ayrıca 

iyi gelişim gösteren sürgünlerin alt kısmında bulunan boğumlarda uyku halinde gözler 

mevcuttur. Çiçek tomurcukları 4-10 adet çiçek ve 5-6 adet yaprak oluşturur. Bu tomurcuklara 

karışık tomurcuk denir. Elma diğer birçok meyveye göre çiçeklerini geç açar. Oluşan çiçekler 

hüzme halinde ana sap üzerinde çoklu çiçek açmaktadır. Çiçekler erselik karakterdedir. Bir 

çiçek 5 taç, 5 çanak yaprak ve 15- 20 erkek organ barındırır. Taç yapraklar pembe, açık 

kırmızı ve beyaz renklerde olabilir. Dişi organ 5 karpelli ve her karpelde dişicik borusu 

bulunmaktadır. Döllenme gerçekleştiğinde her karpelde 2 adet tohum yani bir meyvede 

toplamda 10 adet tohum oluşturur. Meyve yumurtalık ile çiçek tablasının etlenip sulanması ile 

oluştuğundan dolayı yalancı meyve sınıfına girmektedir. Meyveler birçok farklı şekil, renk, 

irilik, tat ve aroma özellikleri gösterebilmektedir. Meyveler olgunlaşma dönemi bakımından 
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da farklılık gösterebilmektedir. Olgunlaşma dönemlerine göre yazlık elmalar, güzlük elmalar 

ve kışlık elmalar olarak üç gruba ayrılmaktadır. Ülkemizde haziran ayından kasım ayına kadar 

farklı dönemlerde olgunlaşan elmalar bulunmaktadır (Ünal, 2011). 

3. Döllenme Biyolojisi 

Yetiştiriciliği yapılan elma çeşitlerinin birçoğu diploit yapıya sahiptir. Fakat Furunüstü, 

Çakırdaklı, Hüryemez, Jonagold, staymared gibi triploid çeşitler de mevcuttur. Bu çeşitler 

canlı çiçek tozu oluşturmadıklarından dolayı hem kendine verimli değildir hem de tozlayıcı 

olarak kullanılamamaktadır. Breburn, Red Delicious, Fuji gibi birçok çeşit kendine kısırdır.  

Tam çiçek yapısına sahip olmalarına rağmen uyuşmazlık nedeniyle kendine verimsizdir. Bu 

çeşitler ile bahçe kurulumu yapıldığında mutlaka tozlayıcı çeşitler ile kurulum yapılmalıdır. 

Ayrıca Gala, Golden Delicious, Elstar, Johanatan, Granny Smith gibi elma çeşitleri kısmen 

kendine verimlidir bu çeşitler ile bahçe kurulumu gerçekleştirildiğinde tozlayıcı çeşit 

kullanmak verimi artırmaktadır. Ticari olarak yetiştiriciliği yapılan bahçelerde tozlayıcı çeşit 

kullanılmalıdır. Tozlayıcı çeşit kullanılırken ana çeşitle aynı dönemde çiçek açması, diploit 

yapıda olması, bol ve canlı çiçek tozu oluşturması, ana çeşitle uyuşmazlık sorunu olmaması, 

ticari değeri yüksek olması, gençlik kısırlık dönemi ana çeşitle aynı olması, peryodisite 

göstermemesi gerekir. Eğer tozlayıcı çeşidin ticari değeri ana çeşitten düşük, fakat tozlayıcı 

özelliği yüksekse %12-15 oranında tozlayıcı çeşit kullanılmalıdır. Tozlayıcı çeşidin ticari 

değeri ana çeşit kadar yüksek ise daha fazla tozlayıcı çeşit kullanılabilir. Çiçekler böcekler ile 

tozlandığından 4 dekara 1 arı kovanı koyulması tozlanma için önerilmektedir (Ünal, 2011). 

4. İklim ve Toprak İstekleri 

Elma soğuğa dayanım bakımından en iyi meyve türlerden biridir. Tam dinlenme döneminde -

40
o
 C’ye kadar dayanım gösterir. Çiçekler geç açtığından dolayı ilkbahar geç donlarından pek 

etkilenmezler. Tozlanma döneminde yağmur ve sis gibi iklimsel olaylar döllenmeyi olumsuz 

etkilemekte ve verimi düşürmektedir. Meyve döneminde dolu yağışları meyvelere zarar 

vermekte kaliteyi ve ürün miktarını düşürmektedir. Hatalı budama işlemi sonucunda ağaç 

gövde yanıkları oluşabilmektedir. Nispi nem oranı düşük olan bölgelerde gölgeleme yapılması 

gerekmektedir. Elmanın soğuklama ihtiyacı 1000 ile 3000 saat arasında değişmekte olup 

bölgeye uygun çeşit seçimi yapılması gerekir. Elma yetiştiriciliği için uygun olan bölgeler 

kışları soğuk, yazları serin ve nispi nemi yüksek olan bölgelerdir. Elma saçak kök yapısına 

sahip olması nedeniyle ağır topraklarda gelişimi diğer meyvelere kıyasla daha iyidir. Birçok 

farklı toprak türüne tipine uyumu iyidir (Ünal, 2011). 

5. Hasat 

Elma bahçelerinde en önemli olan konulardan biri hasat zamanının doğru tayin edilmesidir. 

Elma ince kabuklu ve darbelere karşı dayanıklı olmaması nedeniyle özenle hasat edilmesi 

gerekir. Hasat yapılırken mekanik zararlanmaların olmamasına dikkat edilmelidir. Toplama 

kovalarına koyulurken veya taşınırken dikkat edilmesi gerekir. Meydana gelebilecek mekanik 

bir zararlanma hastalıklar için zemin hazırlamakta ayrıca su kaybı, solunum ve etilen 

salınımını artırmakta dolayısıyla depo ömrünü azaltmakta ve ürün kayıplarına yol açmaktadır.  

Elma klimakterik bir meyve olduğundan hasat zamanı çeşitlere göre farklılık göstermektedir. 

Yazlık elmalar depolanmadığı için yeme olgunluğuna eriştiğinde hasat yapılmalıdır. Kışlık 
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elmalarda veya depolanacak elmalarda ağaç olumu döneminde hasat yapılmaktadır. Hasat 

edilirken meyve eti sertliği, çeşide özgü irilik, tam çiçeklenmeden sonra geçen gün sayısı, 

kabuk rengi, sapın daldan kopma durumu, nişasta oranı gibi etmenler göz önüne alınarak 

hasat yapılmalıdır (Ünal, 2011). 

6. Muhafaza Yöntemleri 

Elma, klimakterik özellik gösteren ve uzun depolama ömrüne sahip bir meyve türüdür. 

Genellikle çeşitlere göre değişmekle birlikte Normal Atmosfer (NA) soğuk hava depolarında 

4-6 ay depolanabilmektedir. Yazlık ve orta mevsim çeşitlerinin depo dayanım süreleri geççi 

çeşitlere göre daha kısa sürelidir. Dünyada uzun yıllardan beri elmada hasat sonrası kalite 

kayıplarını en aza indirmek amacıyla uygun depolama ve pazarlama koşullarının belirlenip 

geliştirilmesi konusunda çalışılmaktadır. Hasatta yeterince özen gösterilmemesi sonucunda 

oluşan zararlanmalar hastalık etmenlerini etkin hale getirmekte ve kalite kayıplarını da 

hızlandırmaktadır. Elmaların depolama süresi; meyve eti sertliği, ağırlık kaybı, meyve asitliği, 

meyve kabuk yanıklığı, aşırı olgunlaşma nedeniyle yumuşama ve çürümeler (Özüpek, 2010) 

ve mikrobiyal zararlanmalar tarafından belirlenmektedir (Karaçalı, 2009). 

Diğer gıdalardan farklı olarak taze meyve ve sebzeler hasattan sonra ürün gelişmesini 

tamamlarken, etilen üretimi ve solunum gibi devam eden metabolik olaylar çerçevesinde 

ürünlerin olgunlaşması hızlanarak bozulmalara ve raf ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır 

(Mastromatteo ve ark., 2010; Sharma ve ark., 2009). 

Yenilebilir film ve kaplamalar çoğunlukla işlenmiş gıda ürünleri veya taze dilimlenmiş 

ürünlerin raf ömrünün korunmasına yönelik uygulamalar olsa da taze meyve ve sebzelerde de 

kaliteyi koruması, su kaybı ve metabolizma hızını yavaşlatarak depolama ömürlerini olumlu 

yönde etkilemektedir (Olivas ve Barbosa-Canovas, 2005). Özelikle lipit bazlı kaplama 

materyalleri meyve dış görünüşünü iyileştirerek ürünün albesini arttırmaktadır. 

Meyve ve sebzeler hasat sonrası hızlı metabolik olaylardan ve solunum hızından dolayı hızlı 

bir şekilde bozulduğundan, yenilebilir kaplama uygulamaları modifiye atmosfer etkisi 

yaratmaktadır. Yenilebilir kaplamalar; taze ürünlerin çevresinde bir bariyer oluşturarak 

ürünlerin nem kaybını, aroma kaybını, renk değişimini, solunumunu ve oksidasyonunu 

azaltarak, taze meyve ve sebzelerin genel görünüşünü korumaya yardımcı olmakta ve 

ürünlerin raf ömrünü uzatmaktadır (Olivas ve Barbosa-Canovas, 2005; Ayrancı ve Tunç, 

2004). 
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ünlenen Alishir Navai, eserlerini Türkçe (Çigatay) "Navai" ve Farsça "Fani" mahlaslarıyla 

yazmıştır. 

Lirik yazı yöntemi Alishir Navai'nin çalışmasında önemli bir rol oynar. Lirik eserleri 5 divan 

şeklinde tasarlanmış, 4 tanesi Türkçe, 1 tanesi Farsçadır. 4 Türkçe divan genel adı "Anlam 

Hazinesi" olarak bilinmektedir. Alishir Navai ilk Türk divanını hükmdar Hüseyin Baygaran'ın 

tavsiyesiyle derlenmiştir. Şairin yakın arkadaşı A.Cami'ye Türkçe yazdığı şiirlerinin 4 divan 

şeklinde derlemesini tavsiye etmiştir. A. Navai "Mizanul-ovzan" adlı eserde mısra sayısı "25 

bine yaklaşan Türkçe yazılmış 4 divan" hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca şairin 1499 yılında 

tamamladığı "Muhakamatül-lüghateyn" adlı eserinde divanını Türkçe yazma sebepleri ile ilgili 

düşünceler kulağa oldukça ilginç geliyor: “Çünkü bu yolda cesaretim üstündü ve ilacım 

korkuydu. Bu gülşenin yanından kayıtsız geçmesine izin vermedi. Tatmin edici değil ve sıhhiye 

birliklerim o dünya boşluğuna Türk misali yürüyüşler yaptı, o benim hayal kuşum kanatlar uçsuz 

bucaksız gökyüzünde dalgalandı ve o mücevher hazinesinden kalbim paha biçilemez değerli 

olanları seçti. Kalbimin kahkahası o kahkahadan çok daha hoş mis kokulu güller ve leylaklar 

topladı. Bu hediyelerle ve bu zenginliklerle zengin olmak rüzgâr ehli karşısında onun çiçeklerini 

bol bol temin edebildim. (1) 

“Mizanul-ovzan'”ın Türkçe yazılmasına ilişkin Navai'nin şu görüşleri gururunun teyididir: 

"Türkçe yazdım. Her mısrasını cığatay sözleriyle süsledim, işte bu öyle bir dil ki, hiç bir şair ona 

el uzatamamış, hiç bir yazar buna ulaşamamıştır (2). 

Navai "Garaibüs-siğar" ("Çocukluğun Mucizeleri"), "Navadirush-shabab" ("Gençlik kaşlar"), 

"Badayil-vasat" ("Orta Çağ tuhaflıkları") ve "Favaidul-kibar" ("Yaşlılığın Faydaları") başlıkları 

altında Türkçe olarak 4 divan derlemiştir. Özellikleri ve hangi çağda yazıldıkları hakkında 

"sözlük" şu bilgileri veriyor: "Bunlardan biri de 'Çocukluk Mucizeleri' çocukluğumun tekrarı ve 

kurgusundan kalma bir anımdır. Garip kelimeler kisvesine ve elin kalbine o memleketin 

insanlarının ateşiyle harikulade mânâları giydirdim ve ısındırdım. 

Bunlardan biri, içinde bir gencin bulunduğu "Gençliğin Kaş Taşları" ("Navadiruş-Şebab") 

divanıdır. İhtiyarlığımda kalemimden divana ve süs kavunlarına döküldü beyanım: O 

mücevherler gösterisi içinde gençliğin terekesini kovaladım ve o malikanenin delikanlıları 

kalpten sabır kararları aldım. 
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"Orta yaşın tuhaflığı" ("Badayil-wasat") divanı, yaşam çağlarının bir rüyasıdır. Kalemi, 

süsüne nakış, süsüne büyü vermiş: o sanatkâr sözler. Gönüllerin kapısını aşk taşıyla dövüp, o evi 

fitne ve musibet ateşinde yaktım. 

Bunlardan biri de hayatın bir muamması olan "İhtiyarlığın Faydaları" ("Fevaidul-kibar") 

divanıdır. Onun çağında benim hayal gücümün kalemiyle Çinli ressamların gıpta edeceği, cennet 

parmaklıklarının gıpta edeceği bir dekorasyon yaptı. O zaman bu dünyanın yöneticilerine fayda 

sağlayan şehvet ateşinden su içip verdim” (3)  

Navai'nin sözleri tür açısından oldukça çeşitlidir. Gazel, kaside, mukhammas, mustazad, 

rubai, tuyug ve diğer şiirsel imgeleri kullanan yazar şiirin ve bir bütün olarak Türk şiirinin 

sanatsal ifade olanaklarını büyük ölçüde genişletti,Türk dili şiirinin Doğu'da ün kazanmasını 

sağlamıştır. A. Navai farklı türlerde gezinme yazdığı şiirler sadece çizgi, ağırlık, içerik 

bakımından değil, aynı zamanda sanatsal ifade araçları açısından da dikkat çekiyor: 

Saqi meni xar-xardan eyle xilas, 

Gel gül üzün aç bahardan eyle xilas. 

Ya mey verü intizardan eyle xilas 

Ya öldürüben xumardan eyle xilas. 

A.Navai'nin sözlerinin temeli gazellerdir. Anlam derinliği ile öne çıkan "ortak gazel üslubu" 

ile sade ve anlaşılır gazeller yaratmıştır. Bu anlamda kendisine “gazel mülkü sultanı” denilmesi 

tesadüf değildir. Gazelleri mana dolu ve akıcıdır: 

Sebze gördüm, xetti-sebri-yar düşdü könlüme, 

Lale gördüm, arizi-dildar düşdü könlüme. 

Munca misralar qatında bulmuşam ben hemneşin, 

Ol bezm mirzeyi-berxordar düşdü könlüme. 

Bağ ara nergiz getirmiş başiğa zerrin qedeh, 

Ah kim ol çeşmi-porxumar düşdü könlüme. 

Qayda ki, gördüm bənövşe  birle sünbül bağ əra, 

Kakili-şul mişk enberbar düşdü könlüme. 

Ahu vaveyla ki, buldum möhnət ğemindən helak, 

Ey Nevayi, ta kim, ol qamxar düşdü könlüme 

. 

Alishir Navai, edebiyat tarihinde bir lirik şairden ziyade "Khamse" yazarı olarak bilinir.  

O, 1483-1485'teki "Hamse" geleneğine cevaben 25.620 beyitten oluşan beş eser yazdı: 

“Heyretül-ebrar” (1483), 

“Ferhad ve Şirin” (1484), 

“Leyli ve Mecnun” (1484), 

“Sabe’yi seyyar”(1484), 

“Seddi-İsgender” (1485). 

Nizami'nin eserinin Doğu'nun büyük sanatçılarına örnek olduğunu belirtmek gerekir. 

Özellikle "Khamsa" geleneğine bir yanıt ve Nizami'nin ayrı eserlerine bir övgü yazısı edebiyat 

yarışmasına dönüştü. A. Kh. Dahlavi, A. Jami, Abdi bey Shirazi, A. Ardabili, Maragali Eşref ve 

diğer sanatçılar kalemlerini bu alanda test ettiler, ölümsüz sanat örnekler oluşturdu. A. Navai, 

Nizami'nin mirasını da yakından tanıyordu. Bu gerçek birçok kaynakta onaylanmıştır. Bu 
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gerçeklere dayanarak diyebiliriz ki, Navai Nizami elyazmalarını okumuş, bu el yazmalarının 

yüzleri kopyalatıb kişisel kütüphanesinde saklamıştır. 

Nizami'nin 884 hicri (1479) yılında göçürülmüş mükemmel ve kadim "Khamse"si hicri 886'da 

(=1481) en süslü, 45 minyatür ve Navain'in bir dizi başka kopya yapıtları kütüphanesinin 

incilerinden biridir" (4) . Görünüşe göre Navai Nizami orijinalinden okumuş, sanatının büyüsüne 

kapıldı ve "Khamsa" yazma girişimine katıldı.A. Navain'in "Muhakamatul-lughateyn" adlı 

eserinde bu görüş teyit edilmektedir: "Khamsa"nın pençesini pençeledim. Önce "Müminlerin 

kaygısı" ("Heyratul-ebrar") bahçesinde tabim çiçek açtı ve "Sırlar Hazinesi" nden Şeyh Nizami 

"Makhzanul-asrar" ruhu çiçek açtı. Sert bir şekilde vuruldum." Özellikle A.Navai, "Khamsa" da 

yer alan eserlerinde Nizami'nin gücünün büyüklüğünden ve sanatının harika gücünden bir kez 

daha bahsetti. Nizami'ye olan sevgisini gösterdi: 

“O Gencede yatan büyük Nizami 

Gencede olsa da aramı onun 

Xaznalar üstedir meqamı onun”. 

“Nizami bir fildir yox beraberi 

Söz incisi ondan aldı deyeri”. 

A.Navai, "Khamse"yi sadece iki yılda (1483-1485) yazıp tamamlayarak Doğu'daki ilk Türkçe 

"Khamse"nin temelini attı. A. Navai'nin "Khamse" adlı eserinde "Heyratul-ebrar" yer alan ilk 

şiirdir. 

Felsefi ve didaktik bir konu üzerine yazılan bu eser 64 bölüm ve 20 makaleye 

ayrılmıştır.Şiirdeki mısra sayısı 8 bindir. İş geleneksel olarak Tanrı ve peygamberin tanımıyla 

başlar. Aynı zamanda Nizami, Dahlavi ve Jami'nin tanımı esere yansımıştır. Onlar söz sanatının 

aydınları olarak övülürler. Şiirde sözün ve zamanın hakimi Hüseyin Baygara'nın tanımından 

sonra A.Navai sosyo-felsefi buluşmalarına başlar. Aynı zamanda devlet, hükümet, toplumun adil 

yönetimi vb. Konular sanatsal ifadesini bulur. Felsefi ve didaktik bir üslupla yazılmış "Heyratul-

ebrar" teması ve fikir açısından dahi Nizami'nin "Sırlar Hazinesi" ne tekabül ediyor. 

 A.Navai'nin "Khamsa" adlı şiirinde yer alan şiirler arasında "Ferhat ve Şirin" de önemli bir 

eser olarak dikkat çekiyor" (H. Araslı). Farhad ile Şirinin aşkı konu edilerek hayati problemler de 

bu eserde analiz edilmişdir.  

Ancak A. Navai adlı eserinde Nizami'den farklı olarak Ferhad ana karakterdir. Onu bir prens 

mertebesine yükselterek onu kendi ifkirlerinin temsilcisi gibi okuyucuya sunmuşdur. 

Farhad, yalnızca görünüşü ve bilime olan tutkusuyla ayırt edilmez. Bir hükümdarın oğlu 

olmasına rağmen çalışmayı çok seviyor ve bu aşk onu Garin'den taş oyma sanatını öğrenmeye 

sevk ediyor. 

Çalışmanın başında A.Navai, Farhad'ı gelecekteki olaylara bu şekilde hazırlıyor. Şiirde 

kendisiyle ilgili süreçlerin gelişigüzelliğini, etki gücünü arttırır. Farhad'ın babasının taht teklifini 

kabul etmemesinin nedeni budur. Yunan ülkesine yaptığı ziyarette İskender'in büyüsüne rağmen 

tüm zorlukların üstesinden gelir ve açma, kayaları kırarak su kanalı yapması  vb. eserde okuyucu 

tarafından doğal kabul edildi. Ayrıca, Farhad'ın yukarıda listelenen eylemlerinin her birinin onun 

belirli bir karakter kalitesini ortaya çıkarmaya hizmet eder. Yazar Farhadı taht ve mal hırsından 

uzak tutar ve eser boyunca yiğit  bir kahraman efekti verir. 

A.Navai'nin Hamse'sinde yer alan "Leyli ve Mecnun" (1484) şiirinin teması Nizami 

Gencevi'nin "Leyli ve Mecnun" adlı eserine tekabül etmektedir. Ama uzmanlar bu işi hayat 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 375



 

resimlerinin tasviri bakımından tamamen milli ve hatta yerel olmakla birlikte, aynı zamanda Orta 

Asya yaşam tarzına uygun olduğunu düşünüyorlar. Çünkü burada görüntülerin 

psikolojisi,toplumsal yaşam tarzının anlatımında özgünlüğü ile ön plana çıkar. İşin teması aşka, 

acıya, sadakate vb. dayalı faktörler duruyor. A. Navai Leyli ve Mecnun'un Aşkı serüveninde 

ağırlıklı olarak romantik duyguların şarkı söylemesini yansıtıyordu. Kendi dediği gibi, "Bu 

ölümsüz aşkı yazmaktaki amacım bir efsane yazmak değildi. Ruhum bu efsanenin iç dünyasında 

bir yakınlık hissetti". 

"Yeddi Sayayare" (1484) manzumesi konu itibariyle ahlaki ve öğretici bir eserdir. N. 

Gencevi'nin "Yedi güzel" eserine karşılık gelir. Şiirin olay örgüsünün Sasani hükümdarı Behram 

Şah yedi sarayda anlatılan masalları düzenler. "Yedi araba" kelimesinin tanımı ile başlar. 

Behram Şah'a anlatılan kıssalara gelince, nazım nesre üstünlüğünden, Nizami ve Dahlavi ile 

ilgili konular anlatılır. İlginçtir ki,  Şah Bahram'a  hikâyeler farklı saraylarda anlatılmaktadır. 

Behram Şah "Dördüncü Gezginin Hikayesi"ni kırmızı  "Beşinci Gezgin hikayesini' mavi "Altıncı 

Gezginin Hikayesi" sandal ağacı, "Yedinci Gezginin Hikayesi” kafur vb. saraylarda dinler. 

Şairin eserdeki amacı felsefi, sosyal, aile-ev vb. problemler içinde açıklanır. Hikayeler farklı 

şatolarda anlatıldığı için farklı fikirler yayılıyor. Örneğin, "Dördüncü Gezginin Öyküsü"nde 

(Kızıl Kale'de) adalet, cömertlik, hümanizm yüceltme (Cevna ve Mesud şahsında), zulme, 

adaletsizliğe (Ceysur ve Mallov örneğinde), "Beşinci Gezginin Hikayesi" nde (mavi kalede) 

özgür aşk ve aşk, mutlu kader, vb. sorunlar (Süheyl ve Mehr şeklinde), soygun ve zulmün teşhiri 

(Cabir örneğinde) yerini bulur. Diğer beş hikaye de farklı fikirlerin kutlanması yüksek sanatsal 

ifade şeklinde dikkat çeker. 

"Khamse"de yer alan son eser "Saddi-İskender"dir (1485). Şiir felsefi- didaktik bir niteliğe 

sahiptir. Makedonya İskender'i genelleyen Navai adil bir yönetici ve yönetimin sorunlarından 

bahs eder. İskender iş başında bir yanda devlet adamı, diğer yanda bilge adam tipi olarak 

sunulur. Onun çocukluğu, eğitimi, öğretmenleri, babası, iktidara yükselişi, Mağrip'ten 

Hindistan'a yürüyüş ve savaşları hakkında  sohbet açılır. Ayrıca İskender'in duvar tikdirmesi,ana 

karakterin özellikleri deniz yolculuğu ile ilgili sanatsal sahneler, hayatının ve faaliyetinin ikinci 

aşamasının izlenimlerini genişletir. İskender'in eserdeki kapsamlı sanatsal sunumu, karakterinin 

ortaya çıkmasında ve tanımlanmasında büyük rol oynar. Bu tanımda İskender'in iki karakter 

tipiyle karşı karşıyayız: Hükümdar ve bilge adam-filozof. 

A. Navain İskender'in Orta Asya'ya yürüyüşünü anlatırken tarihi kentlere (Herat, Semerkand) 

sevgi dolu yaklaşımı hissediliyor."Nizami'nin Berde hakkında gururla konuşması doğal olduğu 

kadar, Navai`nin de Mavarannahr'ı gururla övmesi doğaldır. Yani Nizami'nin tarihi 

anlatıları,efsaneleri modernize etme geleneğini  Nevai daha da geliştirmiştir." "Mizanul-ovzan" 

(1492) ("Teraziler"), Türkçe Aruz ağırlık şiirinin bir incelemesi aruz ve nazm imgeleri üzerinde 

temel oluşturmak ve uygulamasını kolaylaştırmak sistematik bilgi oluşturma alanında A. 

Navain'in en ilginç eserlerinden biridir. A.Navai "Mizanul-ovzan" adlı eserinde sadece rüyanın 

teorik formülünü vermekle kalmayıp, Türkçe şiir örneklerin uygulanması yoluyla fikirlerinin 

pratik kanıtını elde eder. Eserdeki arzunun tarihi, yaratıcısı (Halil ibn Ahmed) ve anlamı 

hakkında kısaca bilgi verilir. Bu bilgilerden sonra Aruz Türkçesinin kuramsal temellerinin 

yorumlanması yoluyla Aruz Türkçesi yasalara uygun olduğu kanıtlanmıştır.   Alishir Navai 

"Mizanul-ovzan" eserini yazmakda amacı Türk dillerine yabancı olan aruzu millileştirmeye 

çalışmış, “Türk dillerini fonetik bakımdan aruzun kurallarına uyum sağlamasına çalışmıştır. Bu 
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A.Navai'nin tüm Türk aruzunun karşılaştığı sorunları sistematize etme hayalinin bir anlamda 

bunun üstesinden geldiğini söylemek olur. 

A.Navai Doğu'da Türk dilinde "Khamse" ve bu dilde dört divan yazan ilk kişidir. 

Kompozisyon nedeniyle insanları şaşırtmanın yanı sıra, bu dilin sanatsal doğası imkanlarının 

özverisini dünyaya yaydı. "Muhakemetü'l-luğateyn" (1499) adlı eserde alim olarak Türk dilinin 

farscadan hem edebî ve sanat dili, hem de konuşma dili olarak üstün olmasını karşılaştırma ve 

bilimsel analiz yoluyla kanıtlamıştır. A. Navain 500 yıl önce Türk bağnazlığı açısından önemini 

kaybetmeyen yazılı "Muhakamatül-lüghateyn" ("İki Dilin Tartışması") adlı eserde Türk dilinin 

faziletleri, bilimsel, tarihsel ve pratik olarak yerini bulmuştur. "Kelime ve deyim oluşturmada 

Türkçe olağanüstü beceriklidir" diyor A. Navai, tam da Türk dilinin avantajı, yaşayan insanları 

olduğu için, sözlü konuşma ve sanatsal dil, Türk halklarının ifade olanaklarının büyüklüğünü ima 

ederek, kelime oluşturma anlayışının genişliğini teyit etmektedir: "Bilinmektedir ki Türk sartdan 

daha kapsamlı ve anlayışa açık, doğası gereği daha saf yaratıktır... Özgün Türk, doğası gereği 

Sart'tan daha incedir.Bundan daha güçlü bir kanıt yoktur ve kimse buna karşı koyamaz.Sartlar 

Türk dili karşısında güçsüzlerse bunun bir sebebi vardır. Çünkü Türkçe kelimeleri yaratanlar 

uzun süredir konuşmalarını mükemmelleştirmişler ve özel kavramların anlatımı için ise tecrübeli 

birinin anlatması gerekiyor aksi halde anlaşılamaz". 

A.Navai Türk dilinin bölgedeki konumu, bu dilin siyasi süreçleri ve sanatsal dilin 

olanaklarının genişletilmesi, sözcüksel-deyimsel anlam oluşturmadaki üstünlüğü vb. bilimsel-

tarihsel bağlamda dikkat çekici olduğunu söylüyor. A.Navai dilin siyasi süreçlerin gelişimindeki 

rolünü takdir ediyor. Bu anlamda eserde Türk soylularının gelişi Türk dilinin gelişmesinde etkili 

olan önemli bir faktör olduğunu şöyle değerlendiriyor "Böylece iktidar Arap ve Sart 

sultanlarından Türk hanlarının eline geçti Hülaki Han ve Sahibghiran Sultanı Teymur Göregan 

zamanından başlamış Oğlu-halefi Shahrukh Sultan, zamanının sonuna kadar Türkçe yazan şairler 

ortaya çıxmaya başladı. 

"Muhakamatül-lüghateyn" adlı eser, Türk maneviyatının, Türk düşüncesinin, sanatının, 

düşünce tarzının üstünlüğünü teyit eden en büyük ve en güvenilir kaynaklardandır. işin sonunda 

bu mantık A. Navain'in dilinde ifadesini bulmaktadır: "...Türk milletinin fasihlerine kanıtladım 

ki,sözlüklerinin kalitesinin farkında olsunlar.  

Bunların dışında A.Navain'in Türk dili ve edebiyatı, Türk felsefi-düşünce üslubu, sosyal-edebi 

ve politik-tarihsel vb. ilgili bilimsel-felsefi, estetik, sosyolojik araştırma ve bunların 

genellemelerini içeren ilmî-edebî, ilmî-tarihî eserleri de vardır. A.Navai'nin "Mizanul-ovzan" ve 

"Muhakamatul-lughateyn" ile "Tarihi Enbiya ve hükümet", "Tarihi-mulki Ajam", "Nazmul-

cevahir", "Mahbubul-gülub", "Mejalusin-Nafaus", "Munshaati Türkçesi", "Aruzi Türkçesi" vb. 

eserleri bugün bile bilimsel ve felsefi önemini kaybetmemiştir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Isparta yöresinden örneklenen üç doğal Anadolu Karaçamı [Pinus nigra 

Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] popülasyonunda kozalak verim ve 

varyasyonunu araştırılmıştır.   

Türün doğal yayılış alanında yer alan, gençleştirme çağındaki üç popülasyonundan fenotipik 

olarak örneklenen 30’ar bireyinde kozalak sayımları gerçekleştirilmiştir. Popülasyonlarda 

ortalama kozalak sayıları 28.0, 14.1 ve 40.2 adet ve varyasyon katsayıları sırasıyla %120.2, 

%110.6 ve %123.0 olarak bulunurken, popülasyonlar arası ve popülasyon içi bireyler arası 

geniş kozalak verimi farklılığı ortaya çıkmıştır. Popülasyonlarda en yüksek kozalak verimine 

sahip 6 birey (toplam bireyin %20’si) toplam kozalak üretiminin sırasıyla %56.6, %58.7 ve 

%63.0’ünü gerçekleştirmiştir. Uygulanan varyans analizi sonucunda kozalak verimi 

bakımından popülasyonlar arası istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) farklılık ortaya 

çıkarken Duncan testi sonucuna göre popülasyonlar iki homojen grup oluşturmuştur.   

Çalışma sonuçlarıyla türün silvikültürel ve diğer ormancılık uygulamalarına katkı sağlanması 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gençleştirme, kozalak, silvikültür, tohum, varyans. 

 

CONE PRODUCTĠON VARIATION IN NATURAL POPULATIONS OF 

ANATOLIAN BLACK PINE 

 

ABSTRACT 

In this study, production and variation of cones were investigated in three natural populations 

of Anatolian Black Pine [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] from 

Isparta district where were in natural distribution areas of the species.   

Numbers of cone were counted from 30 individuals selected phonotypical of each population. 

While large differences among populations and among individuals within population, average 

cone numbers and coefficient of variations were 28.0, 14.1 and 40.2, and 120.2%, 110.6% and 

123.0 % in the populations respectively. The most productive 6 individuals (20% of total 

individuals) produced 56.6%, 58.7% and 63.0% of total cone production in the populations. 

Statistically significant (p<0.05) difference was found among the populations for cone 

production based on results of analysis of variance. The populations had two homogenous 

groups by Duncan’s multiple range test. 
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Results of the study could be contributive for silvicultural and other forestry practices in the 

species. 

Keywords: Regeneration, cone, silviculture, seed, variance. 

 

GĠRĠġ  

Karaçam’ın (Pinus nigra) beş alt türünden biri olan Anadolu Karaçam’ı [Pinus nigra Arnold. 

subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] (Gaussen ve diğerleri, 1964; Anşin ve Özkan, 1993), 30-

35 m boylanabilen bir orman ağacı taksonudur. Anadolu Karaçam’ı bir cins bir evcikli olup 

dişi ve erkek çiçekler aynı ağaç üzerinde bulunmaktadır. Kozalak tutmaya 15-20 yaşlarında 

başlamakta ve kozalaklar olgunlaşmasını 2 yılda tamamlamakta ve açık kahverengi renk 

almaktadır (Anşin ve Özkan, 1993). Bununla birlikte ülkemiz koşullarında Karaçamın bol 

tohum yılları, düşük rakımlarda ve güneyli bakılarda iki yılda bir, yüksek rakımlarda ve 

kuzeyli bakılarda ise üç yılda bir görülmektedir (Saatçioğlu, 1971;  Ata, 1995). Ancak bu 

verime birçok çevresel ve genetiksel faktörün etkili olabildiği bilinmektedir (Boydak, 1977; 

Koski, 1991; Mátyás, 1991; Eriksson, 2008). 

Anadolu Karaçam’ı Türkiye’de; Trakya, Ege, Marmara, İç ve Doğu Anadolu’da, Karadeniz 

de ise yeşil ırmağın batısında doğal yayılış göstermektedir (Anşin ve Özkan, 1993).  

Güncel envanter verilerine göre 23.1 milyon hektar büyüklüğündeki ülkemiz ormanlarının 9.6 

milyon hektarı (%41.6) verimsiz orman, yani ağaçlandırmaya konu sahalardandır (Anonim, 

2022). Bu orman varlığı içerisinde Anadolu Karaçam’ı [Pinus nigra Arnold. subsp. 

pallasiana (Lamb.) Holmboe] %31.9’u verimsiz olmak üzere 4.2 milyon hektarlık doğal 

yayılışıyla ülkemiz ormancılığında önemli bir ekonomik ve ekolojik paya sahiptir. Gerek ülke 

ormanlarının ve gerekse türün verimsiz ormanlarının ıslahında doğal gençleştirme ve 

ağaçlandırma uygulamaları en önemli ormancılık faaliyetlerindendir. Anadolu Karaçam’ı 

Türkiye’deki ağaçlandırma uygulamalarında en yaygın kullanılan orman ağacı 

taksonumuzdur (Ayan ve diğerleri, 2017).   Bu faaliyetlerin başarısında, tohum hasadının bir 

göstergesi olan kozalak verimi önemli rol oynamaktadır. Bu verim ve varyasyon sadece bu 

faaliyetlerin başarısında değil, mevcut genetik çeşitliliğin gelecek generasyonlara aktarımı ile 

sürdürülebilir ormancılığın da etkili faktörlerdendir. Kısmen özetlenen bu hususlar, türün 

kozalak gibi üreme özellikleri üzerinde gerçekleştirilecek çalışmaların önem ve ivediliğini de 

artırmaktadır. Bu çalışmada, türün doğal yayılış alanı içerisinde yer alan Isparta yöresinden 

örneklenen üç doğal Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe] popülasyonunda kozalak verim ve bu verimin varyasyonu tek yıllık veriler ışığında 

araştırılmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma türün doğal gençleştirme ve ağaçlandırma faaliyetleri 

gibi silvikültürel ve diğer ormancılık uygulamalarına katkı sağlanması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.   

  

MATERYAL VE METOT  

Materyal 

Çalışmada materyal olarak, Anadolu Karaçamı’nın doğal yayılış alanı içerisinde yer alan, 

gençleştirme çağında ve kuzey bakılı üç doğal popülasyon örneklenmiştir (Şekil 1). 

Örneklenen popülasyonların genel özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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ġekil 1. Örneklenen Popülasyonlardan Görünümler. 

 

Tablo 1. Popülasyonların Genel Özellikleri. 

 

Popülasyon Enlem (K) Boylam (D) Yükselti (m) Eğim (%) 

P1 37°38'08" 30°49'33" 1369         20-30 

P2 37°38'20"           30°49'38"     1286         30-40 

P3 37° 40' 06"      30° 50' 38" 1270         30-40 

 

2.2. Yöntem 

Çalışma kapsamında her popülasyondan tohum ağacı adayı özelliğine sahip 30’ar birey 

fenotipik olarak (Zobel ve Talbert, 2003) örneklenmiştir. Örneklenen bu bireylerde tohum 

veriminin de bir göstergesi olan, 2 yaşlı olgun kozalak sayımları gerçekleştirilmiştir. Elde 

edilen kozalak sayısı verileri SPSS (SPSS, 2011) istatistik paket programında 

değerlendirilmiştir. Popülasyonlar kozalak verimi bakımından, doğrusal basit varyans analizi 

(ANOVA) modeli ile karşılaştırılmıştır. Popülasyonlar arasında, kozalak verimi bakımından 

anlamlı (p<0.05) farklılığın çıkmasıyla Duncan testi uygulanarak homojen gruplar 

oluşturulmuştur. 

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Çalışma sonucunda popülasyonlarda ortalama kozalak sayıları, 28.0 (P1), 14.1 (P2) ve 40.2 

(P3) adet bulunurken, varyasyon katsayıları sırasıyla %120.2 (P1), %110.6 (P2) ve %123.0 

(P3) hesaplanmıştır (Tablo 2, Şekil 2). En düşük varyasyon katsayısı en düşük ortalamaya 

sahip P1 popülasyonda belirlenirken, P3 popülasyonu bu değerlere sahip en yüksek 

popülasyon olmuştur. Ancak, Kang ve Bilir (2021) genetik-ıslah çalışmaları bağlamında bu 

katsayının doğal popülasyonlar için %140’a kadar kabul edilebilir olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bu hususlar türde kozalak verimi ile birlikte, bu verimin varyasyonunun önemini de 

vurgulamaktadır. Türün doğal popülasyonları üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada da 
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kozalak sayısının yıl ve yükseltiye göre 61 ile 119 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir  

(Çerçioğlu, 2018). Ancak bitki türlerinde üreme verimine sadece yıl veya popülasyon 

(Çerçioğlu, 2018; Bilir ve Özel, 2017a) değil birçok çevresel ve genetiksel faktörün etkili 

olabilmektedir (Saatçioğlu, 1971; Boydak, 1977; Koski, 1991; Mátyás, 1991; Eriksson, 2008; 
Yazıcı ve Bilir, 2017). 

 

Tablo 2. Popülasyonlarda ortalama, minimum ve maksimum kozalak sayısı ile varyasyon 

katsayısı (CV). 

 

Popülasyon Ortalama* Minimum Maksimum %CV 

P1 28.0
ab

 3 162 120.2 

P2 14.1
a
 2 54 110.6 

P3 40.2
b
 2 174 123.0 

*; Aynı harfler benzer grupları göstermektedir.  

 

 

ġekil 2. Popülasyonlarda ortalama kozalak sayısı ve varyasyon katsayısı değerleri 

 

Kozalak sayısı bakımından, popülasyonlar arası ve popülasyon içi bireyler arası geniş farklılık 

ortaya çıkmış olup, uygulanan varyans analizi sonucunda kozalak verimi bakımından 

popülasyonlar arası istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) farklılık ortaya çıkmıştır. Duncan 

testi sonucuna göre popülasyonlar iki homojen grupta toplanmış ve P3 popülasyonu 

diğerlerinden farklı bir grup oluşturmuştur. Popülasyonlarda en yüksek kozalak verimine 

sahip 6 birey (toplam bireyin %20’si) toplam kozalak üretiminin sırasıyla %56.6, %58.7 ve 

%63.0’ünü gerçekleştirmiştir (Şekil 3). Kozalak verimi bakımından popülasyon içi ve 
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popülasyon arası geniş farklılıklara değişik orman ağacı türlerinde de ulaşılmıştır 

(örneğin, Ülküdür, 2013; Keleş, 2015; Bilir, 2017; Bilir ve Özel, 2017b; Yazıcı ve Bilir, 

2017). 

 

ġekil 3. Popülasyonlarda bireysel kozalak verimleri 

 

Popülasyon içi bireyler arası geniş kozalak verimi farklılıkları, mevcut genetik çeşitliliğin 

gelecek generasyonlara aktarımında da önemli faktörlerdendir (Kang ve Bilir, 2021). Bu 

çeşitliliğin özellikle küresel iklim değişikliğine dayanıklı ormanların tesisi bağlamında 

öneminin daha da artacağı düşünülmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Çalışma sonucunda, popülasyonlarda ortalama kozalak sayıları, 28.0, 14.1 ve 40.2 adet 

bulunurken, varyasyon katsayıları sırasıyla %120.2, %110.6 ve %123.0 bulunmuştur (Tablo 

2, Şekil 2). Ancak çalışma bir yıllık veriler ışığında gerçekleştirildiğinden, türün bol tohum 

yıllarlı da göz önüne alınarak, çalışma ileriki yıllarda devam ettirilmelidir. 

Uygulanan varyans analizi sonucunda kozalak verimi bakımından popülasyonlar arası 

istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) farklılık ortaya çıkmıştır. Gerek populasyonlar arası 

ve gerekse popülasyon içi farklılıklar doğal gençleştirme uygulamalarında, tohum ağacı 

seçimi aşamasında, bireylerin kozalak verimi de göz önüne alınmasının önemini 

vurgulamaktadır. Benzer husus tohum kaynaklarının tescil ve tesisi için de söylenebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin duygusal zekaları ile evlilik tipleri arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Araştırmanın örneklemi, 304 evli bireyden oluşmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak katılımcıların demografik bilgilerine ulaşmak amacıyla araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel bilgi formu, duygusal zeka düzeylerini belirlemek için Türkçe’ye 

uyarlaması yapılan Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Kısa Formu, evlilik tiplerini belirlemek 

için Evlilik Tipleri Ölçeği kullanılmıştır. 

Araştırmanın analizlerinde t testi, ANOVA (tek yönlü varyans analizi), Pearson Korelasyon 

katsayısı analizi ve Regresyon Analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.00 paket 

programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda verilerin normal dağıldığı 

belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; evli bireylerin duygusal zeka özelliği ölçeğinden 

aldıkları puanlar ile geleneksel evlilik tipi toplam puanı arasında pozitif yönlü, anlamlı ancak 

çok zayıf bir ilişki olduğu; ilişkili özerk aile tipi toplam puanı arasında pozitif yönlü, anlamlı 

ve zayıf bir ilişki olduğu; özerk aile tipi toplam puanı arasında pozitif yönlü, anlamlı ancak 

zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Evli bireylerin demografik bilgileri ile yapılan 

analizlerde; duygusal zekaları açısından kadın ve erkekler arasında, gelir düzeyleri ve çocuk 

sayıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kadınların duygusal zeka puanlarının erkeklerden, gelir düzeyi yüksek olanların orta ve düşük 

olanlardan, çocuğu olmayanların çocuğu olanlardan yüksek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zeka, Duygusal Zeka Özelliği Kısa Formu, Evlilik Tipleri. 

 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 

EMOTIONAL INTELLIGENCE OF MARRIED INDIVIDUALS AND THE 

TYPES OF MARRIAGE 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the relationship between the emotional intelligence of 

married individuals and their marriage types. The sample of the research consists of 304 

married individuals. As a data collection tool, the personal information form prepared by the 

researcher to reach the demographic information of the participants, the Emotional 

Intelligence Trait Scale Short Form adapted to Turkish to determine the emotional 

intelligence levels, and the Marriage Types Scale to determine the marriage types were used. 
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In the analysis of the research, t test, ANOVA (one-way analysis of variance), Pearson 

Correlation coefficient analysis and Regression Analysis methods were used. As a result of 

the research; there is a positive, significant but very weak relationship between the scores of 

married individuals from the emotional intelligence feature scale and the total score of the 

traditional marriage type; there is a positive, significant and weak relationship between the 

related autonomous family type total score; It was determined that there was a positive, 

significant but weak relationship between the total score of the autonomous family type. In 

the analyzes made with the demographic information of married individuals; It was concluded 

that there is a statistically significant difference between men and women in terms of 

emotional intelligence, income levels and the number of children. It was determined that the 

emotional intelligence scores of women were higher than men, those with high income levels 

were higher than those with medium and low income, and those without children were higher 

than those with children. 

Keywords: Emotional Intelligence, Short Form of Emotional Intelligence Trait, Types of 

Marriage. 

 

GİRİŞ 

Toplumun temel yapıtaşı olan aile, evlilik ile başlar. Toplumları ayakta tutan en önemli 

güçlerden biri evliliktir. Evlilik her zaman insanlar için önemli dönüm noktalarından biri 

olmuştur. Yıllar boyunca sosyal ve toplumsal alandaki değişimlerin hızlanması, eğitim 

düzeyinin yükselmesi, boşanmaların artışı, kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması 

evlilik yapılarında değişimlere sebep olmuştur. Aile içi iletişim de bu değişimlerden 

etkilenmektedir. Sosyal ilişkilerin tümünü düzenleyen en önemli ögelerden biri iletişim 

becerisidir. Doğru ve etkili bir iletişim, kişinin kendisini doğru ifade edebilmesini ve 

karşısındaki kişiyi doğru anlayabilmesini sağlar. Neden bazı insanlar diğerlerine göre daha 

etkili iletişim kurarlar?” sorusunun cevabı duygusal zeka kavramını temel almaktadır (Sü 

Eröz, 2011). Araştırmalar duygusal zekanın iletişimin bir bileşeni olduğunu göstermektedir. 

Goleman’nın (2021) çalışmaları sosyal ve duygusal becerilerin öğretilebileceğini 

göstermektedir. Duygusal zeka, kendi duygularımızı anlamayı ve pozitif olarak ifade 

edebilmeyi içerdiği gibi, farklı insanların da hislerini anlamak, önemsemek ve duyarlılık 

göstererek ihtiyaçlarına karşılık verebilmektir. Buradan yola çıkarak, duygusal zekanın, 

ilişkide olduğumuz kişiyi doğru bir şekilde anlamak bununla birlikte yaşanan sorunlar 

karşısında uygun yaklaşım ve çözüm stratejilerini belirlemek konusunda özellikle evliliklerde 

önemli bir faktör olabileceği söylenebilir. 

Evlilerin aile içindeki konuları ele alış biçimlerini, eşlerin ilişkilerini ve etkileşimlerini 

karşılaştırma konusunda çift veya evlilik tiplerinin belirlenmesi yardımcı olur. Evlilik, eşler 

için en önemli kişilerarası ilişkidir Bu sebeple eşleri değerlendirirken bireysel benzerlik veya 

farklılıkları yerine onları evlilik içindeki yaşamı ele alış şekillerine göre sınıflandırmanın daha 

verimli sonuçlar vereceği düşünülmektedir (Tekin Çatal ve diğerleri, 2018). Tekin Çatal, 

Kalkan ve Vural Batık (2018) araştırmalarında bu şekilde sınıflandırmanın araştırmacıların, 

evlilikler ve ilişkilerle ilgili daha anlamlı ve analitik veri sağlayabileceğini aktarmıştır. 

Bu çalışmada, duygusal zekanın giderek önem kazandığı yeni dünya düzeninde evlilik tipleri 

ile duygusal zeka düzeyi arasında ilişki olup olmadığı ile ilgili cevap alınmak istenmiştir. 

Duygusal zekayı geliştirmenin önemine dikkat çekilmeye çalışılarak, evli çiftlerin evlilik 

tipleri ile ilgili farkındalıkları artırılmak hedeflenmiştir. 
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Evliliğin birey ve toplum için önemli olması, evlilik ile ilgili değişimler, boşanmaların artışı 

vb. durumlar evlilik ile ilgili konulara olan merakı artırmıştır. Evlilik kurumu ve evlilik 

ilişkilerinin toplum için bu kadar önemli oluşu evlilik ile ilgili araştırmaları gerekli kılmıştır. 

Ergin (2022) yapılan araştırmalara göre eşler tarafından en sık belirtilen ilişki sorununun 

iletişim problemleri olduğunu belirtmiştir. Evlilik içi iletişim problemleri çok sayıda evli 

insanın çözüm arayışında olduğu ve araştırmalara konu olan durumlardan biridir. Mutlu bir 

evliliğin sürdürülebilmesi, evlilik ilişkisinin yıpranmaması ve sorunların her iki tarafı da 

memnun edecek şekilde çözülebilmesi için eşlerin birbirleriyle nasıl iletişim kurmaları 

gerektiğini bilmeleri oldukça önemli bir konudur (Ergin, 2022). Duyguları ifade edebilme, 

empati kurabilme ve problemlerle başa çıkabilme gibi durumları içine alan bir kavram olarak 

duygusal zeka; evliliklerin de kalitesini etkileyen etmenlerden birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Tekin Çatal, Kalkan ve Vural Batık (2018) araştırmalarında eldeki verilerle evlilikteki 

etkileşim ve ilişkiler konusunda bilinenlerin, ampirik çalışmalara dayanmadığı için yetersiz 

kaldığını belirtmiştir. Eşler arası evlilik tiplerinin bilinmesinin evlilikleri anlamak, iletişim 

problemlerini çözmek ve aile içi ilişkileri geliştirmek için katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

Araştırmamın amacı evli bireylerin duygusal zekaları ile evlilik tipleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Evlilik tipleri yeni bir konu olması dolayısıyla üzerine yapılmış henüz çok 

fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca duygusal zeka ile evlilik tipleri arasındaki ilişki ile 

ilgili Türkçe literatürde herhangi bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu araştırma ile 

alana küçükte olsa katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

Problem Cümlesi 

Araştırmada, evli bireylerin duygusal zeka düzeylerinin evlilik tipleri ile ilişkisi araştırma 

problemi olarak belirlenmiştir. 

 

Alt problemler 

Evli bireylerin duygusal zeka düzeyleri ile evlilik tipleri arasındaki ilişki araştırmanın temel 

problemi olarak belirlenmiş olup araştırmada aşağıdaki alt problemlere yer verilmiştir: 

1. Evli bireylerin sosyo-demografik özelliklerine göre duygusal zekalarında anlamlı bir ilişki 

var mıdır? 

2. Evli bireylerin sosyo-demografik özelliklerine göre evlilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki 

var mıdır? 

3. Evli bireylerin evlilikten alınan doyum puanına göre duygusal zeka ve evlilik tipleri 

arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4. Evli bireylerin duygusal zekaları ve evlilik tipleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

5. Evli bireylerin evlilik tiplerinin evlilikten alınan doyum üzerinde anlamlı bir etkisi var 

mıdır? 
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YÖNTEM 

Araştırmada verilerin toplanabilmesi ve ölçeklerin uygulanabilmesi için Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu’ndan 29/04/2022 tarih ve 2022-315 sayılı 

kararı ile onay alınmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, durumun mevcut halini tespit etmeyi amaçladığı için nicel araştırma yöntemi 

kapsamında ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var 

olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır 

(Karasar, 2011). Tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli; iki veya daha çok sayıdaki 

değişken arasında birlikte değişim varlığını ve /veya derecesini belirlemeyi amaçlayan 

araştırma modelleridir (Karasar, 2011). 

 

Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu 

Evli bireyleri duygusal zeka düzeylerinin evlilik tipleri ile ilişkisini inceleyebilmek için 

araştırmanın evreni evli bireylerdir. Araştırmanın örneklemini; tesadüfi örnekleme yöntemi ile 

seçilmiş gönüllü 18-60 yaş arası 304 evli birey oluşturmaktadır. 

 

Veri toplama araçları  

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş 12 sorudan oluşan kişisel bilgi 

formu ile Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Kısa Formu ve Evlilik Tipleri Ölçeği uygulanmıştır. 

Kişisel bilgi formunda, araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çocuk 

sayısı, ekonomik gelir, çalışma durumu, eş çalışma durumu, evlilik süresi, evlilik şekli, evde 

yaşayan kişiler, kaçıncı çocuk oldukları, evlilikten alınan doyumu içeren sorular yer 

almaktadır. 

 

Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Kısa Formu 

Duygusal Zeka Özellik Ölçeği-Kısa Formu (DZÖÖ-KF), Petrides ve Furnham'ın duygusal 

zekayı, "kişisel karakter özelliği" olarak kavramsallaştırmalarını temel alarak geliştirdikleri, 

bireyin duygusal yeterlikleriyle ilgili kendini algılama düzeyini belirlemek üzere geliştirilmiş 

bir ölçektir (Akt; Deniz, Özer ve Işık, 2013). Türkçe versiyonunu geliştirmiş olan Deniz, Özer 

ve Işık (2013) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı 

geçerliğini belirlemek için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, 20 maddeden oluşan 

dört faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır.  

 

Evlilik Tipleri Ölçeği  

Tekin Çatal, Kalkan ve Vural Batık (2018) tarafından evli bireylerin evlilik tiplerini 

belirlemek için geliştirilmiştir. Kullanılan ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte üç alt 

boyut bulunmakta olup geleneksel tip 9, İlişkili Özerk tip 14, Özerk tip 7 madde ile 

ölçülmektedir. Ölçek 5’li likert tipinde puanlanmaktadır.  
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İşlem 

Verilerin toplanabilmesi ve ölçeklerin uygulanabilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu’ndan 29/04/2022 tarih ve 2022-315 sayılı kararı ile 

onay alınmıştır. Çalışmada kullanılacak Duygusal Zeka Özelliği Kısa Formu ve Evlilik 

Tipleri Ölçeği için ölçekleri uyarlayan ve geliştirenlerden gerekli izinler alınmış, izinin 

ardından çalışmaya başlanmıştır. Araştırmada kullanılacak araçlar gönüllü katılımcılara 

Google Formlar üzerinden link gönderilmiş ve bir kısmına da elden dağıtılarak uygulanmış ve 

veriler bu şekilde toplanmıştır. Oluşan veriler SPSS 20.00 Paket Programı kullanılarak analizi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Veri Analizi 

Araştırma verileri SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle katılımcıların 

duygusal zeka özelliği ölçeği ve iyi oluş, öz kontrol, duygusallık, sosyallik alt boyutları ile 

evlilik tipleri ölçeği ve geleneksel tip, ilişkili özerk tip, özerk tip alt boyutlarına verdiği 

cevapların iç tutarlılığını kontrol etmek amacı ile güvenirlilik katsayıları (cronbach alpha) 

hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Ölçek Maddelerine Verdikleri Cevaplara Ait İç Tutarlılık Katsayıları 

Ölçek ve Alt Boyutları İç Tutarlılık Katsayısı Değerlendirme 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği .79 Yüksek Düzeyde Güvenilir 
İyi Oluş .52 Orta Düzeyde Güvenilir 
Öz Kontrol .52 Orta Düzeyde Güvenilir 
Duygusallık .51 Orta Düzeyde Güvenilir 
Sosyallik .50 Orta Düzeyde Güvenilir 
Evlilik Tipleri Ölçeği .92 Yüksek Düzeyde Güvenilir 
Geleneksel Tip .81 Yüksek Düzeyde Güvenilir 
İlişkili Özerk Tip .86 Yüksek Düzeyde Güvenilir 
Özerk Tip .78 Yüksek Düzeyde Güvenilir 

 

Ardından normallik varsayımları Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testi ile 

incelenmiştir. Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özelliklerinin analizi yapılmıştır. 

Evlilik tipleri ve duygusal zeka düzeyleri cinsiyet, yaş, çocuk sahibi olma, bir işte çalışma, 

eşinin çalışma durumu ile evde yaşayan kişi durumu değişkenleri arasındaki farklılık t testi 

kullanılarak; evlilik tipleri ve duygusal zeka düzeyleri eğitim durumu, sahip olunan çocuk 

sayısı, ekonomik gelir, evlilik süresi, evlilik türü, kaçıncı çocuk oldukları ve evlilikten alınan 

doyum değişkenleri arasındaki farklılık ise ANOVA (tek yönlü varyans analizi) ile analiz 

edilmiştir. Katılımcıların Duygusal Zeka Özelliği Ölçek toplam puanları ve alt boyut toplam 

puanları, evlilik tipleri ölçeği alt boyutları arası ilişki ile evlilikten alınan doyum puan 

durumuna göre duygusal zeka ve evlilik tipleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı 

ile belirlenmiştir. Evli bireylerin evlilik tiplerinin evlilikten alınan doyumu yordamasına 

ilişkin bulgulara regresyon analizi ile bakılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bulgular kısmında katılımcılardan alınan verilerin analizleri tablolar ve 

açıklamalarıyla birlikte verilmektedir. 
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Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerinin İncelenmesi 

Araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylerin %66.4’ü kadın, % 33,6’sı erkek; %15,8’i 18-20, 

%84,2’si 31-60 yaş aralığında; %7,2’si ilkokul, %13,2’si ortaokul, %6,6’sı lise, %73,0’sı 

üniversite mezunu; %85,5’i çocuk sahibi, %14,5’sinin çocuğu yok; %23,0’ünün 1 çocuğu, 

%34,9’unun 2 çocuğu, %20,4’ünün 3 çocuğu, %7,2’sinin 4 ve üzeri sayıda çocuğu; %6,6’sı 

düşük ekonomik gelir, %90,1’inin orta ekonomik gelir, %3,3’ünün yüksek ekonomik gelir 

seviyesinde; %69,7’sinin bir işte çalıştığı, %30,3’ünün çalışmadığı; %80,3’ünün eşinin 

çalıştığı, %19,7’sinin eşinin çalışmadığı; %19,1’inin 0-5 yıl arası, %44,1’inin 6-10 yıl arası, 

%10,5’inin 11-20 yıl arası, %3,9’unun 21-30 yıl arası %22,4’ünün 31 ve üstü yıl evli 

oldukları; %11,2’sinin görücü usulü, %58,6’sının flört usulü, %11,2’sinin diğer evlilik şekline 

sahip oldukları; %91,4’ünün çekirdek aile, %8,6’sının geniş aile olarak yaşadıkları; 

%34,2’sinin ilk çocuk, %41,4’ünün ortanca çocuk, %24,3’ünün son çocuk olduğu; evlilikten 

alınan doyuma %2,0’sinin 1, %3,3’ünün 2, %5,3’ünün 3, %2,0’sinin 4, %7,2’sinin 5, 

%4,6’sının 6, %13,8’sinin 7, %25,7’sinin 8, %9,9’unun 9, %26,3’ünün 10 puan verdikleri 

belirlenmiştir  

 

Tablo 2.Cinsiyete göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Cinsiyet n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Kadın 202 101,28 16,03 .035 

Erkek 102 97,22 15,32 
İyi Oluş Kadın 202 21,73 4,29 .000 

Erkek 102 19,65 3,60 
Öz Kontrol Kadın 202 19,54 4,52 .142 

Erkek 102 18,67 5,08 
Duygusallık Kadın 202 19,99 4,37 .023 

Erkek 102 18,80 4,06 
Sosyallik Kadın 202 19,53 4,53 .433 

Erkek 102 19,96 4,32 
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip Kadın 202 36,15 6,16 .387 

Erkek 102 35,49 6,42 
İlişkili Özerk Tip Kadın 202 57,81 9,33 .001 

Erkek 102 54,25 8,40 
Özerk Tip Kadın 202 24,13 6,08 .868 

Erkek 102 24,02 5,04 

 

Araştırmada kadın ve erkek katılımcıların duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanı, iyi oluş, 

duygusallık, ilişkili özerk evlilik tipi alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir (P<.05). Çalışmada, erkek katılımcıların sosyallik alt boyut toplam 

puanlarının kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öz kontrol, sosyallik, 

geleneksel tip ve özerk tip alt boyut toplam puanlarında ise kadın ve erkek katılımcılar 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 2). 

Tablo 3.Yaş Dağılımına göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Yaş n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği 18-30 48 101,04 17,83 .593 

31-60 256 99,70 15,53 
İyi Oluş 18-30 48 21,33 3,89 .589 

31-60 256 20,98 4,24 
Öz Kontrol 18-30 48 18,92 4,46 .595 

31-60 256 19,31 4,78 
Duygusallık 18-30 48 19,13 5,23 .413 
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31-60 256 19,68 4,11 
Sosyallik 18-30 48 21,38 5,52 .004 

31-60 256 19,36 4,17 
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip 18-30 48 38,75 3,80 .000 

31-60 256 35,40 6,48 
İlişkili Özerk Tip 18-30 48 62,08 8,51 .000 

31-60 256 55,59 8,94 
Özerk Tip 18-30 48 26,13 5,97 .007 

31-60 256 23,71 5,63 

Araştırmada 18-30 ve 31-60 yaş katılımcıların, sosyallik, geleneksel tip, ilişkili özerk tip ve 

özerk tip alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). 

Çalışmada, 31-60 yaş arası katılımcıların öz kontrol ve duygusallık alt boyut toplam 

puanlarının 18-30 katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka 

özelliği toplam puanı ve iyi oluş, öz kontrol, duygusallık alt boyut toplam puanlarında ise 18-

31 ve 31-60 yaş arası katılımcılar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

belirlenememiştir (P>.05; Tablo 3). 

 

Tablo 4.Eğitim Durumuna göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Eğitim Durumu n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği İlkokul 22 96,73 13,92 .761 

Ortaokul 20 99,00 18,48 
Lise 40 99,50 17,07  
Üniversite 222 100,39 15,67  

İyi Oluş İlkokul 22 22,09 5,85 .124 
Ortaokul 20 22,60 3,28 

 Lise 40 20,25 4,66  
 Üniversite 222 20,93 3,94  
Öz Kontrol İlkokul 22 18,55 6,35  

Ortaokul 20 20,80 4,35 
 Lise 40 19,65 4,92 .373 
 Üniversite 222 19,11 4,53  
Duygusallık İlkokul 22 17,27 4,17  

Ortaokul 20 17,70 3,18 
 Lise 40 18,65 5,56 .001 
 Üniversite 222 20,16 4,00  
Sosyallik İlkokul 22 19,73 4,70  

Ortaokul 20 18,50 6,43 
 Lise 40 19,60 4,99 .671 
 Üniversite 222 19,79 4,14  
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip İlkokul 22 38,36 4,67  

Ortaokul 20 36,70 5,77 
 Lise 40 34,30 8,56 .094 
 Üniversite 222 35,91 5,88  
İlişkili Özerk Tip İlkokul 22 57,36 5,66  

Ortaokul 20 54,60 10,36 
 Lise 40 52,95 10,87 .027 
 Üniversite 222 57,39 8,87  
Özerk Tip İlkokul 22 26,27 5,26  

Ortaokul 20 21,30 5,47 
 Lise 40 22,35 7,44 .006 
 Üniversite 222 24,44 5,33  
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Araştırmada katılımcıların eğitim durumuna göre; duygusallık, ilişkili özerk evlilik tipi ve 

özerk evlilik tipi alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir 

(P<.05). Çalışmada, üniversite mezunu katılımcıların duygusal zeka özelliği toplam puanları 

ile ilişkili özerk tip alt boyut toplam puanlarının ilkokul, ortaokul ve lise mezunu katılımcılara 

göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca geleneksel ve özerk evlilik tipi alt 

boyutlarında ilkokul mezunu katılımcıların toplam puanlarının ortaokul, lise ve üniversite 

mezunlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanı 

ile iyi oluş, öz kontrol, sosyallik alt boyut toplam puanlarında ise eğitim durumu açısından 

katılımcılar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 4). 

 

Tablo 5. Çocuk Sahibi Olup Olmama Durumuna göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin 

İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Çocuk 

Durumu 

n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Var 260 98,65 15,27 .001 

Yok 44 107,36 17,54 
İyi Oluş Var 260 20,97 3,96 .606 

Yok 44 21,41 5,38 
Öz Kontrol Var 260 19,05 4,70 .078 

Yok 44 20,41 4,77 
Duygusallık Var 260 19,42 4,22 .096 

Yok 44 20,59 4,67 
Sosyallik Var 260 19,15 4,38 .000 

Yok 44 22,77 3,65 
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip Var 260 35,50 6,44 .004 

Yok 44 38,45 4,23 
İlişkili Özerk Tip Var 260 55,46 9,10 .000 

Yok 44 63,45 6,13 
Özerk Tip Var 260 23,45 5,70 .000 

Yok 44 27,91 4,38 

 

Araştırmada çocuk sahibi olan ve çocuk sahibi olmayan katılımcıların duygusal zeka özelliği 

toplam ölçek puanı, sosyallik, geleneksel tip, ilişkili özerk evlilik tip ve özerk tipi alt boyut 

toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). Çalışmada, çocuk 

sahibi olmayan katılımcıların duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanı ve tüm alt boyut 

toplam puanlarının çocuk sahibi olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İyi 

oluş, öz kontrol, duygusallık alt boyut toplam puanlarında ise çocuk sahibi olan ve olmayan 

katılımcılar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 5). 
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Tablo 6. Çocuk Sayısına göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Çocuk 

Sayısı 

n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği 0(yok) 44 106,82 19,11 .001 

1 70 100,97 14,27 
2 106 95,17 14,85  
3 62 100,58 14,60  

 4 ve üzeri 22 103,73 16,45  
İyi oluş 0(yok) 44 22,23 4,51  

1 70 21,06 3,03 
 2 106 20,60 4,56 .152 
 3 62 20,55 3,77  
 4 ve üzeri 22 22,00 5,50  
Öz Kontrol 0(yok) 44 20,77 4,58  

1 70 19,00 4,31 
 2 106 17,98 4,81 .002 
 3 62 20,00 4,71  
 4 ve üzeri 22 21,00 4,43  
Duygusallık 0(yok) 44 20,32 5,65  

1 70 19,83 4,05 
 2 106 19,17 3,88 .536 
 3 62 19,32 4,55  
 4 ve üzeri 22 20,18 3,02  
Sosyallik 0(yok) 44 22,00 4,45  

1 70 21,03 3,83 
 2 106 17,66 3,45 .000 
 3 62 19,81 4,56  
 4 ve üzeri 22 20,09 6,35  
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip 0(yok) 44 38,68 4,05  

1 70 36,69 4,83 
 2 106 34,85 7,22 .005 
 3 62 34,87 6,09  
 4 ve üzeri 22 36,18 7,57  
İlişkili Özerk Tip 0(yok) 44 63,82 5,78  

1 70 57,09 7,13 
 2 106 54,43 10,25 .000 
 3 62 55,87 7,45  
 4 ve üzeri 22 53,36 12,05  
Özerk Tip 0(yok) 44 28,45 3,88  

1 70 23,83 5,67 
 2 106 23,77 5,53 .000 
 3 62 22,42 5,61  
 4 ve üzeri 22 22,45 6,54  

 

Araştırmada katılımcıların çocuk sayısına göre; Duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanı ile 

öz kontrol, sosyallik, geleneksel evlilik tipi, ilişkili özerk evlilik tipi ve özerk evlilik tipi alt 

boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). Çalışmada, 4 ve 

üzeri çocuk sahibi olan katılımcıların öz kontrol alt boyut toplam puanlarının çocuğu 

olmayan, 1, 2 ve 3 çocuk sahibi olan katılımcılara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İyi 

oluş ve duygusallık alt boyut toplam puanlarında ise çocuk sayısı açısından katılımcılar 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 6). 
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Tablo 7. Gelir Durumuna göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Gelir Durumu n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Düşük 20 101,30 15,34 .000 

Orta 274 99,09 15,60 
 Yüksek 10 119,80 12,39  
İyi Oluş Düşük 20 19,90 2,45 .000 

Orta 274 20,93 4,18 
 Yüksek 10 26,00 4,22  
Öz Kontrol Düşük 20 20,40 3,76 .002 

Orta 274 18,99 4,72 
 Yüksek 10 24,00 3,94  
Duygusallık Düşük 20 21,20 4,44 .063 

Orta 274 19,40 4,28 
 Yüksek 10 21,60 3,69  
Sosyallik Düşük 20 20,40 4,38 .038 

Orta 274 19,50 4,47 
 Yüksek 10 23,00 2,98  
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip Düşük 20 34,20 9,58 .267 

Orta 274 35,98 6,00 
 Yüksek 10 38,00 4,06  
İlişkili Özerk Tip Düşük 20 54,00 10,98 .017 

Orta 274 56,54 8,97 
 Yüksek 10 64,00 7,77  
Özerk Tip Düşük 20 19,70 6,97 .000 

Orta 274 24,14 5,39 
 Yüksek 10 31,60 4,30  

Araştırmada katılımcıların gelir durumuna göre duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanı, iyi 

oluş, öz kontrol, sosyallik, ilişkili özerk evlilik tipi ve özerk evlilik tipi alt boyut toplam 

puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). Çalışmada, orta gelir 

düzeyindeki katılımcıların duygusal zeka özelliği toplam puanları, öz kontrol, duygusallık ve 

sosyallik alt boyut toplam puanlarının düşük ve yüksek geliri olan katılımcılara göre daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. Duygusallık ve geleneksel evlilik tipi alt boyut toplam 

puanlarında ise gelir durumuna göre katılımcılar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

belirlenememiştir (P>.05; Tablo 7). 

Tablo 8. Çalışma Durumuna göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Çalışma Durumu n    SS  P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Evet 212 100,50 14,27 .386 

Hayır 92 98,57 19,13 
İyi Oluş Evet 212 21,24 3,38 .289 

Hayır 92 20,57 5,62 
Öz Kontrol Evet 212 19,04 4,41 .273 

Hayır 92 19,74 5,38 
Duygusallık Evet 212 20,00 4,11 .012 

Hayır 92 18,65 4,58 
Sosyallik Evet 212 19,73 3,92 .801 

Hayır 92 19,57 5,54 
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip Evet 212 36,13 5,87 .387 

Hayır 92 35,46 7,05 
İlişkili Özerk Tip Evet 212 57,42 8,09 .042 

Hayır 92 54,78 11,11 
Özerk Tip Evet 212 24,55 4,96 .069 

Hayır 92 23,04 7,15 

Araştırmada çalışan ve çalışmayan katılımcıların duygusallık ve ilişkili özerk evlilik tipi alt 

boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). Çalışmada, bir 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 393



 

  

işte çalışan katılımcıların yalnızca öz kontrol alt boyut toplam puanlarında bir işte çalışmayan 

katılımcılara göre daha düşük ortalama puanı olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka özelliği 

toplam puanı ile iyi oluş, öz kontrol, sosyallik, geleneksel tip ve özerk tip alt boyut toplam 

puanlarında ise bir işte çalışan ve çalışmayan katılımcılar arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 8). 

Araştırmada eşi çalışan ve çalışmayan katılımcıların geleneksel evlilik tipi alt boyut toplam 

puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). Çalışmada, eşi çalışmayan 

katılımcıların geleneksel evlilik tipi alt boyut toplam puanlarının eşi çalışan katılımcılara göre 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanı ve iyi oluş, öz 

kontrol, duygusallık, sosyallik, ilişkili özerk tip ve özerk tip alt boyut toplam puanlarında ise 

eşi çalışan ve çalışmayan katılımcılar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 

belirlenememiştir. 

          Tablo 9. Evlilik Yılına göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Evlilik Yılı n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği 0-5 58 103,59 16,04 .218 

6-10 68 97,38 15,50 
11-20 134 99,04 15,45  
21-30 32 101,81 17,17  

 31 ve üzeri 12 101,17 17,56  
İyi Oluş 0-5 58 21,48 3,70 .825 

6-10 68 21,06 3,30 
 11-20 134 20,91 4,32  
 21-30 32 21,06 6,18  
 31 ve üzeri 12 20,00 3,02  
Öz Kontrol 0-5 58 20,03 4,70 .588 

6-10 68 18,71 4,22 
 11-20 134 19,09 4,94  
 21-30 32 19,50 4,83  
 31 ve üzeri 12 19,67 5,00  
Duygusallık 0-5 58 19,55 4,90 .930 

6-10 68 19,35 4,04 
 11-20 134 19,81 3,87  
 21-30 32 19,19 5,02  
 31 ve üzeri 12 19,83 5,57  
Sosyallik 0-5 58 21,52 4,13 .004 

6-10 68 19,56 3,94 
 11-20 134 18,82 4,78  
 21-30 32 19,94 3,56  
 31 ve üzeri 304 19,68 4,46  
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip 0-5 58 38,34 4,41 .005 

6-10 68 34,88 6,33 
 11-20 134 35,16 7,02  
 21-30 32 37,38 4,86  
 31 ve üzeri 12 34,83 4,06  
İlişkili Özerk Tip 0-5 58 62,48 6,35 .000 

6-10 68 55,53 10,37 
 11-20 134 54,93 9,09  
 21-30 32 56,38 8,35  
 31 ve üzeri 12 54,00 5,08  
Özerk Tip 0-5 58 26,86 4,71 .000 

6-10 68 22,91 5,96 
 11-20 134 23,25 5,86  
 21-30 32 25,81 5,40  
 31 ve üzeri 12 22,17 2,79  
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Araştırmada katılımcıların evlilik yıllarına göre sosyallik, geleneksel evlilik tipi, ilişkili özerk 

evlilik tipi ve özerk evlilik tipi alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir (P<.05). Çalışmada, 0-5 yıl arası evli olan katılımcıların geleneksel evlilik tipi alt 

boyut toplam puanlarının 6-10, 11-20, 21-30, 31 ve üzeri evli katılımcılara göre daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 21-30 yıl arası evli bireylerin ortalamalarının özerk evlilik 

tipinde 0-5, 6-10, 11-20 ve 31 ve üzeri evli katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanı ile iyi oluş, öz kontrol, duygusallık 

alt boyut toplam puanlarında ise evlilik yıllarına göre katılımcılar arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 9). 

 

Tablo 10. Evlilik Türüne göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Evlilik Türü n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Görücü 92 97,96 16,28 .074 

Flört 178 101,62 15,15 
 Diğer 34 96,29 17,78  
İyi Oluş Görücü 92 20,63 4,81 .013 

Flört 178 21,55 3,42 
 Diğer 34 19,41 5,45  
Öz Kontrol Görücü 304 21,03 4,19 .750 

Flört 92 19,33 4,76 
 Diğer 178 19,11 4,88  
Duygusallık Görücü 34 19,76 3,77 .005 

Flört 92 19,39 4,44 
 Diğer 178 20,09 3,88  
Sosyallik Görücü 34 17,53 5,36 .000 

Flört 92 18,15 4,84 
 Diğer 178 20,26 4,00  
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip Görücü 34 113,76 22,87 .929 

Flört 92 35,87 6,28 
 Diğer 178 36,02 6,03  
İlişkili Özerk Tip Görücü 34 35,59 7,37 .002 

Flört 92 54,48 9,33 
 Diğer 178 58,16 8,58  
Özerk Tip Görücü 34 54,35 10,30 .197 

Flört 92 23,26 6,32 
 Diğer 178 24,57 5,23  

 

Araştırmada katılımcıların evlilik türüne göre iyi oluş, duygusallık, sosyallik, ilişkili özerk 

evlilik tipi alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). 

Çalışmada, görücü usulü evlenen katılımcıların geleneksel ve özerk alt boyut toplam 

puanlarının flört ve diğer şekilde evlenen katılımcılara göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca öz kontrol, geleneksel tip ve özerk tip alt boyut toplam puanlarında ise 

görücü usulü, flört ve diğer evlilik türü ile evlenen katılımcılar arasında istatistiki olarak 

anlamlı bir farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 10). 
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Tablo 11. Evde Yaşayan Kişilere göre Duygusal Zeka ve Evlilik Tiplerinin İncelenmesi 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Evde Yaşayanlar n    Ss P 
Duygusal Zeka Özelliği Ölçeği Çekirdek 278 99,62 15,82 .289 

Geniş 26 103,08 16,58 
İyi Oluş Çekirdek 278 20,83 4,26 .000 

Geniş 26 23,15 2,52 
Öz Kontrol Çekirdek 278 19,13 4,72 .146 

Geniş 26 20,54 4,66 
Duygusallık Çekirdek 278 19,65 4,27 .408 

Geniş 26 18,92 4,60 
Sosyallik Çekirdek 278 19,74 4,29 .419 

Geniş 26 19,00 6,09 
Evlilik Tipleri Ölçeği      
Geleneksel Tip Çekirdek 278 35,71 6,37 .042 

Geniş 26 38,31 4,15 
İlişkili Özerk Tip Çekirdek 278 56,49 9,25 .423 

Geniş 26 58,00 8,34 
Özerk Tip Çekirdek 278 23,99 5,68 .291 

Geniş 26 25,23 6,34 

 

Araştırmada çekirdek aile ve geniş aile olarak yaşayan katılımcıların iyi oluş ve geleneksel 

evlilik tipi alt boyut toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<.05). 

Çalışmada, geniş aile olarak yaşayan katılımcıların duygusal zeka özelliği toplam ölçek 

puanları ve iyi oluş alt boyut toplam puanlarının çekirdek aile olarak yaşayan katılımcılara 

göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Duygusal zeka özelliği toplam ölçek puanları ile öz 

kontrol, duygusallık, sosyallik, ilişkili özerk tip ve özerk tip alt boyut toplam puanlarında ise 

çekirdek aile ve geniş aile olarak yaşayan katılımcılar arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

farklılık belirlenememiştir (P>.05; Tablo 11). 

Araştırmada katılımcıların ilk, ortanca ve son çocuk olma durumuna göre anlamlı bir farklılık 

belirlenememiştir (P<.05). 

 

Tablo 12. Evlilikten Alınan Doyum Puanına Göre Durumuna Duygusal Zeka ve Evlilik 

Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  
Duygusal 

Zeka 

Geleneksel 

Evlilik Tipi 

İlişkili Özerk 

Evlilik Tipi 

Özerk Evlilik 

Tipi Evlilikten Alınan 

Doyum 

r-değeri .272 .523 .543 .494 
p-değeri <.001 <.001 <.001 <.001 

 

Araştırmada katılımcıların evlilikten alınan doyuma verdikleri puanlar ile duygusal zeka 

toplam puanı arasında % 27,2’lik pozitif yönlü, anlamlı ancak çok zayıf bir ilişki olduğu; 

geleneksel evlilik tipi toplam puanı arasında %52,3’lük pozitif yönlü, anlamlı orta bir ilişki 

olduğu; ilişkili özerk aile tipi toplam puanı arasında %54,3’lük pozitif yönlü, anlamlı ve orta 

bir ilişki olduğu; özerk aile tipi toplam puanı arasında %49,4’lük pozitif yönlü, anlamlı ancak 

zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P<.001; Tablo 12). 
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Tablo 13.Evli Bireylerin Duygusal Zekaları ile Evlilik Tipleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

  
Geleneksel Evlilik Tipi İlişkili Özerk Evlilik Tipi Özerk Evlilik Tipi 

Duygusal Zeka r-değeri .228 .429 .320 
p-değeri <.001 <.001 <.001 

İyi Oluş r-değeri .338 .549 .425 
p-değeri <.001 <.001 <.001 

Öz Kontrol r-değeri .158 .204 .225 
p-değeri .006 <.001 <.001 

Duygusallık r-değeri .001 .137 .115 
 p-değeri .988 .017 .044 
Sosyallik r-değeri .177 .326 .190 
 p-değeri .002 <.001 .001 

 

Araştırmada katılımcıların duygusal zeka özelliği ölçeğinden aldıkları puanlar ile geleneksel 

evlilik tipi toplam puanı arasında %22,8’lik pozitif yönlü, anlamlı ancak çok zayıf bir ilişki 

olduğu; ilişkili özerk aile tipi toplam puanı arasında %42,9’luk pozitif yönlü, anlamlı ve zayıf 

bir ilişki olduğu; özerk aile tipi toplam puanı arasında %32’lik pozitif yönlü, anlamlı ancak 

zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların iyi oluş alt boyutundan aldıkları puanlar 

ile geleneksel evlilik tipi toplam puanı arasında %33,8’lik pozitif yönlü, anlamlı ancak zayıf 

bir ilişki olduğu; ilişkili özerk aile tipi toplam puanı arasında %54.9’luk pozitif yönlü, anlamlı 

ve orta bir ilişki olduğu; özerk aile tipi toplam puanı arasında %42.5’lik pozitif yönlü, anlamlı 

ancak zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların öz kontrol alt boyutundan aldıkları 

puanlar ile geleneksel evlilik tipi toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; ilişkili 

özerk aile tipi toplam puanı arasında %20,4’lük pozitif yönlü, anlamlı ancak çok zayıf bir 

ilişki olduğu; özerk aile tipi toplam puanı arasında %22.5’lik pozitif yönlü, anlamlı ancak çok 

zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların duygusallık alt boyutundan aldıkları 

puanlar ile geleneksel, ilişkili özerk ve özerk evlilik tipi toplam puanları arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların sosyallik alt boyutundan aldıkları puanlar ile 

geleneksel evlilik tipi toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; ilişkili özerk aile tipi 

toplam puanı arasında %32,6’lık pozitif yönlü, anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğu; özerk 

aile tipi toplam puanı arasında %19’luk pozitif yönlü, anlamlı ancak çok zayıf bir ilişki 

olduğu belirlenmiştir (P<.001; Tablo 13). 

 

Tablo 14. Evli Bireylerin Evlilik Tiplerinin Evlilikten Alınan Doyumu Yordamasına İlişkin 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken B Standart Hata β t p 

Geleneksel Evlilik Tipi Evlilikten Alınan Doyum .086 .028 .227 3,112 .002 

İlişkili Özerk Evlilik Tipi Evlilikten Alınan Doyum .068 .021 .262 3,268 .001 

Özerk Evlilik Tipi Evlilikten Alınan Doyum .064 .029 .154 2,169 .031 

p<.05 

 

Sonuçlar incelendiğinde evlilik tiplerinin, evlilikten alınan doyumu anlamlı bir şekilde 

(R
2
=.330) yordadığı görülmektedir (F=50.792, p<.05,;Tablo 14). 
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Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırma; evli bireylerin duygusal zekaları ile evlilik tipleri arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymayı amaçlamıştır. Araştırmaya 202 kadın, 102 erkek olmak üzere toplamda 304 evli 

birey gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada katılımcıların duygusal zekaları, evlilik tipler ile 

bazı sosyodemografik değişkenlerle aralarında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

araştırmaya katılan evli bireylerden elde edilen verilere uygun istatistiksel yöntemlerle analiz 

edilmiştir. Bu kısımda analizlerin sonucunda elde edilen bulguları alan yazın temelinde 

tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

Bu amaçlar doğrultusunda cinsiyet ile duygusal zeka düzeyleri ve evlilik tipleri incelenmiştir. 

Bu çalışmada duygusal zeka açısından kadınların erkeklerden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Konu ile ilgili literatür taraması yapıldığında farklı görüşler mevcut olmakla 

birlikte Güngör Houser (2009) kadın katılımcıların duygusal zeka düzeylerinin erkeklerden 

daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Kadınların erkeklerden daha yüksek duygusal zekaya 

sahip olması kadınların duyguları alma ve farkında olma, iletişim becerileri konusunda daha 

yatkın olmaları olabilir. Evlilik tiplerine göre yalnızca ilişkili özerk tipte anlamlı farklılık 

çıkmıştır. Aynı şekilde bu araştırma ile benzer olarak Tekin Çatal (2019) geleneksel ve ilişkili 

özerk tip evliliklerde cinsiyete göre anlamlı farklılık tespit etmiştir. 

Katılımcıların yaşa göre duygusal zeka ve evlilik tipleri incelenmiştir. Duygusal zekanın 

sosyallik alt boyutunda otuz yaş altı yani genç yetişkinlerin, otuz yaş üstü yani orta 

yetişkinlere göre sosyallik alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiş ve genç 

yetişkinlerin orta yetişkinlerden daha sosyal oldukları bulunmuştur. Evlilik tiplerine göre ise 

orta yetişkinlerin geleneksel evlilik tipine daha fazla sahip oldukları görülmüştür. Bunun 

nedeninin daha geleneksel yetişmiş orta yetişkinlerin evliliklerinde de bu değerleri 

benimsemeleri gösterilebilir. Araştırmada katılımcıların ilişkili özerk tip ve özerk tip evlilik 

türlerinde eğitim durumuna göre lise mezunlarının diğer eğitim durumlarından daha yüksek 

ortalamaya sahip oldukları görülmüştür. Katılımcıların çocuk sahibi olmalarına göre duygusal 

zeka ve evlilik tiplerine bakıldığında; çocuğu olanların daha sosyal oldukları görülmüştür. 

Bunun nedeni çocuk sahibi olanların gerek aile gerek yakın çevre desteğine daha çok ihtiyaç 

duymaları olabilir. Ancak beklenmeyen bir sonuç olarak duygusal zeka özelliği puanlarında 

çocuğu olanların daha düşük olduğudur. Çocuk sahibi olmanın duygusal zeka açısından 

becerilerin gelişmesi olarak daha yüksek çıkacağı beklenmiştir. Literatür tarandığında çocuk 

sahibi olmanın ve duygusal zeka açısından anlamlı farklılığına bakılan bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. 

Araştırmada gelir durumuna göre duygusal zeka ve evlilik tipleri incelendiğinde orta gelir 

grubundaki katılımcıların duygusal zeka toplam puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Orta gelir grubundaki katılımcıların ilişkili özerk tip ve özerk tip evlilik tipi puanlarının aynı 

şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışma durumuna göre duygusal zeka ve evlilik 

tipleri incelendiğinde; çalışmayan kişilerin daha duygusal oldukları bulunmuştur. Evlilik 

tipleri için ise ilişkili özerk tip evlilik türünde çalışmayanların ortalaması daha yüksektir. 

Evlilik türüne göre duygusal zeka ve evlilik tipleri incelendiğinde; flört evlilik şeklini 

benimseyenlerin duygusallıklarının; görücü usulü evlilik yapanların ise sosyalliklerinin daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca flört evlilik türüne sahip olanların ilişkili özerk tip evlilik 

tipi puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Evde yaşayan kişilere göre duygusal zekaları incelenmiştir. Çekirdek aile yaşayanların iyi 

oluşlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Katılımcıların evlilikten aldıkları doyuma göre 

duygusal zekaları ile evlilik tipleri incelenmiştir. Evlilikten alınan doyum ile duygusal zeka, 

geleneksel tip, ilişkili özerk tip ve özerk tip arasında zayıf ve orta bir ilişki olduğu 

bulunmuştur. Araştırma kapsamında duygusal zeka ile evlilik tipleri arasındaki ilişkiye 
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bakılmış; duygusal zeka ile evlilik tipleri arasında zayıf dereceli bir ilişki olduğu 

bulunmuştur. Evli bireylerin evlilikten alınan doyumu yordamasına ilişkin regresyon analizi 

yapılmış ve evlilikten alınan doyumun evlilik tiplerini yordadığı görülmüştür. 

 

Öneriler 

Araştırma konusu ile ilgili literatür incelendiğinde duygusal zeka ile evlilik tipleri arasında 

çalışma olmadığı görülmüştür. Bu çalışmanın ilgili alan yazını zenginleştirecek ve literatüre 

önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmaya katılan evli çiftler boylamsal bir çalışma yapılarak evli kişilerin duygusal zeka 

düzeylerinin ve evlilik tiplerinin zaman içerisinde değişip değişmediği daha derinlemesine 

incelenebilir. Çalışmada yaş gruplarına göre orta yetişkin ve genç yetişkinler yer almıştır, 

altmış yaş üstü evli kişilerde çalışmaya dahil edilip çalışılabilir. Farklı kültürlerde yetiştiği 

belirlenen evli kişilerle benzer bir çalışma yürütülebilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular evlilik alanında çalışan uzmanların çalışmalarına katkıda 

bulunabilir. Bu araştırmanın katılımcılarının sadece evli bireylerden oluşması en büyük 

sınırlılıklarındandır. Gelecekte benzer bir araştırma evli olmadan birlikte yaşayan, nişanlı ya 

da boşanan bireylerin katılım sağladığı bir örneklem ile tekrar ele alınabilir. 
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ABSTRACT 

The advent of technology and its usage to augment the sporadic efforts of humans have 

immensely changed and brought significant developments across global industries. The impact 

of Artificial Intelligence (AI) in the agro industries especially in the animal sectors and wildlife 

conservation can neither be under estimated. Wildlife refers to the undomesticated animal 

species or organisms that live in untamed areas. Over the years, this field of agro industry has 

encountered a number of problems such as poaching, sickness and extinction of which the later 

in a global concern. Extinction occurs when the death rate of certain animal super cedes its birth 

rate or is caused by death resulting from disastrous circumstances. This paper is a content survey 

of the role artificial intelligence in the conservation of wildlife. The paper discussed some 

applications of AI in wildlife conservation and how AI could help improve the recognition and 

responsiveness of wildlife. For the purpose of the paper discussion, online Google form 

questionnaire instrument was used to gather useful information from respondents and subjected 

to reliability analysis by experts. Finally, the paper concludes that the application of AI for 

monitoring and conserving wildlife is potentially effective but transcends the efficiency of its 

primary approaches. 

Keywords: Technology, Artificial Intelligence, Wildlife, Conservation, Extinction. 

INTRODUCTION 

The advent of technology has open doors for developments across global industries. Artificial 

Intelligence (AI) and other supporting digital technologies are speedily making significant 

impacts in the domain of wildlife conservation. Artificial Intelligence (AI) is evidently playing a 

critical role in the protection of endangered species as well as given rapid response to emerging 

threats on wildlife.  Over the years, forest rangers have observed that animals in their natural 

settings are encountering a number of problems such as poaching, sickness and extinction of 

which the later poses a global concern. Extinction resultantly occurs when the rate of death of 

certain animal super cedes their birth rate and sometimes through natural disasters like wildfires, 

floods and illegal actions like poaching. AI potentially has the capacity to safeguard against these 

malicious occurrences. AI-enabled applications, devices or surveillance systems n also be used in 

wildlife conservation. 

RELATED LITERATURE 

Artificial Intelligence (AI) is generally defined as computer based Intelligence. According to 
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United Nations (2021a), the intellect expressed is opposed to human intelligence which can 

sense their environment, learn, think and act. As defined by the United Nations, AI is an 

assembly of advanced technologies that enhances machines capability of imitating specific 

functionalities of human intelligence, including features such as reasoning, perception, problem 

solving, learning, language interaction and even the production of creative work (United 

Nations, 2021b). Palomares, et al. (2021) states that the term Artificial Intelligence (AI) is not a 

new phenomenon; it was first coined in 1955. However, United Nations (2021b) denotes that 

technical advancements have recently allowed a more rapid progress. AI essentially collects 

data from its environment and processing the data so as to learn the way to achieve the goal to 

which it was designed for accomplishing complex goals through the data collected and 

processed data from the immediate environment so as to learn how to achieve the goal it was 

designed for (PWC, 2021). A recent study by the World Wildlife Fund (2020), reported that 

more than 20,000 populations of mammals, birds, amphibians, reptiles, and fish have decreased 

on average by 68% since 1970, According to Ijeomah, et al. (2012), wildlife refer to non-

domesticated vertebrate species which exist in all ecosystems including plains, grasslands, 

deserts and forests. 

 

Roles of Artificial Intelligence in Wildlife Conservation 

The following are some of the roles of AI in wildlife conservation using AI-enabled 

technologies. 

1. Scientists are able to evaluate some data linked to specific number and well being of 

whales with the use of remote–sensing, marine robots and machine learning models on 

Microsoft Azure. 

2. Drone Image Dataset and Machine Learning in Robotics are used for monitoring species 

that are on the verge of extinction thereby assisting animal conservation organizations in 

demographic management. 

3. Antarctic penguins are being monitored with the use of predictive statistical modeling on 

a real-time basis. 

4. Artificial intelligence is used domain scientist in China to assess and preserve Siberian 

tigers. 

5. PAWS (Protection Assistant for Wildlife Security) is an AI-enabled program in 

connection with SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) are used to follow up 

information on poacher movements. PAWS software is used to find animal behavior 

patterns of using AI and machine learning together with inputs from SMART.  

6.  Neural networks are used to recognize and analyze elephant call recordings from the data 

collected and analyzed from the Elephants living in Central Africa’s deep rain forests. 

This is designed to safeguard elephants against poachers 

7. AI-enabled night vision cameras and UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) are used as aid 

against the illegal operations of Poachers thereby alerting forest rangers to intervene 

before any animals are killed.  
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8. Researchers use convolution Neural Networks to find floating or sinking waste products 

in the water bodies and also to alert marine animal conservation organizations for their 

removal. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This paper adopted a content survey of the role artificial intelligence in the conservation of 

wildlife.  For the purpose of collecting relevant information on AI and how it could useful for 

wildlife conservation, carefully drafted copies of questionnaires were administered to 

respondents using online Google form questionnaire instrument. The responses gathered were 

collated and subjected to Cronbach’s alpha reliability analysis. The result of 0.87 gave a good 

reliability index of the instrument. The entire exercise took place within 4 weeks before 

completion. 

. 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

 

The graph in fig.1 clearly indicate that a significant number of the correspondents agree with the  

statement that artificial intelligence (AI) is the machine’s simulation of human intelligence in 

regards to the computer system. Some of the respondent highlighted a number of AI applications 

including natural language processing, expert systems, speech recognition and machine vision. 
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In response to the question posted in fig.2, the respondents explained that AI is used to track and 

protect animals in their natural settings by conservationists. The respondents further explain that 

AI has the potential to help save endangered animals.  

 

The chat plotted in fig.3, depicts that a larger number of the respondents agree that AI is used to 

monitor and protect animals in their natural habitat. According to the respondents, AI helps 

conservationists to determine the location of animals, date in which they were sighted and their 

migration patterns.  
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In response to the question posted in fig. 4, the respondents explained that AI technology has the 

facilities that provide wildlife rangers with all the necessary information about any impending or 

potential threats and their location. According to the respondents, AI technology has the facilities 

that can be used to analyze past events and identify the possible patterns of poachers' behavior 

prior to the attack. 

 

The chat analysis in fig.5 depicts that a larger number of the respondents affirmed that AI can be 

effectively deployed as an early poaching warning system. The respondents explained further 

that AI can also help predict wildfires. The respondents mentioned that there are a number of AI 

programs that can be used to analyze high-resolution satellite images in order to forecast the 

intensity of combustion and then coordinate using data to help in fire prediction. 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

SA A D SD

How can AI be used to help endangered species? Answer: It can be used to
analyse past records and identify the possible patterns of poachers' behaviour

prior to an attack.

0

10

20

30

40

50

60

SA A D SD

How can AI be used to protect wildlife? Answer:  used to detect poachers
and thus stopping them from hunting down the animals.

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 404



CONCLUSION 

This paper has discussed the basic concept of artificial intelligence. The role artificial 

intelligence in the conservation of wildlife was discussed. The paper discussed some major 

applications of AI in wildlife conservation and how they could help improve the recognition and 

responsiveness of wildlife. The paper inferred that AI technologies are significantly making 

impact in the domain of wildlife conservation. The development of several services of AI has 

noticeable possibilities of protecting life forms in their natural environment. The application of 

AI is potentially effective but transcends the efficiency of its primary approaches. 
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INTRODUCTION 

Background to the Study 

Tuberculosis is a chronic disease that affects man and other mammals, birds, fish and reptiles. 

Mammalian tuberculosis is caused by four very closely related species such as M. tuberculosis 

(the human tubercle bacillus), M. bovis (bovine tubercle bacillus), M. microti (the vole 

tubercle bacillus) and M. africanum (rodent tubercle bacillus). These together formed 

Mycobacterium tuberculosis complex that causes infections and transmissible TB disease to 

human and other animals. Another mycobacterial species called None Tuberculosis 

Mycobacterium (NTM) are increasingly encountered as a major cause of disease in humans. 

These bacteria are also known as tubercle bacilli because they produce characteristic lesions 

called tubercles (World Health Organisation, 2013). The roles of its (Mycobacterium 

tuberculosis) complex, contribute to its virulence which is contained in the Mycobacterium 

cell wall. The cell wall’s main constituents are mycolylarabino galactan, lipo-arabinomannan, 

and mycolic acids. Their three-dimensional distribution and the exact molecular mechanisms 

of the most effective anti-tuberculosis drugs that target the cell wall are not yet fully 

understood (Alsteens et al., 2007). 

According to World Health Organization global  report 2014, that one third of the 

world’s population is infected with the bacilli that causes tuberculosis and the report collected 

for 2013, shows that there were an estimated 9.0 million new cases of tuberculosis (TB) 

globally, with most cases occurring in resource-limited or resource-poor countries in Asia 

(55%) and Africa (28.9%). Eighty percent of all cases worldwide occurred in the 22 high-

burden countries with an estimated 

1.5 million deaths occurring among all cases in 2013 and approximately 4105 deaths every 

day One of the most important factors influencing the current TB epidemic in resource-limited 

settings is poverty, which is closely related to malnutrition, crowded living conditions, lack 

of access free or affordable health care services, and dependence on traditional healers that can 

facilitate the transmission of tuberculosis (WHO, 2014). The co-infections between TB and 

HIV have caused active disease of both infections and greatly increase their morbidity and 

mortality rate (WHO, 2014). Pulmonary tuberculosis (PTB) cases accounted for 84% of the 

total TB caseload and Extra Pulmonary Tuberculosis (EPTB) for 16%. Treatment outcomes 

have improved with new smear positive cure rates of 58% and treatment success rates of 71% 

in 2005 compared to rates of 51% and 66% respectively in 2004. The poor documentation of 

cure (high completion rates), defaulter rates over 10% and large numbers of unevaluated cases 

are indicative of poor systems at health facilities, and contribute to the failure to reach 

program targets. (National Tuberculosis Management Guidelines 2009). It is against this 

background that this study was designed to determine the prevalence of pulmonary 

Tuberculosis among children and adults attending out- patient department of the selected 
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general hospitals. 

Statement of Problem 

 

For quite some time now the great number of suffering from tuberculosis is a great concern to 

our environment and mostly affected by male, it’s very unfortunate that many have died due to 

the infection despite all effort by scientist and medical expect to cure the interest in picking 

this topic a subject of research is to contribute and also discover the ways of preventing and 

control the spread of the tuberculosis in order to reduce those at risk of the disease which has 

a close relationship with overcrowding poor housing with ignorance poverty and employee 

who are high risk of disease due to poor occupational use to unproductive devices. Therefore, 

this research is motivated by the prevalence of tuberculosis in general hospital, Minna 

Metropolis. 

 

Aim and Objective of the Study 

Aim 

The aim of this research work is to study prevalence of tuberculosis in General Hospital, 

Minna Niger State. 

 

Objectives 

The objectives of this study are: 

To identify the Prevalence of Tuberculosis in General Hospital, Minna Niger State. 

 

To identify Prevalence of TB based on Gender in General Hospital, Minna Niger State. 

 

To ascertain the age distribution of Patients infected with tuberculosis in General Hospital, 

Minna Niger State. 

Research Questions 

The research questions are; 

What is the Prevalence of Tuberculosis in General Hospital, Minna Niger State? 

 

What is the level of TB based on Gender in General Hospital, Minna Niger State? 

 

What are the age distribution of Patients infected with tuberculosis in General Hospital, Minna 

Niger State? 

Significance of the Study 

 

The findings will be important to government they can use it in the area of policy making 

regarding major cause of tuberculosis. The study when completed will be relevant to private 

bodies or non-governmental organization that are keen in finding out preventive measures to 

tuberculosis. The study when completed will serve as a source of enlightenment and 

information to any member of the public interested in knowing more about medical health 

care in place in management of the disease as a subject and its environment. 

Scope of the Study 

 

This study was restricted to General Hospital, Minna Niger State. 

 

Limitation of the Study 

 

Financial constraint- Insufficient fund tends to impede the efficiency of the research in sourcing 

for the relevant materials, literature or information and in the process of data collection 
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(internet, questionnaire and interview). 

Time constraint- The researcher simultaneously engaged this study with other academic work. 

 

This consequently cut down on the time devoted for the research work 

 

Definition of Terms 

 

Prevalence: The proportion of a population who have specific characteristic in a given time 

period. 

Tuberculosis: Tuberculosis is a contagious infection that usually attacks the lungs. It can also 

spread to other part of the body, like the brain and spine. A type of bacteria called 

Mycobacterium tuberculosis causes it. 

Patient: A person receiving or registered to receive medical treatment 

 

LITERATURE REVIEW 

History of Tuberculosis 

Tuberculosis seems to have been a global public health problem for many centuries as shown 

by its global afflictions and impacts. Despite the lack of archaeological evidence, the causative 

organism is hypothesized to have originated from East Africa. Never the identification of 

classical skeletal features of the disease, and the amplification of M. tuberculosis DNA in 

Egyptian mummies, are pointers to the possible devastating impact of the disease in ancient 

Africa. The isolation of the tubercle bacillus in 1882 by Robert Koch gave hope to the control 

of an almost evasive disease. Furthermore, the development of streptomycin, isoniazid, and 

rifampicin in the mid 20 century introduced a new and effective regime for treatment of TB; 

prior to then, several treatment strategies with unconfirmed effectiveness such as rest (in 

sanatorium), exercise, and pulmonary collapse strategies, had been employed. The only 

available vaccine for TB is Bacille Calmette Guerin (BCG). It is made of live attenuated M. 

Bovis, and was first used in 1921. Incidentally, the vaccine neither prevents primary effect nor 

the deactivation of latent pulmonary infection which makes it useless for the much needed 

primary prevention of TB. Furthermore, the Directly Observed Therapy Short course (DOTS) 

was introduced in Nigeria in 1993 by the German tuberculosis/leprosy Relief Agency (GLRA), 

and implementation was expanded to all States of the Federation in 2004. 

Transmission of Tuberculosis 

 

Tuberculosis is a chronic infection with predilection for the human lungs (pulmonary TB) but, 

it can affect any other organ of the body (extra-pulmonary TB). The causative organisms are 

transmitted through the inhalation of airborne droplet nuclei generated from individuals with 

the pulmonary disease. Following the infection, any of these outcomes may result thus: the 

bacilli may be killed by the host immune system; they may proliferate and cause primary TB; 

they may be dormant and remain asymptomatic (latent infection); or they may be reactivated 

after a period of latency. It is estimated that about 5-10% of persons with latent infection will 

develop TB during their lifetime but the risk is higher among children and the 

immunocompromised such as HIV/AIDS. Also, an average of 10-15 persons are estimated to 

contract the infection annually from one infectious pulmonary TB case 

A lot of host and environmental factors interact to predispose individuals to TB; the 

independent risk factors identified in West Africa include family history of TB, household 

crowding, male sex, HIV infection, smoking - the latter had a dose-response relationship with 

TB, and therefore should stimulate further studies. A related study in Gambia had also 

identified ethnicity as a risk factor but explained that it could be due to the underlying 

environmental and behavioral factors furthermore a recent study from Tanzania showed that 
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though patients with prolonged duration of cough (two or more weeks) had a higher likelihood 

of being diagnosed with TB when compared to those with shorter duration of cough, the 

relationship was not significant [OR = 1.6 (95% CI: 0.59, 4.49) In Nigeria, the inefficient 

health system is believed to be perpetuating the cycle of disease-poverty disease of the 

majority of Nigerian, and this theory definitely applies to TB. 

Global Burden of Tuberculosis 

 

According to the WHO estimates for 2007, all incident cases of TB was 9.27 million as 

against 

 

9.24 million in 2006, and 6.6 million in 1990. Most of the cases were from Asia (55%) and 

Africa (31%) while the least estimate was from the Americas (3%). Fifteen percent of the 9.27 

million incident TB cases were co-infected with HIV and Africa contributed 79% of them. The 

high burden of TB in Asia and Africa is reflected on the WHO list of high TB burden countries 

which was topped by five countries from these regions. The estimated prevalent cases 

decreased from 13.9 million (210 per 100 000 population) in 2006, to 13.7 million (206 per 

100 000 population) in 2007. Also, the estimated deaths from TB was 1.3 million among HIV-

negative new TB cases (20 per 100 000 population) and 456 000 among new TB cases who 

were HIV-positive. Half a million TB cases were estimated to be MDR-TB in 2007; and by the 

end of 2008, 55 countries had reported extensively drug resistance TB (XDR-TB). The case 

detection rate for new smear-positive cases for 2007 was 63% which was still lower than the 

DOTS target of 70%. NATIONAL BURDEN OF TUBERCULOSIS in year 2007, Nigeria 

ranked fourth in the world and first in Africa with respect to the WHO estimated number of 

TB cases. Unfortunately, a 2008 report estimated the total TB cases in Nigeria as 922,575, 

and was ranked 3 (behind India and China) on the list of high-burden countries Furthermore, 

as at 2007, the WHO estimated that Nigeria had 460,000 cases of all forms of TB, a TB 

prevalence of cases, incidence rate (all cases) of 311/100,000 per year, and incidence rate 

(new smear positive) of 131/100,000 per year. Further estimates include the prevalence of all 

forms of TB in HIV of 42/100,000, and a death rate of 93/100,000 population per year (138,000 

deaths/year) However, the most recent national TB report showed that since 2002 when 

nation-wide expansion of DOTS started, only 455,552 of TB (all forms) have been registered; 

out of which 92.2% were new cases and 7.8% were retreatment cases. In 2008, a total of 

90,311 TB cases (92% new cases, 8% retreatment cases) were registered; notably, the sputum 

smears positive (ss+) cases contributed only 51% of the new cases. The reported new ss+ PTB 

cases represented only 30.5% of the estimated new ss+ for the year but, nearly doubled the 

detection rate of 16 % in 2002. The TB cases per State of the Federation for the same year, 

ranges from 721 cases in Ekiti to 9,864 cases in Lagos. The South- eastern zone contributed the 

least (9%) number. Annual TB cases by zones of Nigeria 16 for year 2008, North-central 

North-east North- west South-east South-south South-west national. 

 

Diagnosis of Tuberculosis 

Tuberculosis can affect any organ of the body but the pulmonary TB especially the 

reactivated latent infection is of most public health concern because it is the major source of 

tubercle spread in the communities’ Further reviews will therefore be restricted to PTB. 

Generally, the diagnosis of TB is based on. “possible exposure, a typical disease history, 

suggestive clinical findings, typical radiological changes and positive bacteriological tests.” 

Sputum smear direct microscopy and conventional solid media culture are the most widely 

used laboratory diagnostic methods in the global TB control. However, most diagnoses of TB 

are based on the smear microscopy for acid-fast bacilli (AFB). The technique is fast, 

accessible, and specific but it is limited by its low and variable sensitivity and the inability to 
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detect drug resistant bacilli.23 Because of the progressive improvement of the quality 

assurance programs for smear microscopy, WHO has redefined a new sputum smear-positive 

PTB as the presence of single AFB in at least one sputum smear examination from a TB 

suspect. Likewise, the number of smears required for the diagnosis of PTB has been reduced 

to two. This decision considered the barriers of accessing TB control services in resource poor 

setting including laboratory workload, as well as the incremental diagnostic yield of 3 serial 

sputum specimens; and hoped that the new policy would enhance case detection through 

improved “quality of service, decreased patients drop out from the diagnostic pathway”. The 

national tuberculosis program in Nigeria relies on direct microscopy for diagnoses of PTB, and 

is yet to adopt the new WHO policy on new smear positive PTB. 

National Tuberculosis Control Programme of Nigeria 

 

The national Tuberculosis control activities in Nigeria are coordinated by the National 

tuberculosis and leprosy control program (NTBLCP) which was launched in February 1991 

under the department of Public Health in the Federal Ministry of Health (FMOH). Its basic 

disease control strategy is the provision of free services to all patients identified with TB and 

its operations are guided by DOTS strategies and STOP TB Partnership initiatives. 

 

NTBLCP is structured along the three tiers of Nigerian areas (LGAs). Each level provides 

technical and management support to the one directly below it for instance, the Federal 

(National) program supports the States' TB control program. Furthermore, the Federal States' 

TB control program. Furthermore, the Federal level is also in charge of policy development, 

tertiary patient care, mobilization and development of human and material resource. The 

States' TB program are responsible for coordinating TB control activities within the States, 

and provision of secondary patients' care. The operational level of the national TB control 

program is the LGAs and it is based on the principles of Primary Health Care (PHC). At least 2 

health centers in each of the 774 LGAs in Nigeria have fully functional DOTS services. 

NTBLCP re-defined its strategies in 2006 and developed the following specific targets to be 

achieved by the year 2010 thus: to detect 70% of the achieved by the year 2010 thus: to detect 

70% of the estimated smear positive TB; to successfully treat at least 85% of all detected TB 

cases; to ensure a minimum of 80% implementation rate of the program activities by 

strengthening the technical and managerial capacity of the NTBLCP; to promote behavioral 

change in the community about TB such that 70% of adult population become aware of TB, its 

prevention, and the available free treatment as well as motivate them at risk groups to seek for 

immediate care; to reduce the incidence of TB among HIV patients by 25%. It is hoped that 

some success has been achieved as regards to these targets. 

Treatment of Tuberculosis 

 

BCG vaccination and chemoprophylaxis are unsatisfactory TB control measures thereby 

leaving anti-tubercular (anti-TB) chemotherapy as the only option. The essential (first-line) 

anti-TB drugs are isoniazid (H), rifampicin (R), pyrazinamide (Z), isoniazid (H), rifampicin 

(R), pyrazinamide 
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(Z), combinations (multi-drug therapy) is aimed at achieving cure without relapse, preventing 

death, impeding transmission by depleting infection source pool, and preventing the 

emergence and transmission of drug resistance. The fixed-dose combinations (FDCs) have 

equivalent efficacy to separate-tablet combinations and are therefore preferred because of 

several advantages such as increased patient acceptance, discouragement of selective ingestion 

of the drugs and possible mono therapy, and prescription error. Other strategies introduced to 

improve TB treatment are the “patient kit” which ensures that the full treatment for a patient is 

available for the desired treatment duration; the “standard regimen” which introduced a 

standard (same) treatment for each patient registration group (category). The standard 

therapies of TB are usually divided into 2 phases, an initial intensive phase followed be a 

continuation phase. For new patients, the regime (2HRZE/4HR) consists of an intensive phase 

of rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol daily for 2 months, and a continuation 

phase of rifampicin and isoniazid for a further 4 months, preferably daily or 3 times per week. 

Thrice weekly regime throughout the course of the treatment is an acceptable alternative in 

non HIV -prevalent areas provided that treatment is directly observed. This therefore implies 

that Nigeria with an HIV/AIDS prevalence rate of 3.1% as at 2007, is not eligible to use this 

alternative regime. Furthermore, in settings with proven or unknown isoniazid resistance 

level, HRE instead of HR should be used at the continuation phase. The isoniazid resistance 

status (new cases) of Nigeria is assumed to be low. This is supported by a very small sample 

study from Jos, Northern Nigeria which did not identify isoniazid resistance in both new and 

follow-up cases. Nevertheless, this report contrasts an earlier and equally small sample study 

from a similar region which reported an isoniazid resistance of 6.6% among new cases The 

DOTS in Nigeria a uses 2HRZE/ 4HR 2HRZE/6HE regimes for category 1 (new cases) 6HE is 

self-administered while 4HR therapy should be observed daily. For retreatment cases 

(category 2), the 2SRHZE/1RHZE/5RHE is used. The current WHO guideline recommends 

that all re-treatment cases undergo specimen culture and drug sensitivity testing (DST) for 

at least isoniazid and rifampicin before treatment if the Rapid molecular-based DST is 

available; otherwise standard empirical treatment (category 2) should be commenced and 

modified with the result of the conventional culture when available The recommendation is in 

response to the report of the Global Project on Anti-tuberculosis Drug Resistance Surveillance 

which showed a high global mean multi drug resistance (MDR) of 15.3% [95% CI: 9.6-21.1] 

for previously treated cases and 2.9% [95% CI: 2.2 3.6] among new cases. For the African 

region, the report showed a mean MDR of 1.5% [95% CI: 1.0-2.0] for new cases, and 5.8% 

[95% CI: 3.9-7.7] for 30 previously treated cases. This apparent low level of MDR-TB gives 

hope to the control of TB in this continent where poverty, hunger and HIV are endemic. 

However, the current workers' manual used in Nigeria suggests that the WHO 

recommendation is only observed after treatment attempts at the category 2 level thus: “for 

patients who remain positive after category 2; continue RHE medication, inform the Local 

government TB supervisor (LGTBLS) or State TB control officer (STBLCO), and refer to 

medical officer for sputum culture, sensitivity test and appropriate treatment. 

MDR-TB in Nigeria is apparently low - the estimate for 2007 was 1.8% for new cases and 

9.4% for retreatment cases. Also, the study in Jos, reported an MDR of 4% among new cases 

and 18% among the follow-up cases, while another study from a referral center in Ibadan, 

South-western Nigeria showed an MDR of 53.6% among new patients though over half of the 

cases were from the anti-retroviral clinic of the hospital. The obvious disparity between the 

two studies calls for a well-designed nationwide survey to determine the true picture of anti-

TB drug resistance. On the other hand, a study in Enugu, Nigeria among chronic TB patients 

referred by the national TB program for category 2 related problems (failure, relapse, and 

returning defaulter with smear positive result), showed an MDR-TB of 72%, and poly-drug 

resistance of 25.6% while one patient each showed sensitivity to all drugs and isoniazid mono 
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resistance  respectively. The  study however has questionable internal validity because 33% of 

the study participants were excluded from analysis for various reasons. 

 

Summary of Literature Review 

Tuberculosis remains a huge challenge in developing countries, especially in this era of HIV 

pandemic. The burden of the disease in Nigeria is the highest in Africa and efforts at 

controlling the disease are coordinated through the NTBLCP which has well defined program 

objectives and targets. Continuing education of health professional on tuberculosis and its 

current treatment guidelines as well as the existence of functional DOTS centers in all LGAs 

of the country, will improve patient education, proper management and appropriate referral. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

Research Design 

 

The study design is based on descriptive cross-sectional survey. A community based cross- 

sectional study was conducted to find out the prevalence of tuberculosis in General Hospital, 

Minna, Niger State. 

Sample Size 

 

Seventy participants attending General Hospital Minna Niger State were encouraged and 

enrolled into this study. The enrolled participants were between the ages of 1-80 years of age. 

Study Population 

 

Inhabitants of this area are mainly civil servants. However, few others engage in oil 

exploration, trading, farming and fishing activities. The subjects used in this study were those 

suspected to be having pulmonary TB who were visiting the hospitals within the study period. 

Subjects were recruited conveniently irrespective of their age and sex; although those were 

already receiving TB treatment were excluded from this study, even as those who did not 

consent to be included were also removed. 

Ethical Consideration 

 

Ethical clearance was obtained from the State Ministry of Health and then the consent of each 

patient was also obtained before they were included for this study. All results were handled 

with utmost confidentiality while those who needed medical attention were referred to 

laboratory personnel and physicians for further medical attention 

 

Sample Collection 

 

Sputum samples were collected in triplicate (spot, morning, spot) from all enrolled patients 

with the history of cough for more than 2 weeks and tested for tuberculosis. Positive samples 

were stored at 4°C for up to 3 days and transported to the Provincial Diagnostic 

Mycobacteriology Laboratory in Zaria (National Tuberculosis and Leprosy Training Centre 

Zaria) were the sputum was cultured. Laboratory identification numbers were assigned to 

each sample and the date of collection and sex of patient was recorded. Procedure for 

microscopy was done according to the method described by Chesbrough. All collected 

samples were prepared and stained accordingly as soon as they arrived the laboratory. 

 

Staining and Culturing of the Sputa 

 

The sputum samples were processed and decontaminated using standard microbiological 
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procedure and were homogenized by shaking for 15 minutes with a wrist-action shaker. The 

supernatants were discarded and the deposit was rewashed by re-centrifugation. The final 

deposits were examined microscopically and cultured. The DOTS recommended technique 

was adopted for the staining procedure (Ziehl-Neelsen’s ZN staining procedure). This 

technique was adopted because of previous success rate of 80% (Cruickshank et al., 1975; 

Baker et al., 1998; Prescott et al., 2002). Lowenstein Jensen Glycerol Egg medium was used 

to culture the processed sputa. Results were read after 6-8 weeks and were regarded as 

negative if no colonies appeared after 8 weeks as earlier described by Idigbe and Onwujekwe, 

(1983). Cultures were considered positive for tuberculosis if they showed a positive growth 

on Lowenteine Jensen media and the presence of acid fast bacilli (AFB) by Ziehl-Neelsen 

(ZN) stain, and tested positive on a rapid TB antigen assay (SD-Bioline Ag MPT64 Rapid 

assay; Standard Diagnostics, Kyonggi-do, Korea). Cultures with growth on LJ media but 

negative on SD-Bioline were considered non-tuberculous mycobacterium isolates and were 

excluded from the research. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Result 

Personal demographic information of the respondents 

 

Table 4.1 shows that out of 70(100%) of the respondents, the majority of respondents are 

females with 54.3% while 45.7% are male. 

Table 4.2 shows majority (35.71%) of the respondents are within the age range of 31 – 45, 

followed by 16 – 30 having 31.43% and 46– 60 having 10%. 

Table 4.3 shows that majority (52.9%) of the respondents are married, followed by single 

having 37.1%, widow having 7.1% while divorce had 2.9% as the minority. 

Table 4.4 revealed that majority of the respondents are Muslims that is 68.5%, 31.5% are 

Christian while others are 0%. 

 

Table 4.1 Gender of the Respondents 

 

Gender Frequency Percentage (%) 

Male Female 

TOTAL 

32 

38 

70 

45.7 

54.3 

100 

 

Table 4.2 Age of the Respondents 

 

Age Frequency Percentage (%) 

1-15 

16-30 

31-45 

46-60 

61-75 

76-90 

TOTAL 

12 

22 

25 

07 

04 

0 

70 

17.14 

31.43 

35.71 

10.00 

5.71 

0 

100 
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Table 4.3 Marital Status of the Respondents 

 

Marital Status Frequency Percentage (%) 

Married Single Divorced 

Widow 

TOTAL 

37 

26 

2 

5 

70 

52.9 

37.1 

2.9 

7.1 

100 

 

 

Table 4.4 Religion of the Respondents 

 

Religion Frequency Percentage (%) 

Christian Islam Others 

TOTAL 

22 

48 

0 

70 

31.5 

68.5 

0 

100 

The results in figure 4.1; revealed that 100(100%) Patients were screened for the research. 70 

(70.0%) patients were positive for TB while 30(30.0%) were screened negative. 

 

 

Note: 100%: Number of patients screened in the studied hospital 70%: Number of patients 

positive for TB 

30%: Number of patients negative for TB 

Figure 4.1. Prevalence of Tuberculosis General Hospital Minna Niger State 

 

Figure 4.2; Represent the prevalence of TB based on gender in General Hospital Minna State. 

There is characteristically increase in prevalence among males 50(71.4%) compared with the 

females 20 (28.5%) counterpart. 
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Figure 2.2. Prevalence of TB based on Gender in General Hospital Minna 

 

Figure 4.3: This represent the prevalence of TB based on age group in the studied areas, age 

group 21-30 years were having significantly higher prevalence 40(80.0%) of TB except for 

significantly lower prevalence 10(20.0%) in age group 41-90 years above. In General Hospital 

Minna, age group 1-10years also have high prevalence 4(4.0%) of TB. 

 

Figure 4.3. Age Distribution of Patients Infected with Tuberculosis in General Hospital 

Minna 
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Table 4.5; represents the physical appearance of the samples collected. 60% of the samples 

collected were salivary while the lowest percentages of samples were bloody (4%). 

Table 4.5. Physical Appearance of the Sputa 

 

Physical appearance Total Number Percentage (%) 

Salivary 42 60 

Mucoid 12 17 

Purulent 8 12 

Muco-Purulent 5 7 

Bloody 3 4 

Total 70 100 

 

 

DISCUSSION 

 

In this study, 100 Patients were enrolled and the prevalence of TB in this study areas is 70 and 

this is represented in figure 4.1, and this in agreement with the study of Aliyu et al., 2013 from 

Northern parts of Nigeria who found the prevalence of TB infected Patients to be 73.0% but 

our prevalence is higher than the prevalence of 6.9% recorded in the studies of Kehinde and 

Okesola who studied the Epidemiology of Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosis in 

Ibadan, Nigeria. The reasons for the high prevalence of Patients infected with TB fund from 

this study could be as a result that the study was carried out in the Hospital that serves as a 

referral sites for other smaller Hospitals who don’t have DOTS services. The highest 

percentage prevalence of tuberculosis was in General Hospital Minna (70%) area compared to 

that of Suleja (40.2%) area in previous studies. 

This may be due to urban migration, environmental factor, tradition believes, in adherence to 

drug intake. Moreover, General Hospital Minna serves as the referrer center for all Patients in 

Niger and there is a higher influx of Patients than other Hospital. The prevalence in relation 

to gender as shown in Figure 4.2 shows that out of the females that were screened, 20(28.5%) 

were positive for tuberculosis and out of the males that were screened, 50 (71.4%) were 

positive. Males were shown to have the highest prevalence of tuberculosis than the females. 

This could be as a result of behavioral attitude of males of this age group and in addition to 

this, higher prevalence could also be as a result of indiscriminate use of drug and its abuse. 

This study is in line with an earlier reported works done by Alfred and Silas (2005) in Uyo, 

Akwa Ibom State, Obioma et al. (2011) in Port Harcourt, River State, Kehinde A.O, and 

Okesola in Ibadan Oyo State. Also, this research is not in agreement with Nwachukwu et al. 

(2009), a research done in Abia State of Nigeria. The age group that has the highest 

prevalence of tuberculosis was age group 21-30years (80.0%) compared with all other age 

groups, this is represented in figure 4.3. The high prevalence of tuberculosis among this age 

group could be as a result of increase in reproductive activities among this age group as they 

always refer to them as "reproductive age”. Higher prevalence of infection at this age group 

could also be attributed to increase in outdoor activities, overcrowding in most of the 

settlements and poor personal hygiene. This finding is in agreement with the research done by 

Nwachukwu et al. (2009) and Uzoewulu et al. (2014), who reported that higher prevalence of 

tuberculosis infection lies between the age of twenty-one to fourty years. While our study is 

not in agreement with the findings of (Okonko et al., 2012) whose study showed that TB 

infection was higher in age group 40years and above. Table 4.5 represents the physical 

appearance of the samples collected. 60% of the samples collected were salivary while the 
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lowest percentages of samples were bloody (4%). 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

Conclusion 

 

This study was aimed at determining the prevalence of tuberculosis in General Hospital 

Minna, Niger State. The Prevalence of pulmonary tuberculosis state was studied using 

standard microscopic technique and sputa culturing procedure. Ziehl Neelsen’s staining 

technique was used to determine the presence of acid fast bacilli (bacteriologically confirmed 

cases of sputum smear- positive tuberculosis). The isolation of acid-fast bacilli (AFB) from 

sputa of Patients that comes with complain of pulmonary distress for two weeks and above to 

the general hospitals. A total of 70 patients below 80 years of age were screened and enrolled 

for this study. The percentage prevalence of the physical appearance the sputa revealed that 

muco-purulent (7.0%), purulent (12.0%), bloody (4.0%), mucoid (17.0%), and salivary 

(60.0%). The study revealed that 70 of the studied participants were positive for 

Mycobacterium tuberculosis. The most affected age group was between 21-30 years with the 

percentage prevalence of 80.0% compared with the age group between 11-0 years. There is 

characteristically increase in prevalence among males 50(71.4%) compared with the females 

20(28.5%) counterpart. The statistical analysis revealed that there was a significant difference 

with respect to gender and age (p < 0.05). The high prevalence of PTB among the subjects is 

greatly concerned by public health and it can be partially attributed to the poor socio-

economic factor, overcrowding, social habits, and unavailability of clean portable water and 

lack of adequate sanitary condition. In Conclusion, this Research shows higher prevalence of 

tuberculosis among Patients attending the studied hospitals. Prevalence among males was 

significantly higher than female patients also higher prevalence was recorded with patients of 

the age group 21-30. High prevalence of TB documented from this study areas could be 

attributed to the fact that these the hospitals serves as a referrer hospital to the people of these 

communities or due to overcrowded environment, method of buildings (compacted building) 

and lack of DOTS (Directly Observed Treatment Short Cost) in the rural areas surrounding 

the Local Government Areas. The transmission of TB in this areas can be reduced by 

educating the popular on the risk of TB transmission, early diagnosis and treatment, creation of 

DOTS services with qualified staff should be done in all the rural areas of the State, 

equipment for diagnosis of Extra Pulmonary TB (EPTB) and diagnosis of TB in children 

should be created by the State Government to argument the effort of the Non -Governmental 

Organization, Center for Disease Control, WHO etc. in fight against the spread infection. 

 

Recommendation 

Based on the findings of this study, the following recommendations were made: 

The government should also invest in enhancing environmental health by providing adequate 

basic services, such as water and sanitation, to communities in Niger State. 

The public health workers especially environmental health officers should design and 

implement regular educational program to create and improve awareness on the prevalence of 

tuberculosis. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the consideration of the possibilities of a foreign language as the 

main means of interdisciplinary integration at various levels of education, culture, 

communication, science, and technology. In this regard, the potential of a foreign language in 

the formation of a comprehensively developed personality, capable of living and working in a 

modern multicultural environment, in the international sphere of communication, is noted. 

The need for knowledge of a foreign language in the modern world is beyond doubt, and the 

popularity of a foreign language as a subject among schoolchildren and students is quite high. 

In addition, a foreign language in the course of its study implies the expansion of a person’s 

general cultural outlook, acquaintance with the traditions and customs of other countries, 

mastering new ways and methods of communication, that is it performs a general 

developmental and educational function, often to a greater extent than many other academic 

subjects. This allows us to consider a foreign language as the optimal means of 

interdisciplinary integration with subjects not only of the humanities, but also of the natural 

science cycle, both at the level of secondary school and bachelor's and master's programs. 

Foreign language in connection with the expansion of world market relations, expanding 

contacts with foreign firms is a means of improving the professional literacy of a specialist. In 

this regard, such concepts as preparation, professional training of a student, motive are 

revealed. This article also points out that professional speech communication should be 

considered as a subject of teaching a foreign language. In this case, a foreign language is 

acquired in the process of mastering the activities of communication. This forms speech in its 

quality, which is able to ensure mutual understanding among people of the same professional 

community. Satisfying the need for professional information considered as a mandatory factor 

stimulating professional activity. 

Keywords: intercultural communication, interdisciplinary integration, community, training, 

foreign language 
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INTRODUCTION 

The development of science and technology is impossible without the exchange of 

information, including between people who speak different languages. Language and human 

activity are very closely related. Everything that a person learns in the process of life is 

reflected in the language. Cultural, economic and scientific contacts of different peoples make 

it necessary to study intercultural communications, the relationship between language and 

culture. Qualified specialists must constantly monitor everything new that appears in science 

abroad and extract information that may be useful for their professional activities. This 

requires knowledge of a foreign language. The modern era has become for teacher education a 

time of profound change. The conditions of modern life place increasingly high demands on 

both the level of foreign language proficiency and the level of development of such 

personality traits as leadership, curiosity, desire and ability for self-education, and resilience. 

In the modern international labor market, a competitive intellectual personality with 

developed linguistic, cultural, communicative competence is in demand. The need to speak a 

foreign language in the modern world is beyond doubt, and the popularity of a foreign 

language as a subject among schoolchildren and students is quite high. In addition, a foreign 

language in the course of its study implies the expansion of a person’s general cultural 

outlook, acquaintance with the traditions and customs of other countries, mastering new ways 

and methods of communication, i.e. performs a general developmental and educational 

function, often to a greater extent than many other academic subjects. This allows us to 

consider a foreign language as the optimal means of interdisciplinary integration with subjects 

not only of the humanities, but also of the natural science cycle, both at the level of secondary 

school and bachelor's and master's programs. If a lot of works are devoted to the integration of 

foreign languages with the humanities, then the issue of its interdisciplinary integration with 

the disciplines of the technical and natural sciences has not been worked out deeply enough in 

domestic science and practice. At present, the world can observe the process of globalization - 

the emergence of a hybrid world culture, the mixing of national traditions, the strengthening 

of interethnic cooperation. This process has led to the rapid growth of intercultural contacts in 

all areas of our lives. It firmly included such situations of intercultural communication as 

studying at school and at an exchange university, foreign internships for scientists, 

international conferences, joint ventures, tourist trips, exhibitions, tours, sports competitions, 

etc. Thus, one of the conditions for a successful adaptation in the social space becomes 

knowledge of foreign languages. Learning foreign languages also helps to better understand 

the culture of their native country, the relationship of historical processes in their native 

country and countries of the language being studied and in the world as a whole. The study of 

foreign languages allows a deeper understanding of the native language and the meaning of 

the words of the native language, as well as to trace the influence of one language on another.  

METHODOLOGY 

An important and basic method of communication in the modern world is verbal 

communication. Verbal communication includes face-to-face conversations, with one person 

or with a thousand, telephone communication and any other method that includes the speaker, 

transmitting his message and also receiving this message. Although verbal communication is 

still one of the most effective ways of communicating, it also has weaknesses that can create 
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difficulties. Professional collaboration implies that employees can clearly communicate their 

thoughts and ideas to another person in order to be able to do a common thing. To be an 

effective verbal communicator, the professional must be clear about what he wants to say and 

how that message will be interpreted. The weaknesses of verbal communication are associated 

with ineffective communication skills. When communicating there are many ways to be 

misunderstood. Some problems arise when the speaker speaks and the audience interprets his 

messages as something completely different. This can lead to difficulty understanding social 

and professional aspects of life. Each profession has its own professional language and 

professional jargon. Moreover, than the longer a person is engaged in labor activity and lives 

in his profession, the more specific his communication becomes. In addition, the formation of 

some features characteristic of professional communication among representatives of, for 

example, legal and economic professions today is greatly influenced by information 

technology. Professional communication can be interpreted as some kind of complex 

formation; this is a special model of communication in which the national characteristics of 

the interlocutors are manifested through: 

 verbal elements (grammatical structures, lexical units, speech acts); 

 non-verbal elements (gestures, intonation, distance, etc.);  

 communication strategy (starting a conversation, ending a conversation, expressing an 

opinion, doubting, etc.). 

From a pedagogical point of view, professional communication is a complex of relations 

between the subjects of communication through the medium of language, based on the skills 

that determine the exchange, perception, as well as the transformation of language messages 

from one sign system to another and building interaction in accordance with the norms culture 

of the language being studied. What are professional communication skills? These are actions 

that are based on interethnic theoretical and practical training of students. They are expressed 

in the ability to analyze the national characteristics of the language, using adequate linguistic 

means, to accept and correctly interpret the national behavioral characteristics of their 

interlocutor, to treat a representative of another country with tolerance and empathy.  

The main goal of interdisciplinary integration based on a foreign language both in secondary 

school and in higher education (in bachelor's and master's programs in all areas) is the 

formation of a spiritually complete, culturally developed personality who owns one of the 

main wealth of human culture - language. Such a person is characterized by cultural 

awareness, which implies the possession of not only narrow-subject and narrow-professional 

knowledge, but also ideas about the structure, patterns of functioning, the history of 

development and the most significant facts of the history of human culture. A spiritually full-

fledged person also has an orientation towards satisfying not so much physiological and 

material as spiritual needs in all spheres of his life, he has an inherent desire for continuous 

creative development and improvement of spiritual qualities. One of the most significant 

results of interdisciplinary integration, the central component of which is a foreign language, 

can be considered the formation of a person's communicative competence. Communicative 

competence is defined as an integral quality of an individual, manifested in his ability and 

willingness to use knowledge and skills in the field of a particular language in the process of 

interpersonal and intercultural interaction in situations of oral or written communication, and 

in addition - to objectively assess the situation of communication and find an adequate way of 
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his behavior. in her. It includes communicative competence in the field of the native language, 

in the field of one or more foreign languages. 

The experience of teaching a foreign language in the bachelor's and master's programs of a 

multidisciplinary university shows that interdisciplinary integration based on a foreign 

language helps to increase the interest and motivation of students. In practical classes and 

when performing various independent and creative tasks in a foreign language, such tasks as 

preparing reports, short communications, presentations on the problems of modern science, 

engineering and technology in the studied foreign language are most effective. In turn, when 

preparing for seminars in the main specialty, future bachelors and masters use scientific and 

technical literature in a foreign language. As you know, mastering any foreign language is 

impossible without immersion in the culture of the language being studied. Language reflects 

the results of human experience. To the extent that this experience is the same for speakers of 

different languages, the linguistic meanings expressing this experience are also the same. But 

speakers of different languages are at the same time representatives of different cultures, 

which have specific features, of course, reflected in the language. 

Foreign language in connection with the expansion of world market relations, expanding 

contacts with foreign firms is a means of improving the professional literacy of a specialist. In 

this regard, such concepts as preparation, professional training of a student, motive are 

revealed. As a subject of teaching a foreign language, consider professional speech 

communication. In this case, a foreign language is acquired in the process of mastering the 

activities of communication. This forms speech in that it a quality that can ensure mutual 

understanding among people of the same professional community. Satisfaction of the need for 

professional information is considered as an obligatory factor stimulating professional 

activity. The role of a foreign language in a higher educational institution is manifested when 

considering this issue in two aspects: 

 in the sphere of material production; 

 and in the formation of the personality of a young specialist. 

Firstly, the importance of a non-native language in the conditions of modern production has 

increased dramatically due to the expansion of world market relations, the expansion of 

contacts with foreign firms. In connection with the increased place of a foreign language in 

the sphere of production, its status is growing as one of the main studied disciplines of the 

university. Foreign language serves the most important factor in improving the professional 

training of a specialist. Increasingly, the study of the language serves as a means of obtaining 

information, which generally contributes to a deeper development of the chosen specialty; and 

also serves to a certain extent as a support in the development of special disciplines. Secondly, 

learning a language is an important factor in the formation of a comprehensively developed 

personality of a student. This is manifested, for example, in the fact that in the process of 

learning a student learns communication strategies, masters the rules of speech behavior, the 

strategy and tactics of all types of communication, overcomes such psychological barriers as 

stiffness, self-doubt, etc., develops all types of memory, improves mental operations, 

broadens the general outlook.  
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FINDINGS AND DISCUSSION 

The model of teaching public relations, advertising communication in the modern information 

society assumes the knowledge of a foreign language as a means of professional 

communication. Thus, the study of the discipline of a foreign language is aimed at the 

formation and development of a professional communicative personality of a future specialist 

in information and communication. Foreign language is one of the main tools educating a 

person with a planetary mindset. The use of the means of the language being studied 

contributes to the formation of key competencies of the individual. With the help of a foreign 

language, students receive the basics of intercultural education, assimilate both the culture and 

the vision of other peoples, which expands their humanitarian horizons and contributes to the 

development of abilities. In the process of learning foreign languages, there is a need to 

develop communication skills among students. This need is connected with the changes 

taking place in the world, when in the socio-political, economic, ethno-cultural context of the 

country's development, the possession of communication skills becomes a necessary part of 

personal, professional life of a person, the requirement of the state and society to the results of 

linguocultural training of students. One of the essential resources for the development of 

students' communication skills is extracurricular activities that have the ability to stimulate the 

processes of socialization, inculturation and self-realization personality. This is achieved 

through the implementation of the creative and educational potential of cultural activities, the 

synthesis of educational and extracurricular time, when the activities of the educational 

system, which performs mainly the functions of socialization, are functionally and 

meaningfully supplemented by extracurricular activities that more successfully ensure the 

inculturation and self-realization of the individual. An important role in teaching oral foreign 

language speech is played by the control of students' speech activity. The formation of 

communicative competence includes the following components: 

 practical: mastering the English language as a means of communication; 

 educational: expanding the general linguistic horizons of students; 

 developing: development of personal abilities of students; 

 educational: increasing motivation to learn English and future profession.  

At the same time, the most effective means of managing oral communication for the lesson is 

a communicative modeling of their activities, which is understood as the process of research, 

selection, creation and use of the most capacious, everyday, socially and professionally 

necessary situations in the classroom so that on their basis it is possible to activate free natural 

communication with maximum consideration the educational materials provided by the 

program. Verbal communication can be seen as a goal. One of the main reasons for the 

unsatisfactory results of teaching oral speech is the inconsistency of language learning with 

the conditions that are necessary for the natural act of transmitting information. Teaching 

foreign language speech activity should include not only the mastery of grammatically correct 

speech, but also speech, taking into account its characteristics as motivation, purposefulness, 

content, etc. Mastering the speech of the studied language is complex, which involves the 

creation of the necessary conditions for communication. This activity is encouraged and it is 

provided by the general activity, follows from it and is its integral part. In this regard, an 

important problem of teaching foreign language activities is the creation of real conditions for 

communication arising from the general activity situation. completeness, expressiveness, 

variability of speech are achieved only as a result of mental and physical actions.  
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The whole system of actions that determines the act of communication in the studied foreign 

language is carried out through communication. The need for a graduate to speak a foreign 

language is determined mainly by the need to communicate with foreign colleagues on 

specialty issues. The realization of such a need is possible only if the interlocutors have the 

appropriate communication skills, which are formed in the process of professional 

communication mediated by foreign language speech. Summing up the foregoing, we can 

conclude that verbal communication in a professionally conditioned situation is the subject of 

teaching foreign language speech and involves mastering the relevant skills and abilities. A 

foreign language must necessarily be included in the general training of a specialist. It should 

stimulate interest in the profession being studied, which creates a natural motivation for 

studying this subject as a means of improving professional knowledge.  

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Man is a social being. He lives in a society and, therefore, can and should communicate with 

other members of this society. The main function of the language is the communicative 

function. Language is a means of communication. In modern society, considerable attention is 

paid to the formation of communicative competence. Language is one of a wide variety of 

sign systems that people use for communication purposes, conveying messages about some 

situations in the world, about their thoughts, feelings, experiences, assessments, plans, goals, 

intentions, sharing information about the results with their interlocutors. cognitive activity. 

Scientific and technological progress in our time is unthinkable without a wide exchange of 

special information between people who speak different languages. Specialists in various 

branches of science and technology should be aware of what appears abroad and extract 

information useful for their professional activities. To do this, each educated specialist must 

have certain knowledge of a foreign language. Nowadays, learning foreign languages is an 

important aspect. life of modern man. This contributes not only to acquaintance with the 

culture and traditions of other countries, but also provides an opportunity for the development 

of thinking, imagination and memory. Knowledge of a foreign language is necessary for the 

effective interaction of states with each other in many areas of life such as science, politics, 

culture, art, etc. Knowledge of a foreign language today is one of the conditions for 

professional competence. The relevance of interdisciplinary integration at all levels of the 

educational system is caused by the need for a holistic implementation of both the local tasks 

of each academic subject and the fulfillment of the social order of society: the formation of a 

comprehensively developed, competent, professionally competent, culturally developed, 

spiritually complete personality of a graduate of an educational institution. One of the most 

important tasks of modern education is the upbringing of a "man of culture", who embodied 

all the richness of the cultural heritage of mankind; as well as the tasks of synthesizing natural 

science, technical, general cultural and humanitarian knowledge and skills of students, 

ensuring a high level of readiness to apply the acquired knowledge and skills in practical 

activities. All of the above allows us to conclude that the language, of course, is the bearer of 

the cultural code and at the same time, is a means of communication. It is this dual nature of 

the language that must be taken into account when mastering any foreign language and, in 

particular, English. 
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ABSTRACT 

The transfer of power from the Sassanids to the Islamic rulers had little effect on the economic 

structure of the islands and ports of the Persian Gulf. The traditional rule of Iranian elements 

over sea trade continued and even became more organized and purposeful than in previous 

periods. During the period of symmetrical governments, these regions played a key role in the 

economic developments and trade of all kinds of goods as the main centers in the maritime trade 

of the region and distant lands. The purpose of this article is to examine the economic situation 

and the place of this area in the commercial interactions of Iran in the early Islamic centuries. 

How was the economy of the islands and ports of the Persian Gulf in the early centuries? It is 

concluded that the islands and ports of the Persian Gulf and the Sea of Oman and the land of 

their back shores in the first Islamic centuries have gone through a period of complete brilliance 

and continuous growth in the field of trade and sea, and as a result of the close relations between 

the islands and ports on the borders The north of the Persian Gulf was established with the 

southern lands of the Strait of Hormuz and trans-regional lands such as India, China and East 

Africa. 

Keywords: economic developments, islands and ports of the Persian Gulf, early 

 

INTRODUCTION  

The Persian Gulf extends from the mouth of the Arvand River, which itself is formed by the 

confluence of the Tigris and Euphrates, to the Musandam Peninsula in the Sultanate of Oman. 

The countries of Iran, Iraq, Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, and Oman 

share a water border with this strategic sea area in different scales in the northern half and the 

southern bank, and they participate in its interactions historically. Iran owns the entire northern 

part of the Persian Gulf. Persian Gulf and Oman Sea are important in other economic sectors 

such as fishing, non-fuel underground mineral resources and biodiversity in addition to trade. 

From a historical point of view, the Persian Gulf has always had a special place in the political, 

economic, and military fields of Iran and this process has been manifested since ancient times. 

The trade routes of silk, spices, and leather roads created a context for more communication and 

facilitated trade between the Persian Gulf, South, Southwest, East, and Southeast Asia with 

India, Africa, and Europe. The method of conducting this research is descriptive and analytical. 

First, the required documents and materials are collected from sources and sources and then used 

in the main topic. The method of gathering information in this research is to use books and 

sources of the first category and reliable research sources in the field of the research topic. In this 

research, the author tries to answer the following question by relying on first-hand sources: - 

What were the economic developments of the banks and back banks of the Persian Gulf and the 

Sea of Oman in the early Islamic centuries? In the end, it is concluded that the fall of the 

Sassanids did not affect the prosperity of these regions and the all-round economic growth of the 

islands and its various ports continued. 
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- The economic importance of the Persian Gulf in the early Islamic centuries 

The transfer of power from the Sassanids to the Islamic rulers had little effect on the economic 

structure of the islands and ports of the Persian Gulf and the Sea of Oman. The traditional rule of 

Iranian elements over maritime trade continued and even grew more organized and purposeful 

than in previous periods. The expansion of the borders of the Islamic empire to distant areas, the 

formation of a vast Islamic empire that had removed political and administrative restrictions, the 

competition with rival merchants, especially the Romans, and the inherent talent of Iranian 

business were effective in this process. Other nations were bolder; As during the Umayyad era 

and the caliphate of Muawiya bin Ab Sufyan (41-60 AH), they had commercial agencies in the 

coastal cities of Lebanon and the Mediterranean Sea, such as Tire, Sidon, and Tripoli .The 

authors of the first centuries of Islam have emphasized the ability of Iranians in the field of 

navigation and their decisive influence in the economic developments of the Persian Gulf and the 

Sea of Oman: 

"Most people call this sea the Persian Sea up to the borders of Yemen. Most shipbuilders and 

sailors are Persian. Oman is one of those dilemyn . Oman, Sohar and Mezon are synonymous 

names. The language of people from Sohar market is Farsi and they call each other by it. They 

are in the majority in Fars Sohar (Maqdisi, 1982: 147, 131, 26)". 

"Oman is a huge city on the shore of the sea and there are many merchants in it, and it is the 

barracks of the whole world, and there is no city in the world where the wealthiest merchants 

came from. All ships from the east, west, south, and north come to this city and go to other 

places from here (Hudd al-Alam, 1966 : 169). 

"I also found an inscription on the gate of the city of Dhofar (Yemen, Oman): who was the 

owner of the territory of Dhofar in the beginning, Hamir, the high-ranking nobles, who made 

himself the owner of the city of Dhofar, after them came the Abyssinians, then what Someone 

became the owner of Dhofar, noble Persians (Ibn Khurdazabah, 1990 : 119). "Abu Saqra, who 

was from Khark Island in Fars and a fire worshiper, went to Oman and considered himself to be 

of the Azdi race, and after the advice of Uthman bin Abi al-Aas, he became a Saqfi. He is the 

head of the family of Mahlab bin Abi Saqra" (Ibn Rasteh, 1986: 110). 

The Persian Gulf and the Oman Sea reached the highest level of commercial development with 

the restoration of power and the political and economic role of Iranian elements in the centuries 

(3rd and 4th AH) and its fame became international. And the merchants regularly went to India, 

China and East Africa from the islands and ports of this region. (Soliman Tajer Sirafi, 2002: 25-

27). Meanwhile, the ports of Siraf, Oman, Aden and Abulah (Basra) were among the most 

important anchorages where Iranian and Muslim merchants used to load and unload goods. Siraf, 

which was considered one of the most important ports in Iran and the Persian Gulf during the 

period of symmetrical governments, was world famous, and in fact, most of the commercial 

ships started and ended there.Ibn Faqih writes: "Asami says: The world is in three places, Oman, 

Abulah and Siraf" (Ibn Faqih, 1970 : 18). According to Istakhari, "The people of Siraf and the 

coasts of the sea are passable, and the people of Siraf have a full life from commerce" (Istakhari, 

1989 : 121-120).The ships that were going to the distant lands of India, China and East Africa 
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used to take water in Siraf. Siraf had a style and world reputation in the construction of 

commercial ships and was considered one of the most important repair and naval construction 

centers in the Persian Gulf and Oman Sea. The goods of Basra, Oman and other places were 

brought to Siraf for transfer to other areas. Due to its privileged natural conditions, such as the 

abundance of waves and shallow water in some places, Siraf was suitable for the mooring of all 

kinds of small and large fleets, and with these privileges, it had become a corridor for the transfer 

of merchandise to the lands of India and China. After loading the goods and supplies, the ships 

anchored towards Muscat and Oman, which was the usual place of Iranians. Then they would 

reach the waters and ports of India, Kulam Melli, Harkand Sea, Bengalus, Kalare Bar, Indochina 

Land, China Sea, and finally Khanfua Port, which was considered as the main port of China 

(Soliman Tajer Sirafi, 2002: 57-60). Siraf was the main port of Chinese ships in the Persian Gulf 

and Oman Sea. Every year in the months of September and October, large Chinese ships 

departed from Siraf port and carried all kinds of goods such as amber, precious stones, bamboo 

wood, ivory, ebony wood, paper, sandalwood, all kinds of perfumes and spices (Williamson, 

1972: 142). About 120,000 foreigners were settled in the city of Canton, the commercial center 

of South China, who were engaged in business (ibid). Masoudi writes about Persian Gulf trade 

with China: 

"Sirafi and Omani Muslim ships used to go as far as the sea, Mecca, halfway to China or near it, 

and they met those who came from China in the ships. In the beginning, Chinese ships reached 

Oman, Siraf, the Fars coast, the Bahrain coast, Aboleh, and Basra, and the ships of this sea 

traveled as far as China (Masoodi, 1977, Vol. 1: 137). "I have seen the Sirafi and Omani captains 

of the China and Indian seas, Sindh, Zang, Qulzm and Abyssinia" (Ibid.: 126). Sirafi merchants 

were the link between the Persian Gulf and the Arabian Peninsula, the Red Sea and Africa. 

Suleiman Tajer Sirafi, referring to this issue, writes: 

"Whenever the ships of the people of Siraf reach the Qalazm Sea, which is located on the right 

side of the Indian Sea, they go to Jeddah from there. They drop anchor there and transfer the 

goods they take to Egypt to the Qulzam ships. Barbary leopard skin, oysters, amber and turtle 

bones are cut in this way (Soliman Tajer Sirafi, 2002: 137). 

Iranians had the trade of the shores of the Arabian Sea up to Jeddah, which was a market place 

between Egypt to the north and the Indian Sea; Jeddah's trade was with the Persians. In Jeddah, 

the Persians were a ruling class and lived in magnificent palaces, and most of the shipbuilders 

and sailors were Iranians up to the limits of Yemen" (ibid: 29).Small ships and boats were 

responsible for transporting goods from Siraf to less important ports in the Persian Gulf. These 

types of ships used to transport the merchandise through the Shatt of Basra and the water canals 

from the Tigris and Euphrates rivers to Baghdad and Samarra, the capitals of the Bani Abbas 

caliphs (Williamson, 1990, vol. 2: 233). The Persian Gulf and the sea were also considered. Big 

businessmen spent around 30,000 dinars and the customs duties of this port were about one-

seventh of the total tax revenues of the vast province of Fars (Williamson, 1972: 142). On the 

way to China, India, East Africa and Zanzibar and vice versa, the following types of goods are 

exchanged: Precious stones, ivory, bamboo wood, slaves, pepper and spices, amber, ebony 

wood, tin, instrument glass, lead, red tree paint, various medicinal plants, various linen textiles, 
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scarves, handkerchiefs, silk fabrics, hemp, military clothing. , pulses and foodstuffs (Soliman 

Tajer Sirafi, 2002: 108), (Astakhari, 1989: 113). (Shpooler, 1990, vol. 2: 226). In this era, the 

Persian Gulf and the Sea of Oman increase their commercial potential by connecting with the 

economic centers of Oman, Bahrain, Aden and Sana'a. Oman had major ports, which can be 

referred to Resyut, and it was considered as the link between the southern lands of the Strait of 

Hormuz and the southern coast of Iran (Soliman Tajer Sirafi, 2002: 73-72). Major merchants of 

Oman used Iranian money in their transactions (Mohammadi, 2000 , Vol. 3: 131). Abu Huqal 

has spoken about the durable fabrics of Aden and Sanaani, and Moghdisi has described Persian-

speaking and Iranian-inhabited cities in the areas of Rawa and Vasat in Yemen. Moghdisi has 

seen the Iranian rituals of Mehrgan, Sedeh and Nowruz in this land. Since the time of Azd al-

Dula Dilmi, the process of Iranian migration and settlement in the southern shores of the Persian 

Gulf, which had been interrupted by the fall of the Sassanids, was renewed. Coastal points and 

islands and other ports in the northern parts of the Persian Gulf, including Abar Kafan or Laft 

(Qeshm), Abrwan (Handurabi), Abushahr (Bushehr, Roimhar), Mianrudan or Abadan (Abadan), 

Dor Dor and Mahrez in Khuzestan (near Abadan) ), Duraq (currently Shadgan) and Najiram 

(river area of present-day Bushehr province) also played a role in Persian Gulf trade on a smaller 

scale (Shpouler, 2009, vol. 2: 226). 

The coasts of Makran and its ports, including Tiz (Tis, Chabahar), Hormuz and Dibul in the 

Indus estuary, played a major role in the trade of the Oman Sea and the Indian Ocean. Hormuz 

was used as an exile for political prisoners during the Al Boyeh period (Lestrange, 1377). : 607-

207), (Shpoler, 1998, vol. 2: 271). In a report by Ibn Khurdazaba, it is mentioned about the trade 

routes that connected Africa and the Mediterranean to the Arabian Peninsula and the lands 

beyond it. A road has been extended through the Mediterranean Sea to Antioch, then through the 

land of Syria to the banks of the northern Euphrates, and then along the Euphrates River to Ibleh 

in the south, and then through the Shatt al-Arab to the Persian Gulf. There was also a way from 

the Mediterranean Sea to the port of Ferma (ancient Pelusium) on the coast of Egypt, where the 

merchants came by land, and after the Suez strait, they came to Qulzam with pack animals, and 

then through the sea to Jar (before the port of Medina) and from there to Jeddah and Then they 

would go to Indochina. This sea route from Egypt to Jeddah became very important in the 

century (4 AH) when Egypt replaced Mesopotamia as the center of population and wealth in the 

Islamic world during the Fatimids (Suleiman Tajer Sirafi, 1992: 28).The merchants of Siraf and 

Oman, who had regular trade and commerce with East Africa, would go to the Gulf of Aden and 

by traveling around the coast of Somalia (Horn of Africa) they would reach its main ports such 

as Sefala in Mozambique and Qanablo in Madagascar (ibid: 29-30). ). In the first centuries of 

Islam, many roads that were the extension of the communication lines of ancient Iran led to the 

Persian Gulf and the Oman Sea: Along the Tigris river, there is a road from Wasit to the port of 

Basra. The road also went from Basra and Wasit to Khuzestan and Ahvaz, where it turned to the 

east and reached Shiraz. One road went from Shiraz to the northern areas, Isfahan and Ray, and 

another road went from the northeast to Yazd, and by crossing the Lut desert, it was connected to 

Tabas and then to Neishabur. Shiraz was connected to Sirjan and Kerman from the east and from 

there it reached Zaranj in Sistan. Two other main roads lead from Shiraz to the south and 

southeast. One branch, passing through Darab Jared, reaches Bandar Soro near Hormuz, and the 

other reaches Bandar Siraf. Roads also connect from Kazeron to the coastlines. Another way 
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passed through Driz to Kamaraj and then to Khesht and Raqa next to Shahpur river and Tuj 

city.By the order of Azd-Dulah Deilmi, the Hafar stream was dug four miles long in Khuzestan. 

Ships going from Ahvaz to Basra used to pass through this stream. More than these ships had to 

come from the Karun river to the advanced sea and from the sea to the Tigris estuary and pass 

five farsakhs from Bayan to Abla and on the opposite coast of Shatt al-Arab to reach Abla 

(Lestrange, 1998: 53).The region of Shiraz and Khuzestan, especially in the east of Fars, up to 

Arjan, Mahrovian, and Kazerun, up to Darab Jared (Darab Gard) was the warehouse of goods 

arrived from overseas (Shpouler, 2009, Vol. 2: 223). The superiority of Iranians in the trade of 

the Persian Gulf and the Oman Sea increased so much that the Persian language soon became the 

language of Muslim trade in the coastal strip up to India and China, and many shipping terms 

were taken from this language (ibid.: 272). The Arabs learned the art of seafaring from the 

Iranians and became experts in this art. From the 3rd century of Hijri onwards, they knew 

monsoons and winds and sailed only from the shores of the Arabian island to India. They got 

acquainted with the sea branches between the Persian Gulf and the China Sea and divided this set 

into seven seas and gave each one a special name and proceeded to East Africa and the Sufaleh 

region in the south through the port of Aden. They used to sail in the Red Sea, Mediterranean 

Sea, Black Sea, Caspian Sea, Nile and Indus Rivers, Indian Ocean, Oman Sea and Persian Gulf 

and traded goods with distant lands of Andaman and Nicobar. The major part of these Arab 

developments was derived from the Iranian naval capabilities; As they maintained the 

arrangements regarding the sea trade with India and the Malaya archipelago and China, which 

were common since the Sassanid era in the southern regions of Iraq and the coast of the Persian 

Gulf (Suleiman Tajer Sirafi, 2002:25-26). 

CONCLUSION 

From a historical point of view, the Persian Gulf has always had a special place in the economic 

field of Iran and this process has been manifested since ancient times. The trade routes of silk, 

spices and skin road have been the ground for more communication and facilitating trade 

between the Persian Gulf and South and South West and East and South East Asia with India, 

Africa and Europe.With the victory of the Muslims, the political unity and the military and 

economic sovereignty of Sassanid Iranians in the southern and northern parts of the Persian Gulf 

and the Oman Sea ended. This process meant that Iranians are not able to have a major influence 

and play a prominent role in the political, economic and military destiny of these strategic areas. 

A group of Iranians on the southern shores of the Strait of Hormuz were forced to leave their 

place of residence (Bahrain and Oman). migrated to the northern areas of the Persian Gulf, a 

group continued their lives in those areas, some of them settled among the Arab majority 

population, and others have preserved their Iranian origins and characteristics until today, which 

from this Mian pointed to Kamarzeh from the Shihuh tribal confederation in Ras Masandam and 

Baharine. As more time passed after the fall of the Sasanian government, the Iranian element 

gradually exerted its influence and ability to play a decisive role in the political and economic 

interactions of the northern and southern borders of the Persian Gulf and Oman Sea showed. The 

Arab caliphs in the land of Iran carried out their missions and duties with the help of local 

farmers and diwans who were always the mediators between the government and the people of 

each region. 
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ABSTRACT 

This study investigated the growth, yield responses and proximate analysis of oyster 

mushroom (Pleurotus ostreatus) cultivated on eight (8) agro-forestry wastes namely sawdust, 

oil palm wastes, corn cobs, banana leaves, wood shavings, cowpea haulms, rice bran, wheat 

bran. The substrates and supplements were collected from Oyo town and Bodija Market. The 

spawn was obtained at the Pathology Unit of Forestry Research Institute of Nigeria (FRIN), 

Ibadan. The experimental design was a Completely Randomized Design (CRD).  

Eight treatments were replicated five times with an experimental unit of 40 bags. Weekly 

mycelial growth on the replicate treatments was recorded for four weeks. Mycelial growth 

was measured in centimetres as the length of the mycelium spreading from the top of the bag 

towards the bottom side.  Spawn run was between 21 and 29 days. Proximate analysis was 

determined using standard procedures. Mushroom cultivated on corncobs, oil palm, sawdust 

and wood shavings had the highest total fruit body of 982.5, 876.2, 680.0 and 432.8g 

respectively at harvest. Analyzed samples showed significant amounts of protein, crude fibre 

and carbohydrate that varied from 18.19-34.55%, 8.07-9.38%, 46.86-61.40% respectively. 
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Lipid content was generally < 2.5%. Mushroom produced from oil palm wastes had the 

highest crude protein content of 34% which is higher than what is obtained in green legumes. 

Corn cobs, oil palm shaft and sawdust produced higher yield than other substrates and are 

recommended for mushroom production. Therefore, the utilization of these agroforestry 

wastes for the production of oyster mushrooms, is economically viable and ecologically 

practicable. 

Key words: Agroforestry wastes, mycelial growth, Oyster mushroom, Proximate analysis 

 

INTRODUCTION 

Mushrooms are fleshy saprophytic, spore-bearing fruiting body fungi and are typically 

produced above ground on damp soil rich in organic substances, damp rotten log of wood 

trunk of trees and on decaying organic matter. Most mushrooms are members of the genus 

Pleurotus. They are commonly known as oyster mushroom. Mushroom belongs to the class 

basidiomycetes which consists of white-rot fungi characterized by white mycelium 

(Tsujiyama and Ueno, 2013). Edible mushrooms are very nutritious with high content of 

protein, fibre, vitamins and minerals (Mattila et al., 2001; Shin et al., 2007). They can be 

effectively used as appetizers and also as an ingredient in soups, sauces, salads, and meat 

dishes (Mattila et al., 2001).  

The major problem associated with the transfer of technology for mushroom cultivation 

is the inadequate technical know- how for its cultivation (Khaund and Joshi, 2013).  Pleurotus 

species are one of the most widely studied white rot fungi because of their ability to degrade 

cellulose, hemi-cellulose and lignin (Machado et al., 2016). Hence, they can be cultivated on 

various lignocellulosic substrates and are able to colonize these substrates successfully 

(Savoie et al., 2007; Li and Shah, 2016). These substrates are mainly agro industrial wastes, 

which are produced in enormous quantities causing environmental pollution or health risks 
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(Garg and Gupta, 2009). The wood waste generated by sawmills are usually burnt  in the open 

air or dumped in large heaps to decompose and this has continued with increasing number of 

operating sawmills, thus leading to environmental pollution (FAO, 1996). The use of these 

residues in bioprocesses may be one of the solutions to bioconversion of inedible biomass 

residues into nutritious protein rich food in the form of edible mushrooms (Mshandete and 

Cuff, 2008). The suitability and use of sawdust for mushroom cultivation would also be a 

great relief to wood processors and eventually ensure a cleaner environment.  

Currently, high biofuel prices have caused an increase in food prices in many countries. 

In order to reduce hunger and malnutrition in a world of rising food prices, cultivation of 

mushrooms is a very reliable and profitable option. The different substrates used in cultivating 

mushrooms have an effect on their functional, organoleptic and chemical properties (Marcelo 

et al., 2012; Manimozhi and Kaviyarasan, 2013).  

There is, therefore, the need to evaluate the proximate composition of Pleurotus 

ostreatus in order to know the effects of the different substrates on its nutritional quantity and 

quality. The utilization of different agroforestry wastes such as banana leaves, sawdust, wood 

shavings among others for commercial production will make mushrooms available at a 

cheaper price throughout the year while preventing environmental pollution. The objective of 

the study was to evaluate the growth, yield responses and proximate analysis of Pleurotus 

ostreatus cultivated from 8 different agroforestry wastes. 

MATERIALS AND METHODS 

Experimental site 

The experiment was conducted at the incubation room, of the Department of Crop Protection 

and Environmental Biology, University of Ibadan. 

Source of experimental materials 
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Experimental materials used for the experiment were; substrates such as rice bran, wheat bran, 

cowpea haulms, corn cobs, sawdust, wood shavings, oil palm shaft, banana leafs, supplements 

which include, sugar, powdered lime and spawn. The substrates and supplements were 

collected at Oyo town, Oyo and Bodija Market, Ibadan. The spawn were obtained at the 

Pathology Unit of Forestry Research Institute of Nigeria (FRIN), Ibadan. 

Composting of substrate and pasteurization 

Eight substrates were prepared using short composting covered with thick black polythene 

sheet for 7 days and were regularly turned every three days to ensure uniform temperature 

condition of the compost. Supplements such as 6% rice bran, 1% sugar and 1% lime (CaCO3) 

were added to each substrate which were sufficiently mixed with tap water to allow 1-2 drops 

of water between finger fist when the moistened substrate was firmly pressed between fingers 

(Ekpo and Aluko, 2002). After composting, the substrates were air-dried to allow the odour to 

go at room temperature.  

The substrates were mixed again with 1% sugar, 1% lime, 6% rice bran to supplement the 

nutrients that had been leached away and the reduced moisture content. Also, due to microbial 

fermentation, hence the need for a second application of supplements. The substrates were 

then bagged in nylon and tied with rubber band to ensure firmness. Mixing and bagging of 

substrates were done on the same day with a total 40 bags and five replicates from each 

substrate. The substrates were pasteurized beside the crop garden using a drum which was 

flamed consistently using firewood for 5 hours. The pasteurized substrates were allowed to 

cool overnight preparatory to inoculation. 

Inoculation, Incubation and Biological efficiency 

The spawn was produced in transparent nylon bags. After cooling, the substrates bags were 

opened and 10g mother spawn were inoculated into the surface of the substrates on a laminar 

airflow hood using a sterilized spoon. After introducing the spawn, the substrate bags were 
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tied again with rubber band. The inoculation was done under aseptic condition, as 70% 

ethanol was used for sterilization of the cabinet. The inoculated substrate bags were 

transferred to a disinfected dark room and incubated at 28±2 for three weeks. The dark 

environment maintained during incubation was to provide warmth which ensured rapid 

mycelial colonization of the substrate. The experiment was laid out in a completely 

randomized design (CRD), with eight treatments and 5 replicates.  

Weekly mycelial growth on the replicate treatments was recorded for four weeks. Mycelial 

growth was measured in centimetres as the length of the mycelium spreading form the top of 

the bag toward the bottom side. 

After ramifications (mycelial colonization), the substrate bags were opened using sterilized 

blade. Four to seven days after exposure and watering, the mushroom began sprouting. The 

bags were watered once daily to increase the humidity and induce fruit body formation. The 

temperature of the culture house was maintained at 28±2°C. The density of mushroom 

mycelial growth on the different substrate bags observed visually and rated as follows: weak 

mycelial growth (+), light mycelial growth (++), dense mycelial growth (+++). 

Growth and Yield Parameters 

Data were collected during the growth and fruiting phases of the mushrooms. Mycelial 

growth for P. ostreatus was measured for days required against all treatments. Yield in terms 

of percentage biological efficiency was calculated as fresh weight of harvested mushroom / 

weight of substrate x 100 (Diasetal.,2003; Oliveiraetal.,2007; Holtzetal.,2007). 

Fruiting, harvesting and packaging  

Sprouting mushroom with pinheads were allowed to grow for two to three days. Mushrooms 

were harvested from the substrate when the caps were fully matured and before the fruiting 

bodies started to curl up.  
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The clusters of the mushrooms were harvested by hand picking the stripes at the base and 

twisting lightly. Yield was determined by weighing the fruit bodies. Packaging was done in 

nylon bags after proper weighing. The mushroom bags were punctured and stored in 

refrigerator at 4°c for 1-2 days before sale. 

Proximal composition of Pleurotus ostreatus 

Moisture, fat, ash, protein, crude fiber and carbohydrate content were determined by the 

guideline given by Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 1995). 

Analysis for minerals in Pleurotus ostreatus 

Quantification of Calcium, Magnesium, and Phosphorus in the oyster mushroom were 

determined by employing the AOAC (1995) methodology by digestion of the sample with a 

mixture of 18 M tetraoxosulphate (VI) acid, 12 M perchloric acid and 16 M trioxonitrate V 

acid (0.5:1.0:0.5, v/v) using an atomic absorption spectrophotometer (GBC 904AA; 

Germany). The total phosphorus was determined as orthophosphate by the ascorbic acid 

method after acid digestion and neutralization using phenolphthalein indicator and combined 

reagent (APHA, 1995). The absorbance was read at 880 nm (Spectronic 21 D, Miltonroy, NY, 

USA) and KH PO (Merck, 2 4 India Limited, Mumbai, India) served as the standard. 

Statistical analysis 

Data collected were analyzed using ANOVA (SAS 9.0 version) while differences in treatment 

means were separated using Duncan multiple range test (DMRT) at  

P < 0.05. 

RESULTS 

Comparison of weekly mycelial growth of Pleurotus ostreatus on different substrates 

Pleurotus ostreatus showed dense white mycelial growth that was uniform throughout 

substrate bags of sawdust, oil palm, corn cobs, banana leaves and wood shavings with a 
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spawn run period of 21 days (Table 1). Complete ramification of substrate bags by P. 

ostreatus mycelia was between 24 and 29 days on substrate of wheat bran, rice bran, cowpea 

haulms. Pleurotus oestreatus showed weak mycelial growth on cowpea and rice bran. The 

fungal mycelia completely colonized the substrates within 29 days, spawn run. The mycelial 

growth at week one for oil palm wastes was significantly high (3.72cm), followed by wood 

shavings, corncobs, banana leaves, sawdust, rice bran and cowpea haulms while wheat bran 

showed no mycelial growth. 

At the second week, spawn ramification was highest in corncobs (5.35cm), followed by wood 

shavings and oil palm wastes which showed no significant difference in their mycelial 

growth, wheat bran and cowpea haulms had the lowest mycelial growth and were not 

significantly different. Mycelial growth at week three was significantly highest in substrate of 

corn cobs, and significantly low in substrate of wheat bran. 

Table 1: Comparison of weekly mycelial growth (cm) of Pleurotus ostreatus on different 

substrates 

Substrate Mycelial  

Thickness 

Time                                    

(Days) 

 Mycelial  

WK 1 

Growth 

WK 2 

 

WK 3 

Sawdust +++ 21 1.85
e
  2.73

d
 9.75

c
 

Oil palm shaft +++ 21 3.72
a
 4.70

b
 12.13

b
 

Corncobs +++ 21 3.00
c
  5.35

a
  12.39

a
 

Cowpea haulms + 27 1.15
g
 1.43

f
 2.33

f
 

Rice bran ++ 24 1.32
f
 1.91

e
 2.80

e
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Banana leaves +++ 21 2.56
d
  4.00

c
 9.00

d
 

Wood shavings +++ 21 3.16
b
 4.55

b
 9.83

c
 

Wheat bran + 29 0.00
h
 1.20

f
  1.20

g
 

+ = weak ++ = light +++ = dense Means followed by the same letter along a column are not 

significantly different using DMRT at P < 0.05 

Effect of different substrate on proximate analysis of Pleurotus ostreatus 

 Nutrient composition varied among the mushrooms that were grown and harvested from 

different substrates (Table 2). Mushroom cultivated on oil palm had the highest crude protein 

content of 34.55% while sawdust produced mushroom with the lowest amount of 18.19%. 

Sawdust produced mushroom with the highest ash content and rice bran with the lowest. Oil 

palm wastes produced mushroom with the highest ether extract, while the content in banana 

leaves and sawdust was not significantly different (P> 0.05) and was the lowest. Also, ether 

content of all the mushroom harvested from different substrate bags were generally low with 

the range values of 0 % - 2.72%. Banana leaves had the highest crude fibre content of 9.38% 

while oil palm wastes had the lowest of 8.07%. Generally, all mushroom harvested from 

different substrate bags had high dry matter content. Carbohydrate content varied among 

harvested mushrooms from all substrate (0 - 61.43%). 
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Table 2: Effect of different substrate on proximate composition (%) of Pleurotus 

ostreatus 

Means followed by the same letter along a column are not significantly different using DMRT 

at P < 0.05 

Substrate Crude 

protein  

Ash 

content 

 

Ether 

extract 

 

Crude 

fibre 

 

Dry 

matter  

Carbohydrate 

Sawdust 18.19
f
  8.87

a
 2.11

e
 9.11

b
 91.86

d
 61.40

a
 

Oilpalm 

shaft 

34.55
a
 7.86

e
 2.72

a
 8.07

f
 93.13

a
 46.86

f
 

Corncobs 23.34
d
 8.50

c
 2.18

d
 8.75

c
 92.56

c
 57.05

c
 

Cowpea 

haulms 

0.00
g
 0.00

g
 0.00

f
 0.00

g
 0.00

e
 0.00

g
 

Rice bran 31.46
b
 7.52

f
 2.48

b
 8.28

e
 93.07

a
 50.12

e
 

Banana 

leaves 

19.18
e
 8.64

b
 2.12

e
 9.38

a
 92.76

bc
 60.53

b
 

Wood 

shavings 

24.94
c
 8.22

d
 2.40

c
 8.42

d
 92.95

ab
 56.03

d
 

Wheat 

bran 

0.00
g
 0.00

g
 0.00

f
 0.00

g
 0.00

e
 0.00

g
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 DISCUSSION 

There was considerable variability in the mycelial density of P. ostreatus grown on the eight 

substrates, which ranged from weak to uniformly dense growth. This result agrees with the 

findings of Obadai and Vowotor (2002) and Obadai et al. (2003) who reported differences in 

mycelial density and growth rates of eight P. ostreatus strains on composted sawdust. Mushroom 

yield on each substrate was directly proportional to ramification time. These results agree with 

the findings of Dania and Ekpo (2016) who reported that substrates with shorter ramification 

time produced higher yield of P. sajor-caju.  

The use of supplements is optional, but it is added to make the substrate more compact and to 

increase yield. Lime is added to improve and maintain a favourable pH. Rapid decrease in pH, 

which implies increased acidity, has been experienced after substrate fermentation if no lime is 

added (Jagadeesh et al., 2010). The effect of supplements on mushroom yield has been reported 

(Obadai et al., 2003; Adejumo and Awosanya, 2005; Nurudeen et al., 2014).  

Higher fruit body yield of oil palm shaft, corn cobs and sawdust as obtained in this study which 

showed their suitability in the production of mushroom. Oei and Nieuwenhuijzen (2005) reported 

significant yield of P. florida cultivated on corn cobs and Gmelina sawdust. Crude fibre and 

crude protein content of the harvested mushrooms were similar to those reported for several 

leguminous crops in West Africa, except for groundnut and soybean (Aletor and Aladetimi, 

1995). The protein composition of P. ostreatus in this study varied between 18.19-34.55%. This 

agrees with previous findings of Kumar et al. (2013) that reported protein composition of 

Pleurotus species ranging between 8.9 and 38.7% on dry weight basis. Similarly, 27.8% protein 

had been reported in P. florida (Davidson et al., 2012). In terms of the amount of crude protein, 

mushrooms rank below animal meat but well above most other foods including milk (Das, 2010). 
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Mushrooms in general have higher protein content than most other vegetables (Kumar et al., 

2013). Thao and Singdevsachan (2014) reported that mushrooms are very useful for vegetarians 

because they contain some essential amino acids which are found in animal proteins. Fat content 

was considerably low among the harvested mushrooms from all substrates with values that 

ranged between 2.11- 2.72%. This confirms earlier reports that mushrooms contain low fat 

content which makes it relatively cholesterol-free (Adejumo and Awosanya, 2005, Kumar et al., 

2013). 

Choice of the substrate in mushroom production is of importance since it has a significant 

influence on the productivity of oyster mushrooms for better growth, development, and yield. 

Substrates of lignocellulosic materials in origin generally contain lower protein content and, as 

such, the production is inferior.  

The choice of substrate for production of mushroom is largely determined by its abundance and 

cost. The most widely used substrate for cultivation of mushroom in Nigeria is sawdust. 

However, further research is needed to determine the phytochemical composition of the different 

substrates. This will help to establish if the active ingredients in the substrates have any 

undesirable effect on the nutritional quality of the harvested mushrooms.  

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

This work investigated the use of different agro-forestry wastes namely sawdust, oil palm 

wastes, corn cobs, banana leaves, wood shavings, cowpea haulms, rice bran, wheat bran in the 

production of Pleurotus ostreatus. The substrates media were found to influence the duration of 

mycelium running, pinhead formation, the number of fruit bodies produced and the cropping 

time of oyster mushroom. 
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Corn cobs, oil palm shaft and sawdust produced higher yield than other substrates and are 

therefore recommended for mushroom production. Mushroom produced from oil palm wastes 

had the highest crude protein content of 34% which is higher than what is obtained in green 

legumes. The differences in the results reported by other research workers may be due to the 

variation in growing requirements for cultivation of oyster mushroom such as temperature, 

humidity, and light regimens. It is worthy of note that the domestically cultivated mushrooms 

had higher protein content than some cereals and vegetables.  

REFERENCES  

Adejumo, T.O. and Awosanya, O.B. 2005. Proximate and mineral composition of four edible 

mushroom species from south western Nigeria. African Journal of Biotechnology 4:10: 

1084-1088. 

Aletor, V.A. and Aladetimi, O.O. 1995. Compositional studies on edible tropical species of 

mushrooms. Food Chemistry 54:3: 265-268. 

AOAC, 2005. Official method of Analysis. 18th Edition, Association of Officiating Analytical 

Chemists, Washington DC, Method 935.14 and 992.24. 

Dania,V.O. and Ekpo, E.N. 2016. Evaluation of growth and nutritional value of Pleurotus sajor-

caju (F) Springer cultivated on sawdust of different wood species, Ibadan Journal of 

Agricultural Research 12:2:85-96. 

Das, K. 2010. Diversity and conservation of wild mushrooms in Sikkim with special reference to 

Barsey Rhododendron Sanctuary. North East Biodiversity Journal 1.2:1-13. 

Davidson, S.S., Johnsy, G., Selvin, S.A. and Kaviyarasan, V. 2012. Mushrooms in food culture 

of the Kaani tribe of Kanyakumari district. Indian Journal of Traditional Knowledge 1:1: 

150-153. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 443



Dias, E.S., Koshikumo, S.E.M., Schwan, R.F. and Silva, R. 2003. Cultivation of Pleurotus sajor-

caju mushroom in different agricultural residues. Ciênc.e Agrotecnology 27:6:1363-1369. 

Ekpo, E.N. and Aluko, A.P. 2002. Cultivation strategies and nutritive values of edible 

mushrooms (Lentinus tuber–regium) as a component of sustainable livelihood.  

Proceedings of 28
th

 Annual Conference of Forestry Association of Nigeria, Akure, Ondo 

State. 114-118. 

FAO 1996. Domestication and Commercialization of Non-timber Forest Products (NTFP’s). In  

Agroforestry systems bulletin, FAO, Rome 9:32-39. 

Garg, V.K. and Gupta, R. 2009. Vermi composting of agro-industrial processing waste. In: 

Biotechnology for Agro-Industrial Residues Utilization. Springer, Netherlands:431–

456pp. 

Holtz, M., Borges, G.M., Furlan, S.A. and Wisbeck, E. 2007. Cultivation of Pleurotus ostreatus 

using cotton residues of textile industry. Reviata Ciênc Amba; 3:1: 37-51pp. 

Jagadeesh, R., Raaman, N., Periyasamy, K., Hariprasath, L., Thangaraj, R., Srikumar, R. and 

Ayyappan, S.R. 2010. Proximate analysis and antibacterial activity of edible mushroom, 

Volvariella bombycina. International Journal of Microbiology Research 1.3: 110-113. 

Khaund, P. and Joshi, S.R. 2013. Wild edible macro-fungal species consumed by the Kashi tribe 

of Meghalaya, India. Indian Journal of Natural Product Research 4:2:197-204. 

Kumar, R., Tapwal, A., Pandey, S., Borah, R.K., Borah, D. and Borgohain, J. 2013. Macrofungal 

diversity and nutrient content of some edible mushrooms of Nagaland, India. Nusantara 

Bioscience 5.1: 1-7. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 444



Li, S. and Shah, N.P. 2016. Characterization, antioxidative and bifidogenic effects of   

polysaccharides from Pleurotus eryngii after heat treatments. Food Chemistry 197: 240-

249. 

Machado, A.R.G., Teixeira, M.F.S., Kirsch, L.S., Campelo, M.C.L. and Oliveira, I.M.A. 2016. 

Nutritional value and proteases of Lentinus citrinus produced by solid state fermentation 

of lignocellulosic waste from tropical region. Saudi Journal of Biology Science 23.5:621-

627. 

Manimozhi, M. and Kaviyarasan, V. 2013. Nutritional composition and antibacterial activity of      

indigenous edible mushroom. Agaricus heterocystis. International Journal of Advanced 

Biotechnology Research 4:1:78-84. 

Marcelo, F.P., Carlos, A.P., Rafael, F.L. and Manuel, S.V.P.O. 2012. Determining the basic 

composition and total phenolic compounds of Pleurotus sajor-caju cultivated in three 

substrates by solid state bioprocess. Journal of Biotechnology Diversity 3:2:11-14. 

Mattila, P., Konko, K., Eurola, M., Pihlawa, J.M., Astola, J., Lietaniemi, V., Kumpulainen, J., 

Valtonen, M. and Piironen, V. 2001. Content of vitamins, minerals elements and some 

phenolic compounds in cultivated mushrooms. Journal of Agricultural Food Chemistry 

49:2343-2348. 

Nurudeen, T.A., Ekpo, E.N., Olasupo, O.O., Okunrotifa, A.O and Haastrup, N.O. 2014. Effect of 

supplements on the yield and nutritional composition of oyster mushroom (Pleurotus 

sajor-caju) cultivated on sawdust. Journal of Environmental Computer Science and 

Engineering Technology 3.3:1242- 1251. 

Obadai, M. and Vowotor, K.A. 2002. Performance of different strains of Pleurotus species under 

Ghanaian conditions. Journal of Food Technology 7:3:98-100. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 445



Oliveira, M.A., Donega, M.A., Peralta, R.M. and Souza, C.G.M. 2007. Spawn production of the 

edible mushroom Pleurotus pulmonarius from agro-industrial. Ciência e Tecnologia de 

Alimentos 27: 84-87. 

Savoie, J.M., Salmones, D. and Mata, G. 2007. Hydrogen peroxide concentration measured in 

cultivation substrates during growth and fruiting of the mushrooms. Agaricus bisporus 

and Pleurotus spp. Journal of Science and Food Agriculture 87:1337-1344. 

Shin, C.K., Yee, C.F., Shya, L.J. and Atong, M. 2007. Nutritional properties of some edible 

mushrooms in Sabah. Journal of Applied Science 7:15: 2216-2221. 

Stanley, R.P. 2011. Enumerative combinatorics. Cambridge University Press, 49:7-14. 

Thao, H. and Singdevsachan, S.K. 2014. Diversity, nutritional composition and medicinal 

potential of Indian mushrooms: A review. African Journal of Biotechnology 13:4:1324-

1326. 

Tsujiyama, S. and Ueno, H. 2013. Performance of wood-rotting fungi based enzymes on 

enzymic saccharification of rice straw. Journal of Science of Food and Agriculture 93: 

2841-2848. 

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 446



NUMERICAL TECHNIQUE FOR FRACTIONAL VOLTERRA AND FREDHOLM 

INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATIONS USING FIRST KIND CHEBYSHEV 

POLYNOMIALS AS BASIS FUNCTIONS 

Taiye OYEDEPO*
1
, Ikechukw Jackson OTAIDE

 2
,Abdullahi Muhammed AYINDE 

3
 and 

Michael Emenike UKWUNGWU
 4 

*1
Department of Applied Sciences, Federal College of Dental Technology and Therapy, 

Enugu, Nigeria 

2
Department of Mathematics, Edwin Clark University, Kiagbodo, Nigeria,  

3 
Department of Mathematics, University of Abuja, Abuja, Nigeria,  

4
Department of Applied Sciences, Federal College of Dental Technology and Therapy, 

Enugu, Nigeria 

 

ABSTRACT 

In this paper, the numerical solution of fractional Volterra and Fredholm  integralo-

differential equations is illustrated using the first kind of Chebyshev collocation technique. 

The approach breaks down the problem into a system of linear algebraic equations, which are 

then solved by using matrix inversion to get the unknown constants. Using numerical 

examples, the method's accuracy and effectiveness are further demonstrated. Results indicate 

that the strategy improved accuracy more effectively and required less work. 

Keywords: First kind Chebyshev polynomials; Volterra; Fredholm; fractional integro-

differential equations; numerical technique; matrix inversion 

 

1. Introduction 

 

Fractional integro-differential equations have been extremely useful in simulating physical  

problem that arise in the actual world, such as simulating earthquakes, simulating the 

propagation of viruses, controlling the electrical socket's memory behavior, and many more. 

The study of arbitrary order integrals and derivatives and their uses in science, engineering, 

and other disciplines is known as fractional calculus. The concept comes from basic calculus. 

Leibniz found it around the year 1695, a few years after he established ordinary calculus, but 

it was eventually forgotten due to the difficulty of the formula, according to (Caputo 1967; 

Adam 2004 & Awadeh et al. 2011). Since the majority of fractional integral-diffrential 

equations (FIDEs) cannot be resolved analytically, considerable effort has been put into the 

search for approximation and numerical methods. Researchers have recently developed a 

variety of strategies for approximating FIDE solution. Laguerre polynomials were used by 

(Aysegul & Dilek 2019) as basis functions for the approximate solution of fractional 

Fredholm integro-differential equations (FIDEs), while Bernstein polynomials were used by 

(Osama & Sarmad 2012) as basis functions. Collocation strategies were used by (Dilkel & 

Aysegul 2018 and Ma & Huang 2013a; 2014b) to solve FIDEs utilizing various basis 

functions. For the purpose of solving FIDEs, (Amr et al. 2018) used the Sumudu transform 

method and Hermite Spectral collocation approach. For the solution of FIDEs, (Mohammed 

2014) and Mahdy & Mohamed (2016) employed the Least-Squares approach. (Mohammed 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 447



2014; Yi & Huang 2015 & Nemati et al. 2016) introduced the use of the Galerkin technique, 

Taylor series expansion, and a quick numerical methodology based on the second type of 

Chebyshev polynomials to solve fractional singular integro-differential equations 

numerically. The fractional integro-differential equation of Fredholm-Volterra with nonlocal 

boundary conditions was numerically solved by (Setia et al. 2014).The Bernstein modified 

homotopy perturbation approach was used by (Oyedepo et al. 2021) to solve the Volterra 

fractional integro-differential equations. In order to solve fractional integro-differential 

equations, this work aims to introduce a technique known as collocation computation, which 

uses first kind Chebyshev polynomials as basis functions, which provides less rigorous works 

in terms of computational cost with improved accuracy. 

The general form of the class of problem considered in this work is given as: 

    ( )   ( ) ( )   ( )  ∫  (   ) ( )              
 

 
                                        ( )       

and 

    ( )   ( ) ( )   ( )  ∫  (   ) ( )              
 

 
                                        ( )                               

 With the following supplementary conditions: 

  ( )( )                                                                                   ( )                                                                                                                                                          

Where    ( ) indicates the     Caputo fractional derivative of   ( )    ( ), ( ), 

  (   ) are given smooth functions,      are real constant,    and   are real variables varying 

[0, 1] ,   ( ) is the unknown function to be determined and (1) and (2) are referred to as 

Volterra and Fredholm FIDEs respectively. 

1. Some relevant basic definitions 

Definition 2.1 

Riemann-Liouville fractional derivative defined as ( Edwards  (2018)) 

   ( )  
 

 (   )
∫ (   )       ( )   

 

 
                                                                         ( )                                                                          

  is positive integer with the property that           
For example if        the caputo fractional derivative is   

   ( )  
 

 (   )
∫ (   )    ( )    

 

 
                                                                              ( )       

Definition 2.1: The Chebyshev polynomials (Mohammed 2014) of degree   over [0,1] is 

defined by the relation  

  
 
( )           (    )                                                                                                                         

  and the recurrence relation is given 

  
   

( )   (    )  
 
( )    

   
( )                                                                                     

Where       
 
( )    ,     

 
( )                                                                                                  

2. Demonstration of the suggested method 

The work assumed an approximate solut ion by means of the first  kind shifted 

Chebyshev polynomials in the form:  

 ( )  ∑   
 
( ) 

                                                                                                               (6)                                                                                                        

Where        ( )  are the unknown Chebyshev coefficients constants to be determined. 

The method is based on approximating the unknown function  ( ) by applying equation (3) 

on equation (1) and also substituting equation (6) into (1) gives 
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Substituting   ( ) and    ( )  in equation  ( ) , gives 
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Collocating ( ) at equally spaced point       
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 , (   ( )( )) gives linear system 

algebraic of equations in (   ) unknown constants   
  . Additional equations are obtained 

from ( )  which are represented in matrix form:  
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where     and    
  are the coefficients of      and      are values of  (  ).    

The matrix inversion approach is then used to solve the system of equations in order to obtain 

the unknown constants.  

   

(

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(

 
 
 
 
 
 
 

     
     

 
 

     

   
 

   
 

 
 

   
   

     
     

 
 

   

   
 

   
 

 
 

     
     

     

     

  

 
 

   

   
 

   
 

 
 

   
     

   

   

 
 

       

   
 

   
 

 
 

   
     

   
   
 
  
  
 
 
 

     

     

 
 

     

   
 

   
 

 
 

       
   )

 
 
 
 
 
 
 

  

(

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

 
 

   

   
 

   
 

 
 

   
   )

 
 
 
 
 
 
 
 

                  (10)                 

 

The required approximate solution is obtained by solving Eq. (10) and then substituting the 

unknown constant values into the assumed approximate solution. 
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4. Numerical examples 

Example 4.1 : Consider the fractional integro-differntail equation [Kumar et al. 2017]  

    ( )  
 √  

  (
  

 
)
 

 

  
 

  
 

 

 (     )  ∫ (       ) ( )  
 

 
  

Subject to   ( )   , For   
 

 
, the exact solution is  ( )   

 

 .     

Using the method outlined above when    , we have the table  of results as: 

 

Table 1 Shows comparison of the absolute errors for example 1 

x Kumar et al. 2017 Our Method 

N=7 

0.2                       

0.4                       

0.6                       

0.8                       

1                       

 

Example 4.2: Consider the fractional integro-differntail equation [(Aysegul & Dilek, 2019)]  

     ( )  
 √  

√  
 

  √  

 
 

 

  
 ∫  ( )  

 

 
  

Subject to   ( )   , For   
 

 
, the exact solution is  ( )   

 

   . 

Using the method outlined above when    , we have  the table results as : 

 

Table 2 Shows comparison of the absolute errors for example 2 

x Setia et al.  2014   Aysegul & Dilek, 2019 Our Method 

0.2                                 

0.4                                 

0.6                                 

0.8                                 

1                                 
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5. Conclusion 

This work reported the numerical solution of fractional integro-differential equations using 

collocation computational technique. Through the numerical calculation, we confirmed that 

the proposed method is in excellent agreement with the exact solution, the solution obtained 

using the proposed method is more accurate than the obtained result in (Setia, et al,  2014)  , 

(Kumar et al, 2017) and (Aysegul & Dilek, 2019). On the basis of this work, researchers can 

extend this technique to some other fractional integro-differential equations. 
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ABSTRACT 

Affordable housing has become a serious and considerable challenge especially for low incomes 

households which resulted from continue growth and expansion of the urban centre. There has 

been a serious threat to rental accommodation in the urban areas especially to certain grade of 

workers whose income in most cases are based on their salaries. The challenge becomes not only 

to provide the houses but to make the houses affordable to the average Nigerian worker. The 

study examined the challenges of rental housing affordability by teachers in Minna, Niger state, 

Nigeria. Data were collected from 927 teachers between grade levels 07-17 in 20 purposively 

selected public secondary schools within Minna metropolis. Information were obtained on the 

annual income, property rental value and challenges of rental housing affordability by teachers in 

the study area. Appropriate descriptive and inferential statistics were employed in analyzing data 

collected. The study revealed that there was a positive significant correlation between annual 

income and property rental value of the teachers, which implies that as long as there is increase 

in annual income of teachers, property rental value of teachers in the study area will increase. 

Lastly, high cost of building materials among others is the strongest predictor of rental value and 

thus a key contributor to explaining the level of rental housing affordability of teachers in the 

study area. Among other recommendations to reduce the rental values of properties occupied by 

teachers in the study area, government should implement existing staff housing programme. 

While implementing this programme, various income groups should be put into consideration. 

Emphasis should also be placed on low and medium housing units specific for teachers. This will 

reduce the housing cost thus making it more affordable to many teachers.  

Key words: Rental Housing; Housing Affordability, Teachers; Nigeria 

 

1.0 Introduction 

Housing is one of the basic needs of man after food and clothing, it constitutes the third necessity 

of life (Fadairo & Olotuah, 2015). Housing does not only provide shelter for a family but is seen 
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as a centre of its total residential environment (Bujang, Zarin & Jumadi, 2010). It has a profound 

influence on the health, efficiency, social behaviour, satisfaction and general welfare of the 

community. Okedele, Mutizwa-Mangiza, and Moisseev (2011) opined that, in the evaluation of 

man’s comfort, growth and development, it is inevitable that housing be considered as a critical 

element. Housing is an integral element of a nation’s economy and its backward and forward 

linkages with other parts of the economy closely bond people’s needs, demands and social 

processes. These linkages allow housing to act as an important engine for sustainable 

development and poverty reduction in both society and the economy, and without a functioning 

housing sector, urban centers cannot be established or developed. A functioning housing sector 

offers appropriate, affordable housing and sustainable patterns of urbanization which are critical 

for the future of our ever-urbanizing planet (Thomas, 2013). 

Affordable housing has come to mean different things to different people. In its broadest sense, 

affordable housing refers to any housing that meets some form of affordability criterion. One 

version of this definition uses the concept of housing stress as its criterion for affordability; 

housing stress is described as a household paying in excess of 30% of net income. In this broad 

definition, affordable housing means any housing costing 30% or less than of income earners 

(Aribigbola, 2013). According to Diogu, Achimpong and Obuzor (2010) affordability is largely 

influenced by two critical factors, each with its own set of variables. One is the household 

incomes budgeted for housing consumption; the other is the cost of housing products and 

services that household prefer. Levels of affordability are affected by household’s budgets for 

their housing preference; when budgets are higher affordability levels increase and vice versa. 

Higher budgets for housing consumption can be achieved through increase in households‟ 

earnings or financing leverage through borrowings and mortgages.  However, affordability levels 

are equally influenced by the cost of the products or services. Affordability increases with 

decrease in the cost of housing, and decreases when housing cost increases. 

The housing market is made up of different sectors which includes the rental sector. Rental 

accommodation has usually been associated with low income households but also become the 

main form of housing for middle-income households and new urban residents of all levels 

(Acheampong, Ackom, & Adjei 2019). There is positive relationship between incomes of 

individuals and the price of houses. This is a further indication that with increasing demand for 

accommodation, most landlords set rents in response to the demand for their property and 
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increase in incomes of their tenants which are sometimes unaffordable to the tenants (Egert & 

Mihaljek, 2007; Macro, 2008). The rental sector just like other sectors within the housing market 

have received minimal attention from both governments and private developers. The untapped 

potential of the rental sector which could be a livelihood to many Nigerians if properly managed, 

has not received much attention. The problem of affordability is faced by many Nigerians 

throughout the country and Niger State is not an exceptional. Based on the aforementioned this 

study seeks to examine the challenges of rental housing affordability of teachers in Minna, 

Nigeria. 

2.0 Literature Review 

2.2 Rental Housing 

Rental housing has come to help many people across the globe. Some of these people according 

to Acheampong et al., (2019) are described as tenants by constraints. These category of tenants 

are slum dwellers, workers who migrate for the purposes of employment and working families 

who have no access to credit facilities. They further stated that the rental sector is natural outlet 

for households that do not have sufficient to afford buying a home and do not have income that is 

formal enough to qualify for a mortgage. Rental sector according to Dzangmah, (2012) rental 

housing varies among countries and cities. Rental housing in some countries is provided mostly 

by the public sector, others by the private landlords or by both. It is extremely difficult and often 

impossible to generalize about the nature of rental housing. The kind of rental dealings largely 

arises from the nature of rental agreement, that is, personal agreement between landlords and 

tenants. Rents depends on the quality of accommodation which include the availability of 

facilities such as potable water, electricity toilet, kitchen among others and also environmental 

qualities (Boamah, 2010).  

2.2 Housing Affordability 

Housing affordability relates more broadly to a household’s ability to pay for their housing and is 

seen as a general goal across the housing market (AHURI, 2011). Stone, (2006) suggests that 

housing affordability directly expresses the challenges each household faces in balancing the cost 

of its actual or potential housing and its non-housing expenditure within the constraints of its 

income Stone also acknowledges that affordability is not a characteristic of housing it is a 

relationship between housing and people. There is still debate surrounding the issues of when 

housing is considered to be unaffordable. However, a common measure of housing affordability 
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is that households should spend not more than 30 per cent of their gross household income on 

housing costs (URI, 2011). It is when households spend more than 30 per cent on housing costs 

that they may start to experience housing stress (AHURI, 2011). However, even this seemingly 

simply measure of housing stress attracts much debate amongst not only academic researchers 

but also within the circles of policy makers across the nation as it excludes extremely low-

income earners and may underestimate the number of people actually experiencing housing 

stress. 

3.0 Methodology 

A questionnaire survey approach was adopted for this study, which allow data to be collected 

from a large number of potential respondents within a short period, less expensive for 

quantitative analysis to be carried out (Crosswell, 2014). The target population for this study are 

teachers in only public secondary schools having both junior and secondary schools within the 

grade level 07-17 in Minna Metropolis. This selection is done for the purpose of generalization 

of research work. The data were collected through a questionnaire survey self-administered to 

927 teachers of 20 public secondary schools purposively selected in the study area. 

Questionnaire design sought for the respondents’ annual income and rent paid on various 

residential properties occupied by the respondents in the study area. The questionnaire also asked 

the respondents to indicate their level of agreement with the challenges of rental housing 

affordability on a 5 point Likert scale ranging from 1= “strongly disagree” to 5 = “strongly 

agree” Therefore, variables with mean item score (MIS) of 3.0 and above were considered to be 

very significant.  927 questionnaires were distributed to the respondents within 20 selected 

public secondary schools and the whole 927 questionnaires were properly filled, returned and fit 

for analysis, representing 100% response rate. Data obtained through the questionnaire was 

analysed using both descriptive (frequency and mean item scores) and inferential statistics 

(Pearson Product Moment Correlation) with the use of the Statistical Package for Social Scientist 

(SPSS). Pearson Product Moment Correlation was used to test if there is significant relationship 

between the annual income and rental value of the respondents in the study area. Correlation is 

significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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4.0 Results and Discursion 

4.1 Category of the Respondent  

The category of respondents in the research were grouped into ten, the groups are as follows: 

grade level 7; grade level 8; grade level 9; grade level 10; grade level 12; grade level 13; grade 

level 14; grade level 15; grade level 16 and grade level 17.  

Table 4.1 shows that teachers on grade level 8 and grade level 7 are the highest category of the 

respondents in this research with 16.82% and 14.45% respondents respectively, while grade level 

17 are least with 1.40% respondents.  

Table 4.1: Category of the Respondents   

Grade Level  Frequency  Percentage  

GL-7 
139 

14.99 

GL-8 
156 

16.82 

GL-9 
112 

12.08 

GL-10 
76 

8.19 

GL-12 
134 

14.45 

GL-13 
110 

11.86 

GL-14 
81 

8.73 

GL-15 
69 

7.44 

GL-17 
37 

3.99 

GL-17 
13 

1.40 

Total 
927 

100 

Data Analysis, 2022  
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4.2  Annual income and rental value of teachers in the study area 

Table 4.2 shows the salaries and rents paid by majority of teachers in the ten grade levels of 

teachers in the study area. The annual salaries and annual rents paid by the respondents in all the 

groups were collected and grouped into appropriate grade level of teachers. These values give a 

clear representation of how much is collected as salaries and rents paid by substantial number of 

teachers from grade level 1-17. 

Table 4.2 Annual income and annual rental value of teachers in the study area 

Grade Level         Mean of Annual Income      Mean of Annual Rent N 

Level 7 517487.62 73064.75 139 

Level 8 597237.54 81641.03 156 

Level 9 657937.53 92946.43 112 

Level 10 725537.53 118289.47 76 

Level 12 837084.28 125283.58 134 

Level 13 867055.09 137727.27 110 

Level 14 935552.83 174320.99 81 

Level 15 1236210.52 177391.30 69 

Level 16 1926775.76 190810.81 37 

Level 17 2662711.54 217692.31 13 

Total   927 

Data Analysis, 2022 

 

As shown in table 4.2, Grade level-7 paid annual income and annual rental value of 517487.62 

and 73064.75, grade level-8 annual income and annual rental value are 597237.54 and 81641.03, 

grade level -9 annual income and annual rental value are 657937.53 and 92946.43, grade level-

10 annual income and annual rental value are 725537.53 and 118289.47, grade level-12 annual 

income and annual rental value are  837084.28 and 125283.58, grade level-13 annual income and 

annual rental value are  867055.09 and 137727.27, grade level-14 annual income and annual 

rental value are  935552.83and 174320.99, grade level-15 annual income and annual rental value 

are 1236210.52 and 177391.30, grade level-16 annual income and annual rental value are  

1926775.76 and 190810.81 and finally grade level-17 annual income and annual rental value are 

2662711.54 and 217692 respectively. This implies that a periodic upwards review of rent 

without a corresponding increase in annual salaries will result in an increase in the percentage of 

household income spent on rent.  
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4.3  Relationship between annual income and rental value of teachers in the study area 

Table 4.3 shows the relationship between annual income of teachers and rental value of teachers 

in the study area. Pearson Product Moment Correlation analysis was employed to see if there is 

relationship between annual income and residential property values of teachers in the study area. 

Table 4.3: Relationship between annual income and rental value of teachers in the study 

area 

 RENT ANNUAL SALARY 

RENT Pearson Correlation 1    .534
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 927  927 

ANNUAL SALARY Pearson Correlation  .534
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 927 927 

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Data Analysis, 2022 

Table 4.3 revealed that there was a positive correlation between annual income of teachers and 

property rental value of teachers in the study area which was statistically significant (r = 0.534, 

N=927, p < 0.05). In other words, there was a positive significant correlation between annual 

income of teachers and property rental value of teachers in the study area. This implies that as 

long as there is increase in annual income of teachers, property rental value of teachers in the 

study area will increase. 

4.4 Factors affecting rental housing affordability by teachers in the study area 

Table 4.4 Indicate factors affecting level of rental housing affordability by teachers in the study 

area. 

Table 4.4: Factors affecting rental housing affordability by teachers in the study area 

S/N Item 

N Mean 

 

      Sd 

 

Decision 

1 High cost of building materials affect housing 

affordability in Minna for the teachers 

 

927 

 

3.49 

 

1.246 

 

   Agree 

2 High technological input affect housing 

affordability in Minna for the teachers 

 

927 

 

3.41 

 

1.202 

 

Agree 

3 High standard designs affect housing 

affordability in Minna for the teachers 

 

927 

 

3.03 

 

1.252 

 

Agree 

4 Durability affect housing affordability in Minna 

for the teachers 

 

927 

 

3.40 

 

1.279 

 

Agree 

5 Safety affect housing affordability in Minna for 

the teachers 

 

927 

 

3.36 

  

1.201 

 

Agree 

 Grand mean  16.69   
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 Data Analysis, 2022                                                     Decision mean = 3.0 

As shown in Table 4.4, the mean values of factors affecting level of rental housing affordability 

by teachers in the study area ranging from 3.03 to 3.49 which is positive. The grand mean of 

factors affecting level of rental housing affordability by teachers in the study area is 16.69, this 

implies that, the factors affecting level of housing affordability by teachers in Minna is 

favourable since all the five items on factors affecting level of housing affordability show agreed 

based on decision mean of 3.0. 

5.0 Conclusion and Recommendations 

The study is on challenges of rental housing affordability by teachers in Minna, Nigeria. 

Emanating from the study shows that, teachers on grade level 8 and grade level 7 are the highest 

category of the respondents in the study area with 16.82% and 14.45% respondents respectively, 

while grade level 17 are least with 1.40% respondents. Grade level 17 earned annual income of 

2662711.54 and rental value of 73064.75 while in contrast teachers on grade level 7 earned 

517487.62 and annual income of 217692. There was a positive correlation between annual 

income of teachers and property rental value of teachers in the study area, which implies that as 

long as there is increase in annual income of teachers, property rental value of teachers in the 

study area will increase. High cost of building materials, high technological input, high quality 

design, safety, durability are the factors affecting rental housing affordability by teachers in the 

selected location in Minna Metropolis. Lastly, high cost of building materials is the strongest 

predictor of rental value and thus a key contributor to explaining the level of rental housing 

affordability of teachers in the study area. Among other recommendations to reduce the rental 

values of properties occupied by teachers in the study area, government should implement 

existing staff housing programme. While implementing this programme, various income groups 

should be put into consideration. Emphasis should also be placed on low and medium housing 

units specific for teachers. This will reduce the housing cost thus making it more affordable to 

many teachers. 
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ABSTRACT 

Housing problem remained a challenge to public servants as the Nigerian government made no 

successful housing plan to its workforce to date. This paper examined the contributions of public 

universities-based cooperative societies to the housing need of universities' staff in Southwest 

Nigeria. Data were collected from 463 members and 6 officials across 6 purposively selected 

federal universities-based cooperative societies in the study area. Data were obtained on housing 

intervention/strategies and monetary expenditure of the cooperative societies for a 10years 

period between 2010-2019. Appropriate descriptive and inferential statistics were employed in 

analyzing the data collected. The study revealed that, through various housing strategies used by 

the 6 cooperative societies, a monetary value of N66.069million had been expended on the 

university staff's housing needs within the study period. It further indicated that the nominal 

aggregate value of N66.069million provided by the cooperative societies is grossly insufficient 

to meet the aspirations and housing needs of the cooperative members. The study concluded that 

while the cooperative societies have contributed their quota in alleviating their members' housing 

needs, they were yet to provide viable solutions to the housing problems affecting most of the 

members in the cooperatives. Hence, there is a need for further mobilization of financial 

resources to sustain such cooperative societies. Finally, as a recommendation, there is a need for 

the government at all levels to strengthen the capacity and growth of cooperative societies in 

Nigeria by making housing provision core mandates of cooperatives toward assisting Nigeria 

university staff in actualizing homeownership and Nigerian at large. 

Keywords: Cooperative Society, Housing Strategies, Monetary Expenditure, Public Universities, 

Southwest Nigeria. 
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1.0   INTRODUCTION  

The world's urban population has tremendously grown in recent years (Adediran, Oladejo & 

Ijagbemi, 2020). The United Nations Habitat (2014) highlighted that 54% of the world's 

population live in urban areas and that this figure is expected to hit 66% by the year 2050. At that 

time (2050), 56% of Africans are expected to be living in urban areas. Nigeria is the most rapidly 

urbanizing and populous country in Africa, and its urban population is expanding without any 

commensurate expansion in the necessary amenities, particularly housing (Isma'il, Muhammed, 

Farouk, Rogo, Tanko & Adamu, 2014; Oyalowo, Nubi & Lawanson, 2018). The increase in 

urban centers' population has been noticed in the ever-increasing students' enrollment at the 

tertiary level in Nigeria and additional workforce employment for the higher institutions' smooth 

running. As rightly noted in the study by Akinsanya and Adewusi (2017) a dire consequence of 

this phenomenon is the resultant overuse and shortage of existing housing stock without 

commensurate provision vis-a-vis the student enrolment and staff employment. Over the 

decades, the phenomenon has drawn much research attention to students' housing both in 

quantitative and qualitative terms across Nigerian tertiary institutions (Akinpelu, 2015; Ajayi, 

Nwosu & Ajani, 2015; Owolabi, 2015; Oyetunji & Abidoye, 2016; Adama, Aghimien & 

Fabunmi, 2018). Much more as decent housing provision for university’s students brings about 

academic productivity in tertiary institutions (Ghani, Suleiman and Mohammed, 2018) housing 

provision for university staff in both quantitative and qualitative terms would also impact 

positively on their overall well-being and efficient running of university administration (Jiboye, 

2011; Oluwunmi, Akinjare & Izobo-Martin, 2012; Akinyode, 2014).  

In the literature, there is a dearth of studies and discourse on housing provision and delivery for 

staff in tertiary institutions, as representative of such studies in Nigeria is limited to (Ndukwe et 

al., 2015; Nnametu et al., 2015; Akinsanya & Adewusi, 2017). Furthermore, evidence of the 

strategies and monetary expenditure employed for staff on housing provision through their 

cooperative societies is not detailed (Adedeji & Olotuah, 2012; Adeboye & Oderinde, 2013; 

Yakub, Salawu & Gimba, 2012; Azeez & Mogaji-Allison, 2017; Oloke, Ayedun, Oni & Opoko, 

2017). Additionally, most of these prior studies were limited to a specific state in Southwest 

Nigeria and restricted to cooperatives based in either public tertiary institutions or the private 

sector or a combination of both. While the findings from such empirical investigations might not 

be far from being realistic, the present study represents a departure, as it attempts to remove any 

extraneous influences on the choice of cooperatives impacting meaningful generalization of 

empirical findings in these studies, as it examined the dimension of strategies and monetary 

contributions of six federal university-based cooperative societies in the provision of housing to 

cooperatives members in all the six states in Southwestern Nigeria. Therefore, unlike prior 

research, the present study examined cooperatives within different universities sharing similar 

institutional settings and broader geographical coverage in Southwest Nigeria. This is the focus 

of this study. 
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2.0 LITERATURE REVIEW  

2.1 The Contributions of Cooperative Societies to housing provisions in Nigeria  

The composition and practice of cooperative societies in Nigeria are different from that 

obtainable elsewhere in the world. Cooperative societies in Nigeria are regulated by the Nigerian 

Cooperative Societies Act 2004 - a supreme law on all cooperative societies in Nigeria that 

grants powers to the governor of each state to establish a directorate for cooperatives which will 

be in charge of registering and regulating cooperatives throughout the federation. There are a 

proliferation of cooperative societies operating in nearly all the sectors of the Nigerian economy. 

These are: Multipurpose Cooperative Societies, Marketing Cooperative Societies, Consumers 

Cooperative Societies, Processing Cooperative Societies, Industrial Cooperative Societies, 

Supply/Purchasing Cooperative Societies, Credits and Thrift Cooperative Societies (Otto & 

Ukpere, 2011). All the cooperatives perform functions that are practically related, the core 

function is to improve access to credits at critical moments or financial intermediation. In the real 

sense, there are no known formal Housing Cooperative movements in Nigeria, though the 

various multi-purpose cooperative societies in Nigeria have increasingly been extending their 

activities and services to aspects of housing delivery due to the attendant increasing in demands 

for housing requirements in urban cities. The term “Multi-Purpose” allows the society to 

undertake any type of cooperative activity that is profitable in the interest of the society and its 

members (Effiom, 2014). This cooperative society is organized by people who pool their 

resources together in order to combine different activities goals in accordance with cooperative 

principles for their own benefits (Nigeria Cooperative Societies Act, 2004).  

Existing studies have showcased the cooperative society's contributions in housing provision and 

delivery within various public and private institutions in Nigeria. For instance, Olujimi, Bello, 

Fashina and Rotowa (2013) randomly selected 38 cooperative societies strictly operating within 

Akure Metropolis in Akure, Ondo state. The study revealed that all members of the cooperative 

societies invested loans secured from the cooperative societies in housing and housing-related 

projects, and different criteria followed in approving loans have promoted homeownership 

among members. Ayedun, Oloyode, Ikpefan, Akinjare and Oloke (2017) examined staff 

cooperative and multipurpose society in Covenant University Ota, Ogun State. The study 

observed that the staff cooperative had assisted members in embarking on massive housing 

construction on an incremental basis within the ten years of the cooperative societies' 

establishment. The study of Oyalowo and Babawale (2017) examined cooperative societies' 

potential in the housing sector of Lagos State, Nigeria. It revealed that there is significant 

reliance on cooperative loans amongst members for housing-related loans. Azeez and Mogaji-

Allison (2017) provided such evidence by examining different housing provision strategies of 22 

tertiary institution- based cooperative societies in Lagos state. The study identified the provision 

of general loans, housing construction loan, provision of specific loans for the purchase of land, 

provision of special loans for renovation of existing buildings and collective purchase of land for 

building construction as the most dominant housing strategies adopted by the cooperative 

societies which have assisted a substantial number of members purchasing land and own their 
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personal houses. The study of Oloke et al. (2017) also indicated loan grant and private project 

development to be more successful amongst the approaches adopted by the 97 institutional-based 

cooperative societies in Lagos state toward housing for their members.  

Against the backdrop of the existing studies on the potentials of cooperative society in housing 

provision, and looking at the staff housing problems in Nigerian universities today, particularly 

the public universities, the present study complements the existing literature by examining the 

strategies and monetary expenditure of public universities-based cooperative societies to staff 

housing needs in Nigerian universities. Unlike the prior studies limited to a specific state, this 

study represents a departure by covering an enormous geographical scope- the six states in 

Southwest Nigeria. 

 

3.0 METHODOLOGY 

Questionnaire survey was utilized for this study where two sets of an open and close-ended 

questionnaire was administered to 463 cooperative members and 6 officials of the cooperative 

societies, respectively. The first set questionnaire, which was administered to the cooperative 

members, was mainly structured to focus on strategies/ interventions employed by the cooperatives 

in meeting the housing needs of the cooperative (benefiting and non-benefitting) members. These 

include land acquisition, building and land title processing, acquisition of building materials, 

provision of special loans for land purchase, and renovation of existing buildings. Other strategies in 

the questionnaire for which responses were obtained are: collective purchase of land and embarking 

on building construction, outright acquisition of complete housing, contributory homeownership 

scheme, and accessing housing loans from government agencies/banks. In the questionnaire, 

respondents were asked to rank these strategies to determine how well they are representative of 

housing provision intervention. The ranking was done using a five-point Likert scale ranging from 1- 

strongly disagree to 5- strongly agree.  

The second questionnaire, which was administered to the cooperative officials, was structured to 

obtain responses on the cooperatives' monetary spending, which was granted to the cooperative 

members as interventions based on the housing strategies outline in the first questionnaire. 

Information on an annual aggregate basis for the total amount expended in monetary terms spent on 

each of all the housing strategies was made available by the cooperatives officials and covered the 

period of 2010-2019. 

 In all, four hundred and thirty-five (435) copies of the questionnaire were retrieved, while a total of 

383 copies of the questionnaire, which represents 85.67% response rate were well completed and 

found useful for further analyses after accounting for missing information.  

The statistical methods employed in this study to analyse the respondents' data were mainly 

descriptive (frequency counts, percentages, and means) and inferential (reliability test) in nature. 

Cronbach's alpha reliability test was employed to determine the reliability and representativeness of 

the identified housing strategies used in housing provided by the cooperatives in the study area. The 

reliability result yielded a high Cronbach's alpha (α) coefficient value of 0.881, which exceeded the 

acceptable reliability margin of 0.7 provided in vanGriethuijsen et al. (2015) and Taber (2018). 
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These strategies are relevant and constitute a representative construct of housing strategies utilized by 

Cooperative Societies in housing provision in the study area.       

 

4.0   DISCUSSION OF RESULTS  

4.1    Housing Strategies employed in the six Federal Universities-based Cooperative 

Societies  

Table 1 depicts the various housing strategies of the six cooperative societies based on the 

responses of 383 beneficiary and non-beneficiary members of the strategy for a 10-years period 

(2010-2019). Generally, it is apparent from Table 1 that a substantial proportion of the members 

(above 80% for all the cooperatives) have not benefited from the housing strategies of the 

cooperatives within the period under study. On the other hand, the percentage share of the 

housing strategies' total beneficiaries ranged from 3.13% to 19.58%. This proportion of 

beneficiaries who benefitted from the housing strategies of the cooperative is quite low and 

worrisome. The implication of this abysmal level of members benefiting from these housing 

strategies can however be attributable to the inadequacies or redundancies of the housing 

strategies as a source of funding in meeting most cooperative members' demands.  

From a comparative perspective, strategies such as land acquisition, layout, and allocation 

75(19.58%) followed by building material acquisition 58 (15.14%) and building and land title 

processing 43(11.23%) were frequently sought out by benefitting cooperative members among 

the housing strategies employed by the cooperatives. 

Table 1: Responses of Cooperative members on the housing strategies employed in the six 

Cooperative Societies from 2010-2019 

S/N  Housing interventions        N=383 Beneficiaries   Non-Beneficiaries 

  YES NO  

1 Land acquisition, layout and allocation 75(19.58%) 308(80.42%)  

2 Processing of building and land title documents 43(11.23%) 340(88.77%)  

3 Building materials acquisition 58(15.14%) 325(84.86%)  

4 Provision specific loans for land purchase 27(7.05%) 356(92.95%)  

5 Provision of special loans for renovation of existing 

buildings 

25(6.53%) 358(93.47%)  

6 Collective purchase of land and embarking on building 

construction 

16(4.20%) 367(95.80%)  

7 Outright acquisition of complete housing 12(3.13%) 371(96.87%)  

8 Contributory homeownership scheme 12(3.13%) 371(96.87%)  

9 Accessing housing loans from government agencies/banks 13(3.39%) 371(96.86%)  

Data Analysis, 2020                     

While, housing strategy such as loans for land purchase 27(7.05%); loans for building renovation 

25(6.53%); collective land purchase and building construction 16(4.20%), access to housing 

loans from governmental agencies 13(3.39%); outright house purchase and contributory 
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homeownership scheme 12(3.13%) respectively were less applied for by the cooperative 

members and therefore given less priority attention by the six cooperative societies.  

4.2 Monetary expenditure on housing strategies of the six Cooperative Society 

Table 2 shows the total expenditure on housing strategies across the six cooperative societies in 

monetary terms. In all, 3 out of the 6 cooperatives (Coop 1, Coop 4 and Coop 6) accounted for 

the highest monetary expenditure (87.46%) of the total housing provision of N66.069 million 

within the study period.  Coop 1, however, had the largest share of cooperative spending with 

44.06% (N30.420million) of the entire housing provision, aptly followed by Coop 4 and Coop 6 

with 25.90% (N17.110million) and 15.52% (N10.257million), respectively.  

On the other hand, the least proportion of expenditure on housing strategy was recorded by Coop 

2 with 8.10% (N5.350 million), 2.52% (N1.662 million) in Coop 5, and 1.92% (N1.270 million) 

for Coop 3. Also, when Cooperatives' monetary expenditure was examined in respect of each of 

the 9 housing strategies, it becomes further apparent that such monetary expenditure was very 

generally poor. Interestingly, such a low level of monetary expenditure is much more 

pronounced in some housing provision strategies than others. For instance, both the building 

materials acquisition to the tune of 24.81% (N23.925million) and land acquisition, layout, and 

allocation amounting to 18.36% (N17.704million) accounted for about 43% of the total value of 

provision for housing-related needs of the cooperative members across the 6 cooperative 

societies. 

Next in the hierarchy were the collective purchase of land and embarking on building 

construction with a monetary value of 7.02% (N6.77million), processing of building and land 

title documents amounting to 5.81% (N5.60million), provision specific loans for land purchase 

with an amount of 4.06% (N3.92million) and provision of special loans for renovation of 

existing buildings accounting for only 2.91% (N2.805million).  

Lastly are three housing strategies, namely: contributory homeownership scheme amounting to 

2.57% (N2.48million), outright acquisition of complete housing with a monetary value of 1.17% 

(N1.125million), and accessing housing loans from government agencies/banks of 1.80% 

(N1.74million). These housing strategies had less than 6.00% of the cooperatives housing 

programs' aggregate expenditure and, nonetheless, can be categorized as the least in terms of the 

cooperative funds accessed by the cooperative members across the 6 cooperative societies. 

Overall, the implication from this discernible pattern of cooperative funding is the low housing 

funding to the members of the cooperative societies, indicating a need for further mobilization of 

financial resources for the sustainability of these cooperatives.  

This finding of this research confirmed the earlier findings of the Oloke et al. (2017) that gave an 

overall performance rate of 38.3% to various methods of housing provision of cooperative 

societies and concluded that they had not performed satisfactorily in providing housing for 

members. Our findings also complement the study of Adedeji and Olotuah (2012) that revealed 

that credit societies had provided housing finance to a substantial number of people, but funds 

obtained from the societies for housing are often insufficient. However, our research is contrary 

to 
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Table 2: Monetary expenditure on housing provision strategies by the cooperative societies (N'000) 

Data Analysis, 2020      Note; The 6 cooperative societies are coded as Coop 1-6.    *Coop* denotes Cooperative Society

S/N Housing Provision Strategies Coop 1      

          

Coop 2 Coop 3    Coop 4     Coop 5       Coop 6 Total Percent(%) 

1 Land acquisition, layout and allocation 4560 1800 770 6620 1132 2822 17704 18.36 

2 Processing of building and land title 

documents 

2750 600 0 1590 30 630 5600 5.81 

3 Building materials acquisition 10050 2950 0 8650 0 2275 23925 24.81 

4 Provision specific loans for land 

purchase 

2350 0 500 250 100 720 3920 4.06 

5 Provision of special loans for renovation 

of existing buildings 

1450 0 0 0 400 955 2805 2.91 

6 Collective purchase of land and 

embarking on building construction 

6260 0 0 0 0 510 6770 7.02 

7 Outright acquisition of complete 

housing 

0 0 0 0 0 1125 1125 1.17 

8 Contributory homeownership scheme 2000 0 0 0 0 480 2480 2.57 

9 Accessing housing loans from 

government agencies/banks 

1000 0 0 0 0 740 1740 1.80 

          

 Total value  and percentage of housing 

provision to members 

30420 

(46.04%) 

5350                     

(8.10%) 

1270     

(1.92%) 

17110 

(25.90%) 

1662   

(2.52%) 

10257  

(15.52%) 

66069 

 

 

 Average (Group mean =1233.50) 3380 594 141 1901 185 1140   
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Adeboyede and Oderinde (2013) who revealed that about N146million was mobilized and 

disbursed by cooperative societies over the ten years of the study and found cooperatives to be 

stable, viable, and effective in resource mobilization for sustainable housing delivery. Therefore, 

it can be concluded that, while the housing strategies made available to the contributing members 

in the study area were laudable, it is important to mention that the nominal aggregate value of 

housing provision to the tune of N66.069million provided by the 6 cooperative societies is 

grossly insufficient to meet the aspirations and housing needs of the cooperative members.  

5.0 CONCLUSION 

The study analyzed the housing strategies and monetary expenditure of public universities-based 

cooperative societies to staff housing needs in Southwest Nigeria. The study revealed that the six 

cooperative societies employed an array of strategies for housing provision for their members and 

that housing strategies/interventions such as land acquisition, layout and allocation; building 

material acquisition, and building and land title processing were frequently sought out by 

benefitting cooperative members among the housing strategies employed by the cooperatives. 

While, housing strategies such as loans for land purchase; loans for building renovation; 

collective land purchase and building construction, access to housing loans from governmental 

agencies; outright house purchase, and contributory homeownership scheme were less applied for 

by the cooperative members and therefore given less priority attention by the six cooperative 

societies.  

The study further added that a monetary value of N66.069million had been expended in 

contributing to the housing needs of the university staff within the study period. It also indicated 

that the nominal aggregate value of N66.069million spent by the cooperative societies on 

housing strategies/interventions is grossly insufficient to meet the aspirations and housing needs 

of the cooperative members. The study concluded that while the cooperative societies have 

contributed their quota in alleviating the problems of their members' housing needs, they were 

yet to provide viable solutions to the housing problems disparaging most of the cooperatives 

members. Hence, there is a need for further mobilization of financial resources for the 

sustainability of these cooperative societies. Finally, as a recommendation, there is a need for the 

government at all levels to strengthen the capacity and growth of cooperative societies in Nigeria 

toward assisting Nigeria university staff in actualizing housing needs. 

REFERENCES 

Adama, J. U., Aghimien, D. O., & Fabunmi, C. O. (2018). Students’ housing in private 

universities in Nigeria: Influencing factors and effect on academic performance. 

International Journal of Built Environment and Sustainability (IJBES), 5(1), 12-20.  

Adeboyejo, A. T., & Oderinde, J. A.  (2013). Housing cooperative societies and sustainable 

housing delivery in Oyo state, Nigeria. International Journal of Co-operative 

Management, 6(2), 61-75.  

Adedeji, Y. M. D., & Olotuah, A. O. (2012).  An evaluation of accessibility of low-income 

earners to housing finance in Nigeria. Journal of Scientific Research. 7(1), 23-31. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 469



Adeniran, A. O., Oladejo, S. O., & Ijagbemi, C. O. (2020). The fundamentals to affordable 

homeownership in Nigeria. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and 

Technology (JMEST), 7(4), ISSN: 2458-9403. 

Ajayi, M., Nwosu, A., & Ajani, Y. (2015). Students' satisfaction with hostel facilities in federal 

university of technology, Akure, Nigeria. European Scientific Journal, 11(34), 402-415.   

Akinpelu, O. P. (2015). Students’ assessment of hostel facilities in the polytechnic Ibadan, 

Nigeria: Realities and Challenges. Research on Humanities and Social Sciences, 5(17), 

74-81. 

Akinsanya, G. M., & Adewusi, A. O. (2017). Staff Housing needs of Nigerian University: A case 

of Obafemi Awolowo Univeristy, Ile-Ife. IIARD International Journal of Geography and 

Environmental Management, 3(1). 

Ayedun, C. A., Oloyede, S. A., Ikpefan,O. A., Akinjare, A.O., & Oloke, C. O. (2017).  

Cooperative Societies, housing provision and poverty alleviation in Nigeria. Covenant 

Journal of Research in the Built Environment (CJRBE), 5(1).  

Azeez, T., & Mogaji-Allison, B. (2017). Constraints of affordable housing through cooperative 

societies in tertiary institutions in Lagos State, Nigeria. Journal of Geography and 

Regional Planning. 10(3), 39-46. 

Co-operative Housing Federation (CHF)- International (2004). Sourcebook for Co-operatives. 

Effiom, R. A. (2014). Impact of cooperative societies in national development and the Nigerian  

economy. Global Journal of Social Sciences, (13), 19-29.  Employees Housing Schemes 

(Special Provisions) act (No 54 of 1979). Chapter 107.                                                                                                                                                                 

Ghani, Z. A., Suleiman, N. F., & Mohammed, M. I. (2018). Student housing a resilient housing 

rental market: Case of Federal Polytechnic Neighbourhood Bauchi, Nigeria. Path of 

Science, 4(3).   

Isma'il, M., Muhammed, Z. D., Farouk, M., Rogo, K. U., Tanko, A. M., & Adamu, G. (2014).  

Urban growth and housing problems in Kubwa District of Bwari Area Council, Abuja, 

Nigeria. Global journal of Research and Review (GJRR). 

Jiboye, A. D. (2011). Urbanization challenges and housing delivery in Nigeria. The need for an 

effective policy framework for sustainable development. International Review of Social 

Sciences and Humanities, 2(1), 176-185.  

Ndukwe, C. N, Loretto, I., & Nwuzor, C. I. (2015). Impact of Nigerian housing policy on 

university staff service delivery in Ebonyi state: A study of Ebonyi State University 

(EBSU), Abakaliki and Federal University Ndufu Alike Ikwo (FUNAI). Journal of 

Social Development, 5(1).  

Oloke, O. C., Ayedun,C .C,. Oni, A. S., & Opoko, A. P. (2017). Empirical assessment of success 

rate of cooperative societies' housing provision in Lagos State, Nigeria. International 

Journal of Humanities and Social Science, 7(3). 

Olujimi, J. A., Bello, M. A., Fashina, T. O., Ojo, B., & Rotowa, K. (2013). Analysis of activities 

of Cooperative Societies and house-ownership in Nigerian cities: The Case of Akure. In 

Ebohon, O. J., Ayeni, D. A, Egbu, C. O, and Omole, F. K. Procs. of the Joint 

International Conference (JIC) on 21st Century Human Habitat: Issues, Sustainability and 

Development, 21-24 March 2016, Akure, Nigeria, page number 1342-1350. 

Oluwunmi, A. O., Akinjare, O. A., & Izobo-Martins O. O. (2012) User's satisfaction with 

residential facilities in Nigerian private universities: A study of Covenant University. 

Transnational. Journal of Science and Technology, 2(11). 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 470



Otto, G., & Ukpere, W. (2011). Credit and thrift co-operatives in Nigeria: A potential source of 

capital formation and employment. African Journal of Business Management, 5(14), 

5675- 5680. 

Owolabi, B. O. (2015). The effects of students’ housing on academic performance at the 

university of Ibadan, Nigeria. International Journal of Scientific & Engineering 

Research. 6(3), 1118 – 1132   

Oyalowo, B. A., & Babawale, G. K. (2017). Urban housing supply: Cooperative Societies as the 

third way. Unilag Journal of Humanities. 4(2), 18-37. 

Oyetunji, A. K., & Abidoye, R. B. (2016). Assessment of the factors influencing students’ choice 

of residence in Nigerian tertiary institutions. Sains Humanika, 8(2), 39–47. 

Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach’s alpha when developing and reporting research 

instruments in science education. Research in Science Education, 48(6), 1273-1296. 

UN-HABITAT. (2014). The State of African Cities 2014. Nairobi: The United Nation 

Commission for Human Settlement. 

vanGriethuijsen, R. A. L. F., van Eijck, M. W., Haste, H. den Brok, P. J., Skinner, N. C., Gencer, 

A.S., & BouJaounde, S. (2015). Global patterns in students’ views of science and interest 

in science. Research in Science Education. 45, 581–603. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 471



EVALUATION OF ARTIFICIAL INSEMINATION EFFICIENCY AND OESTRUS 

SYNCHRONIZATION IN DAIRY CATTLE: - A REVIEW 

Berhanu Bekele
1
*, Abdilgefar Kemal

1
, Dilgeba Aman

1
 

1
Department of Animal Science, Wachemo University, Hossana, Ethiopia 

Corresponding author: - Berhanu Bekele* https://orcid.org/0000-0002-6659-2382) 

 

ABSTRACT 

This review was conducted to compile the information on efficiency of artificial insemination 

and synchronization of dairy cattle in Ethiopia. Ethiopia has a large number of livestock; 70 

million cattle, 42.9 million sheep, 52.50 million goats and 57 chickens. The livestock are used 

for various roles and often compliment agriculture operations besides maintaining soil fertility 

and also help to reduce deforestation. Cattle are reared for various tangible purposes like milk, 

meat, hide and draft power and intangible purposes for social prestige and savings for their 

keeper. However, the productivity of the indigenous cattle is low due to their poor genetic 

makeup, low level of inputs, and poor husbandry practice. Dairy sector  development  in  

smallholder  farming  systems  is  one  of  the  key strategically important for  addressing  food  

security  and  improved  livelihood  in   developing  country  in particular in Ethiopia. In order 

to improve the low productivity of dairy cattle, selection of the most promising breeds and cross 

breeding of these indigenous breeds with high producing exotic cattle has been considered as a 

practical solution. Artificial insemination (AI) is one of the assisted reproduction technologies 

that increase the use of outstanding males, dissemination of superior genetic material, improve 

the rate and efficiency of genetic selection, introduction of new genetic material by import of 

semen rather than live animals. In Ethiopia, artificial insemination had been going on for nearly 

fifty years. However, dairy cows are mostly bred via natural mating, with some amount of 

assisted reproductive technology used for breeding and to improve the milk production of dairy 

cows. Furthermore, it is widely believed that the AI service in Ethiopia has inconsistent service, 

substandard nutrition; poor management and infrastructure were some of the reasons for low 

success rates.  

Key words: - Artificial insemination, Dairy cattle, oestrus synchronization 

INTRODUCTION 

Ethiopia is home to large and diverse livestock and attractive production environments. Ethiopia 

has a large number of livestock; 70 million cattle, 42.9 million sheep, 52.50 million goats and 57 

chickens (CSA, 2021). It should be noticeable that animal products and by-products made in the 

form of meat, milk, honey, eggs, cheese, and butter provide the necessary animal protein that 

helps to improve the nutritional status of humans (Yousuf, 2018). The livestock are used for 

various roles and often compliment agriculture operations besides maintaining soil fertility and 
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also help to reduce deforestation (Debir, 2016). Cattle are reared for various tangible purposes 

like milk, meat, hide and draft power and intangible purposes for social prestige and savings 

for their keeper. However, the productivity of the indigenous cattle is low due to their poor 

genetic makeup, low level of inputs, and traditional husbandry practice besides    environmental 

stress (Azage et al. 2010). 

Therefore, this paper is conducted to review the efficiency if artificial insemination, mass 

synchronization and the constraints in dairy cattle.  

Traits considered for selection of cattle  

Breeders in Ethiopia prefer to select their cattle based on marketable traits such as milk 

production, growth rate and reproductive efficiency of heifers/cows, bulls/bulls, but traits such as 

coat color and adaptability are also traditionally considered. The measures of modern breeders 

should therefore consider adaptations for the general improvement of livestock. Hibernating 

cattle have traditionally grown due to the high percentage of fat in their milk (Mekonnen et al. 

2012). On the contrary, (Shiferaw, 2006) reported that Kereyu cattle owners prefer to keep cattle 

with high milk production to consume fresh milk from the pastoral community. Similarly, 

(Godadaw et al. 2014 ) in a study of Fogera, Dembia and Wogera districts of Northern Amhara 

region found that milk production, growth rate and reproductive efficiency were the most 

popular traits as first, third and fourth.  

Artificial Insemination in Ethiopia  

There are various type of assisted reproductive technologies (ART) to transfer the desired 

genetic material, of which artificial insemination (AI) is the most commonly used technique in 

developing countries, including Ethiopia (FAO, 2000). National Artificial Insemination Center 

(today’s Livestock Development Unit) is the only sperm production center in Ethiopia and 

mainly provides artificial intelligence service (Tegegne et al. 2010). However, artificial 

intelligence is used in Ethiopia moderately but with little success (Chebo and Alemayehu, 2012). 

The total number of artificial inseminations performed annually is up to 40,000 and 

approximately 50% of these artificial inseminations occur in and around Addis Ababa and Arsi. 

The use of artificial intelligence as a tool to improve the efficiency of livestock production 

(Holm et al. 2008) and the successful use of artificial insemination (AI) as a tool in breeding.   

Conception Rate in Ethiopia 

As reported by Adebebay et al. 2013 in Bahir Dar milk storage, (Hamid, 2012) in Siltie area and 

(Tewodro et al. 2015) in Fogera District showed average pregnancy/delivery rates of 13.7%, 

42.9% and 31.29% respectively . Desalegn, 2009 reported that the average pregnancy and 

fertility rate in Ethiopia is 27.1%. As Samson, 2001 reported, the national average fertilization 

was 60% and 40% respectively. Azage et al. 2015 reported that pregnancy rates of 60.4% and 

57.7% after prostaglandin F2α injection in a smallholder farmer in Ethiopia. According to Malik 

et al. 2012 showed that naturally mated cows conceive earlier than AI mated cows because bulls 

have a natural advantage in oestrus activity and oestrus detection in cows.  

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 473



Factors affecting success of AI in Ethiopia 

The success of AI in livestock depends on several internal and external factors. Tegegne et al. 

2010 indicate several reasons for ineffective AI service, such as lack of records, lack of selection 

criteria for bulls, lack of pedigree data, poor performance of AI technicians, problems with the 

state as the only AI service provider focus on genetics improvement instead of AI, and limitation 

to only a few cattle breeds. Unavailability of the AI service outside working days and the timely 

arrival of artificial insemination centers are considered as important limitations Mekonnen et al. 

2010. In addition, sperm processing procedures in Ethiopia can affect sperm quality (Delta, 

2002). Structural link between NAIC (today’s Livestock Development Unit) and service centers, 

lack of cooperation and regular communication between NAIC and stakeholders as major 

constraints of AI service in Ethiopia (Gebremedhin, 2008). Conception is correlated with either 

treatment factors (such as husbandry, feeding, timing of oestrus detection and artificial 

insemination, sperm treatment) or cow factors such as breed, age, body condition value, 

postpartum problem, disease incidence, milk production and genetics (Hudson et al. 2012). 

Effect of body condition scores 

Poor nutritional status directly affects the fertility of the cattle, especially during grazing in 

subtropical/tropical regions (Bó et al. 2003). Providing the animals with a sufficient amount of 

balanced nutrition helps to achieve a good body condition score (BCS), which ensures 

satisfactory reproductive performance. Fertilization rates are directly correlated with BCS, 

because non-genetic factors such as season, year, feed and management are some of the factors 

that influence this trait. In Boran cows, lower fertility is usually observed during the dry season 

when BCS values are generally lower. Animals with optimal body condition during artificial 

insemination had better fertility than animals with poor or higher BCS (Shamsuddin et al. 2001; 

Emebet and Zeleke, 2007).  

Effect of age 

Infertility is a major problem affecting the reproduction of both indigenous and crossbred cows 

and heifers in Ethiopia (Duguma et al. 2012). Puberty in Zebu x Friesian crossbred cattle has 

generally been observed at 24 months in Ethiopia and heifers have been reported to have a later 

age at first calving. Most cows raised by smallholders do not calve until 12-13 months after first 

calving (Shiferaw et al. 2003). In heifers, the nutritional requirements of continuous growth and 

lactation make additional demands on the animal that can affect conception rater (CR) (Goshu, 

2005). The reduction in the CR with age of the cow could partly attribute to the exposure of the 

cows to different reproductive diseases also other similar stress factors (Gebregziabher, 2005). 

Effect of parity 

Studies by (Buckley et al. 2003) indicated that in multiparous cows have low conception rate in 

comparison to the primiparous cows. However, parity has direct association on the occurrence 

of reproductive problems (Molalegne and Shiv, 2011). In addition to this, (Adane et al. 2014) 

also indicated that parity had influence on the prevalence of reproductive health, as animals 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 474



with more than three parties are more susceptible to reproductive problems than the heifers. 

Due to delayed resumption of ovarian activity after calving (as a result of the longer 

resting period needed to recover from parturition stress and to cop-up with the increased demand 

for growth and lactation) among the heifers the conception rate was higher than those of the 

cows calving for the second and third time. However, the values are higher than from cows with 

the higher parities (Gebregzibheir, 2005). Studies by several authors (Khan et al. 2008; 

Bhattacharyya et al. 2009) indicate that conception rate peaked during the   second lactation and 

declines thereafter. 

Time of heat detection and appropriate time of insemination 

Million et al. 2011 using estradiol benzoate (EB) or gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-

based PGF2α protocol showed that the mean estrus interval varied between genotypes, while in 

Boran cows it was 70.67 hours, it was found to be 54.58 hours in Boran X Holstein Friesian 

cross. The author stated that the use of EB with controlled   internal drug (CID) and PGF2α was 

more effective than GnRH in increasing the number of cows in estrus and establishing close 

synchrony. Results of a study by (Adebebay et al. 2013) using prostaglandin (PGF2α) alone 

indicated that the average numbers of hours to estrus interval in cows and heifers post injection 

was 51 and 50 hours, respectively in Bahir Dar, (Azage et al. 2012) 13 to 154 hours in Dale 

milk shed,  for Hamid, 2012 57.9 hours in Siltie zone. Use of prostaglandin or its analog 

(PGF2α) in a synchronization protocol shortens the estrous cycle when used alone, with estrus 

observed within 2-7 days of post hormone injection (Gupta et al. 2008). 

Factors related to the cow 

As stated by Hamid (2012), the breed of the cow also affects pregnancy success by 

approximately 42.9%. Postpartum problems, including endometritis, have been reported to have 

a negative effect on fertility, meaning that first conception rates are poor and conception rates are 

higher in primiparous cows than in older cows using two timed breeding methods (Tenhagena et 

al. 2001; Rahim and Asghar, 2007). The reproductive health of the cow, especially the uterine 

environment, is extremely important to the success of AI. High reproductive performance 

depends on achieving normal uterine involution, early recovery of ovulation, high efficiency of 

estrus detection and high fertilization by treatment (James, 2006). Rahim and Asghar, 2007 

reported that postpartum health and reproductive disorders significantly affect conception. Thus, 

the key to maximizing   pregnancy rates should lie in preventing disorders, not treating them 

after they occur. Some evidence suggests that cows suffering from metabolic disorders such as 

milk fever may have a higher incidence of reproductive disorders and lower conception rates 

(Rahim and Asghar, 2007). 

Factors related to management 

Management and environmental factors account for 96% of the variation in conception rates. The 

remaining 4% of variation in conception rate is due to genetic factors, of which 3% in cows and 

1% in service bulls (Saha et al. 2014).  
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2.7.8. Semen quality 

Most of bulls from the National Artificial Insemination Center (today’s Livestock Development 

Unit) had very good libido (77.8%) and good mobility and about 22.2% had hoof problems 

affecting their mobility (Desalegn et al. 2009). The highest scrotal circumference was observed 

in Jersey cattle, followed by Holstein-Friesian and Holstein-Friesian crosses at 51.7%, and there 

was no significant variation in sperm motility between regions. Sperm motility in the NAIC was 

53.2%, and in areas where the male has been lost to reproduction mainly due to AI, it is 

necessary to assess the potential fertility of the sperm before clinical and laboratory examination 

and in vitro evaluation (Abate, 2006).  

Shortage of AITs and low output from the available technicians 

According to (Desalegn et al. 2009) for the technical knowledge of AI technicians in Ethiopia, 

10%, 26.7%, 53.3%, and 10% are excellent, very good, good, and poor, respectively. A highly 

trained seed operator (Arthur, 2001) is one of the most important investments in the successful 

implementation of artificial intelligence in breeding. The effectiveness of artificial insemination 

of a cow depends, among other things, on the ability of the artificial inseminator to deliver sperm 

in the appropriate estrous stage to the right place in the genital tract. However, there is a 

tendency to adopt routine fertilization techniques and ignore the factors related to artificial 

insemination that can dramatically affect fertility. Although professional inseminators palpate the 

reproductive tracts of several cows every day, most have not received a uterine and ovarian 

examination. 

Oestrus Synchronization and Mass Artificial Insemination (OSMAI) 

The history of dairy cattle estrous cycle synchronization and artificial insemination shows how 

basic science discoveries can be applied to the development of reproduction and management 

techniques (Beal, 2002). Synchronization of estrus involves the manipulation or regulation of the 

estrus cycle of females, so that they can breed at approximately the same time (Rick and Gene, 

2013). Synchronization of the estrus cycle can shorten the calving season, increase calf 

uniformity and improve AI capabilities. In addition, manager synchronization helps to optimize 

the use of time, labor and financial resources (Alemayehu, 2010). Hormonal estrus 

synchronization was introduced in Ethiopia as a solution for an effective AI service system and 

as an additional opportunity to improve the ability of small farmers to obtain genetically 

improved dairy cows in a short time in areas where dairy development is possible.   

Oestrus response of hormone treated dairy cattle 

Most cattle (local and crossbred cows/cows) respond to PGF2α and oestrus. Various literatures 

reported the conception rate as (Destalem, 2015) 37.95%, (Azage et al. 2013) 60% and 

(Bainesagn, 2015) cow estrus response to PGF2α 73.40% in cows and 66.67% in heifers in the 

West Shaw zone. (Azage et al. 2012) at the Awassa-Dale dairy and (Girmay et al. 2015) reported 

97.7% and 92.17% oestrus response rates with a single injection prostaglandin protocol at the 

farmer level in and around the  Awulaelo area of Wukro shale. Adebebay et al. 2013 reported 
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that the average response rate of cows to injection of prostaglandin (PGF2α) or its analogue was 

89.3% in Bahir Dar Dairy, while (Tewodros et al. 2015) reported that when PGF2α was 

administered to cows with functionally mature corpus luteums, 98.9% showed signs of oestrus. 

Table 1: - Oestrus response   and   conception   rate of hormonal treated cow/heifer 

Research site/area 

Number 

of cows/ 

heifers 

treated 

Oestrus 

response 

(%) 

Conception 

rate (%) 
Source 

West   Gojam   zone   of   

Amhara Region 
126 88.9 60.3 (Samuel, 2015) 

Sidama zone of SNNP 126 89.7 58.4 (Debir, 2015) 

Awassa-Dale Milkshed 175 97.7 57.7 (Azage et al. 2012) 

Adigrat-Mekelle Milkshed 193 100 61.7 (Azage et al. 2012) 

North-West  of  Ethiopia  

(Fogera district) 
93 98.92 26.88 (Tewodros et al. 2015) 

West Shoa Zone 130 72.3 57.44 (Bainesagn, 2015) 

Synchronization principles  

Synchronization of estrus in cows is feasible by either curtailing or extending the length of estrus 

cycle, which can be maintained based on two principles; one is using of in-situ luteolytic agent 

(prostaglandin) that induces luteolysis of corpus luteum (CL) and exogenous administration of 

such agents mimics premature luteolysis and hence results in to shortening of left over diestrus 

phase of estrus cycle; and the second principles is lengthening of diestrus phase through 

maintenance of Corpus luteum in terms of progesterone production which determines the length 

of diestrus phase. Hence, with the administration of progesterone hormone, the diestrus phase 

can be extended (Cliff, 2010).  

Factors affecting estrus synchronization 

Transferring these current reproductive management tools and technology to producers, 

veterinarians and industry personnel must be a priority to ensure adoption by the producer and 

provide the technical support necessary to achieve optimal results. Since current management, 

race, economic, location and marketing options are producer-specific, it is important to ensure 

that the transfer of this technology is not presented in general recommendations (Lamma, 2010). 

CONCLUSION 

Artificial insemination (AI) is the most commonly used technique of biotechnology in different 

animal species especially in dairy in developing countries, including Ethiopia.  
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ABSTRACT  

This paper reviews the role of artificial insemination in poultry. Artificial Insemination (AI) was 

widely used with the introduction of laying cages in Israel and Australia. In USA, AI was used to 

improve the fertility of broilers in the same period. AI allows for incompatible individuals to 

mate; incompatibility arises when males are heavier than females and under natural mating this 

may result to injury of the females. AI involves the deposition of semen into female reproductive 

tract manually. It starts with the collection of the semen from the male and its evaluation in terms 

of motility, viability and concentration followed by its deposition into female reproductive tract. 

Usually, AI is extensively used with freshly collected semen due to its ease of collection and the 

proximity of hens in large breeding farms for insemination. Since the 1960s, AI technique has 

emerged as the most critical component of reproduction in turkeys, and it is used almost 

exclusively for commercial flock production. Artificial insemination (AI) is considered a 

valuable tool for the poultry industry due to the efficient utilization of males, which is difficult 

under natural mating. This decreases the cost of poultry production by reducing the number of 

cockerels needed for male gamete production. AI is gaining momentum in other poultry species. 

For example, as fertility in broiler breeds continues to decline as males are selected for growth, 

AI may become cost-effective in broiler breeder management. 

Key words: - Artificial insemination, Poultry, Fertility 

INTRODUCTION 

Artificial insemination (AI) is considered a valuable tool for the poultry industry due to the 

efficient utilization of males, which is not possible under natural mating. This decreases the cost 

of poultry production directly by reducing the number of cockerels needed for male gamete 

production. AI was the first biotechnological tool applied to increase poultry production, as it 

allowed wider use of genetically superior cockerels with high productive performance (Benoff et 

al., 1981; Mohan et al. 2018). Pioneering efforts to establish AI as a practical procedure began in 

Russia in 1899 by Ivanow, who studied AI in domestic farm animals including poultry (Mohan 

et al. 2018). This technique was used successfully for the first time in birds almost a century ago, 

when Ivanov produced fertile chicken eggs using semen recovered from the ductus deferens of a 

cockerel. In chickens, artificial semen collection was made easier by devices developed by 

Ishikawa (1930). In 1935, Burrows and Quinn reported an abdominal massage technique for 

chickens, which was improved and referred to as ‘milking the male’ (Burrows and Quinn, 1937). 
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The technique for semen collection followed by AI was developed by Quinn and Burrows 

(1936). Hence, these researchers were considered the fathers of avian AI, and their basic method 

is still being employed in various poultry species. AI was widely used with the introduction of 

laying cages in Israel and Australia. In India, this technique was adopted in poultry with the 

introduction of the All India Coordinated Research Project on Poultry in 1975. Usually, AI is 

extensively used with freshly collected semen due to its ease of collection and the proximity of 

hens in large breeding farms for insemination. Since the 1960s, AI technique has emerged as the 

most critical component of reproduction in turkeys and it is used almost exclusively for 

commercial flock production. The differences in the size of toms (large white strains weigh 

approximately 33 kg) and hens (approximately 9 kg at the onset of lay) results in unsuccessful 

natural mating and consequent low fertilization of heavy, broad-breasted strains which has 

forced the adoption of AI in commercial production (Donoghue and Wishart, 2000). AI is one of 

the biotechnologies that play the crucial role in poultry sector because improvement of this sector 

will support food security and since keeping many male chickens may cost more and also poor 

fertility was recorded under rural poultry farming system, AI is recommended mating system 

(Bekele et al. 2022).  

Artificial insemination (AI) is the most widely used reproductive technology in the livestock 

industry. Its adoption in poultry species has increased in popularity, especially in the western 

countries for research and commercial purposes. AI in chicken requires one to understand the 

basic anatomy and physiology of the hen’s and the cock’s reproductive tract. AI involves the 

deposition of semen into female reproductive tract manually. It starts with the collection of the 

semen from the male and its evaluation in terms of motility, viability and concentration followed 

by its deposition into female reproductive tract. One must be technically competent with the 

semen collection and deposition procedures to achieve effectiveness in producing fertilized eggs. 

Males can produce semen as early as 12 weeks of age, depending upon body size and lighting 

program. However, sperm from such roosters is rarely viable and effective; maturity does not 

develop until birds are around a minimum of 18 weeks of age. So the cocks from 22 or 24 weeks 

of age are used for semen collection. Semen consists of spermatozoa and seminal plasma. Fowl 

semen is generally highly concentrated (3 to 8 billion spermatozoa per ml for broiler fowl). The 

natural colour of poultry semen is white or pearly white. Heavy breed male can produce 0.75 to 1 

ml semen and light breed male can produce 0.4 to 0.6 ml of semen. Chicken semen begin to lose 

fertilizing ability when stored >1 hour. Liquid cold (4°C) storage of chicken semen can be used 

to transport semen and maintain spermatozoa viability for ~6-12 hours. Semen is collected 4-6 

times in a week.  

Inseminations should be carried out on two consecutive days at the first week and then once each 

week thereafter while fertile eggs are required. As poultry semen has a very limited life, 

insemination of hens should be complete within one hour of semen collection. It is a good idea to 

carry out the operation at the same time each day, the best time being between 2.00 and 4.00 pm. 

The reason for this is that during the morning, most hens have an egg in the oviduct, thus 

obstructing the free passage of semen to the ovary. Another point in favor of inseminating the 
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hens in the afternoon is that it is generally cooler, and the hens are less likely to be affected by 

heat, particularly in late spring. Equipment needed for AI: small glass funnel with stem plugged 

with wax, inseminating syringe, wide mouthed glass vial, small Pyrex semen cup, large flask to 

hold water at 180°C to 200°C range for short time holding of semen.      

Semen collection 

The first step in AI program is manual collection (milking) of the semen. A team of two 

members should be involved in semen collection, one for restraining the male and the other for 

collecting semen. The bird should be held in a horizontal position by a person at a height 

convenient to the operator who is attempting to collect the semen. To collect semen the operator 

should place the thumb and index finger of the left hand on either side of the cloaca and massage 

gently. By his right hand the operator should hold a collecting funnel and with the thumb and 

index finger massage the soft part of abdomen below the pelvic bones. Massage should be rapid 

and continuous until the cock protrudes the papilla from the cloaca. Once the papilla is fully 

protruded, the previously positioned thumb and index finger of the left hand are used to squeeze 

out the semen in to the collecting funnel. Avoid contamination of semen with faeces and feather. 

Semen should be evaluated after collection. Normal colour of the semen is pearly white or cream 

coloured. Yellow semen and semen contaminated with blood, urates, faeces or other debris 

should be avoided. Semen should not be allowed to come in contact with water. If debris or 

contaminants are observed in pooled semen, carefully aspirate contaminates from the sample 

before mixing with additional diluent with the semen. Diluted semen should be kept in a cooler 

or refrigerator (3 to 12°C) to cool down. Chicken semen begins to lose fertilizing ability when 

stored >1 hr. Liquid cold (4°C) storage semen can be used to transport semen and maintain 

spermatozoal viability for ~6–12 hr. Chicken semen may be frozen, but reduced fertility limits 

usage to special breeding projects.     

Frequency of semen collection  

The rate at which semen is collected determines the success of AI and the number of good 

quality spermatozoa is an important factor in determining fertility level (Tabatabaei, 2010; 

Beulah, 2017). It is important to note that the proportion of naturally degenerating spermatozoa 

in the vas deferens increases with long periods between semen collections. This is because 

spermatozoa are reabsorbed by certain lining cells, a process termed ‘vasoligation’ (Mohan et al. 

2018). Thus, for a consistent supply of good quality semen during the breeding season, semen 

should be collected from males at a particular frequency, although this varies among breeds and 

species. A thrice weekly frequency (alternate days) maintained the optimum output of 

spermatozoa, resulting in good fertility in chickens (Mohan et al. 2018), while in Pekin breeder 

ducks two collections per week were shown to yield better results (Nahak et al. 2015).         

 Insemination 

All equipment to be used for insemination should be thoroughly cleaned and dried before use. 

Insemination must be carried out when majority of the birds have completed laying since a hard-
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shelled egg in the lower end of the oviduct obstructs insemination and lowers fertility. In 

practice, inseminating chicken after 3 pm obtained better results. It is difficult to inseminate non-

laying hens. Usually, insemination is done when the flock reaches 25% egg production. Hens are 

inseminated twice during first week, then at weekly intervals. Under experimental conditions, 

fertility levels of 90% have been obtained in hens inseminated at 3-day intervals with 400–500 

million frozen-thawed chicken spermatozoa. In chickens, the number of diluted semen 

inseminated will range from ~100–200 million sperm cells per insemination. In chickens, 

because of the lower spermatozoon concentration and shorter duration of fertility, 0.05mL of 

undiluted pooled semen, at intervals of 7 days, is required. The hen’s squatting behavior 

indicates receptivity and the time for the first insemination. Fertility tends to decrease later in the 

season; therefore, it may be justified to inseminate more frequently or use more cells per 

insemination dose as hens’ age.  

Procedure 

For insemination hen is held upright by the legs with the left hand down and tail tucked back and 

against the operator chest. The thumb of the right hand is placed against the upper lip of the vent 

then with rounding motion abdomen muscles are pressed, particularly on the left side. Do not 

squeeze with fingers but apply pressure evenly with the palm of the hand. This causes the cloaca 

to evert and the oviduct to protrude, the second operator inserts the syringe or plastic straw ~1 

inch (2.5 cm) into the oviduct and the appropriate amount of semen is deposited at the junction 

of vagina and uterus. As the semen is expelled by the inseminator, pressure around the vent is 

released, which assists the hen in retaining sperm in the vagina or oviduct. 

Advantages of AI in poultry 

Some of the advantages of artificial insemination in the poultry are:  

1. Normally one cockerel can be mated to six to ten hens. With artificial insemination this mating 

ratio could be increased fourfold. This way one male of high genetic merit for a particular trait of 

interest can be used to serve more females.  

2. Older males having outstanding performance can be used for several generations whereas 

under natural mating their useful life is limited.  

3. Valuable male birds having the leg injury can still be used for artificial insemination.  

4. When there is poor fertility caused by preferential mating, it can be eliminated.  

5. Although cross breeding is very successful under natural conditions, but sometimes there is a 

kind of colour discrimination as some hens will not mate with a male of a different colour unless 

they have been reared together. In such condition AI helps in successful cross breeding.  

6. AI allows for incompatible individuals to mate; incompatibility arises when males are heavier 

than females and under natural mating this may result to injury of the females.  
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7. AI allows for better use of the cage feeding system in hatchery operations, especially when 

dealing with large number of females that are required to lay fertilized eggs 

CONCLUSION  

The development of AI technology has resulted significant improvements in poultry production. 

However, AI in poultry in not common in Ethiopia; which has to held to play its role in genetic 

improvement, use of over weighted cocks, use of injured males and increasing the fertility.   
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ÖZET 

Bu bildirinin amacı, ikonik tasarım kavramı üzerinden multidisipliner tasarımcı Karim 

Rashid’in çöp kutusu Garbino’yu ve bir tasarım nesnesi olarak çöp kutusunu tarihi geliĢim 

süreci içerisinde malzeme, doku form, renk gibi tasarımın algılanmasını belirleyen etkenler ve 

ergonomi, antropometri gibi yardımcı bilimler açısından kullanıcı-ürün-mekan ekseninde 

analiz etmektir. Endüstri ürünleri tasarımcısı Karim Rashid; iç mekan, mobilya, aydınlatma 

elemanı ve kurumsal kimlik tasarımcısı olarak plastik ve metal esaslı malzemelerin kullanımı 

konusunda baĢarısını kanıtlamıĢ evrensel bir tasarımcıdır. Garbino ise malzemesi, ergonomik 

değerlere sahip olması, renk alternatifleri ve hafifliği ile kullanıcı dostu bir ürün olarak 

tanımlanabilir. Çöp içinde kullanılan Rashid’in bir diğer tasarımı Korzino ise çok amaçlı bir 

kap olarak değerlendirilecektir.  

Bu araĢtırmada nitel yöntemlerden faydalanılacak ve tarama modeli kullanılacaktır. AraĢtirma 

kapsamında tasarım tarihi içerisindeki devrimsel nitelikteki örnekler değerlendirilecek ve 

tasarımcı olarak Karim Rashid’e ve tasarımlarına değinilecektir. Orta çağda çöp yönetiminin 

ve kovasının olmaması veba salgının nedenleri arasındadır. Bu anlamda sağlık ve hijyen için 

bu tasarım nesnesinin varlığı hayati önem taĢımaktadır. Çöpün ortaya çıkıĢı insanlık tarihi ile 

beraber baĢlamıĢ olsa da sistemli çöp toplama ve çöp kovası 19. yy’da Fransız Eugene 

Poubelle’in tasarımı ve çabalarıyla gerçekleĢebilmiĢtir. Bu bağlamda gündelik yaĢamın bir 

parçası olmasına rağmen hak ettiği değere çok geç ulaĢabilmiĢtir.  

Bir tasarımın fonksiyonel olmasının yanı sıra estetik değerler taĢıması da gerekmektedir. Çöp 

kovaları bu anlamda fonksiyonel olarak kullanıcı-tasarımcı ekseninde benimsenmiĢ ve 

çözümlenmiĢ olsa da estetik yönü geri planda bırakılmıĢtır. Bu bağlamda Karim Rashid’in 

konuya getirdiği özgün yorum önem taĢımaktadır. Galvanizli çöp kovası, pedallı çöp kovası 

ve akıllı çöp kovaları devrimsel anlamda diğer önemli aĢamalardır.  Sürdürülebilirlik ve akıllı 

kentler kavramları üzerinden de atık yönetimi geleceğin çalıĢma alanlarındandır. 

Anahtar Kelimeler: Karim Rashid, Garbino, Ġç Mimarlık, Ġkonik Tasarım, Çöp Kovası  
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DUSTBIN AS A DESIGN PRODUCT KARIM RASHID AND GARBINO 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to analyze the dustbin as a design object and the multidisciplinary 

designer Karim Rashid's dustbin Garbino through the iconic design concept, in terms of the 

factors that determine the perception of design such as material, texture, form, color, and user-

friendly sciences such as ergonomics and anthropometry on the product-space axis. Industrial 

product designer Karim Rashid who has proven his success in the use of plastic and metal-

based materials as an interior, furniture, lighting element and corporate identity design is a 

universal designer. Garbino, on the other hand, can be defined as a user-friendly product with 

its material, ergonomic values, color alternatives and lightness. Another design of Rashid, 

Korzino, which is used in trash, will be considered as a multi-purpose container. 

In this research, qualitative methods will be used and scanning model will be used. Within the 

scope of this research, revolutionary examples in the history of design will be evaluated and 

Karim Rashid and his designs will be mentioned as a designer. The lack of waste management 

and dustbins in the middle age are among the causes of the plague epidemic. In this sense, the 

existence of this design object is vital for health and hygiene. Although the emergence of trash 

started with the history of humanity, the systematic waste management and dustbin could be 

realized in the 19th century with the design and efforts of the French Eugene Poubelle. In this 

context, although it is a part of daily life, it has reached the value it deserves too late. 

In addition to being functional, a design must also have aesthetic values. In this sense, 

although the dustbins have been functionally adopted and resolved on the axis of the user-

designer, the aesthetic aspect has been left in the background. In this context, the original 

interpretation of Karim Rashid is important. Galvanized dustbin, pedal dustbin and smart 

dustbin are other important stages in the revolutionary sense. Waste management through the 

concepts of sustainability and smart cities is one of the working areas of the future. 

Keywords: Karim Rashid, Garbino, Interior Architecture, Iconic Design, Dustbin  

 

 

1.GİRİŞ 

Bu çalıĢmanın amacı, iĢlevselliğinin yanı sıra taĢıdığı estetik değerle ikonik bir tasarım ürünü 

olarak kabul edilebilecek Garbino ve bu ürünün multidisipliner tasarımcısı Karim Rashid’i 

incelemek ve bir tasarım nesnesi olarak çöp kutusunun ve çöpün tarihi geliĢim sürecini analiz 

etmektir. Bu araĢtırmada nitel yöntemlerinden yararlanılmıĢ ve tarama modeli tercih 

edilmiĢtir. AraĢtırma kapsamında, çöp ve çöp kutusu tarihindeki önemli geliĢmeler 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Çöp kutusunun tasarım tarihi içerisindeki yeri sosyolojik geliĢmeler, 

politikalar ve devrimsel nitelikteki tasarımlarla beraber irdelenmiĢtir.   

Çöpün tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak atık yönetiminin öneminin ve çevre 

temizliğinin değerinin anlaĢılması çok geç gerçekleĢebilmiĢtir. Atıkların temel olarak organik 

ve inorganik atıklar olarak ayrıĢtırılması bu tarihsel geliĢim sürecinin anlaĢılabilmesi ve 

tasarım yaklaĢımlarının değerlendirilebilmesi açısından en net çerçeveyi oluĢturmaktadır. Bir 

çöp kutusu tüm diğer tasarım ürünlerinde olduğu gibi doku form, renk gibi tasarımın 

algılanmasını belirleyen etkenler ve ergonomi, antropometri gibi yardımcı bilimlerden 

faydalanılarak tasarlanmalıdır.  Ayrıca ürün günlük kullanım nesnesi olduğundan kullanıcı-

ürün-mekân ekseninde de değerlendirilmelidir. Hijyen ve insan sağlığı ile doğrudan iliĢkili bir 

ürün olduğu için malzeme seçimi sırasında bakteri ve mikrop barındırmayan ve kolay 

temizlenebilen malzemeler tercih edilmelidir. 
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Çöp kutuları, yaĢamın olduğu her alanda yer bulan, gereksinimlerden doğan ve ihtiyaçlarla 

Ģekillenen bir tasarım nesnesidir. Çöpün Tarihi beĢ dönem olarak incelenebilir. Çöp kutuları 

ise öncelikle kentsel ölçekte geliĢim göstermiĢ, daha sonra insanların varlık gösterdiği tüm iç 

mekânlara uyum sağlamıĢtır. Bu bağlamda tasarım tarihi açısından değerlendirilebilecek ilk 

örnekler kent mobilyaları ve daha sonra ev tipi olarak tabir edilebilecek iç mekân ögeleridir. 

Bugün atık yönetiminde çevre bilinci ön plandadır ve geri dönüĢüm her geçen gün küresel 

düzeyde önem kazanmaktadır. Ayrıca tehlikeli atıkların, elektronik atıkların, tıbbi atıkların 

vb. atıkların özelleĢmesi ile çöp kutularının tasarımında bazı evrensel kodlar oluĢmuĢtur. Atık 

yönetimi ve atıkların ekonomik değere dönüĢmesi pek çok ülke politikasına eklenmiĢtir. 

Türkiye’de de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın ismi T.C. Çevre, ġehircilik ve Ġklim 

DeğiĢikliği Bakanlığı olarak değiĢtirilmiĢ ve sıfır atık amacına yönelik eylem planları da 

geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. 

 

2. ÇÖPÜN TARİHİ  

Çöpün insanoğlunun Dünya’da var olmasından beri ortaya çıkan bir nesne olduğu 

söylenebilir. Dönemler ise Erken Dönem, Orta Çağ, Endüstri Devrimi ve Çöp Kutularının 

ÇeĢitlendiği ve Çevre Bilincinin OluĢtuğu Dönem ve Sıfır Atık ve Geri DönüĢüm dönemleri 

olarak sınıflandırılabilir.  

Les Miserables'da Victor Hugo (1892) "Ġnsanların tarihi kanalizasyon tarihine yansır" diye 

yazmıĢtır. (Lofrano&Brown, 2010) Bu doğrultuda, su sistemlerinin doğru ve etkin çalıĢması, 

kanalizasyon sistemlerinin varlığı ve efektifliği de katı atık yönetimini doğrudan 

ilgilendirmektedir.  

Çöp kovalarına tekerlek eklenmesiyle birlikte taĢınmaları ve pedal eklenmesiyle beraber 

kullanımları kolaylaĢmıĢtır. 1960’larda çöp kovası bir tasarım nesnesi olarak görülmeye 

baĢlanmıĢtır. Karim Rashid ise onu ürün olarak ikonlaĢtırarak hem tasarım hem de sanat 

nesnesi olarak kullanıcılarına sunmuĢtur.  

2.1 Çöpün Erken Dönem Tarihi 

Erken dönemde çöpler insanlar için çok fazla sorun oluĢturmamıĢtır. Bunun nedenlerinden 

biri erken dönemde yapay malzeme, kimyasal ve radyoaktif maddeler vb. kullanılmadığından 

çöplerin organik yapıda olması ve doğaya fazla zarar vermemesidir.  Bir nedeni de organik 

çöplerin doğada kolay ve kısa sürede çözülmesi ve bir miktarının da hayvanlar tarafından 

rahatlıkla imha edilebilmesidir. Antik dönemde genellikle çöpler kent merkezinde uzak 

noktalara yığılarak tepeler veya alanlar oluĢturulmuĢtur. Bir diğer neden insan yoğunluğunun 

az olması nedeniyle çöpler için ayrılan alanların yaĢam alanlarıyla kesiĢmemesidir. Ayrıca 

günlük yaĢamda kullanılan araç-gereçlerin üretimi ve yapımı zor olduğundan ürünlerin 

atılmasından ziyade onarılması bu dönemde ön planda olmuĢtur. Bu anlayıĢta çok fazla çöp 

oluĢmamasını sağlamıĢtır.   

Bu dönemin en önemli geliĢmesi Etrüsklerin su sorunları üzerindeki kabiliyetini örnek alan 

Roma Uygarlığı’nın yaklaĢımlarıdır. Kirli kentsel alanı temizleme ihtiyacı, Cloaca 

Maxima’nın M.Ö 6.-7.yy’lar arasında inĢa edilmesi ve konut tuvaletleriyle bağlantısı olan bir 

kanalizasyon sistemi kurulmasını sağlamıĢtır. Kanalizasyonların temizliği ise mahkûmlar 

tarafından yapılmıĢtır. (Barles, 2014) Ur ve Babil harabelerinde, atıkların taĢınması için bir 

drenaj sistemine bağlı ev kalıntıları ve lağım çukurlarına giden tuvaletlere dair izlerden söz 

etmek mümkündür. Mısır’da ise atık suyun drenajı, banyodaki döĢeme musluğunun altına bir 

leğen yerleĢtirilerek veya bazen dıĢ duvardan bir tekneye veya doğrudan çöl kumuna uzanan 

drenaj kanalları ile sağlanmıĢtır. Yunanlılar ise modern sanitasyon sistemlerinde öncü 

olmuĢlardır. (Lofrano&Brown, 2010) 
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2.2 Orta Çağ’da Çöp 

Orta Çağ’da ise çöpler büyük bir sorun oluĢturmuĢ, kolera gibi salgın hastalıkların hatta 

Avrupa’yı kasıp kavuran kara vebanın yayılmasında da büyük rol oynamıĢtır. 

(Çeken&YiğitbaĢıoğlu, 2018) (Özden&Özmat, 2014) Orta Çağ’da çöplerin sokaklara 

dökülmesiyle birlikte fareler ve haĢereler artmıĢ ve mikroplar üreme ve yayılma ortamı 

bulmuĢtur. Böylece hastalıklar daha kolay yayılarak kitlesel ölümlere neden olmuĢtur. 

KentleĢme ile yaĢam alanlarındaki nüfus yoğunluğu artmıĢtır. Ġnsanların çöplerle temasının 

artması onları mikropların hedefi haline getirmiĢtir. Veba ile savaĢta pazar etrafına çöp atmak 

yasaklanmıĢ ve hamamlar inĢa edilmiĢtir. (Özden&Özmat, 2014) Erken döneme göre üretim 

ve tüketim daha yoğun olmasına rağmen ürün tasarımlarında kullanılan malzemeler göz 

önüne alındığında halen atıkların çoğu organiktir. Orta Çağ’da çöp bir sorun olarak kabul 

edilmeye ve ilk önlemler alınmaya baĢlanmıĢtır. 1350 yılında Ġngiltere’de ön bahçelerin temiz 

tutulması ile ilgili bir yasa çıkarılmıĢtır.  Atık yönetimi konusunda duyarlı bir yönetici olan 

Kral 3. Edward tırmıkçı adı verilen çöp toplayıcıların haftada bir kez çöpleri kaldırmasını 

sağlamıĢtır. Ancak çöpler genellikle tırmıkçılar tarafından boĢ arazilere ve su kaynaklarına 

dökülmüĢtür. 1407’de ise vatandaĢlardan tırmıkçılar kaldırana kadar atıkların evlerde 

tutulmasına dair bir yasa çıkarılmıĢtır. Bu nedenle evlerde çöplerin depolanması 

çözümlenmesi gereken bir sorun haline gelmiĢ ancak sokaklar daha sağlıklı bir yapıya 

kavuĢmuĢtur.  Bu ülkede meydana gelen bir diğer önemli geliĢme 1388’de Ġngiliz 

Parlamentosunun, atıkların halka açık alanlara ve su kaynaklarına dökülmesini 

yasaklamasıdır.   

2.3 Endüstri Devrimi ve Çöp  

Endüstri Devrimi ile beraber çöpler çeĢitlenmiĢ ve atık yönetimi karmaĢıklaĢmıĢtır. 

Kapitalizm’in getirdiği tüketim kültürü de bunun nedenlerindendir. (Url-6) Endüstriyel ve 

kimyevi atıkların ortaya çıkıĢı büyük sıkıntılar doğmasına yol açmıĢtır. Henüz organik 

çöplerin toplanması ve değerlendirilmesi sistematikleĢmeden organik çöplere inorganik 

çöplerin eklenmesi ile sorun büyümüĢtür.  Özellikle inorganik çöplerin doğada çözünemiyor 

veya çok uzun sürede çözünebiliyor olması, fabrikaların atıkları ve bacalardan çıkan gazlar 

artan bir çevre kirliliğine neden olmuĢtur. 

 2.4 Çöp Kutularının Çeşitlenmesi ve Çevre Bilincinin Oluşması 

Çöp kutularının tasarlanmaya ve çevre bilincinin oluĢmaya baĢlamasının çeĢitli nedenleri 

bulunmaktadır. Çöplerin kutuya konulması fikrinin ortaya çıkması ile ilk çöp kutuları 

tasarlanmaya baĢlamıĢtır. Çöp toplama için ilk olarak el arabası kullanılmıĢ daha sonra atlı 

toplama araçlarından faydalanılmıĢtır. Araçların çöpleri alabilecekleri noktaların belirlenmesi 

ve çöpler alınana kadar koku oluĢmasının önlenmesi açısından çöp kutularına duyulan ihtiyaç 

artmıĢtır. Motorlu araçların yaygınlaĢmasıyla çöp toplama iĢi daha pratik hale gelmiĢ ve çevre 

bilinci gibi üst kavramlar düĢünülebilir hale gelmiĢtir. Küresel düzeyde çöp kovalarının kent 

mobilyası olarak tasarlanması, ev tipi denilebilecek iç mekânda kullanılan çöp kovalarının 

tasarım ve üretiminden çok önce gerçekleĢmiĢtir. Öncelikle sokaklar kontrol altına alınmıĢ, 

daha sonra iç mekânlarda toplanma günlerine kadar çöplerin muhafaza edilmesi gerekliliği 

doğmuĢtur.  

1868 Pamuk fabrikası iĢçisi Margaret Knight bugün geri dönüĢüme en uygun malzemelerden 

olan kese kağıdını icat etmiĢtir. (Balkcom ve diğerleri, 2004) 1875’te Ġngiltere'de yanmıĢ 

atıkların külünü depolamak için kullanılan bir çöp kutusu tipolojisi ortaya çıkmıĢtır. Bu 

süreçte çöp vergisi alınmaya ve insanlar metalden ve ahĢaptan çöp kovaları yapmaya 

baĢlamıĢtır. 1885’te New York 'da ilk Amerikan çöp yakma tesisi inĢa edilmiĢtir. 1897’de Ġlk 

çöp kamyonları, Thornycroft Steam Wagon and Carriage Company'den sipariĢ edilmiĢ ve 
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kullanılmaya baĢlanmıĢtır. O döneme kadar tırmıkçılar ve el arabaları kullanılan görevliler 

tarafından sürdürülen çöp toplama iĢlemi bu geliĢmeden sonra araçlar yardımıyla 

gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.  

Çöpün ortaya çıkıĢı insanlık tarihi ile beraber baĢlamıĢ olsa da sistemli çöp toplama ve çöp 

kovası 19. yy’da Fransız Eugene Poubelle’in tasarımı ve çabalarıyla gerçekleĢebilmiĢtir. Vali 

Eugène Poubelle'in Paris'e çöp bidonları yerleĢtirme fikri ilk etapta halk tarafından tepki ile 

karĢılanmıĢ ancak kısa zaman içerisinde bu tasarım mucidinin adıyla anılmaya baĢlanmıĢtır.  

insanların tepkisine yol açtı. (poubelle, Fransızca'da "çöp kutusu" anlamı gelir). Ayrıca Vali 

Poubelle, Parisli toprak sahiplerine kiracılar için çöp kutuları sağlamalarını emretmiĢtir. 

(Sandras, 2011) (Hassa, 2019) Ġlk kadın endüstri mühendislerinden ve endüstri ürünleri 

tasarımcılarından biri olan Lillian Moller Gilbreth’ın ise mutfak ve mutfak ekipmanları 

üzerine baĢarılı çalıĢmaları bulunmaktadır. 12 çocuklu bir anne olması, onu mutfak üzerine 

buluĢlara yönlendiren nedenlerin baĢında gelmektedir. Gilbreth buzdolabına raflar eklemiĢ, 

dezavantajlı bireylerin mutfakta rahat çalıĢabilmesi için düzenlemeler yapmıĢ ve çöp kutusuna 

kapağının el değmeden açılabilmesini sağlayan bir ayak pedalı eklemiĢtir. Lillian Gilbreth ve 

kocası, zaman ve hareket etütleri yapan bir yönetim danıĢmanlığı firması olan Gilbreth, Inc.'in 

ortaklarındandır. Akademik çalıĢmalar da yapan Gilbreth Profesör ünvanına da sahiptir. 

(Kelly&Kelly, 1990)(Graham, 1994)(Lancester, 2015)(Smith, 2019) Ayrıca Gilbreth bilimsel 

yönetim paradigmasının geliĢiminde rol oynayan kadın teorisyenlerdendir. (ġener ve 

Diğerleri, 2022) 1935'te George Dempster, kardeĢleriyle birlikte Dempster Brothers ĠnĢaat 

ġirketi'ni kurmuĢ ve ilk büyük ölçekli çöp konteyneri olan 'Dempster Dumpster'ı tasarlamıĢtır. 

(Carolsfeld&Erikson,2013) 1950'lerde orta boy galvanizli metal bidonlar ve plastik bidonlar 

kullanılmıĢtır. (Chappells&Shove, 1999) 1960’da Council of Industrial Design dergisinin 

Aralık 1960 tarihli sayısının çöp kutusu tasarımı üzerine bir bölüm bulunmaktadır. Ayrıca bu 

bölüme atıfta bulunan bir ön kapak da hazırlanmıĢtır. Ayrıca Ġngiltere’de çöp adabını anlatan 

afiĢlerle hijyen kültürü yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

   

Resim 1: Ġngiltere’de Çöp Bilinci için Tasarlanan Bazı AfiĢler 

Resim 2: Design Dergisi, Aralık 1960 Sayısı Kapağı 

 

2.5 Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Politikaları  

Çöp akıĢlarının hacmindeki ve hızındaki değiĢimler, çevresel düzenlemeler, siyasi eylemler, 

nüfus yoğunlukları ve ekonomik dinamikler tarafından tetiklenir. (Url-7) Atıklarla ilgili Orta 

Çağ’dan beri pek çok politika geliĢtirilmiĢ, ancak halkın yeterli duyarlılığa ulaĢamaması ya da 

denetimlerin gerektiğince yapılamaması nedeniyle büyük baĢarılar elde edilememiĢtir. 
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Örneğin 1960’lardan itibaren çeĢitli yasal düzenlemeler yapılsa da Kore’de atık yönetiminin 

sistematikleĢmesi 1980’lerin ortasında Atık Yönetimi Yasası’nın oluĢturulmasıyla baĢlamıĢtır. 

(Yang ve diğerleri, 2015) Atıkların döngüsel ekonominin bir parçası olması düĢüncesinin 

kavramsal kökleri 1960'ların ve 1970'lerin çevresel paradigmasıdır. Bu dönem gerçekleĢtirilen 

ekolojik çalıĢmalar kavramın oturmasına katkı sağlamıĢtır. (Buck, 2020) 

Türkiye Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı’nın yaptığı sınıflandırmaya göre atık 

türleri: kağıt, ahĢap, plastik, cam, kompozit, metal atıklar, bitkisel atık yağlar, organik atıklar, 

elektronik atıklar ve atık pillerdir. (Url-1) Ayrıca Uzay çöpleri de gelecekte büyük problemler 

doğurabilecek bir risk alanıdır. Bunların yanı sıra tıbbi atıklar, radyoaktif atıklar, kimyasal 

atıklar gibi çeĢitli tehlikeli atık türleri de bulunmaktadır. Örneğin Amerika BirleĢik 

Devletleri'nde Güneydoğu Washington Eyaleti’nde Hanford Sahasında inĢa edilen dünyanın 

ilk tam ölçekli nükleer reaktörler ve kimyasal yeniden iĢleme tesisleri,  bu ülkenin nükleer 

gücünün kaynağı olan nükleer silahlar için üretilen plütonyumun üçte ikisini üretmiĢtir. 

Hanford'un son reaktörü 1987'de kapanmasının ardından tesis sahadaki çoğu radyoaktif atık 

ve nükleer malzemenin temizlenmesinin sorumluluğunu üstlenmiĢtir. (Gephart, 2010) 1986 

yılında büyük bir kaza yaĢanan Çernobil Nükleer Santrali’nin bölge üzerindeki etkileri yeni 

yeni geçmektedir. Reaktör halen bir metal muhafaza içerisindedir. Günümüzde atık sular 

kaynağına göre evsel, endüstriyel, ticari atıklar olarak sınıflandırılmaktadır. (Lofrano&Brown, 

2010) 

Geri dönüĢüm bir tercihten ziyade çağın gerekliliği haline gelmiĢtir. Ekonomik değere de 

sahip geri dönüĢüm kavramı doğrultusunda Tüik’in 2020 yılı atık istatistiklerine göre, 2018 

yılına oranla Türkiye’de atık oranı %10,5 artarken, iĢlenen atık miktarı da %22 artmıĢtır. 2020 

yılı toplam atık miktarı 104,8 milyon ton’dur. (Url-2) Geri dönüĢüm için özelleĢen atık 

toplama kutularının evrensel düzlemde temsil ettiği renkler vardır. YeĢil renk cam, mavi renk 

kâğıt, sarı renk plastik ve gri/kırmızı renk metal atıklar için kurgulanmıĢtır. Çöp poĢetlerinde 

ise evsel atıklar siyah, tıbbi atıklar kırmızı, ambalaj atıkları mavi poĢetlere konulmaktadır. 

(Url-3) 

Bugün geleceğin yaĢam formu olarak kabul edilebilecek akıllı Ģehirler için akıllı çöp 

sistemleri geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Ġki kutunun sıra ile dolmasına, ikinci kutunun ancak 

ilki dolduğunda açılabilmesine ve birinci kutu dolduğunda kendini kilitleyip ilgili merciye bir 

mesaj göndererek yetkilileri uyarmasına dayanan Akıllı Çift Çöp Kovası Modeli bunlardan 

biridir. Bu sayede çöp kutusundan atıkların taĢması önlenecektir.  (Rohit ve Diğerleri, 2018) 

Bir diğer model atığın maliyet açısından optimal bir Ģekilde yönetilmesi için atık yönetimi 

sistemi için çeĢitli sensörler kullanılmasına dayanan, atığın türünü algılayarak atığı farklı 

Ģekillerde ayırabilen ve yönetimi bilgilendiren IoT tabanlı katı atık yönetim sistemidir. (Nirde 

ve Diğerleri, 2017) (Jagtap ve Diğerleri, 2020) (Suryawashi ve Diğerleri,  2018) Tahran'da 

yapılan bir araĢtırmaya göre ise atık geri kazanımı için torbalı çöp kutusu kullanmanın sosyal 

ve çevresel anlamda olumlu olduğu saptanmıĢtır. (Amanidaz ve diğerleri, 2019) 

 

3. Karim Rashid ve Tasarım Anlayışı  

Endüstri ürünleri tasarımcısı Karim Rashid; iç mekan, mobilya, aydınlatma, moda ve 

kurumsal kimlik tasarımcısı olarak plastik ve metal esaslı malzemelerin kullanımı konusunda 

baĢarısını kanıtlamıĢ evrensel bir tasarımcıdır. Üretimdeki 3000'den fazla tasarımı, kazandığı 

aralarında Red Dot ödülü, Chicago Athenaeum Ġyi Tasarım ödülü, I.D. Dergi Yıllık Tasarım 

Ġncelemesi, IDSA Endüstriyel Tasarım Mükemmellik Ödülü gibi ödüllerin yer aldığı 300'ün 

üzerinde ödülü baĢarısının kanıtıdır. Ayrıca Mısır kökenli Rashid yaklaĢık otuz beĢ ülkede 

çalıĢmalar yürütmüĢtür. (Rashid, 2005) 

Rashid'in 'duygusal minimalist' yaklaĢımı, sanattaki doğal/organik hareketten büyük ölçüde 

etkilenmiĢtir. Issey Miyake, Zeritalia, Estee Lauder, Tommy Hilfiger, Giorgio Armani, Sony, 
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Zanotta, Citibank gibi çeĢitli markalar için çeĢitli tasarımlar yapmıĢtır. (Rodgers&Strickfaden, 

2003) Rashid aynı zamanda marka değeri taĢıyan öncül bir tasarımcıdır. (Rodgers, 2006) 

Örneğin, ilk LED tabanlı dekoratif lambaların ürün dilleri: Philip Stark (Flos), Agatha Ruiz de 

la Prada (Nemo), Karim Rashid (Artemide), Ingo Maurer (Ingo Maurer). (Simoni ve diğerleri, 

2019) Rashid aynı zamanda renkleri kullanmaktan korkmayan, malzemeyi bilen ve yenilikçi 

formlarla kullanabilen cesur ve radikal bir tasarımcıdır.  

4. Karim Rashid’in Çöp Kovaları Garbino ve Korzino 

Garbino ise malzemesi, ergonomik yeterliliği, renk alternatifleri, ekonomikliği ve hafifliği ile 

kullanıcı dostu bir ürün olarak tanımlanabilir. New York’ta bir tasarım firması Umbra 

tarafından üretilen Garbino Kuzey Amerika pazarında sürekli olarak popüler olmuĢtur. 

Garbino adı,aktris Greta Garbo'dan gelmektedir. Enjeksiyon kalıplama yöntemiyle 

polipropilenden üretilmiĢtir. Üretimi kolay ve ucuz (yaklaĢık sekiz dolar) olacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Yeni Modern Sanatlar Müzesi koleksiyonuna eklenmiĢtir. Geometrik olarak 

zengin, sıra dıĢı hatları ayırt edici özelliklerinden biridir. (Shelley, 2017) Altı iç bükey 

olduğundan altında sıvı birikmesini önler, kolay temizlenebilir ve hijyeniktir. Ürünler iç içe 

geçebildiğinden, ürünün nakliyesi ve satıĢı esnasında yer kazandırır. Tasarımı fonksiyon 

kadar ürünün taĢıdığı estetik değeri de özel kılmaktadır. Hatta estetik fonksiyonun önüne 

geçmiĢ ve tasarım ikonikleĢmiĢtir. Kavisli formu bunun bir göstergesidir. Plastik esaslı 

malzemeden yapıldığı için çok çeĢitli renklerde, mat veya parlak, opak ya da geçirgen 

yüzeylere sahip olacak Ģekilde üretilebilir.  

 

Resim 3: Garbino Opak YeĢil Resim 4: Garbino Geçirgen Mor 

Çöp için kullanılan Rashid’in bir diğer tasarımı Korzino ise çok amaçlı bir kap olarakta 

değerlendirilebilir. Garbino ile benzer yapısal nitelikler taĢıyan bu ürün form olarak bir sanat 

nesnesine dönüĢmüĢtür. Renk alternatifleri çok çeĢitlidir ve plastik esaslı malzemeden kalıp 

yöntemi ile üretilmiĢtir. 

 

Resim 5: Karzino 
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5. Sonuç  

Bir tasarımın fonksiyonel ve iĢlevsel olmasının yanı sıra estetik değerler de taĢıması 

gerekmektedir. Çöp kutuları tasarlandıktan sonra kolaylıkla toplum tarafından kolaylıkla 

benimsenmiĢtir. Ancak bin yıllar boyunca estetik yönü geri planda bırakılmıĢtır. Çöp kutuları 

bu anlamda fonksiyonel ve iĢlevsel olarak kullanıcı-tasarımcı-ürün ekseninde 

değerlendirilmeli, estetik olarak üretildiği dönemin bakıĢ açısında uyum sağlamalıdır. Bugün 

kent mobilyası olarak kullanılan çöp kutuları, ev tipi pedallı çöp kutuları, akıllı çöp kutuları 

gibi çok sayıda çeĢidi bulunmaktadır.  Çöp tiplerine sürekli olarak yenileri eklendiğinden 

mevcut tipolojilere yenilerinin eklenmesi olasıdır. 

Karim Rashid pek çok farklı alanda tasarım ürünleri ortaya koyan çok yönlü, sıra dıĢı ve 

özgün bir tasarımcıdır. Çöp kutusu tasarımları ise benzersizdir ve tasarımcının marka değerini 

yansıtmaktadır Bu bağlamda Karim Rashid’in konuya getirdiği özgün yorum ile ürünü bir 

sanat eserine dönüĢtüren ve ikonikleĢtiren yaklaĢımı önem taĢımaktadır. Rashid’in yanı sıra 

devrimsel tasarımlara imza atan Edouard Poubelle ve Margaret Knight ve Lillian Moller 

Gilbreth tasarım tarihi açısından önemli isimlerdir.  

Atık yönetiminde oluĢabilecek eksikler, toplum ve insan sağlığı için risk oluĢturacaktır. Ġlkim 

krizinin etkilerini en aza indirebilme, ekonomide bir döngüsellik oluĢturabilme ve halk 

sağlığının korunabilmesi açısında atıkların kontrolü önem taĢımaktadır.  Sürdürülebilirlik, geri 

dönüĢüm ve akıllı kentler kavramları üzerinden de atık yönetimi geleceğin çalıĢma 

alanlarındandır. Bu araĢtırma alanlarında gerçekleĢtirilecek nitelikli çalıĢmalar iklim kriziyle 

mücadele etmenin de farklı bir yoludur. Bu alanlar ve atık yönetimi üzerine üretilecek 

politikaların geliĢtirilmesi kadar uygulanabilirliği de önem taĢımaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti’de sıfır atık politikasını benimsemiĢtir. Bu konular üzerine evrensel çözümler ve 

kodlar geliĢtirilebilmesi önem taĢımaktadır. Gelecekte tartıĢılacak bir baĢka mesele de Uzay 

Çöpü’dür. Avrupa Uzay Ajansı'na göre yaklaĢık 9 bin 200 ton uzay çöpü mevcuttur. BirleĢik 

Krallık'ın (BK) öncülük ettiği fırlatma Dünya'yı çevreleyen büyük miktardaki uzay enkazına 

bir çözüm bulmayı amaçlasa da daha etkin çözümlerin geliĢtirilebilmesi için zamana ihtiyaç 

vardır.  

Çöp kovaları tasarlanırken önce gereksinim ve ihtiyaçlardan yola çıkılmıĢ daha sonra arzu ve 

istekler devreye girmiĢtir. Sanitasyonun birinci gerekliliği olan bu tasarım nesnesi tarih 

boyunca çoğu kez hak ettiği değere ulaĢamamıĢtır. Bugün tehlikeli atıkların varlığı ve küresel 

salgın dönemi düĢünüldüğünde varlığı ve tasarımının yadsınması mümkün değildir.  
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ÖZET 

Dünyada GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) uygulamaları akademik ve sektörel 

sektörün katkısıyla birlikte şehirlerin kalkınmasında önemli bir role sahip olmaya başlamıştır. 

DSÖ’ye göre ülke nüfusunun, gelişmiş ülkelerdeki nüfusun %40’dan fazlası ve gelişmekte 

olan ülkelerdeki nüfusun %60 ila 90’ı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını 

kullanmakta veya bu yöntemlerden birine veya bir kaçına başvurmaktadır. Son yıllarda 

dünyada artan yaşlı insan nüfusü, tedavi edilemeyen kronik hastalıklar ve yaşam 

tarzlarındandaki değişikler sonucunda ülkelerin birçok bölgesinde GETAT uygulamaları 

insan merkezli bir sağlık sistemi seçeneği olmuştur. Türkiye’de 27 Ekim 2014 yılında 

yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Yönetmeliğinden sonra bugüne 

kadar 75 GETAT uygulama merkezi kurulmuş ve bunun 44’ü Sağlık Bakanlığına Bağlı 

Uygulama Merkezlerini ve 31’i Üniversite Uygulama Merkezlerini oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada, Türkiye’nin GETAT uygulamaları ve Hatay’ın GETAT potansiyeli tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitki, GETAT Uygulama Merkezi, Fitoterapi, 

Aromaterapi 

GETAT (Traditional and Complementary Medicine) APPLICATIONS and 

INVESTIGATION OF HATAY'S GETAT POTENTIAL 

ABSTRACT 

GETAT (Traditional and Complementary Medicine) practices in the world have started to 

have an essential role in the development of cities with the contribution of the academic and 

sectoral sectors. According to WHO, more than 40% of the population in developed countries 

and 60 to 90% of the population in developing countries use traditional and complementary 

medicine practices or resort to one or more of these methods. As a result of the increasing 

elderly population in the world, incurable chronic diseases, and changes in lifestyles in recent 

years, GETAT applications have become a human-centered health system option in many 

regions of the country. After the Traditional and Complementary Medicine implementation 

regulation that came into force on October 27, 2014, in Turkey, 75 GETAT application 

centers were established, 44 of which are Application Centers affiliated with the Ministry of 
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Health and 31 University Application Centers. This study will discuss Turkey's GETAT 

applications and Hatay's GETAT potential. 

Keywords: Medicinal and Aromatic Plant, GETAT Application Center, Phytotherapy, 

Aromatherapy 

 

GİRİŞ 

Geleneksel Tıp, Dünya Sağlık Örgütü tarafından benimsenen tanıma göre, açıklanabilir olsun 

ya da olmasın, sağlığın korunmasında, fiziksel ve ruhsal hastalıkların önlenmesinde, 

teşhisinde, iyileştirilmesinde veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere özgü teori, inanç ve 

deneyimlere dayanan bilgi, beceri ve uygulamaların toplamıdır. Tamamlayıcı Tıp terimi, o 

ülkenin kendi geleneğinin bir parçası olmayan ve baskın sağlık sistemine entegre edilmemiş 

geniş bir sağlık uygulamaları kümesini ifade eder. Tamamlayıcı Tıp, uygulamaların 

konvansiyonel tıpla birlikte kullanıldığı ülkelerde Geleneksel Tıp ile birbirinin yerine 

kullanılabilir (WHO, 2013).  

Geleneksel tıp genellikle yerel nüfus için daha erişilebilir, daha uygun fiyatlı ve daha kabul 

edilebilir olarak görülür ve bu nedenle evrensel sağlık kapsamına girmeye yardımcı olacak bir 

araç olabilir. Geleneksel tıp, Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın büyük bölümlerinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Genellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal alanlarda yaşayan 

milyonlarca insan için, bitkisel ilaçlar, geleneksel tedaviler ve geleneksel uygulayıcılar sağlık 

hizmetlerinin ana bazen de tek kaynağıdır. Zengin ülkelerde, geleneksel tıp ek bir dizi ihtiyacı 

karşılar. İnsanlar doğal ürünler istiyor ve sağlıkları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak 

istiyorlar. Sık görülen semptomları hafifletmek, yaşam kalitelerini artırmak, hastalık ve 

hastalıklara karşı bütüncül bir şekilde korunmak için tamamlayıcı ve alternatif tıbba 

yönelirler. Tüm dünyaların en iyisinde, geleneksel tıp, iyileştirici hizmetleri önleyici bakım ile 

dengeleyen, iyi işleyen, insan merkezli ve bütünleşmiş bir sağlık sistemi tarafından sunulan 

bir seçenek olacaktır (Zhang, 2015). 

Dünya Sağlık Örgütü, GETAT Uygulamalarının kullanım sıklığı Güneydoğu Asya Bölgesi 

%91, Afrika Bölgesi %87, Amerika bölgesi %80, Doğu Akdeniz Bölgesi %90, Avrupa 

Bölgesi %89 ve Batı Pasifik Bölgesi %93 oranında değiştiğini belirtilmiştir (Fırat, 2019). 

Ayrıca bu kulanım oranlarının sıklığı Küba’da %99’a, Pakistan %59’a kadar çıkmakta, diğer 

belli başlı ülkelerden ortalama olarak Birleşik Arap Emirlikleri %45, Almanya %50, Norveç 

%30, Bangladeş %30, Endonezya %50, Malezya %29, Brezilya %20 ve Güney Afrika %20 

civarındadır (Fırat, 2019).  

Anadolu, antik çağlardan beri sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış ve geleneksel tıp bu 

topraklarda yüzyıllar boyunca gelişmiş ve etkili olmuştur. Kültürel faktörler ve çeşitli dini 

inançlar bu süreçte önemli bir rol oynamıştır. Geleneksel tıp Türkiye'de hala günlük yaşamın 

bir parçasıdır. Türkiye'de geleneksel tıbbın yerel antik kökleri vardır ve esas olarak sözlü 
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kültürün bir sonucu olarak modern zamanlara taşınmıştır. Nane ve limon çayı gibi doğal 

formüllerin bazıları başka yerlerde olduğu gibi çok yaygındır (Şimşek ve ark., 2017). 

Yıllarca ihmal edilen GETAT sektörü çoğu ülkenin sağlık sistemlerine eklemlendirmesi ile 

doğru, güvenilir ve kanıta dayalı bir hizmet olarak sunulmasında DSÖ önemli çalışmalar 

yürütmüştür. Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülke GETAT uygulamalarının emin ellerde 

ve devlet güvencesi altında sunulması için yasal mevzuatlar çıkarmıştır. Türkiye’de 1991 

yılında çikarılan Akupunktur Tedavi Yönetmeliği ile GETAT sektörüne ilişkin ilk düzenleme 

olarak gerçekleşmiştir (Fırat, 2019). Türkiye’de 27 Ekim 2014 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanan GETAT Uygulamaları Yönetmeliğine göre GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Tıp) uygulamalarının çerçevesi belirlenmiş ve yasal olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığı tarafından yalnızca hekimlere, sadece kendi alanında 

uygulama yapmak üzere diş hekimlerine 15 ayrı alanda uygulama izni ve yetkisi verilmiştir 

(Sarıkan ve Savaş, 2020). 

 

YÖNTEM 

Çalışmanın materyalini, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı 

sitesine ait veriler ve dünyadan ve Türkiye’de GETAT ile ilgili makaleler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın yöntemi daha önce yapılmış çalışmalar incelenerek eksiklikleri gözleme dayalı 

ve uzman bakışıyşa yapılan değerlendirmelerdir. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı sitesine göre Türkiye’de 14  

GETAT eğitim merkezi, 75 GETAT uygulama merkezi bulunmaktadır. Bunların 31 adeti 

Üniversitelere bağlı ve 44 adedi ise Sağlık Bakanlığına bağlıdır. GETAT uygulama izni 

alınan alanlar içerisinde en fazla 63 ile Akupunktur uygulaması gelmekte, bunu 52 adet ile 

Kupa (Hacamat) tedavisi takip etmektedir.Kayropraktik GETAT uygulamaları arasında 

olmasına rağmen hiçbir kuruluş bu alanla ilgil uygulama izni almamıştır. GETAT uygulama 

ve araştırma merkezlerine ait veriler Tablo 1’de detaylı olarak verilmiştir.  
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Tablo 1. Türkiye’deki GETAT uygulama merkezleri ve uygulama izni verilen alanlar 

(shgmgetatdb, 2022) 

 

Sıra 

No 

Uygulama İzni Verilen 

Alanlar 

Üniversite GETAT 

Merkezleri 

Bakanlığa Bağlı 

GETAT 

Merkezleri 

Toplam 

1 Akupunktur   24 39 63 

2 Apiterapi 4 4 8 

3 Fitoterapi 9 15 24 

4 Sülük Uygulaması  10 12 22 

5 Hipnoz  11 9 20 

6 Homeopati 3 4 7 

7 Kayropraktik  0 0 0 

8 Kupa (Hacamat)  21 31 52 

9 Larva Uygulaması  4 4 8 

10 Mezoterapo 11 19 30 

11 Proloterapi 6 13 19 

12 Osteopati 0 1 1 

13 Ozon Uygulaması  17 25 42 

14 Refleksoloji 0 2 2 

15 Müzikterapi 1 2 3 

  Toplam 121 180 301 
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SONUÇ  

Hatay, tarihte birçok uygarlığın yaşadığı, baharat ve ticaret yollarının geçiş noktasında yer 

alan ve mutfak zenginliği ile gastronomi ve önemli bir kültür kentidir. Ayrıca farklı kültürleri 

barındıran ve bu kültürlerin huzurlu bir şekilde yaşadığı medeniyetler şehridir. Bu da Hatay’ın 

kültürel zenginlikleri ile, örf, adet ve geleneklere de toplumsal bir sanat merkezidir. Bununla 

beraber Hatay ili coğrafi konumu ve iklim özelliklerinden ötürü zengin bir tıbbi ve aromatik 

bitki florasına sahip olup, 300 civarında endemik bitki türü ve bugüne kadar kayıtlı 2.282 

bitkiye ev sahipliği yapmaktadır.  

Hatay ili GETAT uygulamaları açısından incelendiğinde Sağlık Bakanlığının sitesine göre 

gerek üniversite gerekse bakanlığa bağlı izinli uygulama merkezi bulunmamaktadır.  

Geleneksel tedavi uygulamalarından bazıları incelendiğinde kupa (hacamat) tedavisi, 

akapuntur, fitoterapi, ozon tedavileri ile ilgili yetki izni alınmış merkezleri genellikle il 

dışından olan genellikle şube manlıklı çalışan özel sektör ve uzman kişiler bu işi yapmaktadır. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında HATAY içinde GETAT uygulama ve araştırma merkezi 

kurulması gerekmektedir.  

 

KAYNAKLAR 

Firat, S. (2019). Düzce ilinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) sektörünün uluslararası 

rekabetçilik analizi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). 

Shgmgetatdb, (2022). Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve 

Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, 2022 

Sarıkan, İ., & Savaş, H. B. (2020). Bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezinde 

yaş kupa terapisi ve Hirudoterapi yapılan hastaların laboratuvar sonuçlarının ve 

tansiyon ölçümlerindeki değişimin incelenmesi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Dergisi, 3(2), 199-202. 

Şimşek, B., Aksoy, D. Y., Basaran, N. C., Taş, D., Albasan, D., & Kalaycı, M. Z. (2017). 

Mapping traditional and complementary medicine in Turkey. European Journal of 

Integrative Medicine, 15, 68-72. 

World Health Organization. (2013). WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. World 

Health Organization. 

Zhang, Q. (2015). Traditional and complementary medicine in primary health care. Health for 

All–The Journey to Universal Health Coverage. Centre for Global Health Histories. 

York, England: The University of York, 93. 

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 499



DEPREM ETKĠSĠ ALTINDAKĠ BĠNALARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE 

SWOT ANALĠZĠ KULLANIMINA ÖRNEK: KAMU BĠNALARI 

 

Hakan AKBABA 

Öğr. Gör., UĢak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, ĠnĢaat Teknolojisi Bölümü, UĢak. 

ORCID:0000-0003-4894-2067 

Halil NONUTCU 

Dr. Öğr. Üyesi., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik  Fakültesi, ĠnĢaat 

Mühendisliği Bölümü, Manisa 

ORCID:0000-0003-2894-9544 

ÖZET 

Kamu hizmet binası yapımına yönelik bakıĢ açısı, ihtiyaç ve taleplere karĢı yeniden 

Ģekillenmekte, özellikle kamuya hizmet veren mevcut binaların modernizasyonunu 

(güçlendirme/yıkım-yeniden yapım) zorunlu hale getirmektedir. Söz konusu geliĢmelerin 

kamu binası inĢasına etkisi sonucu, daha nitelikli, günümüz ve gelecek için öngörülen 

ihtiyaçları karĢılayabilen güvenli ve sürdürülebilir kamu hizmet binaları gereksinimi 

oluĢmaktadır. Deprem tehlikesine maruz kalan coğrafi bölgelerde bulunan kamu yöneticileri 

ve bina sahipleri depremlerden kaynaklanan potansiyel kayıplarını azaltmak için mevcut 

yapıları güçlendirip iyileĢtirme kararı ile sıklıkla karĢı karĢıya kalmaktadır. 

 

Bu çalıĢmada kamu hizmet binalarının güçlendirmesi ya da yıkım-yeniden yapım süreçleriyle 

ilgili, geçmiĢte yapılmıĢ resmi ihale verileri incelenerek, binalarının servis ömrü, bakım-

onarım, güçlendirme, yıkım/yeniden inĢa aĢamaları değerlendirilerek SWOT analizi 

yardımıyla analiz edilmiĢtir. Güçlü-zayıf yanlar, maruz kalınabilecek tehdit ve olası fırsatların 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Sonuç olarak kamuya hizmet veren binaların mevcut 

performanslarının istenilen düzeye getirilebilmesi için yapısal, iĢlevsel,  çevresel ve ekonomik 

(Y-Ġ-Ç-E) değerlendirme kriterleri altında, çok yönlü bir değerlendirme yapılarak karar 

verilmesi gerektiği, bu sayede kamu kaynaklarının en doğru Ģekilde planlanması ve 

kullanılmasının sağlanabileceği değerlendirilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Güçlendirme, Yıkım-Yeniden Yapım, Karar Verme, Swot Analizi, 

Kamu Binaları 

 

EXAMPLE OF USING SWOT ANALYSIS IN THE EVALUATION OF BUILDINGS 

UNDER EARTHQUAKE EFFECTS: PUBLIC BUILDINGS 

 

ABSTRACT 

The perspective towards the construction of public service buildings is being reshaped against 

the needs and demands, especially the existing frameworks serving the public make 

modernization (reinforcement/demolition-reconstruction) mandatory. As a result of the effects 

of these developments on the construction of public buildings, there is a need for higher 

quality, safe and sustainable public service structures that can meet the needs of today and the 

future. Public administrators and building owners in geographical areas exposed to earthquake 

hazard are often faced with the decision to strengthen and improve existing structures in order 

to reduce their potential losses from earthquakes. 
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In this study, official tender data regarding the retrofitting or demolition-reconstruction 

processes of public service buildings were examined and the service life, maintenance-repair, 

retrofit, demolition/reconstruction phases of the buildings were evaluated and analyzed with 

the help of SWOT analysis. . It is aimed to identify strengths and weaknesses, threats and 

possible opportunities. As a result, public resources will be planned and used in the most 

accurate way by evaluating them under structural, functional, environmental and economic 

(Y-Ġ-Ç-E) criteria in order to reveal the current performance of the structures serving the 

public. 

 

Keywords: Retrofit, Demolition-reconstruction, Decision Making, Swot Analysis, Public 

Buildings 

 

 

1.Giriş 

Depremin telafi edilemez can ve ağır ekonomik kayıplara sebep olduğu ülkelerde mevcut 

binaların yapısal olarak güçlendirilmesi seçeneği etkili ve stratejik bir yöntemdir. Bununla 

birlikte alternatif seçenek olan yıkım/yeniden yapım kararıyla kıyaslama yapılarak, karar 

verici açısından en uygun seçeneğin belirlenmesi gerekir. Uygulamada bu kıyaslamanın genel 

olarak sadece ekonomik değerlendirme açısından - güçlendirme maliyetinin yeniden yapım 

maliyetine oranı, eĢik değer: %40 – ve ya mevcut malzeme beton ve donatı dayanımının 

parametrelerinin aĢırı düĢük değerlerde olması neticesine göre yapıldığı, diğer parametreler 

hizmet ömrü, iĢlevsellik, çevresel faktörler ve ekonomi açısından da değerlendirme yapılması 

gerektiği fikri bu çalıĢmanın çıkıĢ noktasıdır. 

 

ÇalıĢma ana hatlarıyla kamu taĢınmazlarının durumlarının değerlendirilmesi, deprem 

tehlikesine karĢı etkin, verimli onarım ve güçlendirme stratejilerinin belirlenmesine, aynı 

zamanda kamu taĢınmaz envanter varlıkların yönetimi açısından da önemli bir katkı 

sağlanacağı düĢünülmektedir.  

 

Ülkemiz topraklarının %92‟sinin deprem kuĢaklarında yer alması, nüfusumuzun ise %95‟inin 

bu kuĢaklarda yaĢadığı gerçeği konunun önemini gözler önüne sermektedir. Deprem gibi 

doğal tehlikelerin meydana gelmesini ve oluĢma sıklığını azaltmak neredeyse imkansızdır. Bu 

konudaki yapılabilecekler bugün ve gelecekte oluĢabilecek hasar ve kayıpları azaltarak 

minimum seviyede tutmaya yönelik çalıĢmalardan ibarettir (AFAD, 2011). 

 

Yapılar genel olarak dönemine ait kanun, yönetmelik ve standartları karĢılayacak düzeyde 

tasarlanır ve inĢa edilirler. Zaman içerisinde kendilerinden beklenen performansı – yapısal 

veya kullanıcı gereksinimleri – karĢılayamaz duruma gelebilirler. Deprem gibi doğal afetlerin 

yaĢandığı bölgelerde yetersiz yapısal performanstan kaynaklanan hasarın, telafisi mümkün 

olmayan can kaybı ve yaralanmaların yanında oldukça yüksek ekonomik, çevresel ve sosyal 

etkilere neden olduğu gerçeğinden hareketle, afetlere karĢı yeterli yapısal performans 

sağlanmadan diğer gereksinimlerin sağlanamayacağı yaĢanan yıkıcı deprem olaylarından 

çıkarılabilir. 

 

Deprem riski taĢıyan bölgelerde, ömrünü tamamlamıĢ/tamamlamak üzere olan betonarme 

binalarla ilgili acil önlemler alınması gerekmektedir. Mevcut yapıların afet etkilerine karĢı 

güçlendirilmesi ya da yıkılarak yeniden inĢa edilmesi genel olarak, beraberinde katlanılması 

gereken bir çok problemi içeren yüksek maliyetli bir iĢtir (Yılmaz, Çankaya, Karakaya, 2017).    
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YaklaĢık olarak 50 yıllık bir servis ömrü düĢünülerek planlanan yapılar, zaman içerisinde 

kendisinden beklenen yapısal, iĢlevsel beklentileri karĢılayamaz hale gelebilmektedir. Çoğu 

eski kamu binasının projesinin dahi olmadığı, olsa bile yıllar içerisinde ihtiyaç duyulan 

revizyon iĢlemleri sebebiyle binada bir çok değiĢiklik gerçekleĢtirilmiĢ, yine de değiĢiklik 

yapılan binalar istenilen düzeye getirilememiĢtir.  

 

Kamu binaları için yapılan bazı değiĢiklikler, mevcut binanın yanına ek hizmet binası 

yapılması, binanın çeĢitli odalarının birleĢtirilmesi ya da ayrılması, engelli birey eriĢimine 

uygun hale getirilmesi, onarım ve taĢıyıcı elemanlara güçlendirme yapılması, ısıtma-soğutma 

sistemi tevsii vb. yapılarak, ihtiyaç duyulan kamu hizmetinin verilmesi için uygun mekânlar 

oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.  

 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen yapı yaklaĢık birim 

maliyetleri cetveli (birim alan maliyeti yöntemi, BAMY), kamu binalarının inĢasına yönelik 

hazırlanacak ödenek teminine esas keĢif bedelleri belirlenirken sıklıkla kullanılmaktadır.  

Yapının iĢlevine göre gruplandırılmıĢ olan inĢaat alanı () maliyetleri, her yıl enflasyon oranına 

göre revize edilmektedir. Yapı yaklaĢık maliyeti, inĢaat alan m
2
 maliyeti ile toplam inĢaat 

alanı çarpımı sonucu elde edilmektedir. Tasarımları birbirinden tamamen farklı ancak inĢaat 

alanları aynı olan iki yapı için aynı maliyet değerini elde edilebilmektedir. Bu nedenle, 

BAMY ile hesaplanan yaklaĢık yapım maliyeti ile reel yapım maliyeti arasında önemli 

farklılıkların olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Zaman geçtikçe binaların ekonomik ve fonksiyonel değerleri fiziksel - çevresel etkilere, insan 

kaynaklı müdahalelere ve yasal zorunluluklara vb. bağlı olarak azalabilmektedir (Yılmaz, 

Çankaya, Karakaya, 2017).   Buna bağlı olarak, fiziksel olarak yıpranmıĢ, düĢük performanslı 

binalar için iki seçenek ortaya çıkmaktadır. Bina ya yıkılmakta ya da teknik alt yapı kısmen 

veya tüm yapı elemanların değiĢtirilmesi suretiyle yenilenmektedir. Ortaya çıkan bu iki olası 

sonucu destekleyecek sürdürülebilir çözümlere ulaĢmak için, öncelikle ihtiyacın ne olduğunun 

çok iyi belirlenmesi gerekmektedir (Erturan, Eren, 2018). 

 

2. Genel Kavramlar 

2.1. Yapılmış Çalışmalar 

Bugün gelinen noktada ülke genelindeki yapı stokunun büyük çoğunluğunun yetersiz 

miktarda deprem tesirine göre tasarlanmıĢ olduğu, oldukça zayıf isçilikle düĢük mukavemetli 

ve kontrolden yoksun malzeme kullanılarak inĢa edilmiĢ olduğu son yıllarda yaĢanan elim 

deprem olaylarından anlaĢılabilmektedir. Bu yapıların deprem esnasında sünek davranıĢ 

gösteremeden yıkıldığı, can ve mal kayıplarına neden olduğu bilinmektedir. AraĢtırmaya yol 

gösterici nitelikteki literatür çalıĢmaları Tablo 1‟de kısaca özetlenmiĢtir.  

 

Tablo 1. Literatür Taraması 

Arıkan, M., Sucuoğlu 

H., Macit G., (2005)  

Bina sahipleri ve devlet yetkililerinin binanın yıkılıp yeniden inĢa 

edilmesi ya da güçlendirilmesi için, güçlendirme maliyetinin, 

yıkıp yeniden inĢa etme maliyetinin %40‟ını aĢması durumuna 

bakılarak verildiğini, bunun yanıltıcı olabileceğini ve bina yaĢının 

da etkili parametrelerden olduğunu sonucuna varmıĢlardır. 

Yılmaz A., (2012) Bir binanın güçlendirilmesi veya yıkılarak yeniden yapılması 

kararına etki eden en önemli parametrenin sırasıyla korozyon 

durumu, güçlendirme maliyeti/yeniden yapım maliyeti oranı, 

beton basınç dayanımı, deprem sınıfı olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. 
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Ekiz Ġ.,  Koçak A.,  ve 

Doğramacı N., (2003) 

Onarım ve güçlendirmeden kaynaklı maliyet ile yapılan bu iĢlem 

esnasında yapıya verilen hasarın düzeltilmesi için gereken (boya, 

fayans, sıva vb.) maliyetler dâhil toplam maliyetin, yapının 

yeniden inĢa maliyetine oranının etkili parametrelerden olduğunu 

belirtmiĢtir. 

Karshenas., (1984) ÇalıĢma, parametrik bir maliyet tahmin metodu olarak, genellikle 

Ģartnamelerin ve detaylı çizimlerin olmadığı tasarım öncesindeki 

maliyet tahmininin önemi vurgulamıĢtır. 

Yanmaz, Özlem ve 

LuĢ, Hilmi (2005), 

Yapı güçlendirme iĢleminin depremden kaynaklı zararları 

azaltmaya yönelik olarak ekonomik ve etkili çözümler 

sunabileceği, fayda-maliyet analizinin en önemli parametresinin 

ise yapıda barınan insan sayısı, insan kayıpları ile faiz oranı 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Williams, R.J.; 

Gardoni, P.; Bracci, 

J.M., (2009) 

Yapıların güçlendirilip güçlendirilmeyeceği konusunda kararlar 

vermek, güçlendirme maliyetleri ve faydalarının dikkate alınması, 

güçlendirmeden bir miktar mali fayda elde edilemediği 

durumlarda ise güçlendirmenin gereksiz olabileceğini 

savunulmuĢlardır.  

Mutlu, A.H., (2015) Binaların – özellikle kamu binaları-  güçlendirilmesi veya 

yıkılmasına karar verirken; karar alıcıların konuya sadece 

ekonomik açıdan yaklaĢmalarının yetersiz kaldığı belirtilerek, 

ekonomik değerlendirmenin yanı sıra bina kullanıcıları ve sosyo-

kültürel açıdan da değerlendirme yapılması gerektiği 

savunulmuĢtur 

GümüĢ, S.,(2019) Depremden etkilenmiĢ ve hasar görmüĢ betonarme konutların 

onarım veya yıkılmasına karar verilmesine iliĢkin durumlarda 

hasar tür ve seviyeleri ile maliyet faktörlerinin analizinin 

yapılarak, geri ödeme ve iç verim oranı bakımından en uygun 

seçeneğin zemin kat güçlendirilmesi olduğu belirlenmiĢtir.  

Zawacki B, 

S.;  Jafarzadeh , R.; 

Walsh K, Q., (2020) 

Kamuya ait binalarda, koruma/tarihi ve kültürel değer kriterleri, 

mali değer kriterleri, bina sermaye değeri, arazi değeri, bina 

güçlendirme maliyeti, güçlendirme sonrası oluĢacak sermaye 

değeri, bina yenileme maliyeti, bina faaliyetleri ikame (taĢıma) 

sermaye değeri için bir mantık akıĢ diyagramı oluĢturularak karar 

alınabileceğini belirtmiĢlerdir. 

 

2.2. Kamu Hizmet Binaları 

“Türkiye‟de kamu binaları ile ilgili hazırlık, bütçe onayı, yapım, kayıt ve iĢletme faaliyetleri 

farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından yürütülmektedir. 178 sayılı Maliye Bakanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesi gereğince Milli 

Emlak Genel Müdürlüğüne (MEGM) Hazineye ait taĢınmaz malların envanter kayıtlarını 

tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının taĢınmaz mallarının envanter kayıtlarının 

tutulmasına iliĢkin esas ve usulleri belirleme görevi verilmiĢtir. Ayrıca, Hazinenin özel 

mülkiyetindeki taĢınmazların satıĢı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi 

faaliyetleri de Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MEGM) tarafından yürütülmektedir” 

(www.csb.gov.tr.) 
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02/10/2006 tarih ve 26307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Ġdarelerine Ait 

TaĢınmazların Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik” çerçevesinde kamu binaları ilk düzeyde aĢağıda 

belirtilen Ģekilde sınıflandırılmaktadır (Porgalı 2012). 

 

 Ġdare binaları (Hizmet binaları) 

 Eğitim ve öğretim amaçlı bina ve tesisler 

 Sağlık hizmeti amaçlı bina ve tesisler 

 Sosyal ve kültürel amaçlı bina ve tesisler 

 Spor amaçlı bina ve tesisler 

 Turizm ve dinlenme amaçlı bina ve tesisler 

 Konutlar(kamu kontları) 

 Tutukevi, cezaevi ve ıslahevleri 

 Ticari amaçlı bina ve tesisler 

 Depolama amaçlı binalar 

 Tarihi ve sanatsal yapılar 

 Sanayi ve üretim amaçlı bina ve tesisler 

 Tarımsal amaçlı bina ve tesisler 

 Askeri bina ve tesisler 

 

2.3. Kamu Hizmet Binası Planlanması  

Kamu binaları, binanın kullanım ömrü boyunca değiĢen ihtiyaçları karĢılamak üzere farklı 

kullanım modelleri ve farklı fonksiyonlara cevap verebilecek Ģekilde tasarlanacak olup buna 

göre;  

- Ġhtiyaç duyulduğunda mekan boyutu ve fonksiyonunun kolay değiĢebilmesi için 

çözümler üretilmesi,  

- Mekanik ve elektrik tesisatı projelendirme safhasında değiĢen mekan senaryolarının 

göz önünde bulundurulması,  

- DeğiĢebilecek iç mekan senaryoları göz önünde bulundurularak bina cephelerindeki 

Ģeffaf ve sağır yüzeylerin buna uygun tasarlanması esastır. 

 

Belirli tipteki kamu binalarının tasarımında “büyüyebilirlik” kriteri fonksiyonellik ve 

kullanılabilirlik açısından zorunluluk teĢkil edebilmektedir. Binanın hizmet vereceği kamu 

kurumunun ihtiyaçları artabilmektedir.  Etkili ve verimli Kamu Hizmet binası 

projelendirilirken mekânsal planlamanın yanı sıra maliyet faktörü de değerlendirilmelidir.  

KiĢi baĢı çalıĢma alanı gibi bir gösterge tek baĢına yeterli olmamaktadır. Bununla beraber 

hizmet verecek kamu kurumunun hiyerarĢik yapısı, vatandaĢların yoğunluğu, çalıĢan 

personelin durumu gibi faktörler ve kiĢi baĢı maliyet (maliyet/çalıĢan sayısı) göstergeleri de 

proje çalıĢmaları safhasında düĢünülmelidir. (2018/9 Sayılı CumhurbaĢkanlığı Genelgesi). 

 

2.4. Bakım – Onarım 

Mevcut kamu binalarının bakım - onarım faaliyetleri; “bunların ekonomik ömürlerini ve 

değerlerini arttırmaya yönelik olmayan yenileme amaçlı bakım onarımlar dıĢında kalan ve 

doğrudan iĢletmeye yönelik düzenli olarak yapılması gereken bakım onarımlar” ile 

sınırlandırılmıĢtır. [Y 319-1 (A), TSK yönergesi). 

Mevcut Kamu yapılarının bakım – onarım planlaması o yapıyı kullanan kamu kurum/kuruluĢu 

tarafından yapılacak bakım - onarım talebi üzerine uzman teknik personel tarafından yerinde 

yapılacak inceleme sonrası onarım vb. ihtiyaç tespit edilir. Bu doğrultuda hazırlanan teknik 
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rapor ve ödeme planlamasına esas keĢif hazırlanarak, mevzuat dahilinde sıralı iĢlemlere 

devam edilir. 

 

2.5. Güçlendirme – Yıkım veya Yeniden Yapım 

Ġnsanların barınma ihtiyacı, yaĢam boyu ihtiyaç duyduğu beslenmeden sonra gelir. Bu nedenle 

dünyanın her yerinde barınma maliyetleri öncelikli ihtiyaç olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ülkemizde konut alımının yatırım aracı olarak görülmesi, nüfusumuzun giderek artması 

konuta duyulan talebi artırmıĢtır. Bunun yanında inĢaat maliyetlerinin yüksek olması konut 

açığını tetikleyen etkenlerdendir. Dünyanın en aktif fay hatlarından biri üzerinde bulunan 

ülkemizde mevcut yapıların depreme karĢı güvenli hale getirilmesi için binaların yıkılarak 

yeniden inĢa edilmesi maliyet, zaman ve diğer etkilerden dolayı çok mümkün olmamaktadır. 

Bu durum için mevcut yapıların güçlendirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Güçlendirme; bir yapının veya yapıya ait taĢıyıcı elemanlardan bazılarının, yük taĢıma 

kapasitesini (taĢıma gücünü), rijitliğini, sünekliğini (düktilitesini) ve stabilitesini ya da 

bunlardan bazılarının hasar öncesi durumundan veya mevcut durumundan daha iyi düzeye 

çıkarmak amacı ile yapılan iyileĢtirme müdahaleleri olarak tanımlamaktadır (Aköz,2008. 

Ören, 2010.,  Aydoğan, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim -1.  Güçlendirme yapılan T.E:K.B. örnek uygulamaları 

Ülkemizde özellikle 1999 yılında meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra mevcut binaların 

sismik güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalıĢmalara baĢlanılmıĢtı. 1998 

Deprem Yönetmeliği‟nin revize edilmesi ile 2007 yılında Resmi Gazete‟de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 

Bölüm 7‟de verilen „Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi‟ baĢlığı altında 

belirli kurallar belirlenmiĢtir. Bu konudaki yönetmelik çalıĢmalar son güncel haline 2019 

yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018), Bölüm-15 

„„Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme 

Tasarımı Ġçin Özel Kurallar‟‟ baĢlığı altındaki bilgiler ile ulaĢılmıĢtır (Erdel, 2019). 

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP 2023) kapsamında baĢta okullar ve 

hastaneler olmak üzere mevcut binaların deprem risk gruplaması yapılarak, depreme dayanıklı 

hale getirilmesine yönelik çalıĢmaları kapsamaktadır. Eylem planı çerçevesinde; insanların 

yoğun olarak yaĢadığı yapı önem katsayısı yüksek olan hastaneler, okullar gibi yapıların 

mevcut durumları itibariyle performanslarının belirlenmesi ve yetersizlik durumunda ise 

güçlendirilmesi için öncelik verilmesi gerekmektedir (AFAD, 2011). 
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2.6. Mevcut Bina Değerlendirme   

Binaların ekonomik ve fonksiyonel değerleri zaman içerisinde, fiziksel ve çevresel etkiler,  

insan kaynaklı müdahaleler, yasal zorunluluklar gibi birçok nedenle zamanla azalabilmekte-

dir. Buna bağlı olarak, fiziksel olarak eskimiĢ, düĢük performanslı binalar ya yıkılmakta ya da 

teknik alt yapı veya tüm yapı elemanları değiĢtirilmek suretiyle yenilenmektedir. Ancak bu iki 

olası sonucu destekleyecek sürdürülebilir çözümlere ulaĢılabilmesi için, öncelikle ihtiyacın ne 

olduğunun çok iyi belirlenmesi gerekmektedir.  

Mevcut bir binanın yönetmelik hükümleri çerçevesinde deprem güvenliğinin belirlenmesi için 

izlenmesi gereken iĢ ve iĢlem sırası özetlenmiĢtir. Bu aĢamadan sonra ise yapı güvenliği ile 

ilgili bir görüĢ ve karar oluĢturulması gerekmektedir. Karar aĢağıda verilen seçeneklerden biri 

olabilir:  

 Yeterli yapı güvenliği vardır, onarım ve/veya güçlendirmeye gerek yoktur.  

 Yapı, kullanım sınırlanarak, hiçbir müdahale yapılmadan kullanılabilir.  

 Onarım/güçlendirme ile bina gereken yapı güvenliğine kavuĢturulabilir.  

 Onarım/güçlendirme ekonomik ve pratik açıdan geçerli bir çözüm değildir, yapının 

tümü veya bir bölümü yıkılmalıdır (Tankut, Ersoy, Özcebe, Canbay 2008).  

 

3. Materyal ve Metod 

Bu çalıĢmada 2011-2015 (5 yıl) zaman zarfında güçlendirme ve onarım ihaleleri yapılmıĢ ve 

sonuçlanmıĢ kamu binaları (okul ve idari hizmet binaları) için, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlükleri ile Kamu Ġhale Kurumu (KĠK) bilgi bankasından elde edilen güçlendirme 

onarım projeleri ve yaklaĢık maliyetler kullanılacaktır. Yeni yapım maliyetleri ise, o yıla ait 

resmi gazetede yayımlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yapı yaklaĢık 

birim maliyetleri tablosundan, Okullar için – Temel Eğitim Okulları, Kamu Ġdari Hizmet 

Binaları için – Ġl/Ġlçe durumuna göre Ġl Tipi Ġdari Kamu Binaları ya da Ġdari binalar (ilçe tipi 

hükümet konakları, vergi daireleri yapı sınıfı tablolarından (ġekil-1) elde edilen birim fiyatlar 

kullanılarak yapı yaklaĢık maliyetleri (birim alan maliyeti yöntemi, BAMY) hesaplanacaktır. 

Bu kapsamda 4731 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. Maddesi (Açık Ġhale) ile yapılmıĢ ve 

sonuçlanmıĢ toplam 24 (yirmidört) adet güçlendirme ve onarım projesi seçilmiĢtir. ÇalıĢmada 

kullanılan projelerden 12 (oniki) tanesi temel eğitim kurumu (lise ve ilköğretim düzeyindeki 

okul) ile 12 (oniki) kamu idari hizmet binası incelenmiĢtir. Ġhale dosyası incelenen yapıların 

illere göre dağılımı ġekil -2 de belirtilmiĢtir.   

 

 
ġekil -1.  Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı 

YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ. 
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ġekil -2. AraĢtırmaya konu edilen Kamu Yapıların Ġllere Göre Dağılımı 

 

ÇalıĢmaya konu edilen kamu binaları için yaĢam döngüsü çerçevesinde, malzeme özellikleri, 

kullanıcı beklentileri, çevre, enerji ve sürdürülebilirlik temel göstergeleri ile bunlara bağlı alt 

kriterlerin nicel ve nitel performanslarının belirlenmesine yönelik bir dizi çalıĢmalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ana baĢlıklar altında; 

   

- Yapısal / Fiziksel değerlendirme, 

- ĠĢlevsel / Sosyo-kültürel değerlendirme, 

- Çevresel / Enerji değerlendirme, 

- Ekonomik değerlendirme. 

 

4.Uygulama ve Bulgular 

 

4.1. Onarım ve Güçlendirme Ġhalelerinin Ġncelenmesi 

Ġhale dosyaları incelenen Temel Eğitim Kurum Binaları (T.E.K.B) ve Kamu Hizmet Binaları 

(K.H.B.) için kodlama yapılmıĢ olup, inceleme sırasına göre ve ihalesi yapılan yıla göre 

T.E.K.-1, T.E.K.-2 ve K.H.B. -1, K.H.B. -2 Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Seçilen örneklerin 

özellikle deprem kuĢağında bulunan illerden seçilmesine özen gösterilmiĢtir. 

Çizelge -1. Temel Eğitim Kurum Binalarına (T.E.K.B.) ait değerler. 

TEMEL EĞĠTĠM KURUM BĠNALARI (T.E.K.B.) 

  

ĠHALE 

TARĠHĠ 

(YIL) 

TOPLAM KAPALI 

ALAN 

 (m2) 

ĠHALEYE ESAS 

YAKLAġIK MALĠYET 

(TL) 

YAPI BĠRĠM 

ALAN MALĠYET 

(m2) 

YAPI YAKLAġIK 

MALĠYET (TL) 

T.E.K.B. -1 2011 321,93 198.708,17 565,00 181.890,45 

T.E.K.B. -2 2011 854,00 167.648,95 565,00 482.510,00 

T.E.K.B. -3 2011 2.400,00 540.364,77 565,00 1.356.000,00 

T.E.K.B. -4 2012 724,00 166.666,70 560,00 405.440,00 

T.E.K.B. -5 2012 1.709,55 479.232,30 560,00 957.348,00 

T.E.K.B. -6 2013 2.823,17 575.250,90 585,00 1.651.554,45 

T.E.K.B. -7 2013 962,57 182.294,00 585,00 563.103,45 

T.E.K.B. -8 2013 6.782,00 1.252.012,00 585,00 3.967.470,00 

T.E.K.B. -9 2013 976,55 216.915,36 585,00 571.281,75 

T.E.K.B. -10 2014 3.834,00 536.008,91 650,00 2.492.100,00 

T.E.K.B. -11 2014 2.819,00 1.050.000,00 650,00 1.832.350,00 

T.E.K.B. -12 2015 2.824,00 1.050.000,00 700,00 1.976.800,00 
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Çizelge -2. Kamu Hizmet Binalarına (K.H.B.) Ait değerler. 

 

  KAMU HĠZMET BĠNALARI (K.H.B.)  

  

ĠHALE 

TARĠHĠ 

(YIL) 

TOPLAM KAPALI 

ALAN 

 (m2) 

ĠHALEYE ESAS 

YAKLAġIK MALĠYET 

(TL) 

YAPI BĠRĠM 

ALAN MALĠYET 

(m2) 

YAPI YAKLAġIK 

MALĠYET (TL) 

K.H.B. -1 2012 1.000,00 91.194,00 560,00 560.000,00 

K.H.B. -2 2012 1.178,00 300.581,21 560,00 659.680,00 

K.H.B. -3 2012 1.648,00 555.535,13 560,00 922.880,00 

K.H.B. -4 2012 656,21 532.930,51 560,00 367.477,60 

K.H.B. -5 2013 757,00 364.687,00 585,00 442.845,00 

K.H.B. -6 2013 780,00 344.000,00 585,00 456.300,00 

K.H.B. -7 2013 4.011,00 527.893,00 585,00 2.346.435,00 

K.H.B. -8 2013 3.912,30 2.103.270,83 585,00 2.288.695,50 

K.H.B. -9 2014 658,22 273.537,96 650,00 427.843,00 

K.H.B. -10 2014 1.177,86 737.908,61 650,00 765.609,00 

K.H.B. -11 2015 264,62 73.295,00 700,00 185.234,00 

K.H.B. -12 2015 1.850,00 283.791,00 700,00 1.295.000,00 

                  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil-3. T.E.K.B. ait grafik.  ġekil-4. T.E.K.B. ait grafik. 

 

 

Elde edilen ihale evrakları, grafik ve tablolardan, onarım ve güçlendirme iĢi içerisinde 

binalara ait yenileme ve revizyon imalatlarının da bu kapsamda gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür. 

Çevre, ġehircilik ve Ġklim DeğiĢikliği Bakanlığı tarafından tavsiye edilen güçlendirme ve 

onarım maliyeti/yeniden yapım maliyeti oranının % 40 lık oranın kullanılmadığı, bazı istisnai 

durumların gerçekleĢmesi durumunda %100 ya da daha yüksek oranlarda dahi güçlendirme ve 

onarım uygulamalarının yapılabildiği görülmektedir.  

Temel Eğitim Kurum Binaları (T.E.K.B) ve Kamu Hizmet Binaları (K.H.B.) karĢılaĢtırmalı 

olarak değerlendirildiğinde; güçlendirme ve onarım maliyeti/yeniden yapım maliyetine 
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oranının aritmetik ortalamasının hizmet binaları için %63,3 ve temel eğitim kurumları için se 

% 63,3 olarak hesaplanmıĢtır. Kamu hizmet binaları için referans alınan % 40 kritik eĢik 

sınırını aĢan onarım ve güçlendirme ihalelerinin, temel eğitim kurumları ihalelerine oranla 

çok daha yüksek maliyetlerle yapıldığı izlenmiĢtir. 

 

Kamu hizmet binalarında (K.H.B.) bina performans analizi yapılarak güçlendirme ve onarım 

kararı alınan binaların çok yönlü bir incelemeye tabi tutulmadan bu kararın alındığı, bu tür 

yapılarda onarım ve güçlendirme veya yıkım kararının alınmasında ekonomik değerlendirme 

kriterlerinin tek baĢına yeterli olmadığı, uygulamalarında bu durumu desteklediği 

görülmektedir. Ekonomik parametrenin yanında yapısal, iĢlevsel ve çevresel parametrelere 

verilebilecek örneklerden bazıları aĢağıda listelenmiĢtir.  

 

- Yapının o yöreye kattığı tarihi ve mimari değerler, 

- Yapının iĢlevi, önemi ve kullanım amacındaki öncelikler,  

- Yapının planlanan hizmeti yerine getirme kapasitesi (hizmetin gereğini karĢılayıp 

karĢılamadığı), 

- Yapının güçlendirme ve onarım, yıkım veya yeniden yapım olanaklarını karĢılayıp 

karĢılamadığı, 

- Yetki, izin ve kanuni açıdan içinde bulunduğu olanaklar, 

- Binanın yaĢı ve servis ömrü, vb. kriterler birlikte değerlendirilmelidir. 

 

4.2. Değerlendirme ve Analiz Yöntemi (SWOT Analizi) 

 Deprem tehlikesi altında, güçlendirme ihtiyacı olan kamu binaları için alınacak güçlendirme 

+ onarım veya yıkım/yeniden yapım kararını alınması sürecinde etkili parametrelerin 

belirlenmesi amacıyla hazırlanan bu çalıĢmada güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve 

tehditlerin ayrı ayrı ele alınarak GZTF (SWOT) analizi tekniği kullanılmıĢtır.  

Bu yöntemle, niceliksel ve niteliksel özelliklere iliĢkin analizler yapılabilmektedir. Bu 

çalıĢmada literatürdeki veriler ve gerçekleĢtirilmiĢ 24 adet güçlendirme ihale dosyası 

üzerinden alınan veriler ıĢığında bir GZFT analizi çalıĢması yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma ile kamu idari hizmet binalarının planlama, inĢa aĢaması, kullanım süresi, 

güçlendirme, onarım ve yıkım - “Yapı YaĢam Süreci” YYS -  içerisinde değerlendirme 

yapılmıĢ ve aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

 

4.2.1. Güçlü Yönler 

 Kamu bina inĢa, onarım/güçlendirme ve yıkım faaliyetleriyle ilgili tüm prosesleri,  ilgili 

kanun ve mevzuat çerçevesinde bir bütünlük içerisinde yürütülmektedir. 

 Kamu binaları için güçlendirme ve onarım kararı verilmesi, yönetici açısından sorunu kısa 

vadede çözecektir.  

 Özellikle 1999-2000 depremleri sonrasında bina güçlendirme ve onarım alanında yoğun 

çalıĢmalar yapılmaktadır. 

 Süreçte ortaya çıkan uyuĢmazlıklar ve anlaĢmazlıkların giderilmesinde yetkili kurumların 

varlığı. (Ġlgili Bakanlıklar, Kamu Ġhale Kurumu, Ekap, Yüksek Fen Kurulu vb.) 

 

4.2.2. Zayıf Yönler 

 Kamu yapılarında, bina performans analizi sonrası onarım/güçlendirme veya gerekiyorsa 

yıkım iĢlemi uygulanan kamu bina sayısı, arzın çok altındadır. (Kamu kaynak yetersizliği 

sebebiyle).  
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 Onarım/güçlendirme için karar alma iĢlemi birden çok kritere bağlıdır. 

 Planlamalar Merkez TeĢkilatlarından yapıldığından, iĢin önem ve aciliyetinin 

anlaĢılmasında zorluklar yaĢanmaktadır. 

 Bina inĢa aĢamasında ya da tamamlandıktan sonra bile, çıkarılan ilgili mevzuata göre 

(yangın, engelli eriĢimi, otopark, deprem vb. yönetmelikler ) yeniden revize inĢa iĢlemi 

yapılması gerekmektedir. 

 Güçlendirme/onarım yapılacak kamu hizmet binası süreç boyunca hizmet veremeyecektir. 

 Kamu yapılarında kullanılan cihaz ve malzemeler genellikle Ģartnamelerde belirtilen 

standartlara uygun, asgari kalitede malzemeler kullanılmaktadır. 

 

4.2.3. Fırsatlar 

 Kamu inĢaat sektöründeki verimlilik tüm bağlı sektörleri olumlu yönde etkileyecektir. 

 Asıl iĢverenin kamu olması, paralelinde inĢaat ve bağlı sektörlerde iĢsizliği azaltıcı yönde 

olumlu katkı sağlamaktadır. 

 Kentsel dönüĢüm alanlarına iliĢkin faaliyetlerin, bina onarım ve güçlendirme ile birlikte 

değerlendirilmesi çalıĢmalara pozitif katkı sağlayacaktır. 

 

4.2.4. Tehditler 

 Ekonomik, politik ve siyasi nedenler sebebiyle, onarım/güçlendirme veya yıkım kararı 

etkilenebilmektedir.  

 Nihayetinde doğada bir tahribat ve çevresel kirliliği beraberinde getirecektir. 

 ĠnĢaat iĢlerinde çok sıkı iĢ güvenliği denetimlerine rağmen iĢ kazalarının önüne 

geçilememiĢtir. 

 Olası bir büyük depremde birçok kamu binasının hasar görebileceği/yıkılabileceği 

öngörülmektedir. 

 

5. Sonuç  

Kamuya hizmet veren binalarda (okul, yurt, hastane, idari hizmet binası vb.) performans 

analizi yapılarak güçlendirme kararı alınan bir yapı için artık iki seçenek vardır; güçlendirme 

ya da yıkım. Özellikle binada verilen hizmetin aksatılmadan güçlendirme veya yıkım/yeniden 

yapım iĢleminin yapılması neredeyse imkânsızdır. Beraberinde kamu yöneticilerinin yıkım ya 

da güçlendirme kararını verirken, doğru analiz parametreleri kullanılarak kamu kaynaklarının 

etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

Planlamaya alınan yatırım projeleri, hazırlanan kalkınma ve eylem planları doğrultusunda 

öncelikli olarak bölgenin geliĢme potansiyelini desteklemeye, bölge ve çevresindeki 

bireylerin istihdam ve refah seviyelerinin artırılmasına yönelik olmalıdır. 

Güçlendirme maliyetinin parasal olarak değerlendirildiği durumlarda, sadece yapının taĢıyıcı 

elemanlarında yapılan iyileĢtirme maliyetlerinin hesaba katıldığı, ancak taĢıyıcı elemanlara 

yapılacak müdahaleler, yapının fiziki durumuna göre iç-dıĢ mekan ile elektrik ve mekanik 

tesisat gibi imalatlarda da onarım iĢlemini zorunlu hale getirmektedir. Güçlendirme veya 

yıkım-yeniden yapım değerlendirmesi yapılacak binalarla bahse konu zorunlu imalatların da 

belirli oranda güçlendirme maliyeti içerisine dahil edilmesi gerektiği düĢünülmektedir.      

Kamu bina yatırımlarına (idari hizmet binası, okul, hastane, yurt vb. ) ve mevcut yapılara 

ayrılan bütçenin sınırlı, yatırım programına teklif edilen kamu binası yapım / onarım 

projelerine ayrılan bütçeye göre fazla olması sebebiyle ortaya çıkacak seçim/karar iĢlemi 

sadece ekonomik değil, tüm yönleriyle analiz edilmelidir. Bir kamu idari hizmet binası için, 
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planlama aĢamasından hizmetin ifası ve yapının sonlanması (yıkım) aĢamasına kadar, kısaca –

YYS- Yapı YaĢam Süreci içinde bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Elde edilen veriler 

ıĢığında seçim iĢlemi yapılmalıdır.  

Kamuya hizmet veren binaların mevcut performanslarının istenilen düzeye getirilebilmesi 

için yapısal, iĢlevsel,  çevresel ve ekonomik (Y-Ġ-Ç-E) değerlendirme kriterleri altında, çok 

yönlü bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği, bu sayede kamu kaynaklarının 

en doğru Ģekilde planlanması ve kullanılmasının sağlanabileceği değerlendirilmiĢtir. 
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HALKLA ĠLĠġKĠLER ETĠĞĠ VE MEDYA ĠLĠġKĠLERĠ  

Selin BĠTĠRĠM OKMEYDAN 
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ÖZET 

Sanayi Devriminin içerisinden doğan ve kapitalizm ile gelişen bir meslek olarak halkla 

ilişkiler, her zaman etik tartışmalar ve sorgulamalar eşliğinde ele alınmıştır. Halkla ilişkilerin 

bir meslek olarak icra edilirken etik dışı çalışmalar gerçekleştirilmesi, hedef kitleleri yanıltıcı 

içerikler üretilmesi ya da halkla ilişkiler uzmanlarının etik açıdan sorunlu davranışları, 

mesleğin üst imajının zarar görmesine ve bir meslek olarak halkla ilişkilerin sorgulanmasına 

yol açmıştır. Halkla ilişkiler mesleği açısından tartışmalı alanların başında ise medya ile 

kurulan ilişkiler gelmektedir. Günümüzde medya ilişkileri dendiğinde geleneksel ve sosyal 

medya ilişkileri ifade edilmekte ve artık tüm dünyada bir bütün haline gelen bu iki medya 

yapısı birbirinden ayrı düşünülememektedir. Modern dünyada geleneksel medyadan ziyade 

sosyal medyanın öne çıkması ve önem kazanması, halkla ilişkiler çalışmalarının sosyal 

medyada da temsil edilmesini ve sosyal medya ilişkilerinin doğru ve etkili şekilde yapılmasını 

gerektirmektedir. Nitekim medya ilişkileri, modern halkla ilişkiler çalışmaları için bir 

zorunluluktur ve bu ilişkilerin hem halkla ilişkiler ve medya aktörlerinin hem de kamuoyunun 

lehine dengelenmesi oldukça değerli çabalar olarak anlam kazanmaktadır. Bu noktada halkla 

ilişkilerin medya ilişkilerini kendi çıkarına kullanması, bağlı bulunduğu işletme ya da kişiler 

için medyadan bir propaganda aracı olarak yararlanması, kamuoyuna yanlış bilgiler aktarması 

gibi eylemler, halkla ilişkiler ile medya ilişkilerini hassaslaştırarak her zaman ilgi çeken bir 

konu haline getirmektedir. 

Literatür taraması ile halkla ilişkiler ve medya ilişkilerini etik açısından kavramsal bir 

değerlendirmeye tabi tutmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada, öncelikle ahlak ve etik 

kavramlarına değinilmekte ve sonrasında meslek etiği, halkla ilişkiler mesleği üzerinden 

sorgulanıp tartışılmaktadır. Çalışmanın temel amacı doğrultusunda halkla ilişkiler meslek 

etiğine göre medya ile kurulan ilişkilerin niteliği konu edilmekte ve medya ilişkilerinde halkla 

ilişkilerin etik rolü ele alınmaktadır. Halkla ilişkiler meslek etiğine medya ilişkileri üzerinden 

yaklaşan bu çalışmada, halkla ilişkilere yöneltilen etik suçlamalar ve eleştiriler, mesleğin etik 

yönünün geliştirilmesi ve medya ilişkilerinin iyileştirilip güçlendirilmesi için önemli bir fırsat 

olarak değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Etik, Meslek Etiği, Halkla İlişkiler, Medya İlişkileri  

 

PUBLIC RELATIONS ETHICS AND MEDIA RELATIONS 

ABSTRACT 

Public relations has always been treated with ethical debates and inquiries because it is a 

profession that arose from the Industrial Revolution and developed with capitalism. While 

practicing public relations as a profession, unethical activities as creation of misleading 

content for target audiences, or ethically dubious actions by public relations professionals 

have caused harm to the high reputation of the industry and raised doubts about public 

relations as a profession. The relationships with the media are one of the most contentious 

aspects of the field of public relations. Today, traditional and social media relations are stated 

together when discussing media relations, because these two media structures have merged 
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into one globally, they cannot be viewed in isolation. Due to social media’s dominance and 

significance over traditional media in the modern era, public relations efforts must be 

represented there and social media relations must be properly and successfully implemented. 

In reality, media relations are essential to contemporary studies of public relations, and 

balancing these ties makes sense as extremely beneficial work for both public relations and 

media as well as the public. At this point, due to practices like public relations exploiting 

media relations for their own gain, using the media as a tool for propaganda, and spreading 

misleading information to the public have sensitized public relations and media relations, 

making this relationship a topic of constant discussion. 

In this study which was prepared by literature review in order to subject public relations and 

media relations to a conceptual evaluation in terms of ethics; first, the concepts of morality 

and ethics are discussed, and then professional ethics is questioned and discussed in relation 

to the public relations profession. The nature of the relationships built with the media 

according to the public relations professional ethics and the ethical function of public relations 

in media relations are explored in line with the study's primary objective. Ethics-related 

charges and criticisms of public relations are seen in this study, which approaches 

professional ethics in public relations through media relations, as a significant chance to 

advance both the ethical side of the field and media relations. 

Keywords: Morality, Ethics, Profession Ethics, Public Relations, Media Relations 

 

GĠRĠġ  

Bugüne kadar halkla ilişkilerin etik performansının çok çeşitli boyutlarda ele alındığı ve pek 

çok çalışmaya konu olduğu bilinmektedir. Halkla ilişkiler etiği kendi içinde tartışılırken 

halkla ilişkiler mesleğine yönelik etik sorgulamalar, halkla ilişkilerin medya ile kurduğu ya da 

kuracağı ilişkilerden de bağımsız düşünülememektedir. Süregelen bir meslek sorgulamasının 

içerisinde, halkla ilişkiler etiğinin tartışıldığı önemli ve genelde her zaman sorunlu görülen 

alanlardan biri de kuşkusuz halkla ilişkiler profesyonellerinin medya ilişkilerine yönelik 

tutum ve davranışlarıdır. Halkla ilişkiler profesyonelleri tarafından şekillendirilen medya 

ilişkilerinde etikten söz edebilmek için, öncelikle etik başta olmak üzere halkla ilişkiler 

meslek etiğinin net bir şekilde tanımlanıp alanda çalışan teorisyenler ve uzmanlar tarafından 

medya ilişkilerindeki etik davranış kalıpları üzerinde uzlaşıya varan genel bir çerçeve 

çizilmesi önem taşımaktadır.  

Ancak her ne kadar gündelik hayatta sık kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıksa da soyut 

birçok kavramı olduğu gibi etik konusunu da açıklamak zordur. Çünkü temel disiplinlerin her 

birinin kendi terminolojisi içerisinde birbirine eklemlenerek yeniden tanımlanan ve zihinlerde 

genel bir şema oluşturan etik düşünce ve davranışın sınırlarını belirlemek çoğu zaman kolay 

değildir. Üstelik mesleklere yönelik etik kodlar oluşturup bunların herkes tarafından standart 

şekilde uygulanacağına yönelik beklenti, pek çok noktada halen ütopik bir düşünce niteliğini 

korumaktadır. Halkla ilişkiler, meslek olarak kabul edildiği andan itibaren, etik 

yükümlülüklerden ayrı düşünülmemiş ve etik açısından da her zaman sorgulanmıştır. Bu 

nedenle bugüne kadar halkla ilişkiler mesleğine yönelik uluslararası çapta üzerinde fikir 

birliğine varılan etik kodlar ve etik davranış kuralları belirlenmiştir. Ancak sorun, bu etik 

normları belirlemek değil, aynı zamanda bu normların her alanda mümkün olduğunca 

uygulanabilirliğini sağlamak ve bu konudaki denetimleri sürekli kılmaktır.  

Uluslararası düzeyde belirlenen ve uyulması beklenen etik normların uygulanmasını 

gerektiren en hassas alanlardan biri olan medya ilişkileri, bugün halen halkla ilişkiler 

teorisyenlerinin ve uygulamacılarının önemle üzerinde durduğu konuların da başında 
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gelmektedir. Ulaşılan hedef kitleler ve yaratılan gerçeklik açısından medyanın halkla ilişkiler 

çalışmalarında oynadığı kritik rol, her zaman büyük fırsatları ve tehditleri içinde 

barındırmaktadır. Halkla ilişkiler çalışmalarında yapılan faaliyetlerin veya hedef kitlelere 

aktarılan mesajların etik ile bağdaşıp bağdaşmadığının düşünülmeden gerçekleştirilmesi ve 

gerçeği manipüle eden bazı yanlış uygulamalar, halkla ilişkiler mesleğini etik açıdan 

eleştirilerin hedefi haline getirmektedir. Söz konusu eleştirilerin önüne geçebilmek ve halkla 

ilişkiler mesleğinin etik boyutunu geliştirip geleneksel ve sosyal medya ile ilişkilerini 

desteklemek için halkla ilişkiler çalışmalarının kullandığı bütçeye kadar şeffaflaştırılması ve 

çalışmaların her aşamasında kamuoyuna doğru bilgi aktarılması gerekmektedir. Halkla 

ilişkilerde meslek etiğini iyileştirip geliştirmek ve bu kapsamda kamuoyunda sorunlu 

algılanan halkla ilişkiler ile medya arasındaki ilişkileri güçlendirmek, her şeyden önce 

mesleğin olumsuz imajının giderilmesi ve itibara kavuşması açısından da önem taşımaktadır.    

Literatür taraması ile hazırlanan bu çalışmada, halkla ilişkiler etiği çerçevesinden medya 

ilişkilerini sorgulamak amaçlanmıştır. Bu nedenle halkla ilişkiler ve medya arasındaki 

karşılıklı ilişkide etik davranışları belirlemek ve bu alandaki sorunları ve olası çözüm 

önerilerini sıralamadan önce çalışmanın bütünsel bir zemine inşa edilebilmesi için öncelikle 

ahlak ve etik kavramlarına değinip halkla ilişkiler meslek etiğine yer vermenin yararlı olacağı 

düşünülmektedir.     

AHLAK VE ETĠK KAVRAMI  

Etik, ilk çağ filozoflarından bu yana insanlık tarihinin her döneminde ilgi çeken ve her zaman 

tartışılagelen konulardan biri olmuştur. Günlük yaşamda ise sınırları birbirinden kesin bir 

şekilde ayrılmasına rağmen; etik, çoğu zaman ahlak kavramı ile karıştırılmaktadır. Pieper 

(1999: 32-33) etik sözcüğünün, çoğu zaman ahlak (moral/morality) sözcüğü ile aynı anlamda 

kullanıldığına ve bunun yanlışlığına dikkat çekmektedir. Bu çalışmada böylesi bir kavram 

kargaşasını önleyebilmek için, etik kavramını açıklamadan önce kısaca ahlak kavramına yer 

vermenin uygun olacağı düşünülmektedir.  

Etimolojik kökeni itibarıyla ahlak kelimesi, Arapça bir sözcük olan ‘hulk’ kelimesinin çoğul 

halidir ve ‘kişinin yaradılışından gelen huy’ anlamına gelmektedir. Bu nedenle ahlak kelimesi 

zamanla ‘iyi huy’ anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Ahlak kelimesinin İngilizce 

karşılığı ise ‘morality’ olarak ifade edilmiş ve Latince ‘mores’ kelimesinden ‘karakter’ 

anlamını içerecek şekilde türetilmiştir. Dolayısıyla ahlak, içerisinde barındırdığı farklı 

anlamlar neticesinde her toplumda ‘iyi’ ve ‘kötü’ kabul edilen olguları, durumları veya 

olayları tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır (Yazıcı, 2011: 2). Buna göre her toplum için 

genel geçer ahlak kurallarından söz etmek mümkün olmamakla beraber ahlak kurallarının bir 

toplumda kabul edilen ve geçerli sayılan davranışları cisimleştirerek onlara görünürlük 

kazandırdığını söylemek mümkündür. Cevizci’ye (2002: 3) göre ahlak, insanın kendisi 

dışında başkalarıyla belirli normlar doğrultusunda gerçekleştirdiği ilişkiler toplamını ifade 

etmekte ve insanın başkalarına karşı tutumlarını ve eylemlerini düzenleyip bunları 

anlamlandırmasına yarayan ilkeleri ve değerleri açıklamaktadır.  

Benzer şekilde ahlak, bir toplumdaki insanların birbirleri ve kurumsal sistemlerle 

geliştirdikleri ilişkilerde iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi anlam atfettikleri öznel değer 

yargılarını içermektedir (Eryılmaz ve Biriciklioğlu, 2011: 34). Yapılan tanımlarda ahlakın, 

dini ve kültürel değerler ile yakından ilişkili bir kavram olduğu görülmekte ve normatif bir 

içerik taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle dinsel ya da kültürel değerlerin ve normların 

değişip dönüştüğü veya farklı öğretilerin hüküm sürdüğü başka toplumlardaki ahlak kuralları, 

kişinin yaşadığı toplumdaki ahlaki normlardan farklılık göstermektedir. Ahlak, söz konusu 

toplumdaki kişiler için geçerlidir ve onlar için bir anlam ifade etmektedir. Buna göre bir 

toplumda genel geçer kabul edilen ahlak normları, başka bir toplum için geçersiz 
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sayılabilmekte, hatta ahlaki normlar, kişiden kişiye olduğu gibi toplumdan topluma ve aynı 

toplum içerisinde bile zamanla değişebilmektedir. 

Ahlak kavramına kısa ve genel bir giriş yaptıktan sonra etik konusuna yer vermek yerinde 

olacaktır. Etik, insan davranışlarının kurallara göre nasıl oluştuğunu, bir toplumda kabul 

edilen genel geçer ahlak kurallarına uymanın ya da uymamanın yükümlülüklerini bilimsel 

şekilde inceleyen ve ahlaki değerlerin sistematik halde sunulmasına katkıda bulunan bir 

felsefe dalıdır. Etik, ahlaki davranışı hukuksal zeminde düzenler ve toplumlar üzerinde 

kontrol mekanizması olarak işlev görür. Ahlakın farklı toplumlardaki göreceliğine karşın etik, 

herkes için geçerli evrensel normlar, değerler ve ilkeler oluşturur (Gök, 2008: 6). Buna göre 

yanlışı ve doğruyu birbirinden ayıran ahlaki ilkeler bütünü olarak ifade edilen etik, bireylerin 

yapması ve yapmaması gereken davranışların nedenlerini saptayıp ortaya koymaktadır. Etik, 

diğer bir ifade ile ahlak felsefesi, insanların doğru ve yanlış ya da iyi ve kötü hakkında karar 

vermelerini sağlayan kriterler dizisi ve bu kriterlerin nasıl oluştuğuna ışık tutan bir disiplin 

(Gower, 2003: 1’den akt: Brautović ve Brkan, 2009: 186) olarak da ifade edilebilmektedir.  

Bu doğrultuda etik; bireylerin toplumsal yaşam içerisinde nasıl davranmaları gerektiğini 

araştıran, nasıl davranacaklarının kararlarını verirken etkilendikleri unsurları inceleyen ve 

evrensel açıdan genel geçer kabul edilen doğru veya yanlış ya da iyi veya kötü nitelendirilen 

davranış kalıplarını ortaya koymayı hedefleyen bir bilim dalı olarak 

kavramsallaştırılabilmektedir. Benzer şekilde Hitt (1990: 98) ise etik kavramını; toplumsal 

düzenin işlemesi için ortaya atılan ve uygulanan kuralların oluşum aşamasında neyin olması 

veya olmaması gerektiğini, neyin yapılması veya yapılmaması gerektiğini ve neyin istendiği 

veya istenmediğini belirleyen bilgi olarak tanımlamakta ve etiğin önemi ve toplumsal düzen 

açısından evrenselliğine dikkat çekmektedir.  

O halde ahlak ve etik arasındaki ilişki genel olarak şu şekilde açıklanabilmektedir: Ahlak, 

tarihsel süreç içerisinde fiilen bireyleri, grupları ya da toplumları etkileyen bir fenomen 

olmasına rağmen etik; bu fenomeni inceleyen, ahlaki öğretileri ve görüşleri sınıflandıran, 

ahlak yapıları arasındaki benzerlik ve farklılıklara odaklanan ve bunları karşılaştırıp 

farklılaşmanın nedenlerini ortaya koyan felsefi disiplindir (Özlem, 2004: 22). Bu tanımda 

sınırları belirlenmiş ve birbirinden kesin ve net bir şekilde ayrılan ahlak ve etik 

karşılaştırmasından yola çıkıldığında ahlak kavramının toplumdan topluma hatta aynı toplum 

içerisinde bile zamanla değişebilir bir dinamik olmasına karşın; etik kavramının, ahlakı ve 

ahlakta meydana gelen değişimleri açıklamaya çalışan felsefi bir bilim dalı olduğu bilgisine 

ulaşılabilmektedir. Takış’a (2004: 7) göre ahlak ve etik kavramları gündelik yaşamda birbiri 

ile sıklıkla karıştırılıp çok anlamlı ve geçişli şekilde kullanılsa da her iki kavramı birbirinden 

ayırt etmek için kullanılan ölçü; ahlakın bir davranışı ifade etmesine karşın etiğin, ahlaki 

değerlere göre ortaya çıkan davranışın ardındaki düşünceyi ortaya koymasıdır.  

Buna göre ahlak, normatif (kural koyucu) bir yapıya sahiptir ve bir toplum içerisinde bir arada 

yaşayan insanları, o toplumun onadığı davranış kalıplarına uymaya zorlamaktadır. Etik ise söz 

konusu toplumdaki ahlaka uygun ya da ahlak dışı kabul edilen davranış kalıplarının nasıl ve 

neye göre oluştuğunu ve bu kuralların ardında yatan temel dinamikleri bilimsel felsefenin 

ışığında açıklamaya çalışmaktadır. Ahlak ve etik arasındaki ilişkinin diğer bir boyutu da 

ahlakın değişebilirliğine rağmen etiğin evrenselliğidir. Herhangi bir toplumda farklı dinsel, 

etnik veya ulusal kimliklerin olması farklı ahlak anlayışlarını doğurmaktadır. Oysa etikte 

istenen ve idealize edilen iyi kavramı söz konusudur ve bunlar evrensel ve genel geçerdir 

(İnal, 1996 ve Kılavuz, 2003’ten akt: Usta, 2012: 406). Farklı ahlak anlayışları, ahlakı çoğul 

hale getirse de ‘herkes için istenen ortak ve evrensel iyi’yi hedefleyen etik, tekilliğini 

korumaktadır.    
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Buraya kadar olan tanımlamalar ve iki kavrama yönelik yapılan karşılaştırmalar ışığında; 

ahlak ve etik arasındaki ilişkide iki kavramın da birbirine bağlı olduğunu ve birbirini 

gerektirdiğini, ancak etiğin daha geniş bir bakış açısı ile ahlakı kapsadığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Ahlak ve etik arasındaki kapsayıcı ilişki Ricoeur (2010: 233) tarafından şu 

şekilde ifade edilmektedir: (1) Ahlak için etik önceliklidir. (2) Etik niyetin ahlaki değer ve 

norm süzgecinden geçmesi gerekir. (3) Ahlaki değerler ve normlar toplumu çıkmaza 

sürüklediğinde etiğe başvurulur. Ahlak, etik niyetin ve amacın önemli bir parçasıdır ve bu 

ilişkide etik, ahlakı kuşatarak iki kavramın birbirini tamamlamasını sağlar. Birbirini 

gerektiren ve tamamlayan ayrılmaz bir bütünün parçaları olarak ahlak ve etiğin; kuşkusuz, 

insan hayatını kuşatan ve yönlendiren etkinlikler arasında önemli paya sahip üretim 

etkinliğinin somutlaştığı çalışma yaşamında da varlık göstermesi beklenmektedir. Bu 

beklentinin sonucunda, meslek/iş etiği kavramları karşımıza çıkmaktadır.    

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MESLEK ETĠĞĠ  

Halkla ilişkiler meslek etiğine geçmeden önce iş/meslek etiği kavramına ışık tutmak yarar 

getirecektir. Meslek etiğinin; iş etiği, iş ahlakı ya da çalışma ahlakı kavramları ile aynı anlamı 

karşılamak üzere kullanıldığı görülmektedir. Ahlakın, davranışsal boyutta ele alınmasına 

karşın etik, ahlakın teorisini incelemektedir. Bu durumda davranış kodlarının veya ilkelerinin 

profesyonel iş ortamında incelenmesi, iş etiği kavramına zemin kazandırmaktadır. Dolayısıyla 

iş etiği, çalışma etiğini ve meslek etiğini de içermektedir. Çalışma etiği, bir toplumdaki iş ve 

çalışmaya dair tutumları ve değerleri ifade etmektedir. Meslek etiği ise bir toplumdaki 

değerlerden ve kültürden bağımsızlık sergilemekte ve evrensellik taşımaktadır (Arslan ve 

Berkman, 2009; Bozkurt ve Doğan, 2013).  

Toplumsal yaşam için elzem olan etik, iş yaşamında da oldukça önemli yer tutmaktadır. İş 

etiğine yönelik kapsayıcı yorumlar, 1970’lerde Milton Friedman ve Keith Davis’in 

tartışmaları ile gün ışığına çıkmıştır. Friedman tarafından ortaya atılan bu tartışmalarda etik; iş 

dünyasının yetki alanı dışında bırakılmış, iş dünyasının yalnızca paydaşların çıkarını 

koruyarak meşruluk kazanacağı düşüncesi savunulmuş ve iş dünyasında etik ön plana alınırsa 

etiğin gerçek amacından sapacağı dile getirilmiştir. Bu düşüncenin tam zıddını savunan Davis 

ise iş dünyasının kâr elde etme amacının yanı sıra etik sorumluluklardan ayrı 

düşünülemeyeceğinin ve iş dünyasının etik sorumlulukları da kapsaması gerektiğinin ısrarla 

altını çizmiştir (Celep vd. 2004’ten akt. Bozkurt ve Doğan, 2013: 74). Günümüzde modern 

toplumlarda iş dünyasının meşruiyet kazanabilmesi için bu ikinci görüşe ihtiyaç duyulduğunu 

ve bu nedenle iş dünyasında etik anlayışın hâkim olduğunu söylemek mümkündür.    

İş etiği, bir toplumda geçerli ahlaki normların ve değerlerin iş yaşamı ve iş yaşamına yön 

veren tüm aktörler için uygulanması gerektiği paydasında birleşmektedir. İş etiği kavramı 

uygulamalara dayanmakta ve iş dünyasında çalışanların kendi aralarında olduğu kadar 

çalışanlar ve yöneticiler arasında ya da işletmeler ile hedef kitleler arasında karşı karşıya 

kalınan tüm ahlaki sorunları ve açmazları incelemektedir (Yıldırım, 2005: 3). İş yaşamında 

nasıl davranışlar sergilenmesi gerektiğini bize dikte eden ve normların dışına çıkılmaması için 

rehberlik eden kurallar, ahlaki değerleri içermekte ve iş yaşamında bu kuralların nasıl 

uygulandığı ya da yeterince uygulanıp uygulanmadığı ise iş etiğini ifade etmektedir 

(McNamara, 2001: 3).  

İş etiği de tıpkı etik kavramı gibi normatif ve betimleyici olmak üzere iki özellik 

göstermektedir. Normatif iş etiği; etik ilkeler, kurallar ve değerler ekseninde iş yaşamında bir 

işi yaparken uygun olan evrensel kararların ve davranışların neler olması gerektiğini 

incelemektedir. Normatif iş etiği, bu kapsayıcı ve genel geçer niteliği ile bir yol haritası 

sunmaktadır. Betimleyici iş etiği ise iş yaşamında var olan ve karşımıza çıkan ilişkilerin 

ahlaki boyutunu incelemekte, sorunlara ışık tutmakta ve bu sorunlar karşısında sıklıkla hangi 
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karar ve davranışların görüldüğünü ortaya çıkarmaktadır. Mevcut işleyiş karşısında yaygın 

olan etik tepkiler üzerinde duran betimleyici iş etiği, bu yönden analitik (çözümleyici) bir 

yaklaşım sergilemektedir (Aydın, 2013: 13).  

İş etiği; etik ile ilgili ilkeleri ve evrensel standartları geliştirmek üzere ahlaki konuları 

incelemekte ve kurumlardaki yaygın uygulamalara odaklanmaktadır. Bir toplumdaki ortak 

kültürel değerlere odaklanan iş etiği; yönetsel düzeyde belirli ilkeler, kurallar ve ahlaki 

standartlar çerçevesinde alınan ya da alınması talep edilen kararları açıklamaya çalışmaktadır 

(Dowling ve Schuler, 1990: 163). Bununla beraber iş yaşamında yöneticilerin karşı karşıya 

kaldığı belli başlı etik davranış sorunları arasında; dürüstlüğe ve adalete uygun olmayan 

davranışlar, temel düzeyde insan haklarına uymayan saygısız tutum ve davranışlar, ayrımcılık, 

psikolojik taciz/yıldırma, emeği hor görme ve aşağılama, yasada boşluk olan hukuk dışı 

istekler ve uygulamalar, rüşvet, yolsuzluk, zimmete para geçirerek haksız kazanç sağlama ve 

kayırmacılık gibi hususlar yer almaktadır (Demirkaya, 2013: 317). Bu gibi tanımlanmış 

sorunlar karşısında atılması gereken ortak ve evrensel adımlar, meslek etiği çatısı altında 

birleştirilmiştir.   

Meslek etiği, meslekleri uygularken uyulması gereken davranış kurallarını tanımlamaktadır. 

Meslek sahiplerinin bu belirlenmiş davranış kodlarına uyması zorunlu tutulmaktadır. Meslek 

etiği açısından bağlayıcı olan unsur, bu kuralların evrensel içerikte hazırlanması ve dünyanın 

her yerinde aynı standartlar ile bağlayıcılık yaratmasıdır. Meslek etiği, aynı mesleği yapan 

kişilerin birbirleri ile ya da müşterileri ile ilişkilerinde standart davranış kurallarına 

uyulmasını gerektirmektedir (Çiftçi, 2015: 227). Bu nedenle meslek etiği çerçevesinde ortaya 

konmuş ilkelerin ve davranışların açık bir şekilde tanımlanması ve belirli alanlarda yazılı 

kurallar ile güvence altına alınması beklenmektedir. Örneğin; her bilim dalının kendine has 

etik kodları olmasının yanı sıra sanat etiğinden tıp etiğine, siyaset etiğinden çevre etiğine, 

bilişim etiğinden medya etiğine kadar belirli her disiplin için tanımlanmış ortak ilkeler de 

bulunmaktadır. Söz konusu bu ilkeler, bireylerin anlayış veya inisiyatiflerine göre değil, 

evrensel ölçekte kabul gören genel geçer kavramlar ışığında geliştirilmektedir (Lamberton ve 

Minor, 1995: 326). Bu nedenle özellikle de meslek etiğine ilişkin belirlenen ilkelerin, evrensel 

nitelikte olması beklenmekte ve meslek etiğine yönelik kuralların herkesi kapsayıcı şekilde 

hazırlanıp istek ve beklentilere her zaman yanıt vermesine ve kolayca değişmemesine dikkat 

edilmektedir.  

Halkla ilişkiler meslek etiği ise halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanıp uygulama aşamasında 

gözetilecek evrensel çapta kabul edilen standart davranışları ve eylem planlarını içermektedir. 

Halkla ilişkilerde etiğin amacı, işletmenin ve paydaşlarının çıkarlarının yanı sıra hedef 

kitlelerin çıkarlarını da savunmak ve mesleğin, işletme ile hedef kitleler arasında dengeleyici 

bir köprü görevi görmesini sağlamaktır. Bu amaçla halkla ilişkiler, bir meslek olarak 

uygulanmaya başladığı günden itibaren etik kodlar düzenlenmeye ve çağın gereklerine cevap 

verir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Somer’e (1987: 6) göre modern halkla ilişkiler 

mesleğinin kurucusu Edward L. Bernays tarafından 1923 yılında yayımlanan ‘Kamuoyunun 

Kristalleşmesi’ isimli kitapta halkla ilişkilerin haber verme, tanıtım ve duyurum ile sosyal 

sorumluluk işlevlerinde etik kurallar kaleme alınmış ve bu konulardaki standartlar meslek 

etiği çerçevesinde tartışılmıştır. Yine halkla ilişkilerde önemli isimlerden biri olan Ivy Lee ise 

‘İlkeler Bildirisi’ ile halkla ilişkilerde uyulması gereken ve beklenen etik ilkelere dikkat 

çekmiştir (Güllüoğlu, 2006: 151).  

Halkla ilişkilerde meslek etiği, belirli dernekler tarafından gündeme alınmış ve bugün halen 

geçerli mesleki etik kodları tanımlanmıştır. Ancak ulusal ve uluslararası halkla ilişkiler 

derneklerinin, halkla ilişkiler mesleğinde uygulamaları denetlemekten ziyade Antik 

Yunan’dan beri kabul edilen erdemleri içerdiği söylenebilmektedir. Mesleğin imajını 

güçlendirmek için faaliyet gösteren derneklerin ve bu derneklerin belirlediği etik kodların ve 
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ilkelerin, halkla ilişkiler mesleğinde etiğin özümsenmesi için oluşturulduğu açıktır. Ulusal ve 

uluslararası halkla ilişkiler dernekleri tarafından belirlenen ve paylaşılan tüm kurallar ve 

normlar, evrensel açıdan ortak değerlere işaret etmektedir (Okmeydan vd., 2018: 40). 

Dolayısıyla halkla ilişkiler meslek etiğine yönelik etik kuralların ve kodların uluslararası 

boyutta ele alınıp evrensel düzenlemeler içermesi beklenmektedir. Bu nedenle özellikle de 

meslek etiğine ilişkin belirlenen ilkelerin, herkesi kapsayıcı şekilde hazırlanıp çağın 

gereklerine uygun ve kalıcı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 5 Kasım 2010 tarihinde 

Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) üyeleri tarafından belirlenip kabul edilen ve 2011 

yılına uyarlanmış olan IPRA Davranış Kuralları, dernek üyelerince tüm dünyada halkla 

ilişkiler mesleğini uygulayan uzmanlar için tavsiye edilmiştir. Bahsedilen kuralların 1961 

Venedik Kuralları ile başlayan, 1965 Atina Kuralları ile devam eden ve nihayetinde 2007 

Brüksel Kurallarını sağlamlaştıracak nitelikte olduğu görülmektedir (IPRA, 2022). 

IPRA DavranıĢ Kuralları 

Halkla ilişkiler uygulayıcıları davranışlarında: 

1. Gözetim 
BM Sözleşmesindeki ve İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesindeki ilkeleri gözlemlemek; 

 

10. ĠfĢaat  
İfşa edilmemiş amaca hizmet eden ve aslında açıklanmamış 

menfaatler sağlayan herhangi bir organizasyon 

oluşturmamak veya bunları kullanmamak; 

2. Dürüstlük 
Bütün süreç boyunca dürüst ve doğru davranarak iletişim 

içinde olduğu kişilerde güveni sağlamlaştırıp sürdürebilmek, 

11. Kâr  
Kamu makamlarından edinilen belgelerin kopyalarını 

üçüncü şahıslara özellikle kâr etmek amacıyla satmamak;  

3. Diyalog  
Diyalog için gereken ahlaki, kültürel ve entelektüel koşulları 

oluşturmak için çabalamak ve ilgili tüm taraflara kendi 

durumlarını ve kişisel düşüncelerini belirtme hakkı tanımak;  

12. Hak ediĢ  
Sağlanan profesyonel hizmet karşılığında, bu hizmetlerle 

ilgili yetkililer dışında hiç kimseden ücret kabul etmemek;  

 

4. ġeffaflık  
Adlarını, kuruluşlarını ve temsil ettikleri çıkarı açıklarken 

açık ve şeffaf olmak;  

13. RüĢvet  
Doğrudan ya da dolaylı olarak kamu görevlilerine, medya 

temsilcilerine veya diğer paydaşlara herhangi bir maddi 

rüşvet ya da diğer tür rüşvet teklif etmemek veya vermemek;  

5. ÇatıĢma  
Olası profesyonel çıkar çatışmalarını önlemek ve çıktığı 

takdirde ise bu tarz çatışmalardan etkilenecek tarafları 

bilgilendirmek; 

14. Etki  
Kamu görevlileri, medya veya diğer paydaşları uygunsuz 

biçimde etkileyebilecek faaliyetleri teklif etmemek ve 

uygulamamak;  

6. Gizlilik  
Kişilere sağlanan gizli bilgilere saygı duymak;  

 

15. Rakipler  
Meslektaşlarının mesleki itibarına kasıtlı olarak zarar 

vermemek;  

7. Doğruluk  
Temin edilen bütün bilgilerin gerçekliğini ve doğruluğunu 

elde etmek için her türlü önlemi almak;  

16. Ayartmak  
Başka bir uygulayıcının müşterisini aldatıcı yollarla 

kazanmaya çalışmamak; 

8. Sahtelik  
Sahte veya yanıltıcı bilgiyi kasten yaymamak için gereken 

bütün çabayı sarfetmek, bunu kasıtlı yapmaktan kaçınmaya 

özen göstermek ve herhangi bir hatayı acilen düzeltmek;  

17. Ġstihdam  
Kamu makamlarından veya rakiplerden personel işe alımı 

yaparken ilgili kuruluşların kurallarına ve gizlilik ilkelerine 

saygı göstermek;  

9. Aldatma  
Aldatıcı ve dürüst olmayan yollardan bilgi edinmemek;  

18. MeslektaĢlık  
Tüm dünyadaki IPRA üyesi meslektaşlar ve halkla ilişkiler 

uygulayıcılarıyla ilgili olarak bu kurallara sadık kalmak. 

IPRA üyeleri bu kuralları onaylayarak, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin bu kuralların ihlaline yönelik disiplin 

prosedürlerine sadık kalmayı ve bunların uygulanmasına yardımcı olmayı kabul etmektedir. 

Kaynak: IPRA, 2022.  

Türkiye’de halkla ilişkiler derneklerinin etik norm saptamadıkları ama bağlı oldukları 

uluslararası derneğin etik ilkelerini ve kodlarını kabul ettikleri bilinmektedir. Dünyada 

faaliyet gösteren beş halkla ilişkiler derneği, hükümet dışı kuruluş niteliği ile etik kodları ve 

normları oluşturmuştur. Bu dernekleri; PRSA (Public Relations Society of America), CPRS 

(Canadian Public Relations Society), PRIA (Public Relations Institute of Australia), PRINZ 

(Public Relations Institute of New Zeland) ve PRISA (Public Relations Institute of Southern 

Africa) olarak sıralamak mümkündür. İlgili dernekler tarafından tanımlanan ve kısa 
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cümlelerle anlaşılır ve açık bir şekilde ifade edilen bu etik kodlar; 15 ya da 20 maddeden 

oluşan ve halkla ilişkiler mesleği icra edilirken gözetilmesi gereken yazılı etik kuralları 

belirtmektedir. Bu kodların amacı, halkla ilişkiler uzmanlarına günlük rutin faaliyetlerinde 

nasıl davranırlarsa ‘etik’ olacakları hakkında bilgi vermektir. Halkla ilişkiler mesleğinin etik 

ilkelerini ve davranış kodlarını belirleyen bu kuralların hepsinin Atina Kodlarından çıkarıldığı 

ve 1965 yılında Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından geliştirildiği 

bilinmektedir (İşler, 2006: 2-3).   

Ancak daha önce de bahsedildiği gibi bir meslek için etik ilkeleri ve kodları belirlemek, o 

meslekte bu kodların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve uymayan işletmelere ya da 

kişilere yaptırım uygulamak anlamına gelmemektedir. Halkla ilişkiler mesleğinde de etik 

kodlar belirlenmesine ve hem ulusal hem de uluslararası halkla ilişkiler dernekleri tarafından 

yazılı kural olarak tanımlanmasına rağmen mesleği ifa eden uygulayıcılar için bağlayıcı 

nitelik sergilemekten uzaktır. Bu nedenle halkla ilişkilere yöneltilen temel eleştiri, mesleğin 

etik açıdan sorunlu ve yetersiz olduğu noktasında birleşmekte ve halkla ilişkiler mesleği 

sıklıkla etik dışı davranışlarla suçlanmaktadır. Bu suçlamalar arasında ise halkla ilişkilerin 

medya ile kurduğu ilişkilerde etik olmayan tutum ve davranışlar ile hedef kitleleri manipüle 

ettiği algısı her zaman ilk sıralarda yer almaktadır.   

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MEDYA ĠLĠġKĠLERĠNDE ETĠK SORUNLAR 

Halkla ilişkiler mesleğinde etik ve halkla ilişkiler mesleğinin etik sorumlulukları gibi 

kavramlar tartışılmaya devam ederken halkla ilişkiler mesleğinin medya ile ilişkilerinde etik 

sorumluluğu da sıklıkla dile getirilmektedir. Selvi ve Altan’a (2016: 293) göre halkla ilişkiler 

uzmanlarının medya ilişkilerini açık ve şeffaf şekilde yönetmeleri ve hem geleneksel hem de 

sosyal medya ilişkilerinde etik açıdan sorunlu konulara duyarlı, bu konular hakkında bilgili ve 

deneyimli olmaları istenmektedir. Günümüzde bilişim teknolojindeki gelişmelere bağlı olarak 

medyada gündem oluşturmak hızlı şekilde mümkün olmakta, bu durum ise işletmeler için 

olduğu kadar hedef kitleler açısından da önemli etkiler doğurmaktadır. Dolayısıyla yaratılan 

gündemin etik dışı, olmayan bir şeyi varmış gibi gösteren veya hedef kitleleri yanıltıcı bir 

içerik taşımaması oldukça önemli görülmektedir. 

Halkla ilişkiler, Sanayi Devriminin bir ürünü olan kapitalizmi ve kapitalist ilişkileri 

meşrulaştıran bir faaliyet alanı ve meslek olarak ortaya çıkmasının ardından her zaman etik 

tartışmalarla birlikte anılmıştır. Medya ilişkileri açısından halkla ilişkilerde etik tartışmalar ise 

yolsuzlukları ve yanlışları ifşa eden gazetecileri bir araya getiren ‘muckraker gazetecilik’ 

anlayışı ile başlamıştır (Bitirim, 2011: 130). Özellikle ABD’de 19. yüzyılın sonundan I. 

Dünya Savaşına kadar geçen süreçte basında tekelleri ve kirli çıkar ilişkilerini açığa çıkaran 

yazılar ile muckraker gazeteciler ve muckracking gazetecilik yaygınlaşmış; bu süreçte 

işletmelerin sansasyonel yazılar ile ortaya konulan yanlışları örtbas etmeye giriştiği, karşıtlığı 

susturmaya çalıştığı, bunun için de medyayı kendileri hakkında iyi haberlerle beslemek için 

para karşılığında eski gazetecileri satın aldığı ve bu satılık kalemler aracılığıyla kendilerini 

medyada iyi gösteren haberler üretilmesine katkıda bulunduğu görülmüştür (Ewen, 1996: 

401). O zamandan bu yana söz konusu iyi haberleri üretmek ise halkla ilişkilerin görevi olarak 

algılanmış ve bu algı günümüzde kökleşip yerleşmiştir. Nitekim işletmeye olumlu imaj 

yükleyen bu iyi haberlerin, halkla ilişkilerde kullanılan ve algıları manipüle eden iletişim 

yöntemleri ile yapıldığına inanılmaktadır.   

Bu noktada halkla ilişkiler mesleği; medyaya aktardığı haberlerde gerçeği çarpıttığı, 

dezenformasyona dayalı içerik ürettiği ve hedef kitlelerin bilincini halkla ilişkiler çalışmasına 

konu olan kurumların veya kişilerin istediği şekilde yönettiği için ‘spin doktorluğu’ (döngü 

doktorluğu) yapmakla ve etik dışı davranmakla suçlanmaktadır. Anlamsal olarak bakıldığı 

zaman spin sözcüğü; eğmek, bükmek, çevirmek, döndürmek ve tornalamak anlamlarına 
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karşılık gelmekte (Görgün, 2006: 306) ve iletişimin dezenformatif hale getirilerek mesajların 

bilerek çarpıtılmasını ifade etmektedir. Aktarılan mesajlarda yanıltıcı içerikler kullanan spin 

doktorlar; dürüstçe iletişime girmezler, bilgiyi kendi ya da iletişim kurduğu işletme veya kişi 

adına saptırıp değiştirirler ve böylece mesajın alıcılarını (hedef kitleleri) aldatırlar (Nel, 2005: 

280). Spin doktorlar, modern medyada var olan zayıflıkları kendi lehine kullanmakta ve 

bunun için en ileri halkla ilişkiler yöntemlerinden yararlanmaktadır. Mesajları, nesnel 

gerçeklik gözetmeden yaymaktan çekinmemekte, mesajlar üzerinde oynayarak amacına 

hizmet edecek en etkili kelimeleri seçip iddiaları gerçekmiş gibi sunarak verileri saptırmakta 

ve algı yönetimi yapmaktadır (Foa, 2006: 207). Bu nedenle halkla ilişkiler mesleği, uzun 

yıllardan beri spin doktorluğu gibi aşağılayıcı terimlerle bir tutulmaktadır (Becerikli, 2008: 

64). Halkla ilişkiler mesleğine yönelik yakıştırmalar, mesleğin etik zemininin zayıflığına da 

gönderme yapmakta ve mesleğin doğasının etikten kopuk olduğuna işaret etmektedir.  

Halkla ilişkilerin medya ilişkilerinde suçlandığı güncel konulardan biri de infodemidir. 

Pandemi sürecinde karşımıza çıkan ve yanlış bilgi salgını anlamına gelen infodemi, sosyal 

medyanın hızlı trafiğinde bilgilerin doğruluk ya da yanlışlık süzgecinden geçirilmeden doğru 

kabul edilmesi sonucunda bilgi kirliliğine dayalı ve yalan haber içerikli mesajların aktarılıp 

yayılmasını ifade etmektedir (Okmeydan, 2021: 183). Infodemi terimi, information (bilgi) ve 

pandemic (salgın) kelimelerinin birleşmesiyle türetilip her ne kadar dünyanın yaşadığı son 

virüs salgınında yayılan yanlış bilgileri tanımlamak üzere kullanılsa da dezenformasyona 

dayalı sahte haberlerin geniş kitlelere hızla yayılarak kitleleri yanlış bilgiler ile olumsuz 

etkilemesi ve yanlış yönlendirmesi anlamını içermektedir (Kırık vd., 2020: 53). İşletmelerin 

hedef kitleler nezdinde görünürlüğünü, bilinirliğini, tanınırlığını, sempatisini, imajını ve 

itibarını arttırmak amacıyla herhangi bir enformasyon içeren mesajların çarpıtılması, 

gerçeklerden uzak şekilde sunulması, dezenformatif veya tamamen yalan içeriklerle kitlelere 

aktarılması infodeminin konusunu oluşturmakta ve uzun dönemde işletmeler için güven, para, 

imaj ve itibar kaybı ile sonuçlanmaktadır. Nitekim sosyal medya ile günümüzde haberler artık 

kolaylıkla doğrulanıp yalanlanabilmekte ve işletmeler lehine oluşturulmaya çalışılan sahte 

algılar ise işletmelere yarardan çok zarar vermektedir. Bu nedenle kurum veya kişiler 

üzerinden geleneksel ve sosyal medyaya aktarılan ya da bu ortamlarda yer alan haberlerin 

halkla ilişkiler uzmanlarının kontrolünden geçmesi ve olası yanlış ya da eksik bilgilendirmeler 

ile hedef kitlelerin yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, hedef kitleleri ile karşılıklı 

güvene, iş birliğine ve anlayışa dayalı ilişkiler kurmayı amaçlayan halkla ilişkiler mesleği 

adına etik bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.     

Bununla beraber bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve görüntü işleme tekniklerinin kolayca 

yapılabilmesi gibi teknolojik ilerlemeler, halkla ilişkiler mesleğinde kullanılan görüntülerin de 

gerçekliği yansıtması gereğinden hareketle hem geleneksel hem de sosyal medyada paylaşılan 

görüntülerin nesnel ve hakiki olması, güven inşa edip sürdürme noktasında önemini 

korumaktadır. Zira halkla ilişkiler mesleğine yapılan etik suçlamalar arasında yanlış içeriklere 

ve sahte görüntülere dayalı bir nesne, kurum ya da kişi için manipülatif imaj oluşturma 

çalışmaları da ilk sıralarda yer almaktadır. Erdoğan ve Alemdar’a (2005) göre halkla ilişkiler 

mesleği, bilinç endüstrisinin önde gelen işlevsel araçlarından biri olarak kitlelerin bilincini 

yanıltmak ve istenen mesajlara inanmalarına neden olacak şekilde bilinci yönlendirerek ele 

geçirmek amacından dolayı mesleğin temas ettiği ürünleri, hizmetleri, kurumları ve kişileri 

popülerleştirmek için gerçek imajları üretilmiş ve kurgulanmış sahte görüntülerle 

değiştirmekte ve bu sayede gerçeği kendi çıkarları doğrultusunda yeniden biçimlendirip isteğe 

göre inşa etmektedir. Bu noktada sahte görüntülerle manipüle edilmiş imajların halkla ilişkiler 

yöntemlerinden yararlanarak oluşturulması ise Baudrillard’ın hiper gerçeklik kavramına 

gönderme yapmaktadır. Hiper gerçeklik ile gerçek ve kurgu/sahte arasındaki sınırların iç içe 

girdiğini ve bu ikisi arasındaki ayrımın ortadan kalktığını, her şeyin gerçeğin bir temsilini 
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ifade eden simülasyona dönüştüğünü vurgulayan Baudrillard (2014), bilişim teknolojilerinin 

yardımı ile imaj üretmenin artık çok kolay olduğuna ve kurgulanmış görüntülerle üretilen 

sahte imajların gerçekliğin yerini aldığına işaret etmektedir. Halkla ilişkiler mesleği ise hedef 

kitlelerle ilişki kurup sürdürmek için sembollerin, imajların ve içeriklerin üretildiği bir araç 

olarak görüldüğünden aktarılan mesajlar veya paylaşılan görüntüler ile kitlelerin zihinleri 

biçimlendirilmektedir (Cova, 1996; Mickey, 1997). Dolayısıyla bir meslek olarak halkla 

ilişkiler, günümüzde hakikatin kendisinden çok daha önemli hale gelen ve çok daha fazla 

talep gören imajları yaratmakta ancak gerçeğin kendisini sunmaktan ziyade gerçeği bozup yok 

etmektedir (Ströh, 2007). Bu vurgu, karşılıklı iletişimi başlatıp etkileşimi sürdüren ve etik 

kodlar ile etik standartlardan hareket eden modern bir yönetim işlevi olarak (Martinelli, 2011: 

34) tanımlanıp idealize edilen halkla ilişkiler mesleğinin pratikteki eksiklerini veya mesleğe 

yöneltilen mevcut ve potansiyel etik suçlamaların yoğunlaştığı noktaları bir kez daha 

karşımıza çıkarmaktadır.  

Belirtilen faktörlere ek olarak halkla ilişkiler mesleğinde medya ilişkilerini sağlamlaştırmak 

ve halkla ilişkileri yapılan nesne, kurum ya da kişi için olumlu haber üretmek amacıyla rüşvet 

vermek, medya mensuplarına çeşitli çıkarlar sağlayan imtiyazlarda bulunmak, profesyonelliği 

yıpratacak yakın ilişkiler kurmak, medyaya bilinçli olarak yalan, sahte veya yanlış içerikleri 

aktarmak, hukuk mevzuatının dışına çıkıp kurum ve kişiler için saldırgan içerikler üretmek 

gibi yanlış anlamalara ve güven zedelenmesine yol açacak tüm eylemler de halkla ilişkilerin 

medya ile kurduğu ilişkilerde kaçınması ve dikkatli olması gereken etik sorumlulukların 

başında gelmektedir.  

Adıgüzel (2017: 32-33), halkla ilişkiler mesleği odağından medya ilişkilerinde kaçınılması 

gerekenleri şu şekilde özetlemiştir: Yapılan haberi beğenmemek ve ilişkileri bozacak 

derecede tepki vermek, medyada yer alabilmek için haberi reklam olarak kullanmak, gazete 

ve gazetecileri ayırarak eşit davranmamak, medya üst yönetimini her basın toplantısında 

görmek istemek, para karşılığı işletme adına olumlu haber yaptırmaya çalışmak ve ilişkilerini 

bu amaç için kötüye kullanmak, gazetecilere eşitliği bozacak ölçüde pahalı hediyeler ile 

rüşvet vermek, gazeteye ve gazeteciye göre cevap hakkı kullanıp bir gruba daha ayrıntılı diğer 

gruplara daha az bilgi vermek, gazetecinin haber kaynaklarını öğrenmeye çalışarak gazeteciyi 

bunu açıklamaya zorlamak ve zor durumda bırakmak, medya temsilcilerini çalıştığı kuruma 

şikayet etmek veya bununla tehdit etmek, halkla ilişkiler uzmanına haber vermeden medyaya 

açıklama yapmak, medya ilişkilerini halkla ilişkiler uzmanına bırakmamak veya uzmanların 

sürekli işine karışmak, kayıtlara geçmemesi kaydıyla gizli bilgi vermek, bireysel veya 

kurumsal olarak yakın olunan medya kuruluşlarına haber sızdırmak, medya ile ilişkileri halkla 

ilişkilerin en önemli sorumluluk alanlarından biri olarak görmemek. Burada yer verilen ya da 

benzer içerikli davranışlar, halkla ilişkiler mesleğinin medya ile ilişkiler konusundaki önemli 

zayıflıklarına işaret etmekte ve bu konularda mesleğin etik yönden güçlendirilmesine duyulan 

ihtiyaca da ışık tutmaktadır.   

Bu noktada Erdoğan (2006: 23); medyanın yansız, nesnel, doğru ve dengeli temsil, gerçek 

habercilik refleksi ve clickbait (tık tuzağı/olta haber) içeriklerinden kaçınması ile medya 

etiğine uygun hareket edilebileceğinden bahsederken her meslek gibi halkla ilişkiler 

mesleğinin de medya ile kuracağı ilişkilerde sözü edilen bu etik çerçevenin ve etik 

standartların dışına çıkılmamasına dikkat edilmesi gerektiğinin özellikle altını çizmektedir. 

Özü ilişki yönetimi olan ve hedef kitleleri ile karşılıklı destek, kabul, iş birliği ve anlayış 

geliştiren etkileşimlere odaklı halkla ilişkiler mesleğinin, medya ile ilişkilerde çizilen etik 

standartların dışına taşmaması ve var olan çerçeveye uygun davranması günümüzde hem bir 

mesleki zorunluluk hem de sürdürülebilir medya ilişkilerinin yapılandırılıp uygulanması 

açısından önem taşımaktadır.    
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Temel amacı işletmeler ile hedef kitleler arasında iletişim kurup bu iletişimin 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu sayede işletmeye olumlu bir imaj ve itibar kazandırarak 

işletmenin kârlılığını arttırmak olan halkla ilişkiler, günümüzün modern bir yönetim 

fonksiyonudur. Halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu olarak kabul görmesi, halkla ilişkiler 

mesleğinin yönetim odaklı kararlarında ve uygulamalarında etik konulardan bağımsız 

düşünülememesini beraberinde getirmektedir. Halkla ilişkiler adına yapılan ve zaman zaman 

büyük tartışmalar yaratan etkinlikler, mesleğin etik performansını zan altında bırakabilmekte 

ve mesleği, ciddi eleştiriler ile suçlamaların hedefi haline getirmektedir. Halkla ilişkilerin 

kapitalizmin işlevsel araçlarından biri olması, bu mesleğin etik kaygılar gütmediğine yönelik 

yaygın bir yanlış kanaati beslemektedir. Oysa işletmeler ve hedef kitleler arasında karşılıklı 

etkileşimi, iş birliğini, ortak çıkarları gözeterek işletmenin varlığına meşruiyet 

kazandırmaktan sorumlu bir meslek olarak halkla ilişkilerin yolu her zaman etik kavramı ile 

kesişmektedir. Halkla ilişkiler mesleğini etik ilkelere ve standartlara bağlı kalarak uygulayan 

profesyonellerin varlığı, mesleğe atfedilen bu yaygın ve yanlış kanıların düzeltilip mesleğin 

adının ve imajının temizlenmesi açısından oldukça önemli rol oynamaktadır.     

Halkla ilişkiler mesleği açısından etik davranışların sorgulandığı konuların başında meslek 

uzmanlarının medya ile kurduğu ilişkiler gelmektedir. Halkla ilişkiler çalışmalarının öznesi 

olan kurumlar ve kişiler, hedef kitlelere doğru yollardan ve etkili yöntemlerle ulaşmak için 

medyada temsil edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç, halkla ilişkiler mesleğinin medya 

ile kurduğu ilişkilerin her şeyden önce etik ve sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir. 

Günümüzde medya ilişkileri dendiğinde geleneksel ve sosyal medya birlikte anlaşılmakta ve 

medyanın dönüşen yapısı ile etik konusu da yeni boyutlar kazanmaktadır. Bilişim 

teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucu geleneksel medyanın, sosyal medyaya doğru evrildiği 

görülmektedir. Binark ve Bayraktutan’a (2013: 25-26) göre geleneksel medyadaki güncel 

gelişmelerin yanı sıra sosyal medya araçlarının çoğalıp çeşitlenmesi, sosyal medyadaki içerik 

üretiminin oldukça fazla ve hızlı olması, sosyal medyanın medya krizlerine olan yatkınlığı 

gibi faktörler, günümüzde medya ilişkilerinin geleneksel ve sosyal medya olmak üzere 

bütünsel bir şekilde etik sorunlar çerçevesinde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle 

halkla ilişkiler mesleği, medya ilişkilerindeki etik boyuta sosyal medyayı da dahil edecek 

şekilde genişlemekte ve mesleğe yeni sorumluluklar yüklenmektedir (Özgen, 2011: 102).  

Bu bağlamda halkla ilişkiler mesleği kapsamında önemli noktalardan birini oluşturan medya 

ilişkileri için dikkat edilmesi gerekenleri şu başlıklar altında toplanmaktadır (Çöklü, 2004; 

Özkan, 2009): Medya çalışanları gerek duydukları zaman halkla ilişkiler uzmanlarına 

ulaşabilmeli, medya ile ilişkilerde anahtar kelime güven olduğundan halkla ilişkiler uzmanları 

medya çalışanları ile doğru, açık ve dürüst iletişim kurmalı, medyanın kamuoyunu 

bilgilendirme görevi göz önüne alınarak halkla ilişkiler uzmanları kamuya şeffaf bilgi 

aktarmalı ve medyanın kamuoyu adına merak edilenleri dile getirdiği aracılık görevinde 

medya çalışanlarının soruları yanıtsız bırakılmamalı, tüm medya kurumları ve mensuplarına 

karşı adaletli ve eşit davranılmalı, hiçbirine ayrımcılık yapılmamalı ve bu hissi yaratacak 

yanlış temaslardan kaçınılmalı, medyayı doğru haberlerle bilgilendirip beslerken haber taze 

kalacak şekilde zamanlamaya dikkat edilmeli ve medyaya yeni ve güncel bilgiler hızla 

aktarılırken uygun formatta içerik sunulmalıdır.   

Halkla ilişkiler mesleği ve medya ilişkileri doğrultusunda çizilen genel çerçeveye uygun 

olacak şekilde halkla ilişkiler ve medya arasında kurulup sürdürülmesi amaçlanan sağlıklı ve 

etik bir ilişkide dikkate alınması gereken önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

- Halkla ilişkiler mesleğini icra eden uzmanlar tarafından geleneksel ve sosyal medyaya 

aktarılan haberler doğru ve gerçek olmalı, haber içeriklerinde dürüstlükten ödün 
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verilmemeli, halkla ilişkiler mesleğine yönelik güven kırıcı yanlılıktan ve abartılardan 

sakınılmalı, 

- Halkla ilişkiler faaliyeti yapılan kurumlar ya da kişilerle ilgili önemli durumlar halkla 

ilişkiler sözcüsü tarafından dile getirilmeli, herhangi bir bilgi saklanmamalı, 

açıklamalar soru işareti bırakmayacak kadar yalın ve herkes tarafından anlaşılır olmalı, 

- Geleneksel medyada olduğu gibi sosyal medyada kurum adına üretilen içeriklerin yanı 

sıra imaj oluşturmaya hizmet eden görseller gerçek olmalı, gerçeği yansıtmalı ve 

başka kurumları ya da kişileri küçük düşürücü içerikler ve görüntüler kullanılmamalı, 

- Geleneksel ve sosyal medyada yalan, yanlış, eksik, asılsız ve manipülatif haber 

içeriklerine ve haber görsellerine yer verilmemeli ve infodemiden kaçınılmalı, 

- Yanlış olduğu ispatlanan haberler için mutlaka düzeltme yapılmalı ve bu düzeltmenin 

ilgili taraflara ulaştığından emin olunmalı, 

- Hiçbir haber içeriği ve görüntü izinsiz kullanılmamalı, izin alınmadan medyaya 

yansıtılmamalı ve içeriklerin izinli olup olmadığı mutlaka medya temsilcilerine 

bildirilmeli, 

- Halkla ilişkiler çalışmalarının merkezinde yer alan kurumlara ve kişilere ait web 

sayfaları veya sosyal medya sayfaları sürekli güncellenmeli, medyanın ilgisini çekecek 

değişiklikler, bilgiler ve görseller bu sayfalarda ilan edilerek medya çalışanları için 

ayrıntılı bilgi alabilecekleri irtibat numaraları veya bağlantı noktaları (linkler) 

aktifleştirilmeli, 

- Halkla ilişkiler uzmanı tarafından kuruma olumlu imaj ve itibar yaratmak ve kurumun 

geniş kitlelere tanıtılması amacıyla yazılan basın bültenleri ile basın bildirileri tüm 

medya kuruluşuna dağıtılmalı ve düzenlenen basın toplantıları/basın konferansları, 

basın gezileri, basın resepsiyonu ve röportaj gibi çeşitli etkinliklere ideoloji ayırt 

etmeden her medya kuruluşu davet edilmeli, 

- Geleneksel ve sosyal medyanın doğası halkla ilişkiler uzmanı tarafından iyi ve doğru 

şekilde analiz edilmeli, halkla ilişkiler uzmanı medyanın çalışma dinamikleri hakkında 

bilgi sahibi olmalı ve bu dinamiklere uygun davranma pratikleri geliştirmeli,  

- Güncel eğilimler doğrultusunda halkla ilişkiler ve medya arasındaki ilişkileri geliştirip 

güçlendirmek ve eksik kalan yönleri desteklemek adına belirli aralıklarla uzmanlık 

alanlarına göre akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar, halkla 

ilişkiler uzmanları ve medya temsilcileri ile arama konferansı niteliğinde bilimsel 

toplantılar düzenlenip sorunlara yönelik ortak akıl üretilmelidir.    

Söz konusu öneriler, halkla ilişkiler ve medya ilişkilerinin etik bir zeminde inşa edilip 

sürdürülmesi hususunda oldukça önem taşımaktadır. Öte yandan yukarıda yer verilen öneriler, 

yalnızca halkla ilişkiler ve medya ilişkilerini geliştirmekle sınırlı değildir. Bu öneriler, aynı 

zamanda halkla ilişkiler mesleğinin etik kodlarını ve standartlarını iyileştirerek mesleğe 

yönelik olumsuz algıların ve düşüncelerin giderilmesi için de elzemdir. Nitekim halkla 

ilişkiler mesleği kendi meşruiyetini, etik ikilemler ve sorunlar karşısında gösterdiği tutum ile 

sergilediği davranışlar üzerinden sağlamaktadır. Bu nedenle halkla ilişkiler mesleğine 

atfedilen küçümseyici yorumları ve kanıları düzeltip desteklemenin yolu, halkla ilişkiler 

mesleğinin etik ilkelerine ve standartlarına uygun davranmaktan geçmektedir. Dahası, yetersiz 

kalan etik kodların ve standartların güçlendirilmesi hem halkla ilişkiler ve medya arasındaki 

ilişkileri geliştirmekte hem de halkla ilişkiler mesleğine meşruiyet kazandırmaktadır.      
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ABSTRACT 

The structure of the international political system and international relations in the 

contemporary time has been defined by the concept of globalization. The starting point of 

globalization remains a subject of debate amid scholars of international relations and historian 

equally, however, the growth and its acceleration has been propelled by some factors. These 

factors have equally been influential in defining the present template of international system 

which makes up the impact of the factors. This work is a discuss on how the factors have 

influenced globalization and the impacts each factor has had on the international system. 

Keywords: Globalisation, international, system, international system 

 

INTRODUCTION 

”Globalization” which refers to the emerging of an international network, belonging to an 

economic and social system After the Cold War. The term began to be used to describe the 

world becoming more interdependent in its economical and informational dimension 

globalization "is the process of the shrinking of the 

world, the shortening of distances, and the closeness of things. It allows the increased 

interaction of any person on one part of the world to someone found on the other side of the 

world, in order to benefit. In 2000 the International Monetary Fund has identified four basic 

aspects of globalization: trade and transactions, capital movements and investment, migration 

and movement of people and the spreading of knowledge
1
. Also, globalization means the 

spread of communication production and connection technologies throughout the world.  

The origin and development of globalization Globalization in historical perspective. 

The starting point of globalization is relative based on the opinion of various 

researchers. Most researchers into globalization recognize that its origins are to be 

traced more or less deeply in history, though there are diverse views as regards the 

exact starting point. To some historians globalization has been going on either 

since the first movement of people out of Africa into other parts of the world; or 

since the 3rd millennium BC or since the so-called Axial Age in the 1 st 

millennium BC; or only from the Great Geographical Discoveries; or in the 19th 

century; or after the year 1945; or only since the late 1980s with various stance of 

justification
2
. What can be defined as globalization or the world system can be 

traced back to over 2000 years when the AfroEurasian world-system became 

connected from one end to the other by trade links. By the late 13th century it had 

reached its culmination point (for the pre-capitalist epoch), and in the late 15th 
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century it began its explosive expansion with the result that between the 16th and 

19th centuries it became a truly planetary World System
3
. Globalization can be 

said to have gone through different phases such as Local links Till the 7th –6th 

millennium BCE, Regional links From the second half of the 4th –6th millennium 

till the 4th millennium BCE, Regional-continental links From the second half of 

the 4
th

 millennium BCE to the first half of the 1
st
 millennium BCE, 

Transcontinental links From the second half of the 1st millennium BCE to the late 

15th century CE, Oceanic (intercontinental) links From the late 15th century to the 

early 19th century, Global links From the early 19th century to the 1960s and 

1970s, and the Planetary links From the last third of the 20to the mid-21st 

century
4
. The peculiarities of the Afroeuroasia system which  set the pace for what 

can be described as the modern globalization are;  Diffusion of innovations from 

one part of  the world to the other, Development of trade links which served as a 

facilitating factor for interaction and exchanges, and  Global communications in 

the 1st millennium and the early 2nd millennium CE
5
. The last two phases of the 

afroeuroasia world system which are the planetary World System between 15th-

18th centuries and the industrial World System and mature globalization from the 

19th century to the 20th century is mostly characterized as the beginning of 

globalization. The industrial world system stage and the mature globalization is 

referred to as the period when globalization got accelerated which brought the 

world into the present status quo. The status quo of the world system can be 

described as an interdependent societies that are built and joined together through 

networks that can be described as the accelerator of globalization. In essence, one 

end of the world is easily influenced by the other and vice versa and the ease of 

interaction has been facilitated by these factors. 

Factors responsible for globalization and how? 

The globalization of the world has been accelerated by some factors; especially 

more during the period that can be characterized as the second episode of 

globalization within the last two centuries, which started at the aftermath of World 

War II (WWII) and continues today. The first episode began around the mid-19th 

century and ended with the commencement of World War I WWI)
 6

. Influential 

factors in the acceleration of globalization is not something that is alien to the 

present world; however there has been what  can be named a recycle of factors and 

advancement  in its  mode of existence  at every stage in the history of human 

society.  What can be regarded as the accelerator of globalization has been a 

feature of globalization at every stage of globalization. The factors are; Trade, 

transportation, telecommunication, information technology, international politics, 

and Neoliberal Policies and FDI. 

Technology as an accelerating factor of globalization 

The daily living of man has been made easier over time with the act of man’s 

mastery of his environment. This has led to development overtime and has been 

the sole factor driving globalization from inception. For example in nearly every 

corner of the world, from Mumbai to Madrid, one cannot enter a café or walk 
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down the street without seeing someone talking, texting, or surfing the Internet on 

their cell phones, laptops or tablet PC. Information Technology (IT) has become 

ubiquitous
7
. Increase in technological innovation over the past two centuries has 

been the influential factor of transportation, telecommunication and information 

technology as accelerator of globalization. Globalization of the world today could 

be viewed in the purview of movement of goods, people, information and culture 

which is all driven by technological innovation. 

Transportation as a technological agent for acceleration globalization. 

Transportation is the process of moving goods and people from one place to 

another, to increase the volume of goods and the number of people that can be 

moved and efficiency, humankind constantly innovates the process, turning it from 

an aid to a driver of globalization
7
. This has seen innovation from the use of 

animals, ships, rail system, automobile, and aeroplane. Modern transport 

revolution not only saves time but also dramatically reduces transport costs as a 

percentage of the value of the goods shipped, in the process strengthening the 

performance and profits of the trading firms
8
. 

 

An evidence of development that transportation has caused to globalization is 

High-speed passenger and freight trains can carry thousands of people and millions 

of tons of goods from China to Germany in less than 24 days, compared with 

taking over a month 

by sea
8
. Also less number of days is required for the air transportation. 

Transportation as an agent of globalization has been instrumental in facilitating the 

volume of export and imports of good and likewise movement of goods between 

countries. 

Telecommunication as a technological agent for the acceleration of 

globalization 

Telecommunication is defined as the “transmission of signs, signals, messages, 

writings, images, sounds and intelligence by wire, radio, optical or other 

electromagnetic systems
9
. This has been influential in accelerating globalization 

through innovation in the transmission of information. Telecommunication 

technology has made remarkable advancements, particularly in the past two 

centuries starting with the discovery of the telegraph to today’s Internet. Although 

sending messages were cumbersome and required the installation of posts and 

wires, telegraph messages were quickly sent and received. Today, the Internet 

allows people, companies, and governments to send questions and replies to 

answers on matters relating to trade, investment, and other 

globalization issues in a matter of seconds
10

. 

Information technology as a technological agent for the acceleration of 

globalization 

Information technology refers to the use of computers and the Internet to bank, 

retrieve, send, process, and disseminate information, a process closely related to 

telecommunication technology
11

. IT is a driving factor in the process of 

globalization. Improvements in the early 1990s in computer hardware, software, 
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and telecommunications greatly increased people’s ability to access information 

and economic potential. While advancements in Internet-based tools over the past 

five to ten years, such as social networking websites, twitter, and other Web2.0 

applications are changing the way people use and share information for personal, 

political, and commercial purposes. IT drives the innovative use of 

resources to promote new products and ideas across nations and cultures, 

regardless of geographic location. Creating efficient and effective channels to 

exchange information, IT has been the catalyst for global integration
12

. 

International trade Accelerating globalization 

International trade is the exchange of capital, goods, and services between 

nations
14

. This involves the transference of goods and services and its exchanges 

between nations. This can be referred to as one of the great driver of globalization 

as it was instrumental in driving the interaction of the countries of the world. 

The favourable trading environment changed with the outbreak of the World War 

I. The liberal global economic order collapsed and quantitative restrictions (QRs) 

and tariffs became rampant among the belligerents
15

.  However, after the end of 

the World War II, the international community joined hands and the Bretton 

Woods system was conceived by some of the brainiest economists of that period, 

which included John Maynard Keynes. The General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT) began operation in 1948; the multilateral trade regime evolved 

almost ceaselessly. Among the international fora, the GATT system was exclusive 

in that it brought its entire membership together to negotiate a common set of rules 

to govern international trade, and in the process promote free trade. These 

negotiations are conducted during “rounds” of multilateral trade negotiations 

(MTNs). Eight rounds of MTNs were held under the sponsorship of the GATT, 

which succeeded in liberalizing multilateral trade by lowering the tariff barriers
16

. 

Multilateral trade exploded after the early 1960s. In constant 2000 dollars, it 

expanded from $1 trillion per annum in 1970 to $10 trillion in 2004 (GEP, 2007). 

It picked up momentum since the mid-1990s and increased from $5.17 trillion to 

$11.98 trillion between 1995 and 2006
17

. 

Foreign direct Investment as Globalization Agent 

The increase in international t5rade was also instrumental in aiding foreign direct 

investment (FDI), FDI is influenced by the principle of comparative advantage, in 

that firms invest abroad because of lower production costs. A country’s high tariff 

rates might also be an incentive for foreign firms to invest in it. With rapid growth 

in FDI, operations of transnational corporations (TNCs) have expanded briskly. 

TNCs are widely regarded as agents of economic globalization
18

.  FDI flows 

increased in the 1980s by 14 per cent annually and by more than 20 per cent 

annually in the 1990s, reaching a peak level of US$1.4 trillion in 2000. The 

dotcom crisis in 2001 – caused largely by the internet bubble – sharply reduced 

FDI flows. These flows started to recover in 2004 and reached 

their previous peak again in 2007
19

. In 1969 there were around 7,000 of them in 

the world; today, there are 82,000 MNCs, whose subsidiaries and foreign affiliates 

are responsible for around 33% of world exports
20
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Along capitalism has been foreign direct investment with Multinational 

Corporation and transnational cooperation spread throughout the globe. One of the 

national policy of economic development strategies of Sir John A. Macdonald, 

Canada’s first prime minister, was to impose a 33% tariff policy to block US 

manufactured goods, which was responsible for the surge in American foreign 

investment in the latter part of the 1800s. Rather than pay the tariff, US firms 

invested in the newly formed country, accessing the Canadian and British Empire 

markets through the “back door
20

. In recent time the market has been jointly 

dominated by the Chinese multinationals along with their Western and Japanese 

counterparts. 

International politics as an accelerator of globalization 

Contributing to the growth of globalization is the international politics and the 

organization that has trailed it over time. The structure of the international political 

system paved way for the dominance of capitalism before the second world war 

and its aftermath was instrumental in breeding two competing world of socialism 

and capitalism. The end of the USSR in the 1990 kick-started what can be 

described as the dominance of capitalism ideology fully with massive flow of FDI 

and neo liberal thought in the nuke and cranny of the world.  

After WW II, the United Nations was established to prevent future wars 

and improve relations between nations. To do so, member countries ceded some of 

their sovereignty to the supranational institution
21

. The organization of the 

international politics in the structure provided by the united nation has been 

influential in providing a breeding ground for the cross interaction of the world 

and growth of globalization. This has further been aided by the regional 

organization and sub regional organization which are also working towards 

globalization of the world. 

 

1. Impact of globalization on the international political system 

 

The impacts of globalization on the international system are written in how the 

world has become more globalized. However globalization of the world cannot be 

said to be a positive thing only as there are negative effect also. The impact of 

globalization on the international system are; Increase in GDP, Acceleration of 

Technological Advancement, Market transparency, Increased competition, 

Investment and capital flows, Foreign trade, Spread of technical know-how, 

Cultural integration, Loss of cultural identities, Unemployment, Human insecurity 

(spread of diseases), and Affects local industries (in third world countries). 

Increase in GDP 

In the 1960s, the countries that embraced globalization are said to have recorded 

an annual average economic growth rate of 4.7%, favourably compared with those 

that did not participate in the process at 1.4%.30 The economies of the “four Asian 

tigers,” South Korea, Taiwan, Hong Kong, and Singapore, owed their “developed” 

economy status by integrating into the global economy, growing at an average 
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annual rate of over 7% from 1962 to the late 1990s, because exports accounted for 

over 150% of their GDP
22

.  

Acceleration of Technological Advancement 

American companies’ capital and technology are said to be responsible for 

Canada’s rapid industrialization in the nineteenth and twentieth centuries. That 

might also be true in the case of the “four Asian tigers,” South Korea, Hong Kong, 

Taiwan, and Singapore in that imported US and British technologies were 

instrumental in spurring fast economic growth and narrowing the technological 

gap with the two countries
23

. 

Market transparency 

About 8-10 years ago, software companies could develop a product, market it at 

home, and then quietly start to sell their technology in overseas markets, often 

going after one market at a time. With the Internet, however, a product or a 

business concept is there for everyone to see, as a result, competitors in overseas 

markets are able to replicate the product or service
24

. 

Increased competition 

As domestic companies have to fight out foreign Competition, they are forced to 

raise their standards and levels of concern about customer satisfaction issues, in 

order to survive in the global market. This on-going fight creates competition in 

the market and a situation where the best and the fittest only can survive
25

 

Investment and capital flows 

The flow of foreign trade and capital. India has been one of the most developing 

countries with more cash and investment flow than Indian companies which have 

been performing well, both in India and offshore, have attracted a lot of foreign 

investment, thus pushing up the reserve of foreign Exchange available to India. 

Trade flow also increased 12-fold in the past fifty years as a result of the removal 

of natural and artificial barriers
26

. 

Spread of technical know-how, 

Interaction between one country and the other has led to the transfer of technical 

know-how in the form of multinational, FDI among others, also this has been 

aided by the information technology age as well as the cross interaction if citizens 

in migration. This is responsible for the rise of tiger economy and the emerging 

market. 

Cultural integration and loss of cultural identity 

Globalization of the world has over time led to the superimposition of a culture on 

another which leads to the loss of culture of some other region. This is evident in 

the massive acceptance of the western culture in some African society while the 

western culture is embraced fully. 

Human insecurity (spread of diseases) 

Globalization leads to many cross border crimes such as: drugs, weapons, woman 

and children trafficking and also to modern day slavery. The outcome of this 

includes the spread of sexually communicable disease like HIV/Aids and other 

social vices. The free movement between the boundaries of each country today has 

come with surge in cross border crimes and created tension in many hot spots 
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wherein, the population growth are not met with increase in means of livelihood, 

Improvements in infrastructures, Security and general economic activities
27

. 

 

Conclusion 

The international political system has become framed by the factors of globalization at 

every stage globalization has been through.  This has been propelled more by 

technological innovation in recent time as the world continues its sojourn to become a 

global village. The impact of this factors define the international system both 

positively and negatively, the positive rate can be said to outweigh the negative. 

However, recent trend in the international system has seen efforts of deglobalization 

from the major proponents. This is seen in the effort of Brexit and likewise the foreign 

policy of president trump in defining his administration. 
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ÖZET 

İslam dininde hac farîzasını yerine getirmek için uğranması zorunlu olan ve aynı zamanda Hz. 

Muhammed’in ömrünü geçirdiği iki şehir Mekke-i Muazzama ve Medine-i Münevvere tarih 

boyunca bütün İslam devletleri için önemli olmuştur. Bu mukaddes şehirlere hâkim olan 

devlet İslam’ın hâmisi konumuna gelmiştir. Büyük bir şeref ve ayrıcalık getiren bu konuma 

XIII-XVI. yüzyıllar arasında önce Bahrî Memlükler ve ardından Burcî Memlükler sahip 

olmuş, her iki dönemde de Memlükler Haremeyn’e hizmetten geri durmamışlardır. Nitekim 

Memlük sultanları Hâdimü’l-Haremeyn olarak anılmışlardır. 

Devletin ekonomik ve siyasî yönden bunalımda olduğu dönemlerde bile Haremeyn’e hizmet 

ihmal edilmemiştir. Hacıların ve Mekke ile Medine halkının ihtiyaçları, güvenliği ve refahına 

azamî ölçüde ihtimam gösterilmiştir. Memlük Devleti sultanları ve emîrleri hacılar ve halka 

hizmet ile yetinmemiş, aynı zamanda bu mukaddes beldelerdeki yapıların bakımı, onarımı ve 

yenilerinin yapılması, su kaynaklarının onarılması ve yenilerinin açılması gibi hizmetlerde de 

bulunmuşlardır. Ayrıca bu hizmetlerin devamlılığı için çeşitli vakıflar kurmuşlardır. Memlük 

sultanlarının Mekke emirlerine gönderdikleri hil’at ve mersumlar, halka göndermiş oldukları 

hediyeler ve yardımlar Haremeyn üzerindeki hâkimiyetlerini pekiştirmiştir. Memlük sultanları 

her sene Mekke’ye mahmil göndermişlerdir. Genellikle hac kafilesiyle birlikte yola çıkan ve 

kafilenin en önünde yer alan mahmil, tezyin edilmiş bir devenin üzerinde taşınan, içi boş, 

süslü bir sandıktır. Mahmil, gönderen sultanın bölgedeki hâkimiyetini temsil eder. Nitekim 

Mekke emiri mahmil alayını bizzat karşılar ve mahmili taşıyan devenin ayağını öperdi. 

Mahmil ile birlikte Beytullah’ın üzerine örtülmesi için özel olarak hazırlanmış kisve de 

gönderilirdi. Bütün bunlar Haremeyn’in hâmisi olan devlet için şeref ve güç ifadesidir.  

Memlükler ile aynı dönemde tarih sahnesinde bulunan bütün İslam devletleri Haremeyn’e 

hizmet etme şerefine nail olmak için azmetmişlerdir. Bu çabalar diplomatik ilişkileri de 

etkilemiştir. Bu şerefi kimseyle paylaşmak istemeyen Memlük sultanları ile muasırı olan 

Yemenli Resûlîler arasında kisve gönderme ve Kâbe’ye asma konusunda gerginlik çıkmıştır. 

Benzer bir durum Timurlu meliki Şahruh ile de yaşanmıştır. Şahruh defalarca Mekke’ye kisve 

göndermek istemiş, bu isteği bazen sert bir üslup ile bazen de hediyeler ile gönül alarak geri 

çevrilmiştir. Osmanlı Devleti ve İlhanlılar ile Memlükler arasında da Haremeyn’e hizmet 

noktasında ilişkilerin etkilendiği olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, müslümanlar için önemi haiz olan iki mukaddes şehre yapılan 

hizmetlerin siyasî, askerî ve diplomatik anlamda sağlamış olduğu avantajları belirlemek, aynı 

zamanda bu üstünlüğe sahip olmak için verilen çabaların devletler arası ilişkileri nasıl 

etkilediğini ortaya koymaktır. Çalışma 1250 yılından 1517 senesine kadar tarih sahnesinde 

varlık göstermiş ve kurulduktan kısa bir süre sonra İslam’ın hâmisi konumuna gelmiş olan 

Memlük Devleti’ni merkeze almıştır. Mekke ve Medine’yi hâkimiyeti altında bulunduran 

Memlükler ile muasır devletler arasında Haremeyn’e hizmet etme yarışından diplomatik 

ilişkilerin ne şekilde etkilendiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışma yapılırken ana 
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kaynaklar ve konu ile ilgili yapılmış araştırmalardan faydalanılarak elde edilen veriler ve 

görseller sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslam Devletleri, Memlükler, Osmanlılar, Timurlular, İlhanlılar, 

Resûlîler, Haremeyn, Mekke, Medine, kisve. 

DIPLOMACY EFFECT OF SERVICE TO ALHAREMEYN 

 

ABSTRACT 

In the religion of Islam, it is obligatory to perform the pilgrimage and at the same time 

Mecca's al-Masjid al-Haram and Medina's al-Masjid an-Nabawi, the two cities where Prophet 

Muhammad spent his life, have been important for all Islamic states throughout history. The 

state that dominated these holy cities became the protector of Islam. This position, which 

brought great honor and privilege, was first held by the Bahri Mamluks and then by the Burji 

Mamluks between the 13th and 16th centuries. In both periods, the Mamluks did not refrain 

from serving Alharemeyn. Mamluk sultans were known as Custodian of the Two Holy 

Mosques. 

Even when the state was in economic and political depression, the service to the Haremeyn 

was not neglected. The needs, safety and welfare of the pilgrims and the people of Mecca and 

Medina was given the utmost attention. The sultans and amirs of the Mamluk State were not 

content with serving the pilgrims and the people, but they also provided services such as the 

maintenance, repair and construction of the structures in these holy towns, the repair of water 

sources and the opening of new ones. Various foundations were established for the continuity 

of these services. The hil'at and mersums sent by the Mamluk sultans to the Emirs of Mecca, 

the gifts and aids they sent to the people reinforced their dominance over Alharemeyn. They 

sent mahmil to Mecca every year. The mahmil, which usually sets out with the pilgrimage 

convoy and is at the front of the convoy, is an empty, ornate chest carried on a decorated 

camel. Mahmil represents the dominance of the sending sultan in the region. As a matter of 

fact, the Emir of Mecca personally greeted the mahmil regiment and kissed the foot of the 

camel carrying the mahmil. Along with Mahmil, a specially prepared cloak was sent to cover 

the Beytullah. All this is an expression of honor and power for the state, which is the patron of 

Alharemeyn. 

All Islamic states that were on the stage of history at the same time as the Mamluks 

determined to have the honor of serving the Alharemeyn. These efforts have affected 

diplomatic relations. Tensions arose between the Mamluk sultans, who did not want to share 

this honor with anyone, and the Yemeni Resulies, who were their contemporaries, about 

wearing a covering and hanging it on the Kaaba. A similar situation was experienced with the 

Timurid melik Shahruh. Shahruh wanted to send the Kiswa to Mecca many times, but this 

request was rejected, sometimes strictly and sometimes with gifts. The relations between the 

Ottoman Empire and the Ilkhanids and the Mamluks were also affected in terms of serving the 

Alharemeyn. 

The aim of this study is to determine the political, military and diplomatic advantages of the 

services provided to two holy cities, which are important for Muslims, and to reveal how the 

efforts to have this superiority affect interstate relations. The study has existed on the stage of 

history from 1250 to 1517 and has centered the Mamluk State, which has become the 

protector of Islam shortly after its establishment. It will be tried to determine how the 

diplomatic relations were affected by the race to serve the Alharemeyn between the Mamluks, 

who had Mecca and Medina under their domination, and the contemporary states. While the 
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study is being conducted, the data and visuals obtained by making use of the main sources and 

researches on the subject will be presented. 

Keywords: Islamic States, Mamluks, Ottomans, Timurids, Ilkhanate, Resulies, Alharemeyn, 

Mecca, Medina,  the Kiswa. 

 

GİRİŞ 

Mescid-i Harâm’ın yer aldığı Mekke ile Mescid-i Nebevî’nin bulunduğu Medine şehirleri iki 

mukaddes belde anlamına gelen Haremeyn olarak anılmaktadır (Buzpınar & Küçükaşçı, 

1997). 

Mekke ve Medine İslam tarihi boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Hac ve umre için 

Müslümanların bu iki şehri ziyaret etmeleri, Haremeyn’i hakimiyeti altında bulunduran 

devletler için hem dinî hem de siyasî bakımdan çeşitli imtiyazlar sağlamıştır. Dolayısıyla 

tarihteki bütün Müslüman devletler Haremeyn’e ilgi duymuşlardır (Doğan, 2013). 

Haremeyn’in hâkimiyetini elde bulundurmak, söz konusu devlete İslam’ın hâmisi konumunu 

kazandırıyordu. Bu durumun sağladığı avantajlar arasında askerî gücün artması da yer 

almaktadır. Memlükler Devleti’nin sultanı Baybars’ın (1260-1277) 1260 yılında Hülâgû Han 

ile yapmış olduğu savaşta Irak ve Anadolu’daki Türklerin büyük bir kısmı Türklüğün ve 

İslam’ın temsilcisi olarak gördükleri Memlük sultanına destek vermişlerdir (Sümer, 1970). 

Hakimiyetin getirmiş olduğu üstünlüğün yanı sıra Haremeyn’in güvenliği, bakımı, hacıların 

emniyeti ve ihtiyaçlarının giderilmesi hâkim devletin yerine getirmesi gereken 

sorumluluklardır. Bu bağlamda Haremeyn’in kontrolünü elinde tutan devletlerin sultanları 

Mekke ve Medine’nin hizmetkârı anlamına gelen Hâdimü’l-Haremeyn unvanı ile anılmıştır. 

Bu unvanı ilk kez kullanan Selâhaddîn-i Eyyûbî’den sonra Memlük Devleti sultanları da 

hâdimü’l-Haremeyn sıfatını benimsemişlerdir (Kalkaşandî, 1987; Yavuz, 1997). 

Haremeyn’in hizmetkârı olmak kadar bu sıfatı korumak da büyük önem arz etmekteydi. Zira 

1517 yılında Memlük Devleti sona erip kutsal beldeler Osmanlı hâkimiyetine geçinceye kadar 

Memlük sultanları Haremeyn’e hizmetten geri durmamışlar, her yıl düzenli olarak Kâbe’ye 

mahmil
1
(Erol, 2019) göndermişlerdir (İbn Tağriberdî, 1992; Makrîzî, 1997). Hacıların yol 

güvenliği için önlemler almışlar (Atalar, 1999), iâşeleri için bütçe ayırmışlar (İbn Tağriberdî, 

1992), su kuyuları açmışlardır (Eyüb Sabri Paşa, 2018; İbn Tağriberdî, 1992; Makrîzî, 1997). 

Haremeyn halkına pek çok defa tahıl ve para yardımı yapmışlardır (Makrîzî, 1997). Kâbe’nin 

ve etrafındaki yapıların onarımı (Makrîzî, 1997), yeni yapıların inşası (Eyüb Sabri Paşa, 2018; 

Faroqhi, 1995; Fâsî, 1956; Makrîzî, 1997) Memlük sultanlarının yaptıkları hizmetlerden 

sadece bazılarıdır. 

Haremeyn’e her yıl törenle gönderilen surreler, gönderen devletin bölgedeki hâkimiyetini 

pekiştiriyordu. Dolayısıyla Mekke ve Medine’ye hâkim olan devlet, diğer devletlerin surre 

göndermelerine müsaade etmezdi. Memlüklerin bu nedenle rekabet içerisine girdiği güçler 

arasında Yemenli Resûlîler, İlhanlılar, Timurlular ve Osmanlılar bulunmaktadır. 

 1. Memlükler-Resûlîler Rekabeti 

Mesela Yemenli Resûlîler ile Haremeyn’in hâkimiyetini elinde bulunduran Memlükler 

arasında, surre gönderme konusunda bir rekabet vardı. Bu rekabet, Memlük sultanı I. 

Baybars’ın 668/1269 yılında hacca gitmesi ve surre ile Kâbe örtüsü gönderme hakkının 

                                                            
1 Mahmil: Müslüman hükümdarın gücünü ve hakimiyetinin kudretini simgeleyen, özel olarak süslenmiş bir 
devenin üzerinde Hac mevsiminde Kabe’ye gönderilen içi boş sandık. (Buzpınar, 2009) 
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Memlüklerde olduğunu pekiştirmesine kadar devam etti (Buzpınar, 2009). Nihayetinde 

Yemen meliki Mekke emîri 669/1271 yılında Haremeyn'i istilaya kalkışmış fakat başarılı 

olamamıştır. Baybars’ın 675/1277 senesinde vefatı ile Mısır’da istikrar bozulmuş ve bu 

durum Yemenli Resûlîleri yeniden harekete geçirmişti. Sultan el-Melikü’l-Mansur Kalavun 

önlem alarak Mekke emiri Şerif I. Ebu Numey’den bağlılık yemini ve ayrıca her yıl Mısır’dan 

gönderilen örtü dışında Kâbe’ye hiçbir örtü asılmayacağının sözünü aldı (İbn Fehd 

Necmüddîn, 2005). Giderek artan Memlük hakimiyetinden endişe duyan Ebu Nümey 

yeminini bozarak 687/1288’de bağımsızlık girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı 

(Aydeniz, 2010). 

 

Resim 1: Bir mahmil-i şerif (surre) örneğidir. (TSM.17/610) (Foto: S.TAŞKIN) (Tezcan, t.y., 

s. 333). 
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2. Memlükler-İlhanlılar Rekabeti 

Memlüklerin bir diğer çağdaşı olan İlhanlıların uzun süre tahtta kalan ve devleti güçlenmesi 

için çabalayan hükümdarı Ebu Said Bahadır Han, Sultan Baybars ile anlaşma yapmıştır. Bu 

anlaşmaya göre Memlük Devleti İlhanlı hacılarının Mekke’ye girmesine izin verecek, hac 

mevsimlerinde şehirde her iki hükümdarın sancağı dikilecek ve hutbede İlhanlı sultanının adı 

Memlük sultanından sonra zikredilecekti (İbn Haldun, 1971). Aynı sultanın veziri Emîr 

Çoban, 726’da (1326) Huneyn tarafında hacıların faydalandığı Aynibâzân
2
 suyunu büyük 

kuraklığın yaşandığı bir zamanda Mekke’ye getirtti (Fâkihî, 1986; İbn Kesîr, 1932). Aynı 

zamanda bu suyun düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması için maddî kaynak 

oluşturmuşlardır (Makrîzî, 1997). Böylece Mekkeliler ve hacılar bu sudan uzun yıllar istifade 

edebilmişlerdir (Bilge, 1994). Mısır sultanları diplomatik olarak iyi ilişkiler içinde oldukları 

İlhanlılara izin vermişler, fakat bu girişimden hoşlanmamışlar ve döşenen boru hattının yanına 

yeni bir hat ilâve etmişlerdir (Faroqhi, 1995). 

Memlükler İlhanlı Beylerbeyi Emîr Çoban’a Medine’de bir medrese yaptırması için de izin 

vermiştir. Emîr Çoban bu medresenin ihtiyaçları için bir vakıf kurmayı da ihmal etmemiştir. 

Emîr Çoban vefat ettikten sonra bu medresenin bahçesine defnedilmeyi vasiyet etmiş, fakat 

Memlük Devleti hâkimiyetinde bulunan Medine’nin emiri buna izin vermemiştir. Nihayetinde 

İlhanlı Beylerbeyi Cennetü’l-Bakî’ye defnedilmiştir (Fâsî, 1956; İbn Tağriberdî, 1992). 

3. Memlükler-Timurlular Rekabeti 

Haremeyn’e hâkim olan Memlük Devleti ile hâkimiyetin getirmiş olduğu üstünlüklere sahip 

olmak istediği için aralarında rekabet ve çekişme olan bir diğer devlet Timurlulardır. Nitekim 

833/1430 yılında Timurlu Devleti’nin meliki Şahruh, Memlük sultanı el-Melikü’l-Eşref 

Seyfeddin Barsbay’a elçi göndermiş, Mekke’de bir su kuyusu açtırmak istediğini bildirmiştir. 

Ayrıca o, Kâbe için kisveyi hazırlamak ve Mekke’ye göndermek istiyordu. Şahruh’un 

Timurlu Devleti içinde hâkimiyetini sağlamlaştırmak için seferler düzenlediği bu dönemde 

Memlük sultanına iletmiş olduğu bu isteği Sultan Barsbay tarafından reddedilmiştir (İbn 

Tağriberdî, 1992; Makrîzî, 1997). Şahruh bu konudaki isteğini daha sonraki yıllarda defaatle 

iletmiştir. 836/1432 yılında Kabe kisvesi hazırlatıp göndermek için Sultan Barsbay’a 

gönderdiği mektubu çok büyük bir tepkiye neden olmuştu. Sultan bu istek üzerine adeta 

küplere binmiştir. Tehdit, hakaret ve azarlama dolu bir mektupla Şahruh’un talebine çok sert 

bir şekilde cevap verilmiştir (İbn Tağriberdî, 1992; Makrîzî, 1997). Takip eden yılda Şahruh 

yine elçi göndererek ülkesinde hazırlattığı kisvenin Kabe’nin içine asılması için adak 

adadığını ve adağını yerine getirmek istediğini talep etti. Bu kez elçiyle gönderdiği hediyeler 

kabul edilmesine ve elçiye iyi bir muamelede bulunulmasına rağmen kisve yine kabul 

edilmedi (İbn Tağriberdî, 1992; Makrîzî, 1997). Cevaben şunlar söylendi: “Daha önce de 

bugün de adet olduğu üzere Kâbe’ye sadece Mısır Memlükleri tarafından kisve giydirilebilir. 

Bu adet kanun hükmündedir. Kisve vakıflar tarafından yapılır. Bu konuda herhangi bir 

yardıma hacet yoktur. Eğer Melik adağını gerçekleştirmek istiyorsa kisveyi satsın, o parayı 

Mekke’deki fakirlere dağıtsın. Bu daha fazla insana fayda sağlayacak ve sevabı da daha fazla 

olacaktır.” (İbn Tağriberdî, 1992).  

Defalarca reddedilmesine rağmen Kâbe’ye kisve gönderme isteğinden vazgeçmeyen Şahruh 

838/1434 yılında bu kez Şîrâz eşrafından es-Seyîd Taceddin Alî’yi elçi olarak gönderdi. Bu 

kişi saygın bir aileye mensuptu. Memlük sultanı onu güzel bir şekilde karşıladı ve yer 

öptürmedi (Makrîzî, 1997). Elçi es-Seyîd Taceddin Alî Memlük sultanına verilmek üzere 

hazırlanan hediyeleri Sultan Barsbay’a sunmuştur. Bu hediyeler kıymeti üç bin dinarı bulan 

                                                            
2 Aynizübeyde veya Aynibâzân, Mekke-Tâif yolu üzerinde bulunan suyun Arafat üzerinden Mekke’ye ulaşması 
için Abbâsî Halifesi Hârûnürreşîd’in eşi Zübeyde Hanım tarafından yaptırılan kanaldır (Bilge, 1994). 
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80 ipek atlas kumaş ve bin parça feyruzdan oluşmaktaydı. Ayrıca Sultan Şahruh Kabe’nin 

içine asılması için hazırlattığı kisveyi de göndermişti. Şahruh’un hediyeleri kabul edilmedi, 

fakat Kabe’ye kisve gönderme isteği reddedildi. Sadece Mısır sultanlarının Kabe’yi 

örtmesinin adet olduğu belirtilerek, kendisine bir hediye gönderildi (Makrîzî, 1997). 

Tüccarlarına ve Kahire’deki elçilerine yapılan kötü muamelelerin yanı sıra Kâbe’nin tezyini 

işine iştirak ettirilmemesi gibi durumlar, Timur’un oğlu Şahruh’u diplomaside Memlüklerin 

mücadele içinde olduğu Akkoyunluların tarafında yer almaya yönlendirmiştir (Kopraman, 

1992).  

Melik Şahruh, Kâbe’ye kisve gönderme girişimini el-Melikü’z-Zâhir Seyfeddin Çakmak’ın 

(842-857/1438-1453) tahta geçtiği sene yeniden iletmiştir. Gönderdiği kisve o sene Mısır 

kafilesiyle Mekke-i Mükerreme'ye gönderilip Kurban Bayramı’nda Kâbe'nin içine asılmıştı. 

Eyüp Sabri Paşa’ya göre bunun sebebi Melik Çakmak'ın Acem şahı Melik Şahruh ile ittifak 

etmesi ve Şahruh’un bu ittifaktan memnun kalmasıydı. Sahruh, Arab ve Acem hükümetleri 

arasında oluşan ittifaktan son derece memnun olduğu için, şükran alâmeti olmak üzere Kâbe-i 

Muazzama'ya asılmak üzere kisve göndermiş, ayrıca Haremeyn sâkinlerine de surreler 

göndererek dualar almıştır (843/1439) (Eyüb Sabri Paşa, 2018). 

Resim 2: Kâbe-i Şerif iç perdesinden yapılmış örtü,16-17 vüzyıl. (TSM.24/21Ü5) (Foto: 

S.TAŞKIN) (Tezcan, t.y., s. 336). 

Kâbe’nin dışına asılan örtü dışında içine de bir örtü asılıyordu. Yukarıdaki resim Kâbe içine 

asılan perdeden yapılmış 16-17. yüzyıla dair bir örtüdür. 

4. Memlükler-Osmanlılar Rekabeti 

Osmanlı ile Memlükler arasındaki ilişlere bakıldığında Şeyh Müeyyed (815-824/1412-1421), 

Osmanlı padişahı Çelebi Mehmed ile mektup ve hediye teatisinde bulunmuştur. Sultan 

Çakmak (841-857/1438-1453) ile II. Murad dönemlerinde bu dostluğun kuvvetlendiği 

görülmektedir (Kanat, 2006). Dostluk, 1459 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan 

Mehmed’in hac yolundaki su havuzlarını çoğaltmakla ilgili teklifi ile bozulmuş; Memlük 
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Sultanı Seyfeddin İnal teklifi reddetmiştir (Yiğit, 2004). Bu şekilde ikili ilişkilerde başlayan 

gerginlik daha önce de anlatıldığı üzere, elçi kabulü merasimlerindeki usule aykırı davranışlar 

ve Karamanoğulları ile Dulkadıroğullarına bey tayini gibi meselelerle iyice tırmanmıştır. 

Sonraki sultanlar Hoşkadem (1461-1467) ve Kayıtbay (1468-1495) döneminde ise gerginlik 

had safhaya varmıştır. Her iki devlet de kutsal topraklar üzerinde nüfuz sahibi olmak 

istiyordu. Hac yolları ile Mekke ve Medine’nin hizmeti, Müslümanlar için ayrı bir öneme 

sahipti. Bunların tamiri, genişletilmesi ve benzeri konular, buraların hâkimi olan 

Memlüklerle, büyük bir devlet konumuna gelen ve İslâm dünyası üzerinde etkili olmak 

isteyen Osmanlılar arasında siyasi sürtüşmelere sebebiyet veriyordu. Osmanlılar, buralara 

yatırım yapıp mamur hâle getirmek ve Müslüman dünyada itibarlarını arttırmak isterken 

Memlükler kendi topraklarında başka bir Müslüman devletin müdahalesini reddediyordu. 

Memlüklerin gücünü yitirmeye başladığı Kansu Gavri (906-922/1501-1516) döneminde 

sultanın mukaddes beldeleri ve hac yollarını, Portekiz ve İspanyol saldırılarına karşı 

koruyamaması üzerine Mekke emîri, Osmanlılardan yardım istemiştir. Bu istek üzerine 

Osmanlı sefer düzenlemiştir. Söz konusu seferin sonucunda Memlükler ile Osmanlılar 

arasındaki diplomatik ilişkiler iyice gerilmiştir (es-Seyyid, 2001). 

SONUÇ 

Haremeyn’e hâkim olmak ve bu mukaddes beldelere hizmet etmek şeref kabul edilmekte ve 

askerî, dinî, siyasî anlamda bir üstünlük sağlamaktadır. Bu üstünlüğü elde etmek isteyen 

devletler arasında rekabet ve çekişme ortamı oluşmaktadır. Yemen meliki ile Memlük 

sultanları arasındaki çekişmeler sonucunda Yemen meliki Mekke emiri ile anlaşmış ve 

Mekke’yi istilaya kalkışmıştır. Aynı şekilde Timurlu meliki Şahruh ile Barsbay arasında 

görüldüğü gibi Haremeyn’e hizmet teklifinin defalarca geri çevrilmesi Şahruh’un diplomaside 

Memlüklerin aleyhine kararlar alması sonucunu doğurmuştur. Nitekim Şahruh, Memlüklerin 

mücadele içinde olduğu Akkoyunlular ile ittifak yapmıştır. Bununla birlikte Haremeyn’e 

hâkim olmak isteyen bu iki devlet arasındaki ilişkilerin ılımlı olduğu zamanlarda Timurlulara 

hizmet konusunda izin verilmiştir. İlhanlılar ile de benzer durumlar yaşanmıştır. Anlaşma 

gereği İlhanlı hükümdarının adı hutbede Memlük sultanından sonra zikredilmiş, hizmete izin 

verilmiştir. Gücü elden bırakmak istemeyen Memlükler yapılan hizmetlere bir hizmet daha 

ekleyerek hakimiyetini hissettirmiştir. Bazen de bu hizmetlerin yapılmasına izin vermek 

zorunda kalmışlardır. Devletin zayıfladığı dönemde Osmanlı’nın hac yollarını koruması için 

sefer düzenlemesine müdahale etmemişlerdir. Devlet arası ilişkilerde Haremeyn’e hizmetin 

öneminin haiz olduğu anlaşılmaktadır.   
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ABSTRACT 

In the present paper, using a subordination result given by H.S.Wilf in 1961 we obtain some 

interesting subordination relations for a certain subclass of analytic functions defined by 

Gegenbauer polynomials. While we obtain the main theorem, we consider coefficient estimate 

which was obtained by  B. Venkateswarlu et.al.. For some special parameters, one can obtain 

some results which were found by other mathematicians.  

Key words : Subordination result, analytic function, univalent function, Gegenbauer 

polynomials. 

1. INTRODUCTION 

Let A  denote the class of analytic functions of the form 

2

( ) n

n

n

f z z a z




                                                                (1) 

in the unit disc  : 1  U z z . Let  S  denote the subclass of A , which consists of 

functions of the form (1) that are univalent and normalized by the conditions

(0) (0) 1 0f f     in .U   

A function f S  is said to be in the class 
* ( )S   of starlike functions of order   if it satisfies 

the condition 

'( )
Re

( )

zf z

f z


 
 

 
  ;     0 1,z U    . 

We write 0S S  *( ) which is the class of starlike functions. 

Furthermore, a function f S  is said to be in the class ( )K   of convex functions of order   

if it satisfies the condition 

''( )
Re 1

'( )

zf z

f z


 
  

 
  ;     0 1,z U    . 
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We write 0K K( )  which is the class of convex functions. 

Consider that the functions f  and g  are analytic in the unit disc U .  An analytic function 

f   is subordinate to an analytic function g , written ( ) ( )f z g z , if there is an analytic 

function :w U U  with (0) 0w   satisfying ( ) ( ( ))f z g w z . In particular, if g  is univalent 

in U , the above subordination is equivalent to (0) (0)f g  and  ( ) ( )f U g U .  

The class  T ,    0   , was introduced and investigated by Szynal [7] as a subclass of A  

consisting of functions of the form 

                     

1

1

( ) ( , ) ( )f z k z m d m


  ,                                                               (2) 

where 

                                  

 2
( , )

1 2

z
k z m

mz z



 

       ;  1,1m                                               (3) 

and   is a probability measure on the interval [-1,1] . The collection on such measures on 

[a,b] is denoted by  ,a b
P . 

The Taylor series expansion of the function in (3) gives 

                                                   2 3

1 2( , ) ( ) ( ) ...k z m z c m z c m z                                         (4) 

and the coefficients for (4) were given below: 

 

    

2

0 1 2

3

3

( ) 1 , ( ) 2 , ( ) 2 1 ,

4
( ) 1 2 2 1 ,...

3

c m c m m c m m

c m m m

  



   

    

    

    

                                                      (5) 

where ( )nc m  denotes the Gegenbauer polynomial of degree n.  

Let :m A A G  be defined in terms of convolution by  

( ) ( , ) ( ).Gm f z k z m f z    

 

We have  

                                              
2

( ) , ,G m n

n

n

f z z m n a z  




                                                     (6) 

where   
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  1, , ( )nm n c m   . 

In [8],  by making use of the linear operator Gm

 ,  B. Venkateswarlu et.al.. defined a new 

subclass of functions belonging to the class A as follows: 

For 0 1 1 0 0 1k and       , , ,  a function ( )f z A  is said to be in the class 

 , , ,mS k     if it satisfies the condition 

                                 
'( ) '( )

Re 1 ,
( ) ( )

zF z zF z
k

F z F z
    

 
     

 
                                        (7) 

where  

   ( ) 1 ( ) ( ) .m m

λ λG GF z f z z f z  
    

By taking specific values of parameters, one can obtain many important subclasses studied by 

various authors in earlier paper [2-6] 

Also, in [8], B. Venkateswarlu et.al.. obtained the coefficient inequality for the functions in 

this subclass as follows: 

Theorem A: Let ( )f z A   be given by (1) . If  

                    

                                        
     

2

1 1 1 , , 1n n

n

n k A m a    




                                      

(8) 

where   

                                                  , , 1 ( 1) , ,nA m m m n                                                (9) 

then   ( ) , , ,mf z S k    . 

A sequence  
0n n

b



of complex numbers is said to be a Subordinating Factor Sequence if, 

whenever ( )f z  of the form 
2

( ) n

n

n

f z z a z




   is analytic, univalent and convex in U, we 

have the subordination given by 
1

( )n

n n

n

a b z f z





 

with  1 1a   ([1]).  

 

In 1961, Wilf  [1]  showed that   

“The sequence  
1j j

b



is a subordinating factor sequence if and only if  

1

Re 1 2 0n

n

n

b z




 
  

 
 ”.     

(10)  

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 546



 

 

  In this presentation,  we use the above definition and lemma due to Wilf [1]. While we 

obtain the main theorem, we consider Theorem A which were obtained by B. Venkateswarlu 

et.al. [8].  

 

2. MAIN RESULTS 

Let  , , ,mS k     denote the class of functions f A  whose coefficients satisfy the 

condition (8).  We note that    , , , , , ,m mS k S k        . Employing the technique used 

earlier by several authors we obtain the following subordination results: 

 

Theorem 1:  Let  ( ) , , ,mf z S k    . Then  

   

    
1 (1 ) 1 1

( )( ) ( )
1 2 1 (1 ) 1 1

k m m
f h z h z

k m m

   

    

       
        

                     (11) 

for every function h K , and  

    
   

1
Re ( ) 1

2 1 (1 ) 1 1
f z

k m m



   

 
   

        

.                              (12)                             

The constant factor 
   

    
1 (1 ) 1 1

1 2 1 (1 ) 1 1

k m m

k m m

   

    

      

        

 in (11) cannot be replaced 

by a larger one.  

Proof. Let  ( ) , , ,mf z S k     and 
2

( ) n

n

n

h z z c z K




   . Then we have  

   

    
   

     2

1 (1 ) 1 1 1 (1 ) 1 1
( )( ) .

1 2 1 (1 ) 1 1 1 2 1 (1 ) 1 1

n

n n

n

k m m k m m
f h z z a c z

k m m k m m

       

         





                    
                     



 

Thus by definition of Subordinating Factor Sequence, the subordination result (10) will hold 

true if the sequence  

   

    
1

1 (1 ) 1 1

1 2 1 (1 ) 1 1
n

n

k m m
a

k m m

   

    





        
 

          

 

is a subordinating factor sequence with 1 1a  . This is equivalent to the following inequality: 
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Re 1 0.

1 2 1 (1 ) 1 1

n
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a z
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       (13) 

Now, since      1 1 1 , ,nn k A m       is increasing function of n ( 2n  ), we have 
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2 1 (1 ) 1 1
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1 2 1 (1 ) 1 1

2 1 (1 ) 1 1 1
Re 1 1 1 1 1 1 2
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1 2 1 (1 ) 1 1 1 2 1 (1 ) 1 1
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k m m k m m

    

         

       
  

                   

 

1 0 ( 1 )r z r      

where we have also made use of  (8). Thus (13) holds true in the unit disc which proves the 

subordination result (11). The inequality (12) follows from (11) by taking the convex function     

                                   
2

( ) .
1

n

n

z
h z z z

z





  


  

Now let consider the function  

                             
    

2

0

1
( )

1 2 1 (1 ) 1 1
f z z z

k m m



    


 

        

 

 

which is the member of the class  , , ,mS k    . Then by using (13), we have  

   

    
0

1 (1 ) 1 1
( )

11 2 1 (1 ) 1 1

k m m z
f z

zk m m

   

    

      

        

. 

It is easily verified that  

   

    
0

1 (1 ) 1 1 1
min ( )

21 2 1 (1 ) 1 1z r

k m m
f z

k m m

   

    

           
          

. 

Then the constant 
   

    
1 (1 ) 1 1

1 2 1 (1 ) 1 1

k m m

k m m

   

    

      

        

 in (11) cannot be replaced by 

a larger one, which completes the proof of Theorem 1. 
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ABSTRACT 

In 1948, Rabotnov introduced a special function, which known as Rabotnov fractional 

exponential function or briefly Rabotnov function, applied to viscoelasticity. In this 

presentation, we introduce a new subclass of bi-univalent functions associated with Rabotnov 

functions by means of (U,V)-Lucas polynomials.  We obtain estimates on the first two Taylor 

coefficients for functions in this class. 

Key words : Lucas polynomial, bi-univalent function, analytic function, Rabotnov function.  

 

1. INTRODUCTION 

 Let A  denote the class of analytic functions of the form 

2

( ) n

n

n

f z z a z




                                                                (1) 

in the unit disc  : 1  U z z . Let  S  denote the subclass of A , which consists of 

functions of the form (1) that are univalent and normalized by the conditions

(0) (0) 1 0f f     in .U   

A function f S  is said to be in the class 
* ( )S   of starlike functions of order   if it satisfies 

the condition 

'( )
Re

( )

zf z

f z


 
 

 
  ;     0 1,z U    . 

We write 0S S  *( ) which is the class of starlike functions. 

Furthermore, a function f S  is said to be in the class ( )K   of convex functions of order   

if it satisfies the condition 

''( )
Re 1

'( )

zf z

f z


 
  

 
  ;     0 1,z U    . 
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We write 0K K( )  which is the class of convex functions. 

Consider that the functions f  and g  are analytic in the unit disc U .  An analytic function f   

is subordinate to an analytic function g , written ( ) ( )f z g z , if there is an analytic function 

:w U U  with (0) 0w   satisfying ( ) ( ( ))f z g w z . In particular, if g  is univalent in U , 

the above subordination is equivalent to (0) (0)f g  and  ( ) ( )f U g U .  

   

 

It is well known that every function  f S  has an inverse
1f 
, which is defined by  

 1 ( ) ;f f z z z U    

and 

 1

0 0

1
( ) ; ( ) ( )

4
f f w w w r f and r f    , 

where the inverse function 
1f 
 is given by                          

   1 2 2 3 3 4

2 2 3 2 2 3 4

2

( ) ( ) 2 5 5 ... n

n

n

g w f w w a w a a w a a a a w w b w






            .            (2) 

Then we say that the function f S  is said to be bi-univalent in U  if both f  and 
1f 
are 

univalent in U .  Let   denote the class of bi-univalent functions in U

 

given by (1).  The 

aforecited work of Srivastava et al. [1] essentially revived the investigation of various 

subclasses of bi-univalent function class   in recent years. Recently, many authors 

investigated bounds for various subclasses of bi-univalent functions [2-12] Not much is 

known about the bounds on general coefficient na for 4n  . This is because the bi-

univalency requirement makes the behavior of the coefficients of the function f  and its 

inverse 
1g f   unpredictable.  In the literature, only few works determine general coefficient 

bounds na
 
for the analytic bi-univalent functions. 

Lucas, Dickson, Chebyshev, Lucas-Lehmer, Fibonacci and Lucas-Lehmer 

polynomials all have a lot of interest in current research. These polynomials are essential in 

mathematics and have a wide range of applications in combinatorics, number theory, 

numerical analysis and other fields. As a result, they’ve been thoroughly researched and many 

generalizations have been made (see, for more details, [19-25]). 

In [26], Lee et.al gave the following definitions for Lucas polynomials: 

Let ( ) ( )U x and V x  be polynomials with real coefficients. The (U,V)-Lucas polynomials 

 , ,U V tL x  are defined by the recurrence relation  

                                  , , , , 1 , , 2 2 .U V t U V t U V tL x U x L x V x L x t   =                                    (4) 

The first few Lucas polynomials can be found in the following way:  
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(5) 

Let 
    

tL x
M z  be the generating function of the (U,V)-Lucas polynomial sequence  , ,U V tL x . 

Then  

      
 

   , , 2
0

2

1t

t

U V tL x
t

U x z
M z L x z

U x z V x z






 

 


   
   

 
.                         

(6) 

In 1948, Rabotnov [13] introduced a special function applied to viscoelasticity. This 

function, known today as the Rabotnov fractional exponential function or briefly Rabotnov 

function, is given by: 

 

   
 

(1 )

,

0

( ) ; , ,
1 1

n n

n

z
z z z

n




 




    

  
   .                                

(7) 

The Rabotnov function is a particular case of the familiar Mittag-Leffler widely used 

in the solution of fractional order integral equations or fractional order differential equations. 

The relation between the Rabotnov and Mittag-Leffler functions [14] can be written as 

follows  

 1

, 1 ,1( )z z E z 

       

where E is Mittag-Leffler and α, λ, z ∈ C. Various properties of the generalized Mittag-Leffler 

function can be found in [15-18]. Rabotnov function in (7) doesn’t belong to the class A . So, 

it is natural to consider the normalization of the Rabotnov function for 0 0and      

defined by                              

   
 

  

1

1

11

1
, ,

2

1
1 , .

1

n

n

n

R z z z z z z U
n






   



    
        

   


    
                 

  
 

Geometric properties, including convexity, close-to-convexity and starlikeness, for the 

normalized Rabotnov function  ,R z   were recently investigated by Eker and Ece in [28].  

In [27], Amourah et.al considered the linear operator 
, :V A A       defined by  
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where α ≥ 0 and λ > 0.  

In this presentation, motivated by the work of Amourah et.al [27], we introduce a new 

subclass of bi-univalent functions associated with Rabotnov functions by means of (U,V)-

Lucas polynomials.  We obtain estimates on the initial Taylor coefficients for functions in this 

class. 

2. MAIN RESULTS 

We begin by defining the new subclass  , , ;R x    involving Rabotnov function with 

(U,V)-Lucas polynomials.   

Definition 2.1 A function ( )f z   given by (1) is said to be in the class  , , ;R x     if the 

following subordinations are satisfied:  

       
1 1

U V t xL

V f z
V f z z V f z M z

z

 
     

 
   

, , ( )

,
, ,

( )
( ) ( ) ( )                        (9) 

and 
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V g w
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w

 
     

 
   

, , ( )

,
, ,

( )
( ) ( ) ( )                      (10) 

where  0 0   , , ,  and the function the function 1g f   is given by (2). 

We recall the following lemma to prove our main result: 

Lemma 2.1 [29]  If  
1

n
n

n

w z p z




( ) is analytic in the unit open disc U with 0 0 1w w z ( ) , | ( ) |  

then  

2
1 11 1 1np p p n   | | ; | | | | ; . 

Now, we give our main result. 

Theorem 2.1 Let f  be given by (1) belongs to the class   , , ;R x     . Then 
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Proof Since  α,λR , ;f x  , there exist two analytic functions u  and v  in U  with 

   0 0 0    ,u v   and    1 1z  ,  u v w   for all z w U,  given by 

   
1 1

z      and      n n
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n n
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   .  From Lemma 2.1 we have  

1 1  n nc and d  .  In view of (9) and (10) we have  
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After some simple calculations, we deduce 
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Thus, upon comparing the corresponding coefficients in (13) and (14), we have 
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From (15)  and  (17), we get 
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If we add (16 ) and (18) we obtain  
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After calculations, we have           
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Then taking the absolute value to the above equation and from  1 1  n nc and d  , we 

find 
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which gives the bound for 2a . 

 Now, to estimate the bound for 3a , we can use (16) and (18). So we have  
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From (19) and (20), we  obtain 
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 which gives the bound for 3a . 
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DNA TEMELLİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ERİME (HRM) YÖNTEMİNİN 

GIDA ANALİZLERİNDE KULLANIMI 
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ÖZET 

Ekilebilir verimli tarım alanlarının artmaya devam eden insan popülasyonu, küresel iklim 

değişikliği, toprak erozyonu, toprakta tuzlanma ve şehirleşme gibi nedenlerle azalması gibi 

başlıca etmenler bireylerin gıdaya erişimini gün geçtikçe güçleştirmektedir. Çiftçiler, gittikçe 

daha fazla gıdaya ihtiyaç duyan dünyayı beslemek için daha dar alanlarda ve daha verimsiz 

topraklarda tarım yapmak ve ektiği ürünlerden daha fazla verim almak zorundadırlar. 

Günümüzde gıda güvenliği, tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden önemli bir etmendir. 

Erişilebilen gıdalarda gıda güvenliği endişesi her geçen gün artan ve insan sağlığı ile birlikte 

ekonomiyi tehdit eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Az miktarda üretimi 

yapılabilen veya özel standartlarda üretimi yapılması gereken (ör: organik gıdalar, coğrafi 

işarete sahip gıdalar gibi) gıda ürünlerinin fiyatları, diğer ürünlerle karşılaştırıldığında görece 

daha pahalıdır. Bu pahalı ürünlere nispeten daha ucuz muadilleri katılabilmekte ve tüketici 

aldatılarak gıda aldatmacası (tağşiş ve taklit) yapılabilmektedir. Bu aldatmaca sonucunda 

tüketicilerde başta alerjik reaksiyonlar ve zehirlenme olmak üzere birçok ciddi sağlık 

sorunları ortaya çıkabilmektedir. Gıda aldatmacasının yanı sıra tüketicinin sağlığını tehdit 

eden diğer bir durum ise gıda ürünlerinde patojenlerin bulunmasındır. Bu durumda sindirim 

sorunları, zehirlenmeler, ciddi rahatsızlıklar ve hatta tüketicinin hayatı tehlike altına 

girebilmektedir. Bu nedenlerle hem gıda aldatmacasının hem de gıdalarda bulunan 

patojenlerin hassas, hızlı, güvenilir, modern ve ekonomik yöntemlerle belirlenmesi ve 

tüketiciye ulaşmadan engellenmesi son derece önemlidir. Tüm canlıların genetik bilgilerini 

taşıyan DNA, son derece stabil bir moleküldür. DNA ayrıca gıda işleme süreçlerinden 

proteinlere kıyasla daha az etkilenen bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle gıda analizlerinde 

DNA temelli yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi son on yılda sıklıkla karşılaşılan bir 

durumdur. Gelişen teknolojiyle birlikte moleküler biyolojide kullanılan cihazların 

modernleşmesi ve güncelleştirilmesi, araştırıcılara yeni yöntemler geliştirebilmeleri için 

imkân sağlamaktadır.  Yüksek Çözünürlüklü Erime (High Resolution Melting – HRM), 

canlıların genomlarında bulunan çift iplikçikli kısa DNA dizilerine yüksek sıcaklık 

uygulanması sırasında DNA’nın erime davranışlarındaki değişimi (kinetiği) analiz eden ve 

oluşan bu farklılıklara göre canlıları birbirinden ayıran bir yöntemdir. Bu erime davranışı 

canlıya ait DNA’da bulunan guanin-sitozin bazlarının sayısına ve hedef amplikonun 

uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu yöntem ile canlıların DNA dizilerindeki 

birkaç nükleotitlik farklar, bu canlıları birbirinden ayırt etmede kullanılabilmektedir. 

Literatürde bu yöntem kullanılarak hem gıda aldatmacasının belirlendiği hem de gıdalarda 

patojen varlığının çok düşük oranlarda bile tespit edilebildiği birçok çalışma mevcuttur. Bu 

çalışmada amacımız, HRM analizini detaylı bilgiler vererek tanıtmak, literatürde HRM 

yönteminin gıda analizlerinde en güncel kullanım örneklerini vermek, birbirine oldukça yakın 

türlerin bu yöntem ile nasıl ayırt edilebildiğini açıklamak, gıdalarda patojen organizmaların 

bu yöntem ile nasıl tespit edildiğini incelemek ve HRM yönteminin gıda analizlerinde 

kullanım potansiyelini tartışmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yüksek Çözünürlüklü Erime, HRM, Gıda analizi, Gıda aldatmacası. 
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EMPLOYING DNA BASED HIGH RESOLUTION MELTING (HRM) METHOD TO 

FOOD ANALYSIS 

ABSTRACT 

The access of individuals to food is getting harder day by day due to the main reasons such as the 

decrease in arable agricultural lands due to the increasing human population, global climate 

change, soil erosion, soil salinization and urbanization. To feed the world, which needs more and 

more food, farmers must cultivate in narrower fields and less productive soils and get more out of 

the crops they plant. Today, food safety is an important factor that threatens human health all over 

the world. The concern of food safety in accessible foods is a phenomenon that increases day by 

day and threatens human health and economy. The prices of food products that can be produced in 

small quantities or that need to be produced in special standards (e.g. organic foods, foods which 

has protected designation of origin certificate) are relatively more expensive compared to other 

products. Relatively cheaper equivalents can be added to these expensive products and food 

adulteration can be made by deceiving the consumer. As a result of this deception, many serious 

health problems, especially allergic reactions, and poisoning, can occur in consumers. In addition 

to food adulteration, another situation that threatens the health of the consumer is the presence of 

pathogens in food products. In this case, digestive problems, poisoning, serious ailments and even 

the life of the consumer can be endangered. For these reasons, it is extremely important to detect 

both food adulteration and pathogens in foods with sensitive, fast, reliable, modern, and 

economical methods and prevent them before they reach the consumer. DNA, which carries the 

genetic information of all living things, is an extremely stable molecule. DNA is also less affected 

by food processing processes than proteins. Due to these features, the development of new DNA-

based analysis methods in food analysis has been frequently encountered in the last ten years. The 

modernization and updating of the devices used in molecular biology, together with the 

developing technology, provides the researchers with the opportunity to develop new methods. 

High Resolution Melting (HRM) is a method that analyses the change in the melting behaviour 

(kinetics) of DNA during the application of high temperature to double-stranded short DNA 

sequences in the genomes of living things and distinguishes living things from each other 

according to these differences. This dissolution behaviour varies according to the number of 

guanine-cytosine bases in the DNA of the living thing and the length of the target amplicon. With 

this method, differences of a few nucleotides in the DNA sequences of living things can be used 

to distinguish these living things from each other. In the literature, there are many studies in which 

food deception is determined using this method and the presence of pathogens in foods can be 

detected even at very low rates. In this study, our aim is to introduce HRM analysis by giving 

detailed information, to give the most recent usage examples of the HRM method in food analysis 

in the literature, to explain how species that are very close to each other can be distinguished by 

this method, to examine how pathogenic organisms are detected in foods with this method, and to 

use the HRM method in food analysis. 

Keywords: High Resolution Melting, HRM, food analysis, food adulteration 
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GİRİŞ 

Gıda güvenliği tüm dünya için her zaman önemli bir sorun olmuştur. Moleküler biyoloji ve 

moleküler genetik alanındaki son gelişmeler, gıdaların içerisine karıştırılan diğer biyolojik 

ürünlerin tespit edilmesine ve hatta patojenik mikroorganizmaların saptanmasını ve 

karakterize edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yeni geliştirilen yöntemler, gıda aldatmacası 

sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını 

mümkün kılabilmektedir. Gıda aldatmacasında tüketiciler için risk oluşturan en yaygın durum 

alerjen gıdaların besin alerjisi olan kişiler tarafından fark edilmeden tüketilmesidir. Alerjik 

reaksiyonların oluşmasını önlemek için tüketiciler alerjileri olan besinleri tüketmekten 

kaçınmalıdır. Gıda güvenliğine ek olarak, gıda kalitesi artan bir sorun olmaktadır. Ticari gıda 

ürünlerinin sadece güvenli değil aynı zamanda orijinal olması gerekmesine rağmen, piyasada 

her geçen gün tağşiş edilmiş yeni gıda maddeleri tespit edilmektedir.  

Ticari gıda ürünlerinin ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uygunluğunu 

doğrulayabilmek için spesifik ve hassas analitik yöntemler gerekmektedir. DNA'nın stabil 

olması nedeniyle, DNA bazlı gıda analizi yöntemleri gıda güvenliği kontrolünde ve gıda 

tağşiş tespitinde artan bir rol oynamaktadır. Son bilimsel makaleler, çift sarmallı DNA'nın 

erime davranışına dayalı gelişmiş bir yöntem olan yüksek çözünürlüklü erime (HRM) 

analizinin yeni ve yüksek potansiyelli kullanım alanı olan bir yöntem olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu çalışmada HRM yönteminin bilimsel temeli ve nasıl çalıştığı üzerinde 

durulurken, HRM analiz yönteminin gıda analizlerinde nasıl kullanıldığı ve yapılan bilimsel 

çalışmaların yorumlanması ve bu yöntemin gelecekte kullanılabilirlik potansiyeli hakkında 

tartışmalara yer verilmiştir.  

 

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ERİME (HRM) 

Çift iplikçikli DNA (double-stranded DNA-dsDNA), oda sıcaklığında son derece stabil bir 

moleküldür. Fakat, artan sıcaklıkla birlikte iplikçikler birbirinden ayrılmaya ve sonucunda iki 

adet tek iplikçikli yapıya dönüşmektedir. DNA’nın %50’sinin tek iplikçikli yapıya dönüşmüş 

halindeki sıcaklık değeri erime sıcaklığı (melting temperature-Tm) olarak 

isimlendirilmektedir. Tm, hem DNA parçasının uzunluğuna, hem de guanin-sitozin (GC) 

içeriğine göre farklılık göstermektedir. GC baz çiftleri birbirlerine üçlü hidrojen bağları ile 

bağlı olduğundan, adenin-timin (AT) baz çiftlerine göre (ikili hidrojen bağı) daha stabildir. 

Yüksek GC içeren DNA parçaları, düşük sayıda GC içeren DNA parçalarına göre daha 

yüksek sıcaklıkta bir Tm değerine sahiptir. Erime eğrisi (Melting curve) analizi, real-time 

polimeraz zincir reaksiyonu (real-time PCR) analizlerinde doğru PCR amplikonlarının 

çoğaldığını teyit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Erime eğrisi analizinin 

gerçekleştirilebilmesi için, dsDNA’yı boyayabilen bir boyanın reaksiyona eklenmiş olması 

gerekmektedir. Bu boyaya örnek olarak SYBR Green, Eva Green, SYTO Green, LC Green 

gibi ticari boyalar verilebilir. Bu boyalar, dsDNA’ya bağlı olmadıkları sürece düşük şiddette 

floresan ışıma yaparlarken, bağlandıklarında ışıma şiddetleri yüksek bir oranda artar. Erime 
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eğrisi analizinde, PCR’ın son düngüsünde tüplerin sıcaklıkları kademeli olarak artırılır ve 

amplikonlardaki dsDNA’nın, tek iplikçikli DNA’ya (single stranded DNA-ssDNA) 

dönüşmesi sağlanır. Bu sırada dsDNA’ya bağlı olan boya çok parlak ışıma yaparken, 

amplikonlar ssDNA’ya dönüştükçe bu ışıma azalır. Bu reaksiyon sırasında ışıma şiddetinde 

olan değişiklikler, real-time PCR cihazı tarafından grafiğe dönüştürülür. Bu grafik sıcaklığa 

karşı floresan ışıma şiddetindeki değişikliği gösterir (Şekil 1). Bu grafikte oluşan tepeciklere 

(peak) erime tepesi (melting peak) denilmektedir.  

HRM analizi, dsDNA’ya bağlanan floresan boyanın yukarıda anlatılan davranışlarının 

bilgisayar yazılımıyla işlenmesi ve farklı uzunluğa veya GC içeriğine sahip DNA 

amplikonlarının birbirinden ayırt edilmesi için ortaya çıkarılmış bir yöntemdir (Reed ve diğ., 

2007).  

  

Şekil 1. Yüksek Çözünürlüklü Erime analizinde sıcaklığa karşı ışıma oranındaki değişim ile 

ortaya çıkan erime eğrisi grafiği. 

HRM uyumlu real-time PCR cihazları ile, amplikonların erimelerinin detaylı analizleri 

yapılabilmekte, bu analizler sonucunda birkaç nükleotitlik fark bile canlıları ayırt etmede 

kullanılabilmektedir. 

 

HRM analiz yöntemi geliştirilmesindeki önemli noktalar 

HRM analizinde ilk aşama, çalışılacak organizmalarda hedef olarak belirlenen DNA 

bölgelerinin, reaksiyona HRM uyumlu boyaların da dahil edilerek PCR ile çoğaltılmasıdır. 

Bunun için HRM analizine uyumlu bir DNA bölgesinin seçimi ve bu bölgenin 

çoğaltılabilmesi için primer setinin tasarlanması gerekmektedir. HRM için primer tasarımı ve 

optimizasyonu, analizin güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önemlidir ve en 

önemli adımdır. HRM analizinde kullanılacak hedef DNA bölgesinin uzunluğunun 300 baz 

çiftinden (bç) daha kısa olması gerekmektedir. Bu değerden daha uzun amplikonlar, erime 

eğrisinde daha küçük farklılıklar oluşturacağından HRM performansını düşürmektedir. 

dsDNA’nın erime kinetiğini direkt olarak değiştirebildiği için HRM performansını etkileyen 
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diğer bir faktör ise reaksiyondaki MgCl2 konsantrasyonudur. Bu nedenle reaksiyon 

karışımındaki MgCl2 konsantrasyonunun iyi bir şekilde optimize edilmesi gerekmektedir. 

HRM analizinde kullanılacak DNA hem bütünlük hem de saflık derecesi olarak güvenilir 

olmalıdır. DNA’nın bütünlüğü elektroforetik yöntemler, saflığı da spektroskopik yöntemler 

ile kontrol edilmelidir. Ayrıca HRM reaksiyonunda kullanılan DNA’lar arasında miktar farkı 

olmamalı, reaksiyon öncesinde DNA miktarları eşitlenerek normalize edilmelidir (Hürkan, 

2021, 2022; Reed ve diğ., 2007; Vossen ve diğ., 2009). 

 

HRM verilerinin analizi 

HRM uyumlu Real-Time PCR cihazlarında gerçekleştirilen analizlerde, PCR ile DNA 

amplikonlarının çoğaltılmasından sonra cihaz bu amplikonlara dereceli olarak artan sıcaklık 

uygular. Bu artış son derece yavaş bir şekilde (örneğin 0,1ºC/2 saniye) uygulanırken her 

sıcaklık uygulamasından sonra cihaz, tüplerdeki floresan ışıma miktarını ölçer ve bu bilgileri 

sayısal bir değer şeklinde kaydeder. Cihaz yazılımı ayrıca bu bilgileri kullanarak erime eğrisi 

grafiği de çizer. Amplikonlar arasındaki uzunluk ve GC içeriği farklılıkları, ölçümü yapılan 

floresan ışıma miktarında ve sonuçta da erime eğrisi grafiğinde farklılıklara neden olmakta ve 

örnekleri birbirinden ayırmaktadır. Oluşturulan grafiklerde üst üste binen çizgiler amplikonlar 

arasında bir farklılık olmadığı, üst üste binmeyen farklı çizgiler ise amplikonlar arasında fark 

olduğu anlamına gelmektedir. Tüm bu ölçüm, grafik çizimi ve amplikonların birbirinden ayırt 

edilmeleri işlemleri HRM cihazı üreticisi tarafından sağlanan (ücretli veya ücretsiz) yazılım 

ile gerçekleştirilmektedir. Bazı yazılımlarda ise elde edilen veriler ile kümeleme analizi 

yapılabilmekte ve örnekler gruplandırılabilmektedir. Kullanılan yazılımda bu özellik olmasa 

bile, excel veri dosyası şeklinde kaydedilebilen işlenmemiş veriler ile harici istatistik 

programları kullanılarak (örneğin XLSTAT, R paketleri gibi) da bu analizler 

gerçekleştirilebilmektedir. HRM analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde sıklıkla betimsel 

istatistik, tek yönlü ANOVA, post-hoc (Tukey, Duncan) gibi yaklaşımlar kullanılmaktadır.  

HRM analiz yönteminin gıda ürünlerinde kullanımı 

Canlıların bulunduğu her alanda kullanım potansiyeli olan HRM analizinin gıda ürünlerinde 

kullanımı, yöntemin ilk tanımlandığı dönemden itibaren hızla artmaktadır. HRM analizinin 

kullanılacağı organizmalara özgü hedef DNA bölgelerinin, bu DNA bölgesini çoğaltacak 

HRM primerlerinin, HRM uygulama şartlarının ve sonuçların analiz edilmesinde kullanılan 

istatistiksel yaklaşımların, ayırt edilmek istenilen organizmalara özgü olarak optimize 

edilebilmesi sayesinde bu yöntemin kullanım alanı neredeyse sınırsızdır. Yöntem gıda 

ürünlerinin orijinalliğinin belirlenmesi, gıda ürünlerinde patojen mikroorganizma varlığının 

tespiti, gıda ürünlerinde bulunan (eser miktarlarda bile) alerjenlerin tespiti, genetiği 

değiştirilmiş gıdaların tespiti, coğrafi işaretli gıda ürünlerinin belirlenmesi gibi birçok gıda 

analizinde hem araştırıcılara hem de laboratuvarlara hızlı, basit, güvenilir ve görece ucuz bir 

analiz imkânı sunmaktadır. Yöntem her geçen gün yeni gıda ürünlerinin tespitinde 

kullanılabilecek şekilde optimize edilmektedir.  
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Akredite ve üretim süreçleri bakımından sürekli denetlemeye tabi tutulan fabrikalar tarafından 

üretilen gıda ürünleri ne kadar sıkı ve çok kontrollü üretim süreçlerinden geçerek güvenilir 

ürün olarak değerlendirilse de benzer ürünler daha küçük çaplı ve hatta izinsiz üretim yapan 

işletmeler tarafından taklit edilebilmekte, içlerine tüketiciyi kandıracak farklı katkı maddeleri 

konulabilmekte ve hatta patojen mikroorganizma veya alerjen ürün bulaştırılabilmektedir. Bu 

durumda tüketiciler çoğunlukla farkında olmadan gıda aldatmacasına maruz kalmakta ve hem 

maddi hem de sağlık açısında zarar görmektedirler. İşte bu riskin önlenmesinde HRM analizi 

ile orijinal ürün kontrolü yapılabilmekte, gıda ürünleri içerisindeki alerjen maddeler ve 

patojen organizmalar belirlenebilmektedir. Böylelikle bu ürünler tüketiciye ulaşmadan tespit 

edilip gerekli koşullarda imha edilebilmektedir. Gıda analizlerinde kullanılan geleneksel 

yöntemlerin güvenirliği (spektroskopik yöntemler, protein analizi temelli yöntemler v.b.) gıda 

ürünlerinde bulunan moleküllerin, gıda işleme süreçlerinden etkilenerek bozunması veya 

yapısal değişikliklere uğraması nedeniyle sorgulanmaktadır. DNA molekülünün gıda işleme 

süreçlerinden düşük oranda etkilenmesi ve tüm canlılarda bulunan evrensel bir molekül 

olması nedeniyle gıda analizlerinde kullanılmasının avantajları oldukça fazladır. HRM analiz 

yönteminde tüm analiz sürecinin tek bir kapalı tüp içerisinde gerçekleştirilebilmesi de dış 

ortamdan bulaşma riskini ortadan kaldırarak analizin güvenirliğine katkı sağlamaktadır. 

 

Gıda ürünlerinde filogenetik olarak yakın ilişkili türlerin ve gıda aldatmacasının tespiti 

Canlı türlerinin tespiti genellikle protein veya DNA analizleri ile yapılmaktadır. Proteinlerin 

stabil yapıda olmaması, yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), elektroforez veya 

immünoanalitik teknikler gibi analiz yöntemlerinin güvenirliğini azaltmaktadır. Buna karşın 

DNA’nın hem işlenmemiş hem de yüksek derecede işlenmiş gıda ürünlerinde stabil olması, 

analizlerin daha güvenilir olmasını sağlamaktadır. Protein temelli analiz yöntemlerinin bir 

diğer dezavantajı da proteinlerin anlatımlarının (ekspresyon), farklı dokularda birbirinden 

farklılık gösterebilmesidir. HRM analiz yönteminin kullanıldığı güncel çalışmalarda, bu 

yöntemin canlı türlerinin birbirinden ayırt edilebilmesi bakımından oldukça ucuz ve yüksek 

verimlilikte olduğu belirtilmektedir (Behrens-Chapuis ve diğ., 2018; Fernandes ve diğ., 2017; 

Ganopoulos ve diğ., 2013; Grazina ve diğ., 2022; Hürkan, 2021, 2022; Madesis ve diğ., 2013; 

Sakaridis ve diğ., 2013a, 2013b; Sun ve diğ., 2017; Thongkhao ve diğ., 2020). 

Mackay ve diğ., (2008) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada HRM yöntemi asma kültür 

çeşitlerinin tanımlanmasında kullanılmıştır. Kullandıkları HRM yönteminde belirledikleri 

DNA hedefleri, dokuz adet mikrosatelit bölgesi olmuş ve hedefledikleri bölgelere ait 

amplikon uzunlukları 129 – 315 bç arasında değişkenlik göstermiştir. Optimize ettikleri HRM 

yöntemi ile araştırıcılar sadece 2 nükleotitlik farklılığa sahip asma kültür çeşitlerini 

birbirinden ayırt edebilmişlerdir.  

Bir başka çalışmada HRM analizi Citrus türleri ve melezlerinin birbirinden ayırt edilebilmesi 

amacıyla kullanılmıştır (Distefano ve diğ., 2012). Bu çalışmada da mikrosatelit markırları 

kullanılmış ve 15 Citrus türü ve melezi ilk olarak kılcal elektroforez (CE) ile birbirinden ayırt 
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edilmeye çalışılmış, başarılı olunamayınca HRM analizine başvurulmuştur. CE analizinde 

amplikonlar arasında uzunluk farkının bulunması durumunda türler birbirinden ayırt 

edilebilmektedir. CE ve HRM ile yapılan analizlerin karşılaştırılması sonucunda HRM 

analizinin, amplikon uzunluklarının aynı olması durumunda nükleotit farklılıklarını da tespit 

edebilmesi nedeniyle daha güvenilir bir yöntem olduğu sonucunda yorum yapılmıştır. 

Hürkan, (2022) tarafından gerçekleştirilen çalışma HRM analizi, bitkiler için evrensel DNA 

barkod bölgesi olarak kabul edilen ITS bölgesini hedefleyerek 35 adet kayısı (Prunus 

armeniaca L.) çeşidinin birbirinden ayırt edilebilmesi amacı ile kullanılmıştır. ITS evrensel 

DNA barkod bölgesinin, HRM analizinde kullanılmak için gerekli amplikon boyutundan daha 

uzun olması nedeniyle çalışmada ITS bölgesinde yer alan ITS1 ve ITS2 parçalarını 

hedefleyen yeni primer setleri tasarlanmış ve uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara 

göre ITS1 bölgesinin 25 kayısı çeşidinden 31’ini, ITS2 bölgesinin ise tüm kayısı çeşitlerini 

birbirinden ayırt edebildiği belirlenmiştir.  

Ay ve Hürkan (2022), tarafından gerçekleştirilen çalışmada gıda aldatmacasının yapıldığı 

antep fıstığı (Pistacia vera L.) üzerine çalışılmıştır. Antep fıstığı toz haline getirildiğinde, 

renk ve doku olarak yine toz haline getirilmiş bezelye (Pisum sativum L.) ile oldukça benzer 

yapıya sahiptir. Ayrıca antep fıstığıfiyat bakımından bezelyeden yaklaşık 7-10 kat daha 

değerlidir. Bu durum, bazı üreticiler tarafından toz antep fıstığı içerisine bezelye eklenerek 

gıda aldatmacası yapılmasına neden olmaktadır. Çalışmada antep fıstığı ve bezelyenin 

kloroplast genomlarında bulunan atpA, rpoC1 ve ycf3 bölgeleri hedeflenerek tasarlanan yeni 

primerler kullanılarak, bu türlerin 90:10, 99:1, 499:1 ve 999:1 (bezelye:antep fıstığı) gibi 

farklı karışım oranlarında  HRM analizi ile birbirinden ayırt edilebilme durumları 

araştırılmıştır. Çalışma sonucunda rpoC1 ve ycf3 hedef bölgelerinin çoğaltılması için 

tasarlanan primerlerin HRM analizinde kullanılması ile antep fıstığı içerisine karıştırılan 

bezelyenin %0,1’lik oranla tespit edilebildiği gösterilmiştir.  

Ganopoulos ve diğ., (2011), kiraz kültür çeşitlerinin birbirinden ayırt edilebilmesi ve coğrafi 

işaretli bir kiraz çeşidi olan ―Tragana Edessis‖, diğer kiraz çeşitlerinden ayırt edilebilmesi için 

HRM analizi yöntemini kullanmışlardır. Çalışmada dört ticari reçel ürünü ve bir bisküit 

ürününü test etmişlerdir. Araştırıcılar beş mikrosatelit bölgesini hedef bölge olarak kullanmış 

ve HRM yönteminin, çalışmada kullanılan kiraz kültür çeşitlerini ve coğrafi işareti alınmış 

çeşidi birbirinden ayırt edebildiğini göstermişlerdir. 

Bir diğer çalışmada araştırıcılar Basmati pirincindeki gıda aldatmacasını HRM yöntemi ile 

belirlemeyi amaçlamışlardır (Ganopoulos ve diğ., 2011b). Araştırıcılara göre HRM analizi 

Basmati pirinci içerisinde, Basmati olmayan pirinci %1 oranına kadar tespit edebilmişlerdir. 

Farklı bir çalışmada ise yine %1’lik bir oranda bakla-mercimek türleri ―Fava Santorinis‖ gıda 

ürünü içerisinde aynı yöntemle tespit edilebilmiştir (Ganopoulos ve diğ., 2012).  

HRM yöntemi ayrıca insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen patojen organizmaların gıda 

ürünlerinde varlığını tespit etmek amacıyla da başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Gıdalarda 

patojen mikroorganizma kontaminasyonu, düşük üretim standartlarında üretim yapılması 
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sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Patojen mikroorganizmaların geleneksel kültüre alma 

yöntemi ile tanımlanması çoğunlukla pratik olmamaktadır. Bunun başlıca nedenleri, yoğun 

laboratuvar işlemleri gerektirmesi ve uzun zaman gerektirmesidir. Bu nedenlerle bu 

mikroorganizmaların kültürü yapılmadan tanımlanması çok önemlidir. Pietzka ve diğ., 

(2011), HRM analizi ile Listera monocytogenes patojenini tanımlayabilmek için 500 bç’lik bir 

hedef bölgeyi seçmiş, 11 farklı serotipi ve 20 referans suşu analiz etmişlerdir. HRM analizi ile 

192 izolattan 15 farklı erime eğrisi elde etmişlerdir. DNA dizi analizi ile yapılan doğrulama 

çalışması ile 15 farklı suşun bulunduğu doğrulanmıştır.  

İnsan sağlığını tehdit eden en önemli patojen organizmalardan biri olan Salmonella türlerinin 

et, kümes hayvanları, yumurta ve süt gibi gıdalar içerisinde varlığının tespiti için de HRM 

yöntemine başvurulmuştur. Bratčikov Maxim & Mauricas M, (2009), yaptıkları çalışma ile 

HRM analizini Salmonella türlerinde serotipleme yapmak amacıyla kullanmışlardır. 

Araştırıcılar iki farklı CRISPR (CRISPR1 ve CRISPR2) bölgesini kullanarak serotipleri ayırt 

etmeyi denemişlerdir. Gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda 49 Salmonella suşunun içinde 46 

tanesini ayırt edebilmişlerdir.  

HRM analizinin gıdalarda patojen mikroorganizmaları tespit edebilmek amacıyla kullanıldığı 

diğer önemli çalışma ise Lilliebridge ve diğ., (2011) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Araştırıcılar HRM yöntemini Staphylococcus aureus patojen bakterisini tiplendirmek 

amacıyla kullanmışlardır. Çalışmada HRM yöntemi altı farklı DNA hedef bölgesinde 

gerçekleştirilmiş ve 94 S. aureus izolatından 268 erime eğrisi elde etmişlerdir.  

 

SONUÇ 

Güvenilir gıdalara erişim sorunu, artan nüfus ile gün geçtikçe artmaktadır. Tüketiciler gıda 

aldatmacası nedeniyle satın aldıkları gıda ürünlerinin içerisinde alerjen maddeler ve hatta 

patojen mikroorganizmalar bulunması gibi durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüketiciyi 

bu tür durumlardan koruyabilmek için gıda ürünlerinde bulunan ve sağlığa zararlı maddelerin, 

tüketiciye ulaşmadan hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Yukarıda 

tartışıldığı üzere mevcut gıda analiz yöntemlerinin pahalı, uzun süren laboratuvar işlemleri ve 

uzman personel gerektirmesi gibi dezavantajlı yönleri, daha hızlı, ekonomik ve güvenilir 

sonuç veren yöntemlerin geliştirilmesi yolunu açmaktadır. HRM yöntemi DNA temelli 

oldukça yeni bir yöntem olmasına karşın, uygulama teknik açıdan oldukça iyi bilinen PCR 

temelli bir yöntemdir. DNA ve PCR temelli olması HRM yönteminin çalışılacak canlı 

grubuna göre optimize edilebilen oldukça esnek bir yöntem olmasını sağlamaktadır. HRM 

yönteminin, kültüre alma gibi uzun laboratuvar süreçlerine ve uzman personele ihtiyaç 

duymaması, standart donanıma sahip moleküler biyoloji laboratuvarlarında uygulanabilir 

olması diğer bir avantajıdır. Analizi yapılmak istenen organizmadan DNA elde edilmesinden 

itibaren kapalı tüp içerisinde gerçekleştirilebilmesi ve az laboratuvar işlemine ihtiyaç 

duyması, kontaminasyon riskini azalttığı gibi yanlış sonuçların elde edilme riskini de 

düşürmektedir.  
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HRM yönteminin başarılı bir şekilde uygulandığı bilimsel çalışmaların ışığında gıda 

analizlerinde yeni organizma gruplarının analiz edilebilmesi için yöntemin optimize edilmesi, 

bu yöntemin kullanılabilmesi için gerekli olan enzim ve DNA boyalarının yerli olarak 

üretilmesi, bu yöntemin ülkemizde de standart bir gıda analiz yöntemi haline gelebilmesi için 

son derece önemli adımlar olacaktır.  
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ÖZET 

Hypericum L. (Hypericaceae) geniş bir coğrafi dağılıma sahiptir ve dünya çapında çeşitli 

habitatlarda gelişmiştir. Dünya çapında bu cinse ait 484 tür bulunmaktadır. Türkiye, 

Hypericum türleri için önemli bir gen merkezidir. En son revizyona göre, Türkiye florası, 

46'sı yerli olmak üzere, Hypericum cinsine ait 96 tür içermektedir. Bu cins, tek yıllık veya çok 

yıllık çalıları ve açık ila koyu sarı çiçeklere sahip küçük ağaçları içerir.  

Türkiye florasında 45'i endemik olmak üzere 96 farklı Hypericum türü bulunmaktadır ve 

Türkiye bu türler için önemli bir gen merkezidir. Raporlara göre, endemik Hypericum 

türlerinin yoğunluğu açısından Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer alırken, Ege ve İç Anadolu 

Bölgesi endemik türler açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya göre daha zengindir. 

Hypericum (Hypericaceae) cinsine ait türlerin birçoğu tıbbi açıdan faydalı biyoaktif 

kimyasallar içerdiğinden bilimsel ilgiyi üzerine çekmiştir.  

Son birkaç on yılda, hem küresel sağlık hem de ticaret için etkileri olan, küresel ölçekte 

fitomedikal kullanımında bir artış görüldü. Etnofarmakoloji ve şifalı bitkiler, az gelişmiş 

ülkelerdeki yerli halkın büyük çoğunluğu için ana tedavi kaynaklarıdır. Antik çağlardan beri 

çeşitli Hypericum türleri ilaç olarak kullanılmıştır. Pek çok Hypericum türü olmasına rağmen, 

yalnızca H. perforatum L. (St. John's wort) kapsamlı kimyasal ve farmakolojik araştırmalara 

tabi tutulmuştur ve bu da onu cins için bir model tür haline getirmiştir.  

 

Hypericum'un birkaç çeşidi, çok çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan iyi bilinen 

geleneksel ilaçlardır. Yanıklar veya yaralar dahil olmak üzere çeşitli dermatolojik durumlar 

için veya antidepresan, antibakteriyel veya antiinflamatuar etkileri için biyolojik süreçlerden 

sorumlu maddeler içeren birkaç tür kullanılır.. 

 Türkiye'nin genetik çeşitliliği, özellikle bitki genetik kaynakları ile önem kazanmaktadır. 

Çünkü Türkiye, Akdeniz ve Yakın Doğu gen merkezlerinin kesiştiği noktada yer almaktadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesinde yapılan floristik çalışmalarda Rize ilinde 2239 bitki türü 

çeşitliliği ve 222 endemik bitki taksonu tespit edilmiştir. Rize ili bitki türü çeşitliliği açısından 

en zengin illerden biridir. Rize ilini de kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde TÜBİTAK 

tarafından desteklenen bir başka çalışmada ise Rize ilinde 110'u endemik olmak üzere 1430 

bitki türü çeşitliliği belirlendi. Bunlardan 15 tanesinin Türkiye florası için, 4 tanesinin ise 

bilim dünyası için yeni kayıt olduğu belirlendi. 

 Dolayısıyla bu bölge biyolojik açıdan zengin bir yerdir. TUBIVES'e (Türkiye Bitkileri Veri 

Servisi) göre Hypericum türleri H. androseamum, H. xylosteifolium, H. bupleuroides, H. 

pruinatum, H. linaroides ve H. orientale'nin dağılımı Rize'de yayılış göstermektedir. Ancak 
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farklı araştırma faaliyetleri sırasında Rize florasında H. bithynicum, H. venustum, H. 

tetrapterum, H. hirsitum ve H. tetrapterum tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hypericum, biyoçeşitlilik, dağılım 

 

HYPERICUM SPECIES IN RIZE/TÜRKİYE 

 

ABSTRACT 

The Hypericum L. (Hypericaceae) has a wide geographic distribution and has flourished in a 

variety of settings around the world. There are 484 species in this genus worldwide. Turkey is 

a significant gene center for Hypericum species. According to the most recent revision, 

Turkey's flora contains 96 species of the Hypericum genus, 46 of which are indigenous. This 

genus includes annual or perennial shrubs and small trees with light to dark yellow blooms. 

The flora of Turkey contains 96 different Hypericum species, 45 of which are endemic, 

making Türkiye a significant gene center for these species. According to reports, the 

Mediterranean Region ranks top in terms of the density of endemic Hypericum species, while 

the Aegean and Central Anatolia Region is richer in endemic species than Eastern and 

Southeastern Anatolia. Because many of the species of the genus Hypericum (Hypericaceae) 

contain medicinally useful bioactive chemicals, it has attracted scientific attention. 

The last few decades have seen a rise in the use of phytomedicine on a global scale, with 

implications for both global health and trade. Ethnopharmacology and medicinal plants are 

the main sources of treatment for the vast majority of indigenous inhabitants in 

underdeveloped nations. Since ancient times, various Hypericum species have been utilized as 

medicines. Although there are many Hypericum species, only H. perforatum L. (St. John's 

wort) has undergone extensive chemical and pharmacological research, making it a model 

species for the genus. 

Several varieties of Hypericum are well-known traditional medicines that are used to cure a 

wide range of diseases. For various dermatological conditions including burns or wounds, or 

for its antidepressant, antibacterial, or anti-inflammatory effects, several species are 

employed. substances that are in charge of biological processes. 

Turkey's genetic diversity becomes important with plant genetic resources in particular 

because Turkey is located at the intersection of the Mediterranean and Near Eastern gene 

centers. 

In the floristic studies conducted in the Eastern Black Sea Region, 2239 plant species 

diversity and 222 endemic plant taxa were identified in Rize. Rize province is one of the 

richest provinces in terms of plant species diversity. In another study supported by TÜBİTAK 

in the Eastern Black Sea Region, which also covers the province of Rize, 1430 plant species 

diversity, 110 of which are endemic, was determined in the province of Rize. It has been 

determined that 15 of them are new records for the flora of Turkey and 4 of them are new 

records for the scientific world. Therefore, this region It is a biologically rich place. 

According to TUBIVES (Turkish Plants Data Service) the Hypericum species H. 

androseamum, H. xylosteifolium, H. bupleuroides, H. pruinatum, H. linaroides and H. 

orientale are distributed in Rize. But during different research activities H. bithynicum, H. 

venustum, H. tetrapterum and H. hirsitum were detected in the flora of Rize. 

 

Keywords: Hypericum, biodiversity, distribution 
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INTRODUCTION 

Hypericum is a well-known genus in the Hypericaceae family that contains approximately 

500 species in various forms from all over the world, with the exception of tropical plains, 

deserts, and arctic regions (Crockett and Robson, 2011). Turkey is a prominent location for 

the Hypericum genus, with 107 taxa present, 49 of which are reported to be endemic (Duman 

and Cakir-Dindar, 2020). All Turkish Hypericum species are common remedies in folk 

medicine and have been used to treat a variety of ailments including enteritis, eczema, 

psoriasis, arteriosclerosis, insomnia, gastritis, constipation, peptic ulcer, and cardiac diseases 

(Ozkan and Mat, 2013). 

According to TUBIVES (Turkish Plants Data Service) the Hypericum species H. 

androseamum, H. xylosteifolium, H. bupleuroides, H. pruinatum, H. linaroides and H. 

orientale are distributed in Rize. But during different research activities H. bithynicum, H. 

venustum, H. tetrapterum, H. hirsitum and H. tetrapterum were detected in the flora of Rize 

besides H. perforatum. 

 

Distribution of Hypericum Species in Rize 

Samples of St. John's Wort species found in the natural flora were taken from Anzer, Cimil, 

Elevit, Palovit, Başyayla, Güneysu, Ayder and Kavron regions located in Rize province. 

Biologist Dr. Herbarium samples prepared from the collected plants. Species identifications 

were made by Samim Kayıkçı. 

 

Hypericum androsaemum 

Often referred to as "tutsan," the evergreen shrub Hypericum androsaemum L. is a kind of 

medicinal plant endemic to the Mediterranean region. It has huge, glossy leaves. It is common 

in Turkey's dark forests as well as Western and Southern Europe. Contrary to many other 

Hypericum species, H. androsaemum possesses distinctive non-drying fleshy fruits that are 

initially green before maturing to varying hues of lustrous crimson to black (Fig. 1). In 

Turkish folk medicine, this plant, known as "kamaçina," has been utilized as an antibacterial, 

diuretic, stomachic, and wound-healing agent (Ozkan and Mat, 2013). 

 
 

Fig. 1: H. androsaemum plants from the phases of vegetative (A), floral budding (B), 

flowering (C), green (D), red (E) and black (F) capsules (Cirak et al., 2022) 
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Hypericum xylosteifolium (Spach) N. Robson 

Hypericum xylosteifolium (Spach) N. Robson, also known as "Turkish tutsan" in the rest of 

the world and "yal kantaronu" in Turkey, is a 1-3.5 m tall shrub with spreading branches and 

large shiny leaves. This rare plant grows in sparse populations in deciduous forest, shady 

banks, and cliffs, and its range is restricted to Northeast Turkey and Southwest Georgia. H. 

xylosteifolium is morphologically very similar to H. androsaemum, with the exception of its 

capsules drying completely when matured, as in the majority of Hypericum species (Fig. 2). 

In contrast to the well-known "tutsan," the lesser-known "Turkish tutsan" has sparked little 

scientific interest to date (Cirak et al., 2022). 

 

 

 
 

Fig. 2: H. xylosteifolium plants from the phases of vegetative (A), floral budding (B), 

flowering (C), green (D) and brown (F) capsules (Cirak et al., 2022). 

Hypericum bupleuroides Gris. 

Hypericum bupleuroides Gris. is another herbaceous perennial species of Hypericum genus 

growing in damp forest places of high altitudes in north-east Turkey. In Turkish folk 

medicine, the plant has been used in the treatment of skin burns and intestinal disorders 

(Baytop, 1999). 

 

 
                 Pic. 2: H. bupleuroides (Palovit) 
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Hypericum pruinatum Boiss. and Bal.  

Hypericum pruinatum Boiss. and Bal. is a perennial herbaceous plant of Turkish flora that 

grows naturally on igneous slopes at high altitudes. 

 

 
        Pic. 3: H. pruinatum Boiss. and Bal. (Cimil) 

 

H. linaroides 

The native range of this species is SE Europe to NW Iran. It is a subshrub and grows 

primarily in the temperate biome. 
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   Pic. 4: H. linarioides (Palovit/Rize) 

 

 

H. orientale: 

H. orientale L. is a widespread perennial herbaceous plant which grows naturally in igneous 

slopes and rock ledges at high altitudes (1500–2500 m sea level) of Turkey 

 

 
  Pic. 5: H. orientale (Cimil/Rize) 

H. bithynicum Boiss: 

H. bithynicum Boiss, is another perennial species native to Turkey. This rare species has a 

more restricted distribution and grows in small populations in Anatolia and the Caucasus 

damp meadows and deciduous woodlands (Davis, 1988). 
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      Pic. 6: H. bithynicum (Palovit) 

 

H. venustum: 

The native range of this species is N. & E. Türkiye to Caucasus, Lebanon. It is a subshrub and 

grows primarily in the temperate biome. 

 

 
    Pic. 7: H. venustum (Palovit) 

H. tetrapterum: 

H. tetrapterum Fries is a perennial herb growing wild in igneous stony slopes or woodland of 

Turkey, as well as in Europe, Caucasus, Iraq, Iran and east Mediterranean. 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 576



 
 

  Pic. 8: H. tetrapterum (Palovit) 

 

 

H. hirsutum: 

H. hirsutum is a species of flowering plant in the family Hypericaceae, commonly known 

as hairy St John's-wort.  It is distributed in Western Europe. 

 

 
Pic. 9: H. hirsitum (Palovit) 

H. perforatum: 

St. John’s wort (SJW), known botanically as Hypericum perforatum, is a sprawling, leafy 

herb that grows in open, disturbed areas throughout much of the world’s temperate regions. 
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 Pic. 10: H. perforatum (Rize) 

 
DISCUSSION 

Many researchers have studied the essential oils derived from Hypericum species grown in 

various parts of the world. Many factors, such as genotype, plant development stage, picking 

time, differences in climatic and ecological conditions where the plants are grown, and so on, 

influence both the ratio and composition of essential oils from Hypericum species (Bingöl et 

al., 2011). 

Our country is an important gene repository for Hypericum species. These plants have long 

been used in folk medicine. Several species were studied among the 100 Hypericum taxa that 

grow widely in Turkey, but there are many types of Hypericum species that have not yet been 

studied for their chemical contents. Recently, research has focused on the genus Hypericum, 

which is a source of a variety of compounds with various biological activities (Asan, 2021). 
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ÖZET 

Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan elektrik enerjisi, güç sistemlerinde en 

önemli konulardan biridir. Elektrik enerjisi kamunun ve özel sektörün birçok temel 

operasyonu için vazgeçilmez durumdadır. Güvenlik, eğitim, ulaşım, sanayi ve ev halkı gibi 

birçok sektör için elektrik enerjisinin sürekliliği son derece önemlidir. Elektrik enerjisinin 

yokluk durumu, ekonomik büyüme önünde engel teşkil eder. Sosyal olarak ise yeterli güç 

kaynağının olmaması yani elektrik enerjisi yokluk durumu toplum refahını doğrudan 

etkileyen olumsuz bir unsurdur. Elektrik enerjisi birbirine bağlı birçok farklı sistemin bir 

arada çalışması sonucu olur. Üretim ve tüketimin arasındaki işlemi sağladığı için elektrik 

iletiminin sürekliliği ve güvenilirliği son derece önemlidir. İletim Genişleme Planı genel 

olarak ne zaman, nerede ve kaç adet yeni iletim hattının yapılacağına karar vermektedir. 

Herhangi bir genişleme planlaması,  gelecekteki talep değerlerini dikkate alarak mevcut 

sisteme en düşük maliyetle nerede, ne zaman ve kaç yeni hat eklenmesi gerektiğini 

belirlemeyi içerir. Sistem amaçlarını etkin bir şekilde yerine getirmek için mevcut bir iletim 

ağına eklenmesi gereken yeni iletim hatlarını belirleme sorunu olan İGP,  güç sistemlerinde 

ana stratejik kararlardan biridir ve sistemin çalışması üzerindeki etkisi derin ve uzun 

ömürlüdür.  Bir başka ifadeyle,  İGP,  elektrik ağlarında mevcut sistemin iyileştirilmesi ya da 

yeni iletim hatlarının kurulması aşamasında en uygun genişleme çözümünü bulmaya 

yöneliktir. Günümüzde küresel ısınma ve fosil yakıt fiyatlarının artması nedeniyle motorlu 

araçlar yerine elektrikle çalışan araçlar tercih edilmeye başlanmıştır. Bu tercih eğiliminin bir 

sonucu olarak elektrikli araçların şarj olacakları istasyonlar dikkate alınmaya başlanmıştır. 

Burada verilmesi gereken en önemli karar mevcut elektrik sistemine uyumlu iletim genişleme 

planı çerçevesinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu yer seçimi kararının verilmesidir. Karar 

verme günlük hayatta sıklıkla yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlerden biridir. Kararların 

doğruluğu konforumuzu artırırken yanlışlığı ise bizleri bedel ödemek zorunda bırakmaktadır. 
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Doğru karar vermek önemli bir faaliyettir. Karar vermenin gerekli olduğu çok sayıda farklı 

konu bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yer seçimi kararıdır. Belirli bir bölgede şarj 

istasyonlarının konumlarının belirlenmesi problemi bir çok kriterli karar verme problemidir. 

Bu problemin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmaktadır. Elektrikli 

araçların şarj istasyonu yeri seçimi ile ilgili daha önceden gerçekleştirilmiş çalışmalarımız 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda iletim genişleme planına uyumluluk bir kriter olarak dikkate 

alınmamıştır. Bu durumun bir eksiklik olduğu tespit edilmiş ve bu eksikliğin giderilmesi için 

mevcut çalışma yapılmıştır. Daha önceki çalışmalarda Best Worst (BWM) ve Marcos çok 

kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır. Dikkate alınan kriterler sırasıyla Nüfus, 

altyapıya uzaklık, yatırım maliyeti, anayollara uzaklık, park alanları, benzin istasyonlarına 

uzaklık, satın alma gücü ve AVM’lere uzaklık kriterleridir. Elektrikli araçların şarj edilmesi 

ile fosil yakıtlarla çalışan araçların yakıtlarının doldurulması arasındaki en büyük fark süredir. 

Elektrikli araçların şarj edilme süresi 30 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir. Bu nedenle 

elektrikli araçlar şarj olurken araç sahiplerinin zaman geçirebilecekleri yerlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle AVM’lere uzaklık kriteri dikkate alınmıştır. Belirtilen bu 

kriterlere ilaveten iletim genişleme planına uygunluk kriteri yeni bir kriter olarak dikkate 

alınmıştır. Mevcut çalışmada 20 alternatif şarj istasyonu bulunmaktadır. Çalışmamızda BWM 

yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlenmiş ve Marcos yöntemi ile en iyi alternatif 1 nolu istasyon 

olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İletim Genişleme Planı, Çok kriterli karar verme, Şarj İstasyonu yer seçimi 

problemi, Best-Worst Yöntemi, Marcos Yöntemi. 

 

CHARGING STATION LOCATION SELECTION FOCUSED ON THE 

TRANSMISSION EXPANSION PLAN 

ABSTRACT 

Electrical energy, which is an indispensable part of our daily life, is one of the most important 

issues in power systems. Electrical energy is indispensable for many basic operations of the 

public and private sectors. The continuity of electrical energy is extremely important for many 

sectors such as security, education, transportation, industry, and households. The absence of 

electrical energy is an obstacle to economic growth. Socially, the lack of sufficient power 

supply, that is, the absence of electrical energy, is a negative factor that directly affects the 

welfare of society. Electrical energy is the result of many different systems connected and 

working together. The continuity and reliability of electricity transmission are extremely 

important as it provides the transaction between production and consumption. The 

Transmission Expansion Plan generally decides when, where, and how many new 

transmission lines will be built. Any expansion planning involves determining where, when 

and how many new lines should be added to the existing system at the lowest cost, taking into 

account future demand values. The problem of identifying new transmission lines that must 

be added to an existing transmission network to fulfill system objectives effectively, IGP is 

one of the main strategic decisions in power systems and its impact on system operation is 

profound and long-lasting. In other words, IGP is aimed at finding the most appropriate 
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expansion solution in the phase of improving the existing system in electricity networks or 

establishing new transmission lines. Today, due to global warming and the increase in fossil 

fuel prices, electric vehicles have started to be preferred instead of motor vehicles. As a result 

of this preference trend, stations, where electric vehicles will be charged, have started to be 

taken into consideration. The most important decision to be made here is to decide on the 

location of the charging station for electric vehicles within the framework of the transmission 

expansion plan compatible with the existing electricity system. Decision-making is one of the 

activities that we often have to do in our daily life. While the correctness of the decisions 

increases our comfort, their wrongness forces us to pay a price. Making the right decision is 

an important activity. There are many different issues on which decision-making is necessary. 

One of them is the decision of location selection. The problem of determining the locations of 

charging stations in a particular region is a multi-criteria decision-making problem. Multi-

criteria decision-making methods are used to solve this problem. We have previous studies on 

the selection of charging station locations for electric vehicles. Compliance with the 

transmission expansion plan was not considered a criterion in these studies. It has been 

determined that this is a deficiency and the current study has been carried out to eliminate this 

deficiency. In previous studies, Best Worst (BWM) and Marcos multi-criteria decision-

making methods were used. The criteria considered are population, distance to infrastructure, 

investment cost, distance to main roads, parking areas, distance to gas stations, purchasing 

power, and distance to shopping malls, respectively. The biggest difference between charging 

electric vehicles and refueling vehicles running on fossil fuels is time. Charging time for 

electric vehicles varies between 30 minutes and 1 hour. For this reason, while electric vehicles 

are charging, there is a need for places where vehicle owners can spend time. For this reason, 

the distance criterion to shopping malls has been taken into account. In addition to these 

criteria, the criterion of compliance with the transmission expansion plan has been considered 

as a new criterion. In the current study, there are 20 alternative charging stations. In our study, 

criterion weights were determined by the BWM method and the best alternative was 

determined as station 1 with the Marcos method. 

Keywords: Transmission Expansion Plan, Multi-criteria decision making, Charging Station 

location problem, Best-Worst Method, Marcos Method. 

GİRİŞ 

Elektrikli araçların ülkemizde kullanımı yakın zamanla artacaktır. Bunun en önemli nedeni 

yerli otomobil TOGG’un yakın zamanda yollara çıkacak olmasıdır. Elektrikli araçların 

sayısının artması bu araçların şarj olacakları istasyonların kurulmasını da yetkililerin karar 

vermesi gereken bir problem olarak doğurmaktadır. Bu problem,  Elektrikli araçlar için şarj 

istasyonu yer seçimi problemi olarak adlandırılabilir. Doğal olarak bu problemin çözümüne 

etki eden farklı çok sayıda kriter bulunmaktadır. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu 

konumlandırabileceğimiz çok sayıda alternatifler bulunmaktadır. Literatürde, birden fazla 

kritere göre birden fazla alternatif içerisinden en iyi alternatifi belirleme problemi çok kriterli 

karar verme (ÇKKV) problemi olarak adlandırılmaktadır. Elektrikli araçlar için şarj istasyonu 

yer seçimi problemi bir ÇKKV problemidir. ÇKKV problemi literatürde çalışılmış bir 

problemdir. ÇKKV probleminin çözümünde AHP, TOPSIS, ELECTRE, BWM, MARCOS, 
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FUCOM yöntemleri ÇKKV yöntemleri örnek olarak verilebilir (Şenyiğit ve Ünal,2019; 

Şenyiğit ve Demirel, 2020). Elektrikli araçların şarj istasyonu yeri seçimi ile ilgili daha 

önceden gerçekleştirilmiş çalışmalarımız bulunmaktadır (Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022a; 

Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022b). Bu çalışmalardan ilkinde Kayseri ili Talas ilçesinde şarj 

istasyonlarının konumlarının belirlenmesi çok kriterli karar verme problemi olarak dikkate 

alınmıştır. Çalışmada, dikkate alınan problemde kullanılan kriterler sırasıyla Nüfus, altyapıya 

uzaklık, yatırım maliyeti, anayollara uzaklık, park alanları, benzin istasyonlarına uzaklık, satın 

alma gücü ve Alışveriş Mağazalarına (AVM) olan uzaklık kriterleri olarak belirlenmiştir. Bu 

kriterler detaylıca ilgili çalışmada açıklanmıştır. Çalışmada bu kriterlerin neden seçildiği de 

literatüre dayanarak detaylıca açıklanmıştır. Bu problemin çözümünde kullanılabilecek çok 

kriterli karar verme yöntemleri tanıtılmıştır. Alternatif elektrikle çalışan araçlar için şarj 

istasyonları konumları harita gösterilerek okuyucularla paylaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve 

yorumlar ilgili çalışmada sunulmuştur (Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022a). İlk çalışmayı 

tamamlayan diğer çalışmamızda ise Best Worst (BWM) ve Marcos çok kriterli karar verme 

yöntemleri kullanılmıştır. Karar matrisi ikinci çalışmada paylaşılmıştır. BWM yöntemi ile 8 

kriterin her birinin ağırlıkları belirlenirken Marcos yöntemi ile 30 farklı alternatiflerin 

sıralaması elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bu ikinci çalışmada sunulmuştur 

(Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022b). Çalışmalar tekrar ele alındığında konunun elektrikle 

ilgili olduğundan bunu temsil eden yeni bir kriterin dikkate alınması gerektiği sonucuna 

ulaşılmış ve  mevcut çalışma gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Best Worst (BWM) ve Marcos çok kriterli karar verme yöntemleri 

kullanılmıştır. Nüfus, altyapıya uzaklık, yatırım maliyeti, anayollara uzaklık, park alanları, 

benzin istasyonlarına uzaklık, satın alma gücü ve Alışveriş Mağazalarına (AVM) olan uzaklık 

kriterlerine (Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022a; Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022b) ilaveten 

İletim genişleme planına uygunluk isminde yeni bir kriter dikkate alınarak toplam kriter sayısı 

9’a yükseltilmiş son olarak da alternatif sayısı 30’dan 20’ye düşürülmüş böylece diğer iki 

öncü çalışmadan farklı bir karar matrisi elde edilmiştir. BWM ve Marcos yöntemlerinin 

adımları için Büyükkantarcı ve Şenyiğit tarafından yapılmış önceki çalışmalara bakılabilir 

(Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022a; Büyükkantarcı ve Şenyiğit, 2022b). Yeni kriter olan 

iletim genişleme planına uyumluluk fayda kriteri olarak dikkate alınmıştır. Bu kriterde 

alternatifler 0 ile 100 arasında puanlandırılmıştır. Puanın yüksek olması ilgili alternatifin 

uyumlu olduğunu gösterirken düşük olması uyumsuz olduğunu göstermektedir. İletim 

Genişleme Planı genel olarak ne zaman, nerede ve kaç adet yeni iletim hattının yapılacağına 

karar vermektedir. Herhangi bir genişleme planlaması,  gelecekteki talep değerlerini dikkate 

alarak mevcut sisteme en düşük maliyetle nerede, ne zaman ve kaç yeni hat eklenmesi 

gerektiğini belirlemeyi içerir (Mutlu, 2019). Çalışmada yeni bir kriter olarak dikkate alınan 

İletim genişleme planına uygunluk kriteri stratejik bir kriter olarak değerlendirilmektedir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada dikkate alınan kriterler sırasıyla İletim genişleme planına uygunluk (Kr1), Nüfus 

(Kr2), altyapıya uzaklık (Kr3), yatırım maliyeti (Kr4), anayollara uzaklık (Kr5), park alanları 
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(Kr6), benzin istasyonlarına uzaklık (Kr7), satın alma gücü (Kr8) ve AVM’lere uzaklık (Kr9) 

kriterleridir. 

 

Tablo 1 BWM yöntemi kriter ağırlıkları 

Kr1 Kr2 Kr3 Kr4 Kr5 Kr6 Kr7 Kr8 Kr9 

0,09 0,19 0,29 0,03 0,09 0,08 0,09 0,08 0,06 

 

Bu tabloya göre en önemli kriter altyapıya uzaklık kriteri iken en önemsiz kriterin yatırım 

maliyeti olduğu belirlenmiştir. Kriter ağırlıklarının 0 ile 1 arasında olması gereken uygunluk 

değeri Ksi=0,08 olarak hesaplanmıştır. Sonucun 0’a yakınlığı da kriter ağırlıklandırma 

çözümünün gerçekçi şekilde yapıldığını göstermektedir. Tablo 2’de çalışmada dikkate alınan 

karar matrisi gösterilmiştir. Tablo 3’te ise elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Tablo 3 

incelendiğinde en iyi alternatifin 1 nolu alternatif olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2 Karar matrisinin gösterilmesi 

 KRİTERLER 

Alternatifler Kr1 Kr2 Kr3 Kr4 Kr5 Kr6 Kr7 Kr8 Kr9 

AAI 10 679 475 2.864 1.050 730 3.790 372 2.850 

A1 40 23.367 40 2.330 525 5 550 372 20 

A2 50 23.367 67 2.522 494 10 485 372 350 

A3 80 23.367 108 1.266 12 51 167 372 26 

A4 80 28.481 329 2.609 75 5 1.150 293 725 

A5 60 28.481 86 1.678 307 25 262 293 525 

A6 100 87.561 53 1.084 315 167 823 236 274 

A7 70 5.453 382 2.804 277 5 1.290 250 450 

A8 30 3.007 295 1.321 149 10 187 82 711 

A9 30 23.367 230 1.908 235 78 565 372 195 

A10 40 679 307 2.631 10 730 2.300 193 2.660 

A11 70 679 70 1.607 1.050 10 3.790 193 2.850 

A12 10 3.007 475 1.125 445 10 2.295 82 2.695 

A13 90 28.481 185 1.910 70 10 10 293 165 

A14 100 87.561 210 786 350 150 1.260 236 375 

A15 80 87.561 65 1.386 55 10 1.530 236 20 

A16 60 87.561 132 2.848 10 60 10 236 90 

A17 90 87.561 130 1.612 5 70 10 236 200 

A18 100 87.561 245 2.864 280 25 300 236 290 

A19 80 87.561 280 609 10 30 1.090 236 350 

A20 100 87.561 225 1.777 170 10 2.000 236 1.050 

AI 100 87.561 40 609 5 5 10 82 20 
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Tablo 3 Sonuçların gösterilmesi 

Alternatifler Puan Sıralama 

A1 
             0,540  4 

A2 
             0,337  12 

A3 
             0,362  11 

A4 
             0,282  15 

A5 
             0,305  14 

A6 
             0,550  3 

A7 
             0,218  16 

A8 
             0,209  17 

A9 
             0,169  19 

A10 
             0,163  20 

A11 
             0,313  13 

A12 
             0,170  18 

A13 
             0,382  10 

A14 
             0,392  8 

A15 
             0,587  2 

A16 
             0,522  5 

A17 
             0,595  1 

A18 
             0,383  9 

A19 
             0,421  6 

A20 
             0,409  7 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, elektrikli araç şarj istasyonu yer seçimi problemi, BWM ve Macros  çok kriterli 

karar verme yöntemleri birlikte kullanılarak çözülmüştür. Kriter ağırlıkları BWM yöntemi ile 

elde edilmiştir. Alternatiflerin sıralaması ise Marcos yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda en iyi alternatifin 17 nolu alternatif olduğu belirlenmiştir. 
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ÖZET 

Dünya genelinde işletmeler giderek önlerini görmekte zorlanmakta, her geçen gün rekabetin 

şiddeti artmakta ve boyutları öngörülemez bir şekilde değişmektedir. Bu koşullar altında 

işletmeler, geleceklerine ilişkin öngörülerde bulunmak ve bir takım hedefler belirlemek 

zorundadırlar. Geleceğe dair bu öngörülerin rasyonelliği ve bu öngörüler doğrultusunda 

gereken tedbirlerin alınması stratejik yönetim ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. 
Günümüz yoğun rekabet ortamında günden güne önem kazanan stratejik yönetim düşüncesi, 

büyük bir hızla artan inovasyon çalışmalarıyla daha da önemli hale gelmiştir. İnovasyon 

çalışmalarının daha doğru yönetilebilmesi için bu tür çalışmalara stratejik bir yaklaşım 

gerekmektedir. İşletmeler, bu yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için kendilerini 

sürekli değişen koşullara ayak uydurmak için güncelleyerek yenilemek zorundadırlar. 

Küreselleşen günümüz iş dünyasında, işletmelerin bu değişim ve yeniliklere uyum 

sağlayabilmeleri için stratejik yönetim kararları almaları çok büyük önem arz etmektedir. 

Örgütler için stratejik kararlar, işletmenin geleceğini şekillendiren önemli kararlar olmakla 

birlikte, birçok farklı alanlarda alınan kararlardır. Günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerinin 

çok hızlı geliştiği bir ortamda işletmeler için alınması gereken bu kararlardan en önemlisi 

inovasyon kararlarıdır. 

 İnovasyon ve stratejik yönetim kavramları tamamen farklı kavramlar olmalarına rağmen ikisi 

arasında çok güçlü bir ilişki ve etkileşim vardır. Çünkü örgütler, yapacakları inovasyonlar için 

alacakları stratejik kararlar ile günümüz rekabet ortamında hayatta kalabileceklerdir. 

İnovasyon çalışmaları için örgütlerin ortaya koydukları hedefleri noktasında yapmış oldukları 

stratejik iç ve dış çevre analizleriyle, yönetim yaklaşım ve yapılarıyla belirledikleri hayati 

stratejiler için aldıkları aksiyonlarla doğrudan bağlantılıdır. 

Stratejik yönetim ve inovasyon kavramları bilhassa küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için 

daha fazla önem taşımaktadır, çünkü küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sayısı dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. Türkiyedeki  girişim faaliyetlerinin 

%99,8’ini küçük ve orta büyüklükteki işletmeler oluşturmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki 

işletmeler, Gayrı Safi Millî Hasılaya (GSMH), istihdama, katma değer yaratmaya olan 

katkıları sebebiyle ülke ekonomileri bakımından hayati bir önem taşımaktadırlar. Günümüz 

değişen dünyasında rekabetçi piyasalarda işletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve 

büyüyebilmesi için stratejik yönetim düşünce sistemine sahip olmaları ve inovasyon 

süreçlerini başarıyla hayata geçirebilmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu iki önemli 

kavram, dünya ekonomileri bakımından büyük bir öneme sahip olan KOBİ’ler için de bir 

zorunluluk haline gelmiştir.      

Bu kapsamda çalışmamızda bu iki konu geniş ve derin bir bakış açısı ile incelenerek, yorum 

ve yeni sentezlere varmak için literatür taraması yapılmıştır. İlgili kaynaklar gözden 

geçirilerek görüşler ve tutumlar ele alınmış, stratejik yönetim ve inovasyon çalışmalarının 

gelişimi, önemi ve aralarındaki etkileşim incelenmiştir.  
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Bu çalışmanın amacı, mevcut durumda yapılmış olan inovasyon çalışmalarının işletmelerde 

stratejik yönetim uygulamalarına ilişkin bir bakış açısının teorik bir inceleme ile ortaya 

koyarak, örgütlerdeki stratejik yönetim ve inovasyon arasındaki sinerjiyi incelemektir.  

Bu bağlamda da elektronik ortam elektronik bilimsel sitelerde yayınlanmış ya da elektronik 

dergiler üzerinden ya da veri tabanları üzerinden yapılmış olan bilimsel çalışmalar 

incelenerek, incelemenin sonucunda da inovasyon ve stratejik yönetim ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik Yönetim, İnovasyon, Stratejik İnovasyon, Kapalı İnovasyon, 

Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0 

 

 

INNOVATION AND STRATEGIC MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

Businesses around the world are increasingly having difficulty seeing ahead of themselves, 

the intensity of competition is increasing every day and its dimensions are changing 

unpredictably. Under these conditions, businesses have to make predictions about their future 

and set a number of goals. It is thought that the rationality of these predictions about the 

future and taking the necessary measures in accordance with these predictions may be 

possible with strategic management. The strategic management idea, which is gaining 

importance day by day in today's intense competitive environment, has become even more 

important with the rapidly increasing innovation efforts. In order for innovation studies to be 

managed more accurately, a strategic approach to such studies is required. In order to survive 

in this intense competitive environment, enterprises have to update and renew themselves to 

keep up with constantly changing conditions. In today's globalized business world, it is of 

great importance for enterprises to make strategic management decisions in order to adapt to 

these changes and innovations. Strategic decisions for organizations are important decisions 

that shape the future of the enterprise, but they are decisions made in many different areas. In 

an environment where today's information and communication technologies are developing 

very rapidly, the most important of these decisions to be taken for enterprises are innovation 

decisions. 

Although the concepts of innovation and strategic management are completely different 

concepts, there is a very strong relationship and interaction between the two Decisively. 

Because organizations will be able to survive in today's competitive environment with the 

strategic decisions they will make for the innovations they will make. It is directly related to 

the strategic internal and external environmental analyses that organizations have made at the 

point of the goals they have set out for innovation studies, the management approaches and 

structures, and the actions they have taken for the vital strategies they have determined. 

The concepts of Strategic Management and innovation, especially for small and medium-

sized enterprises small and medium sized enterprises, because it is of more importance with 

each passing day the number is increasing. 99.8% of the venture activities in Turkey are made 

up of small and medium-sized enterprises. Small and medium-sized enterprises have a vital 

importance in terms of national economies due to their contributions to Gross National 

Product (GNP), employment, and value-added creation. Businesses in competitive markets in 

order to survive and grow in today's changing world to successfully implement strategic 

thinking and management for innovation processes has become a necessity. These two 
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important concepts have also become an obligation for SMEs, which have a great importance 

in terms of world economies.      

In this context, in our study, these two issues were examined with a broad and deep 

perspective, and a literature review was conducted to arrive at interpretations and new 

syntheses. By reviewing the relevant resources, opinions and attitudes were discussed, the 

development of strategic management and innovation studies, their importance and the 

interaction between them were Deciphered.  

The aim of this study is to Decipher the synergy between strategic management and 

innovation in organizations by revealing a theoretical examination of the current innovation 

studies from a perspective related to strategic management practices in enterprises  

In this context, scientific studies published on electronic media electronic scientific websites 

or conducted through electronic journals or databases were examined, and as a result of the 

review, a general assessment of innovation and strategic management was made.  

Keywords: Strategic Management, Innovation, Strategic Innovation, Closed Innovation, 

Open Innovation, Open Innovation 2.0 

 

GİRİŞ 

İnovasyon, içerdiği mana ve zenginlik bakımından bilhassa son yıllarda daha çok önemli bir 

hale gelmiştir.  Çünkü günümüz global dünyasında bilişim ve iletişim teknolojileri gibi 

alanlardaki hızlı gelişim; inovasyon çalışmaları ile ilgili teşviklere kamu ve işletmelerce ön 

plâna çıkarılması, işletmelerin departmanlar kurması, konferans ve seminerler gibi toplumsal 

bilinçlenme çalışmalarının yapılması bu konuda rehberlik ve danışmanlıkların aktif bir şekilde 

gündemde olması gibi sonuçlar doğurmuştur. Gerek ülkelerin gerek işletmelerin gerekse de 

bu konuya ilgi duyan düşünürlerin günümüz dünyasının bu piyasa şartlarına hızlı bir şekilde 

ayak uydurması gerekmekteydi sanayi devriminde olduğu gibi. Dolayısıyla Endüstri 4.0’dan 

Bilgi Çağına geçişe ayak uyduranlar, yeni dünya düzeninde yer alabileceği gibi avantaj da 

sağlayacaktı; çünkü geçmişte de olduğu gibi uyum sağlayanlar ayakta kalıp lider olabildiği 

gibi, uyum sağlayamayanlar ise geride kalmaktaydı. 

21. yy gelişim ve değişimlerinden kaynaklı hızlı artan yenileşme çabaları, dünyadaki rekabet 

alanlarında sadece işletmeleri değiştirmemiş aynı zamanda, tüketicilerin alışkanlıklarını da 

değiştirmiştir. Tüketiciler, estetik, farklı, sıradan olmayan, artı bir değer sunan, görselliğiyle 

cezbeden yeni ürünlerle daha çok ilgilenmeye başlamıştır. Günümüz tüketici kitleleri,  arzu 

duydukları ürünlerle ilgili kararlarını ve doyumlarını hızlı veya ani olarak ifade edebildiği gibi 

çok kısa sürede yeni ürünlere daha çok ilgi duymaya başladığı görülmektedir. Üretim ve 

tüketim yaklaşımının böylesine hız kazandığı bir ortamda KOBİ’lerin rekabet gücünü 

koruyabilmesi veya hayatta kalabilmesinin tek yolu bu işletmelerin ürün ve ya hizmetlerinde 

inovasyon yapmaları ve bu sürece stratejik bir yönetim anlayışıyla mümkün olabilecektir. 

Günümüzde işletmeler, ancak inovasyon yaparak hızlı bir şekilde gelişen tüketici ihtiyaçlarını 

karşılayabildiği gibi rakiplerinden de bir adım önde  olabilecektir. Dolayısıyla bu kapsamda 

inovasyon ile üzerinde durulan yenilik yalnızca eşdeğerlerine göre yeni, gelişmiş ve farklı bir 

ürün veya hizmet sunmak değil, aynı zamanda işletmeler için ekonomik değeri olan bir 

şeylerin ortaya konulmasıdır. 

Günümüzde yaşanan tüm bu bilimsel, teknolojik ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve 

küreselleşme, tüm insanlık yaşamını etkileyecek yeniliklere görürmektedir. İnsan odaklı olan 

bu  tür gelişme ve yenilikler, globalleşme ile birlikte dünya sınırlarının  kaldırılmasına olanak 

sağlamıştır. Tüm bu değişim ve gelişim hareketleri ile birlikte günümüz inovasyon 
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çalışmalarını ve bu çalışmaların stratejik olarak yönetilmesini gündeme getirmiştir. İnovasyon 

ve yönetimi hususunda başarıya ulaşmak için örgütlerin günümüz şartlarında stratejik bir 

inovasyon yönetimi gerçekleştirmesi büyük bir önem taşımaktadır.  

 

1. İNOVASYON ve ETKİLERİ 

İnovasyon kavramı ile ilgili literatüre bakıldığında, farklı birçok tanım ve anlamlara sahip 

olduğu görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları şöyledir: 

Becker ve Whisler (1967): “Organizasyonların hedef ve amaçları doğrultusunda geliştirilen 

bir fikrin, ilk defa uygulanmasıdır.”  

Knight (1967): “İnovasyon bir organizasyonda ve onun çevresinde yeni olan bir değişikliğin 

gerçekleştirilmesidir.”  

Downs/Mohr (1976): “Organizasyonlardaki sıra dışı uygulamalardır.” 

 Freeman (1982): “Yeni bir ürünün pazarlanmasında, yeni bir süreç ya da ekipmanın ilk defa 

kullanımı için yapılan tasarım, üretim, yönetim ve ticari faaliyetlerdir.”  

Rogers (1983): “İnovasyon, yeni olarak düşünülen bir fikir, uygulama ya da üründür.”  

Drucker (1985): “İnovasyon, girişimcilerin farklı bir ürün ya da hizmet oluşturmak için 

değişiklik yapmalarını sağlayan araçtır.”  Literatürde inovasyon kavramı ile ilişkili olduğu 

görülen birtakım kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar incelendiğinde inovasyonun; buluş 

(icat), yaratıcılık, değişim, teknoloji, araştırma-geliştirme ve girişimcilik gibi kavramlarla ele 

alındığı görülmüştür (Dursun, 2017, s.15).  

İşletmeler açısından artan rekabet anlayışı; hem kamu kurumlarını hem de işletmeleri 

inovasyon yapmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın ana etkenleri ise; teknolojik, bilişsel ve 

iletişim alanındaki yenilikler, kültürel, sosyal etkileşim ve değişimler, ulusal ve uluslararası 

ekonomik etki ve etkenler, değişen tüketici arzu ve beklentiler gibi durumlardır. Drucker, yedi  

inovasyon kaynağı tespit etmiştir.  Bu belirlediği kaynaklardan dördü; içsel yani işletme veya 

endüstri içindeki değişmeler ile ilgili iken, diğerleri ise dışsal değişimlerle ilgilidir. Bir 

örgütte; beklenmedik olaylar, uyumsuzluklar, süreç ihtiyaçları ve endüstri ve pazar 

değişiklikleri gibi dört fırsat alanı bulunmaktadır. Yine bir işletme veya endüstrinin sosyal ve 

entelektüel ortamında ek olarak üç fırsat kaynağı vardır bunlar; demografik değişiklikler, 

algıdaki değişiklikler ve yeni bilgidir. Doğru, risklerinin, zorluklarının ve karmaşıklıklarının 

doğası gereği farklı olsalar da bu kaynaklar örtüşerek yenilik potansiyeli aynı anda birden 

fazla alanda yer alıyor olabilir. Ancak hepsi birlikte, tüm yenilik fırsatlarının büyük 

çoğunluğunu oluşturduğu değerlendirilmektedir (Drucker, 2002). 

Bilgi çağında yenilik yapmak zorunda kalan işletmeler, çeşitli alanlarda, birçok farklı 

kavramlardan ilham alarak disiplinler arası bir etkileşim içerisinde yol almaya çalıştığı 

görülmüştür. Yapılan literatür taramasında İnovasyon türleri aşağıdaki gibidir (Oslo Klavuzu, 

2005; Grant, 2007; Hamel ve Breen, 2007; Johansson, 2007, Coşkun vd., 2013: 107): 

   “Ürün inovasyonu, 

   Süreç inovasyonu, 

   Pazarlama inovasyonu, 

   Organizasyonel inovasyon,  

  Sosyal inovasyon,  

  Radikal ve artımsal (kademeli) inovasyon olarak ele alındığı görülmüştür.” (Dursun, 2017, 

s.15) 
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Rekabet ortamının bu güne kadarki olağan durumundan oldukça farklı ve hızlı bir şekilde olan 

gelişimi, inovasyonun yönetimi konusunu da beraberinde getirmiştir.  İnovasyon yönetimi; 

işletmelerin iş süreçlerini oluşturan; müşteriler, tedarikçiler, finansal ve dış kaynaklar gibi 

benzeri unsurları ve insan ilişkilerini oluşturan; kültür, iletişim ve organizasyon gibi benzeri 

unsurları günün teknolojik gelişmelerine göre yeniliğe destek ve teşvik olacak bir şekilde 

yönetebilmesidir. İnovasyon çalışmalarının başarısı noktasında iki önemli faktör 

bulunmaktadır: Beşeri kaynaklar denilen; insan, ekipman, bilgi, para, vb. kaynaklar ve bunları 

yönetme becerisidir. İşletmelerin inovasyon çalışmalarındaki  başarısı için önemli olan bu iki 

faktörün başarıyla bir araya getirilebilmesi gerektiği gibi, bu konuya hem stratejik bir 

yaklaşım hem de stratejik örgütsel becerilere işletmelerin sahip olması veya bu becerilerin 

kazanılması gerekmektedir. Böyle bir yetenek için ise, örgütlerin uzun vadeli stratejik bir 

bakış açısı, gelecekteki trent eğilimlerini tahmin etme gücü,  teknolojik ve ekonomik verileri 

toparlayarak işleme, bilgiye dönüştürüp, özümseme kabiliyeti en önemli ihtiyaçlardır. 

İşletmelerin örgütsel kabiliyetleri; risklerin tespiti ve bu riskleri yönetme yetenekleri, birimler 

arasındaki işbirliklerinin seviyesi, insan kaynaklarına bakışı ve yatırımı, araştırma birimleri, 

rehberlik ve danışmanlık kurumları, üniversiteler, müşteriler, tedarikçiler, vatandaşlar ve 

benzeri paydaşlarla oluşturduğu işbirliklerine bakılarak anlaşılabilmektedir. Bu noktada da 

başarılı olması arzulanan bir inovasyon çalışması için en önemli ihtiyaç; örgütlerin sahip 

olduğu bilgi ve bu bilginin yönetimidir. Bu sahip olunan bilgi;  örgüt içi çeşitli grup, birim ve 

kişilerden gelebildiği gibi, örgütlerin işbirliği ve etkileşim  içinde bulunduğu paydaşlardan da 

gelebilmektedir. Önemli olan husus ise, inovasyonun bu iki tarafın da katılımıyla 

oluşturulabilmesi durumudur. İnovasyon, örgütler için etkileşim halinin devamlı olduğu 

birçok farklı değişken, süreç ve sistemlerin etkisi göz önünde bulundurularak 

gerçekleşmektedir (Ecevit Satı, 2013).  

İnovasyon çalışmalarında göz önünde bulunması gereken bir diğer en önemli bir husus da, 

inovasyonun sadece yeni ürün ve hizmet ortaya koymak olmadığını, bunula birlikte insanların 

davranış ve anlayışlarını da değiştirmek olduğu hususudur. Bu husus da inovasyonun en 

önemli adımı olduğunu bilmek gerekmektedir (Kelley, Lıttman, & Çev. Sungur(49-69), 2007, 

s. 227) . 

İçinde bulunmuş olduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, rekabet ve bilişim koşulları bir 

dönüşüm içerisinde bulunmaktadır. Örgütler de iş ve hizmet yöntemlerini değişime uğratarak 

her geçen gün daha da  iyileştirmeye çalışarak bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışmaktadır. 

Bu kapsamda Ar-ge ve inovasyon kavramları literatüre girmiştir. İnovasyon kavramından 

hareketle de alan yazına açık, kapalı, açık 2.0 inovasyon kavramları işletmelerde yer almıştır.  

Kapalı inovasyon, örgütlerin yalnızca kendi içlerindeki etkileşimleri ile rekabette üstünlük 

sağlamalarını esas kabul etmektedir. Kapalı inovasyon yaklaşımı, mülkiyet ve inovasyon 

çalışma ve süreçlerinin yalnızca içinde bulunulan örgüte ait olduğunu ve inovasyonun sadece 

işletmeye bir değer kazandırdığını savunmaktadır. Açık inovasyonun merkezinde, inovasyon 

düşüncesinin üretilmesi yer almaktadır. Açık inovasyon, bu inovasyon fikrini, en etkili 

biçimde en az gereksinimler ile kullanabilen işletmelerin değerlendirilebileceğini 

savunmaktadır. Kapalı inovasyon yaklaşımında inovasyon merkezi; işletme içi iken, açık 

inovasyon yaklaşımında inovasyon merkezi; işletme içi ve dışıdır (Vrande, Vanhaverbeke, 

M., & Jong, 2009, s.428).  

Açık İnovasyon 2.0 yaklaşımı ise, “Bütünleşmiş işbirliği, ortak yaratılmış değerler, etkili 

inovasyon ekosistemleri ile ortaya çıkarılan üstel ilkelere dayanan, yeni teknolojilere uyumu 

ve olağanüstü hızlı adaptasyonu”nu öngören yeni bir paradigmadır (Ecevit Satı, 2013). 

Açık İnovasyon 2.0, bilgi ve teknolojiyi birçok farklı yerlerden toplayan   normalin dışında 

organizasyonların sınırlarının ötesinde, toplumun bütün aktörleri arasındaki  ağları 
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genişleterek ortak bir fikir üretim işbirliğini esas alan bir inovasyon modelidir. Bu model, 

İnovasyon Stratejisi ve Politika Grubu (OISPG) tarafından Avrupa Komisyonunun inovasyon 

politikalarının destekçisi olarak ortaya konulmuştur (Curley & Salmelin, 2013, s.5). Açık 

inovasyon 2.0 yaklaşımında, inovasyon çalışmalarında inovasyonun etkileşim boyutlarında 

etkilenen ve bu konuyla ilgilenen bütün paydaşlara kadar genişletilmesini esas almaktadır. Açık 

inovasyon 2.0, birçok konuyla ilgili birey, çeşitli kurum ve kuruluşlar, üniversiteler hatta 

hükümetlerin işbirliği ile sistemin harekete geçmesi ile birçok organizasyonun kendi başına 

başaramadığı bir konuda ortak bir çalışma ile değer yaratılmasını amaçlamaktadır.  

Bu inovasyon yaklaşımı, klasik organizasyonel sınırların ötesine geçen bir yapıda 

gerçekleşebilmektedir. Bu noktada da birçok farklı paydaşların örgüt yapı, sistem ve üst yönetim 

anlayışlarının farklılığından kaynaklı yapısal problemlerle karşılaşılabileceği göz önünde alınarak, 

uygulamalarda birlik ve uyum için gerekli tebirlerin alınması veya ona göre bir örgüt yönetim 

yapısı kurgulanması gerekmektedir (Bughin, Chui, & Johnson, 2008, s.3). 

Açık İnovasyon 2.0 ekosistem teorisinin geçmişi, inovasyon sistemleri teorisine kadar 

uzandırılabilir. Ürün  veya hizmetin alanlarının çerçevesini meydana getiren;  müşteriler, 

ürünlerin tedarikçileri ve pazardaki rekabet edilenlere kadar kapsayan benzeri işletmeleri , alana 

katkı sunan akademik kurum, kuruluş ve akademisyenleri ve devlet kurumları gibi işletmelerin 

ürün veya hizmet alanlarıyla ilgili tüm paydaş aktörleri  kapsamaktadır. Bu yaklaşımların, 

1980'lerden bu yana gelişim göstermeye başladığı görülmektedir (Lundvall, 1985; Aktaran Satı, 

2019, s.40). 

Lundvall (1985)’ın inovasyon konusundaki yaklaşımı; inovasyon çalışmaları sürecinin temeline 

öğrenmenin konumlandırılması gerektiği sosyal bir sistem teorisi paradigmasıdır. Açık İnovasyon 

2.0 paradigması, başta hükümetlerin, endüstri çevrelerinin, akademik ve sosyal sivil paydaşların 

geleceği hep birlikte tasarladığı, ayrıca bu süreçte yapısal gelişimlerin herhangi bir kişi veya 

kurumların tasarruflarının ötesine ulaştırmak için birlikte gayret ettiği Dörtlü Sarmal Modeli, açık 

inovasyon teorisinin yeni bir şeklidir. Ayrıca, insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda gelişim ve 

değer oluşturacak fikirlerin dörtlü sarmal modeli ile çaprazlama olarak bir araya gelmesi yoluyla 

tüm paydaşların fikirlerinden tam olarak faydalanmak için, ürün veya hizmet kullanıcılarının odak 

noktasında olduğu inovasyon modelidir. Bu yaklaşımda üst düzey bir paydaş işbirliği, ortaklaşa 

oluşturulmuş bir değer, etkin bir inovasyon ekosistemleri, ortaya çıkarılan teknolojilerin hızlı bir 

şekilde benimsenmesi düşüncesi ön plândadır. Böylece, belli bir azınlık tarafından uzmanlaşılmış 

bir sanat veya eserden ziyade, birçok kişi tarafından hayata geçirilen bir disiplin ortaya 

çıkabileceği düşünülmektedir. 

Tablo 1.  Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon ve Açık İnovasyon 2.0 Özelliklerini Karşılaştırma 

Kapalı İnovasyon Açık İnovasyon Açık İnovasyon 2.0 

Taşeron kullanma Çapraz lisanslama Çapraz döllenme 

Tek Küme Ekosistem 

Doğrudan alt yükleniciler Üçlü sarmal Dörtlü sarmal 

Kontrol Yönetim Orkestrasyon 

Tek varlık Tek Disiplin Disiplinler arası 

Değer zinciri Değer ağı Değer topluluğu 

Kaynak: Salmelin, 2013, s.4-9, Bonecki, 2016, s.171-188; Aktaran Satı, 2019 
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İnovasyonların önemli bir ayağını oluşturan kamunun  sunduğu hizmetlerin nihai 

faydalanıcısı olan vatandaşların daha kaliteli hizmetlere daha düşük maliyet, yüksek hız ve 

konfor ile elde etme arzuları, açık, şeffaf ve hesap verilebilir bir ürün ve hizmet anlayışı 

konusundaki toplumsal farkındalığın her geçen gün artması sonucu, hükümetlerin 

inovasyonun lokomatif güçlerinden biri haline getirmektedir.  Ancak kamu kurumlarında bu 

noktada, ön plâna çıkan bir hiyerarşi ve bunun oluşturduğu bir mekanik yapı 

görülmemektedir. Ayrıca bu mekanik yapının yanında kamunun inovasyon yaklaşımını 

sınırlandıran birtakım kurum dışı unsurların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Hükümelerin ülke siyasetindeki değişim etkilerine açık bir durumda olması, idari kadrolarda  

yapılan sürekli değişimler, atama ve tayin durumları, kamu kurumlardaki istikrarı bozarak, 

kamu kurumlarındaki inovasyon çalışmalarını negatif etkilemektedir. Dolayısıyla kamu 

kurumları bu konuda özel sektör gibi hızlı ve rahat hareket edememektedir. Açık İnovasyon 

2.0, iletişim kanallarının kurum içinde ve kurum dışında sonuna kadar açık, yenilikçi ve 

girişimci fikirlerin oluşmasında öncü, her koşula hızlı uyum gösterebilen organik yapılarda 

gelişmektedir. Bu nedenle kamu politika yapıcısı olan hükümetlerin Açık İnovasyon 2.0’ın 

paydaş aktörlerle olan bilgi paylaşımı ve işbirliğinin kolaylaştırılmasında büyük bir rolü 

bulunmaktadır (Bonecki, 2016, s.171-188). 

2. STRATEJİK İNOVASYON 

Stratejik inovasyon kavramı ile ilgili literatüre bakıldığında, birçok araştırmacı tarafından 

farklı tanımlamalar yapılmıştır. Literatürde yer alan bazı önemli tanımlar. 

Hancıoğlu ve Yeşilaydın, “Organizasyonların kurumsal stratejileri ile inovasyonel düşünce 

modelleri arasındaki çekime bağlı kalarak, tüketiciler için yeni değerler oluşturma, rekabet 

üstünlüğü için fırsat yakalama, yenilikçi faaliyetlerde bulunma ve yeni pazarlar oluşturarak 

pazarı genişletme faaliyetlerinin bütünüdür.” 

Schlegelmilch vd., “Değişen rekabet ortamı ile organizasyonların hızlı bir şekilde gelişerek 

tüketici beklentilerine yönelik olarak değer oluşturmak amacıyla iş modellerini 

geliştirmesidir.” 

Govindarajan ve Trimble , “Klasik uygulamaların yerine değer zincirinin tasaralanarak 

tüketici değerinin ortaya konulması faaliyetleridir.” 

Berber , “Organizasyonların yalnızca teknolojik gelişmelere odaklanması değil aynı zamanda 

iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini düzenlemesi ve yapılarını bu doğrultuda güncellemesi 

işlemidir.” 

Hamel, “Paydaşlar için kârlılık sağlama, tüketiciler için değerler sistemi oluşturma, rekabet 

avantajı sağlayacak şekilde yeni ve yaratıcı fikirler üretme faaliyetleridir.” 

Yukarıda yapılmış olan stratejik inovasyon tanımlarında ortak vurgulanan noktanın değer 

oluşturma durumu olduğu görülmektedir. Bu günün dünyasında sadece inovasyon çalışmaları 

yeterli gelmediği anlaşılmaktadır, inovasyon çalışmalarının iç ve dış çevre bağlamında 

stratejik inovasyona dönüşmesi gerekmektedir.  

Bu da yapılan stratejik inovasyonlarda bir değer oluşturmaktadır. İnovasyon çalışmalarının 

oluşturulan değer zinciri ile stratejik inovasyona dönüşmesinde stratejik yönetim yaklaşımının 

benimsenmesi  büyük bir önem taşımaktadır (Güleryüz, 2020, s.722). 

 

 

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 593



Şekil 1: Stratejik İnovasyon ve Sonuçları  

 

 

 

Kaynak: (Güleryüz, 2020, s.725) 

Şekil 1’de yer alan modele göre işletmeler stratejik inovasyon faaliyetleri sonucunda 3 farklı 

kazanım elde etmektedirler. Bunlar;  (Güleryüz, 2020, s.725) 

 Örgütler, klasik bir sistem işleyişi yerine, günün şartlarına göre gelişen gereksinimlerine 

uygun yeni iş modelleri ile yeni pazarlarda varolma şansı elde ederler. Stratejik inovasyon, 

başta tüketiciler olmak herkese etkin bir değer oluşturur. 

   Stratejik inovasyon ile örgütler, iç ve dış çevreyi geliştirerek sürdürülebilir bir rakebet 

avantajına ulaşacak yeni bir pozisyon kazanırlar.  

  Amacına uygun olarak yürütülen stratejik inovasyon süreci neticesinde işletmelerin 

değerlerinde artma oluşur.  

İnovasyon ve strateji kavramlarının birlikte değerlendirilmesi ile ortaya çıkacak olan stratejik 

inovasyon sayesinde örgütler;  “Değer kazanmış bilgi, Pazar odaklılık, Gelecek yönelimi 

,Üreticilik, İşbirlikçi yaklaşım,Yeni değerler, Yeni fırsatlar, Misyon ve Vizyon, Dış Çevreye 

Dönüklük, Yeni iş modelleri oluşturma”  gibi rekabet avantajı sağlayacak yetenekler 

kazanırlar (Ecevit & Işık, 2011, s.555). 

Schlegelmilch vd. (2003:127), Joreskog &Goldenberg (1975)’in “Çoklu Gösterge ve 

Çoklu Nedensellik Modeli (Multiple Indicators – Multiple Causes Model – MIMIC Model)” ni 

referans alarak stratejik inovasyon ile ilgili bir model oluşturmuştur (Yeşilaydın & Hancıoğlu, 

2016, s.110).  

 

Şekil 2: Stratejik İnovasyon MIMIC Modeli 

               

Kaynak: (Schlegelmilch vd., 2003:127) 

 

Şekil 2’deki modelde; kültür, süreç, insan ve kaynaklar gibi stratejik inovasyonun gelişimine 

katkıda bulunan anahtar faktörler yer alırken; müşteri değeri ve rekabet konumlandırması 

olmak üzere de stratejik inovasyonun iki sonucu bulunmaktadır (Schlegelmilch, 

Diamantopoulos, & Kreuz, 2003, s.127). 
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Stratejik inovasyonun oluşmasında önemli rol oynayan kültür, süreç, insan ve kaynaklar  hem 

stratejik inovasyonun oluşmasında hem de kültürel değerlerin oluşmasında en önemli 

faktörlerdir. Stratejik inovasyonun neticesinde ise; müşteride bir değer ve bunun devamı 

olarak da rekabette bir konumlandırma ortaya çıkmaktadır.  

 

3. STRATEJİK YÖNETİM ve İNOVASYON 

Stratejik yönetim, bir örgütün amaçları doğrultusunda iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerinde 

örgütün uzun dönemli performansını ortaya koyan yönetsel karar ve fiili davranışları olarak 

tanımlanabilir (Hunger & Wheelen, 2007, s.2).   

Başka bir tanıma göre stratejik yönetim, örgütlerin çevre koşullarını inceleyerek, iç ve dış 

çevrenin stratejik yönünün tespit edilmesi,  örgütün amaçlarını gerçekleştirecek stratejilerin 

hayata geçirilerek, tüm örgütsel faaliyetlerin paydaşları tatmin edecek şekilde yapılması 

sürecini ifade etmektedir  (Asunakutlu & Safran, 2004, s.53).  Bu yönetim tarzı, örgütlerin 

gelecekte hedeflerine ulaşabilmek için, nereye, nasıl gitmesi gerektiğinin belirlendiği, bunun 

için de örgütsel değerlerin ve yönetim yaklaşımının kurgulanarak örgütü başkalarından ayıran 

bir özelliğin oluşturulduğu yönetim biçimidir. Bu yaklaşımda temel amaç, örgütlerin 

gelecekte uzun vadede varlığını her şartta sağlaması  veya büyümesi için örgütlerin tüm iç ve 

dış çevre güçlerinin uyumlaştırılarak faaliyetlerini yerine getirmesidir. 

Günümüzde yönetimin kalitesi; küresel ve yerel düzeydeki değişimlerin stratejik bir şekilde 

yönetilmesi, ile arttırılabileceği düşünülmektedir. Stratejik yönetim, bu bakımdan önemli bir 

imkan sunmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşım, değişimlerle birlikte, gelişimi de 

gerçekleştirmek amacıyla örgütsel dizayn ve uyum konusunda en uygun yönetim felsefesidir. 

Örgütlerin karşısına çıkan değişimin tanımlanmasında ve uyum sağlanmasında büyük bir 

katkı sağlamaktadır (Ecevit & Işık, 2011, s.548). 

Stratejik yönetim örgütlerin çevre imkanlarından en üst düzeyde yarar sağlamasını, içeriden 

veya dışarıdan kaynaklı olumsuzlukların en aza indirilerek örgütsel başarıyı amaçlamaktadır. 

Bu yaklaşım, özünde örgütlerin değişen tüm şartlara uyum sağlayabilme yeteneklerini 

geliştirerek varlığını sürdürmesinin yanısıra, örgütsel verimliliği artırma, değişime olan 

direnci kırma, performans ve ödül arasındaki sinerjiyi oluşturma gibi birçok yararları 

barındırmaktadır. Örgütün tüm düzeyleri ile yöneticileri arasında proaktif bir  etkileşimi 

öngörmektedir. Bu anlamda bu yaklaşım; üst kademe idarenin bir fonksiyonu olarak, örgütün 

amaçlarıyla sosyal hayattaki toplumsal menfaatleri uyumlaştıran ve alt kademe yönetici ve 

çalışanlara rehberlik eden bir yaklaşımdır. Stratejik yönetimde örgütsel geleceğin tahmin 

edilebilir bir şekilde oluşturulması hedefi, bu hedefe ulaşılabilmesi için bütün örgütün hedefi 

haline gelmesi gerekmektedir.  Dolayısıyla büyüklü küçüklü tüm örgütlerin başarılı 

olabilmesinin stratejik olarak yönetilmesine bağlı olduğu vurgulanmaktadır (Gürcan, 2022, 

s.336) . 

Günümüzde stratejik yönetim yaklaşımında gelinen noktada temel yetkinliklere dayalı strateji 

anlayışında, strateji oluşturma veya geliştirmede başlangıç yerinin örgüte has yetenek ve 

kaynakların olması gerektiğidir. Bu güncel yaklaşımda, dışsal çevre unsurlarının örgütün 

stratejik başarısı üzerinde önemli bir etkisi olduğu kabul edilmekle birlikte, stratejik başarıda 

asıl belirleyicilerin örgüte has beşeri, finansal ve teknolojik gibi kaynakların geliştirilip 

bütünleştirilmesiyle elde edilen temel yetkinlikler ile olduğu kabul edilmektedir. Temel 

yetkinliklere dayalı bu yaklaşımda, işletmenin hangi rekabet stratejisi ile hangi sektörlerde 

nasıl yol alacağına dair temel stratejik karar ve davranışların dayanağı, örgütün kendine has 

beceri ve kaynaklarının olması gerektiği yaklaşımı savunulmaktadır. Bu manada karar 

dayanağının pazarın cazipliliği, kâr marjı gibi benzeri hususlar ikinci plânda kalmaktadır. 
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Stratejik kararlarda hassas nokta, örgütleri rekabet ettiklerinden ayıran ana husus  temel 

becerilerinin olduğudur (Barca, 2009, s.47-48).  

Bu kapsamda literatürde stratejik yönetim yaklaşımının güncel yönelim alanları ; “Örgütlerin 

temel yeteneklerine dayalı stratejik yönetim anlayışı, stratejik inovasyon,  sosyal sorumluluk 

konularında kurumsallaşma, stratejik rekabette kurumsal imaj, altı sigma, değer zinciri 

maliyet analizi, jenerik rekabet stratejileri, yeşil inovasyon stratejileri, stratejik bilgi 

teknolojileri ve örgütsel çeviklik, mavi okyanus stratejileri, dijital stratejiler, yeni kuşak 

yönetim stratejileri, insan kaynaklarının stratejik yönetimi, stratejik liderlik ve girişimcilik 

stratejileri” gibi konular olduğu görülmüştür (Gürcan, 2022, s.336).  

İnovasyon yönetimi, işletmelerin teknolojik gelişmeleri, iş süreçlerini ve kültür, iletişim, 

organizasyon vb. insan ilişkilerini inovasyon çalışmalarını dolaylı ya da doğrudan olarak 

stratejik bir şekilde desteklemesi ve teşvik etmesi yoluyla yönetmesidir. Bu nedenle 

inovasyon çalışmalarının başarıya ulaşması iki temel unsura bağlıdır; bu unsurlardan ilki 

teknik kaynaklar denilen; insan, ekipman, bilgi, para, vb. kaynaklardır. İkinci unsur ise 

örgütlerin bu kaynakları yönetebilme yetenekleridir. Örgütler, bu kaynakları başarılı bir 

şekilde bir araya getirebilmek için stratejik ve örgütsel becerilere ya sahip olması ya da 

sonradan oluşturması gerekmektedir (Ecevit & Işık, 2011, s.543).  

Avusturyalı iktisatçı, siyaset bilimci ve sosyolog Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) 

bilimsel araştırmaları ile ünlü bir bilim adamıdır. Schumpeter’in iktisadî konulardaki 

çalışmalarında girişimciler önemli bir role sahiptir. O’na göre girişimciler, yaptıkları  

inovasyon çalışmaları ile piyasa dengelerini bozarak iktisadî değişimi hızlandırmıştır.  

Schumpeter, inovasyonun teknolojik gelişmeler için temel kaynak olduğunu, fakat mevcut 

yapıyı içeriden değiştiren, eski olanları sürekli yok ederek değiştiren, sürekli bir yenisini 

geliştirmeye yönelik girişimlerin yaratıcı yıkım süreci döngüsünün aktörü olduğunu 

savunmuştur. Schumpeter’e gore, inovasyonlar, iktisadî kalkınma ve gelişme için önemlidir,  

ancak bu gerçekleşirken girişimciler, olması gereken oligopol piyasa şartları dengesini 

bozarak geçici monopoller oluşturabilmekte ve böylece  “Yaratıcı Yıkım” oluşturmaktadır 

(Kitapçı, 2019, s.55). Bu durum, Schumpeter’in tesorisinde iddia edildiği gibi piyasada 

sürekli bir dengesizliğe sebep olmakta ve insanların sürekli bir ihtiyaç döngüsünü 

oluşturmakta, böylece toplum ekonomisini olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir. Bu 

kapsamda inovasyon çalışmalarının gerçek manada doğru ve stratejik olarak yönetilmesi 

büyük bir önem taşımaktadır.   

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Google Scholar Journal, Jstor , vb. veritabanından “ İnovasyon, Kapalı İnovasyon, Açık 

İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve Stratejik Yönetim, Stratejik İnovasyon” anahtar 

kelimeleri ile  tüm zamanlarda yapılan aramalar sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Grafik 1. İnovasyon, Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve 

Stratejik Yönetim, Stratejik İnovasyon anahtar kelimelerinin elektronik veri tabanlarındaki 

arama sonucu. 

 

                

 

 

Tablo 2. İnovasyon, Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve 

Stratejik Yönetim, Stratejik İnovasyon anahtar kelimelerinin elektronik veri tabanlarındaki 

arama sonucu. 

 İnovasyon 28.600 

Kapalı İnovasyon 10.800 

Açık İnovasyon 20.100 

Açık İnovasyon 2.0 2.280 

İnovasyon ve Stratejik Yönetim 21.800 

Stratejik İnovasyon 19.500 

 

Grafik 1 ve Tablo 2 ikisi birlikte incelendiğinde; inovasyon konusuna yoğun bir ilginin 

olduğu görülmekte, özellikle de Açık İnovasyon, İnovasyon ve Stratejik Yönetim ve Stratejik 

İnovasyon konularının diğer;  Kapalı İnovasyon ve Açık İnovasyon 2.0 konularına göre daha 

çok ilgi gördüğü ve çalışma yapıldığı görülmektedir. 
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Grafik 2. İnovasyon, Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve 

Stratejik Yönetim, Stratejik İnovasyon anahtar kelimelerinin YÖK veri tabanındaki arama 

sonucu. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

İnovasyon Kapalı
İnovasyon

Açık
İnovasyon

Açık
İnovasyon

2.0

İnovasyon
ve Stratejik

Yönetim

Stratejik
İnovasyon

Sütun
3
Sütun
1

 

 

Tablo 3. İnovasyon, Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve 

Stratejik Yönetim, Stratejik İnovasyon anahtar kelimelerinin YÖK veri tabanındaki arama 

sonucu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2 ve Tablo 3 ikisi birlikte incelendiğinde; Yüksek Öğretim Kurumu veri tabanında 

inovasyon konusu ile ilgili yapılmış olan 1.743 Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarının 

büyük çoğunluğunu inovasyon konusu oluşturmaktadır. Diğer konular olan; Kapalı 

İnovasyon, Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve Stratejik Yönetim, Stratejik 

İnovasyon konularındaki çalışmaların yetersiz kaldığı görülmektedir.   

 

 İnovasyon 1675 

Kapalı İnovasyon 2 

Açık İnovasyon 52 

Açık İnovasyon 2.0 0 

İnovasyon ve Stratejik Yönetim 2 

Stratejik İnovasyon 12 
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Grafik 3. İnovasyon, Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve 

Stratejik Yönetim, Stratejik İnovasyon anahtar kelimelerinin arama sonuçlarının 

karşılaştırılması. 
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Tablo 4. İnovasyon, Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon, 

Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve Stratejik Yönetim, 

Stratejik İnovasyon anahtar kelimelerinin YÖK veri 

tabanındaki arama sonucu. 

 

Kavram Elektronik Veri Tabanı YÖK 

İnovasyon 28.600 1675 

Kapalı İnovasyon 10.800 2 

Açık İnovasyon 20.100 52 

Açık İnovasyon 2.0 2.280 0 

İnovasyon ve Stratejik Yönetim 21.800 2 

Stratejik İnovasyon 19.500 12 

 

Grafik 3 ve Tablo 4 ikisi birlikte incelendiğinde; elektronik veri tabanlarında “İnovasyon, 

Kapalı İnovasyon, Açık İnovasyon, Açık İnovasyon 2.0, İnovasyon ve Stratejik Yönetim, 

Stratejik İnovasyon” konuları ile ilgili toplam 103.080 adet sonuca rastlandığı, Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) veri tabanlarında ise aynı anahtar kelimelerle yapılan aramada ise 

toplam 1.743 adet çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar; İnovasyon konusunda; 425 adet 

Doktora, Kapalı İnovasyon konusunda; 2 adet Yüksek Lisans, Açık İnovasyon konusunda; 22 

adet Doktora, İnovasyon ve Stratejik Yönetim konusunda; 1 adet Doktora, Stratejik İnovasyon 

konusunda; 5 adet Doktora şeklindedir. Açık İnovasyon 2.0 konusunda ise herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.                        
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İnsanlık olarak içinde bulunduğumuz çağ değişimin çok hızlı olduğu bir çağdır. Bu çağda da 

geçmiş çağlara göre örgütlerin rekabet koşullarının değiştiğini gözlemlemekteyiz. Günümüzde 

örgütler; farklılığa, değer oluşturmaya daha çok ihtiyaç duymaktadır geçmişe göre. Bunun 

yolu ise; strateji, inovasyon ve inovasyonun stratejik olarak yönetilmesi ve stratejik yönetim 

ve inovasyon arasındaki sinerjinin arttırılmasında geçmektedir. İnovasyon yönetimi yeteneğine 

kavuşmak isteyen ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek isteyen örgütlerin öncelikle 

inovasyon oluşturacak fikirlere açık olmaları çok önemlidir. Bir örgütün strateji belirlemesi ve 

bu süreci gerçekleştirmesi, günümüzde hızla değişen şartlarda var olabilmenin temel 

gerekliliğidir. İnovasyon yönetimi için teknoloji, iş süreçleri ve insan ilişkilerinin 

desteklendiği ve teşvik edildiği bir yönetim anlayışı gerekmektedir. Yapılan araştırma 

sonucunda elektronik veri tabanlarında global düzeydeki ilgi ve çalışmaların yüksek olduğu 

ancak Yüksek Öğretim Kurulu veri tabanlarındaki çalışmalara bakıldığında aynı düzeyde 

olmadığı görülmektedir. İnovasyon alan yazınındaki çalışmalarda İnovasyonla ilgili Açık-

Kapalı İnovasyon ve son olarak da Açık İnovasyon 2.0 gibi paradigmaların geliştiği 

görülmektedir. Bu paradigmalarla birlikte inovasyonun stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesi 

ön plâna çıkmaktadır. Bu bağlamda da inovasyon çalışmalarında Açık İnovasyon 2.0 

paradigmasının  günümüz en uygun yönetim yaklaşımı olan stratejik yönetim yaklaşımının bir 

araya gelmesinden kaynaklı bir stratejik inovasyon yönetimi yaklaşımının oluşturulmasının 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Açık inovasyon 2.0 paradigmasının stratejik olarak 

yönetilmesi amacıyla oluşturulan çalışmalarda  Schumpeter’in “Yaratıcı Yıkım” teorisinin göz 

önünde bulundurulmasının değer odaklı bir inovasyon ve yönetimi adına  çok önemlidir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER
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ÖZET 

Teknoloji gün geçtikçe geliĢmekte ve beraberinde iletiĢim teknolojilerinde de yenilikler 

ortaya çıkarmaktadır. ĠletiĢim teknolojilerinde ortaya çıkan geliĢmelerle birlikte insanlar Web 

ve sosyal medya araçlarında daha fazla vakit geçirmeye baĢlamıĢtır. Sosyal medya; insanların 

birbirleriyle iletiĢim kurdukları, paylaĢım yaptıkları ve diğer insanlarla bağlantı içerisinde 

bulundukları sanal medyadır. Bu sanal medyayla birlikte iĢletmelerin pazarlama 

anlayıĢlarından bir tanesi olan sosyal medya pazarlaması kavramı ortaya çıkmıĢtır. Sosyal 

medya pazarlaması; içerisinde tüketicinin davranıĢlarını barındıran ve karĢılıklı etkileĢime 

bağlı olan bir pazarlama türüdür. Sosyal medyada yer alan tüketicilerin davranıĢlarını ve 

sosyal medya pazarlaması faaliyetlerini üretilen içerikler etkilemektedir.  

Influencer pazarlaması, doğrudan reklam vermek yerine sosyal medyada etki gücü yüksek 

kiĢilerin bir ürün veya markayı önermesi sonucunda, tüketicilerin satın alma davranıĢını 

etkileyen en efektif yöntemlerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Geleneksel pazarlamada 

insanlar yorum ve tecrübelerini ağızdan ağıza pazarlama ile paylaĢırken, hayatımıza 

teknolojinin ve sosyal medyanın girmesi ile birlikte artık insanlar bir marka veya ürün 

hakkında olumlu veya olumsuz yorumu var ise bunu takipçileri veya arkadaĢları ile sosyal 

medya platformları üzerinden paylaĢmakta ve bu yorumlar kısa zamanda çok büyük kitlelere 

ulaĢabilmekte ve firmalarda bu potansiyeli keĢfettikten sonra artık sosyal medya platformları 

dijital medya araçları olarak karĢımıza çıkmaya baĢlamıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Ġnfluencer Pazarlama, Sosyal Medya, AlıĢveriĢ 

Deneyimi 

 

ABSTRACT 

Technology is developing day by day and it brings innovations in communication 

technologies. With the developments in communication technologies, people have started to 

spend more time on the Web and social media tools. Social media; It is a virtual environment 

where people communicate with each other, share and connect with other people. With this 

virtual environment, the concept of social media marketing, which is one of the marketing 

understandings of businesses, has emerged. Social media marketing; It is a type of marketing 

that includes consumer behavior and depends on mutual interaction. The content produced 

affects the behavior of consumers in social media and social media marketing activities. 
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Influencer marketing emerges as one of the most effective methods influencing the 

purchasing behavior of consumers as a result of people with high influence on social media 

recommending a product or brand instead of advertising directly. In traditional marketing, 

while people share their comments and experiences with word of mouth marketing, with the 

introduction of technology and social media into our lives, people now share positive or 

negative comments about a brand or product with their followers or friends on social media 

platforms. 

Key Words: Social Media, Influencer Marketing, Social Media, Shopping Experience  

 

GİRİŞ 

Günümüzde özellikle sosyal medya uygulamalarının hayatımıza girmesiyle birlikte internetin 

geliĢimi ve kullanımı çeĢitli seviyelere ulaĢmıĢtır. Bu dijital ortamların hayatımızın her 

alanında etkili olması, iĢletmelerin olduğu kadar bireylerin de büyümesini etkilemektedir. 

DeğiĢen tüketici profilleri, alıĢveriĢ alıĢkanlıkları ve iĢ stratejileri ile birlikte iĢletmeler de bu 

hızlı değiĢime ayak uydurmak zorunda kalmıĢtır.  

Ġnternet kullanıcıları bilgi almak için gazete veya dergilere göz atmak yerine baĢkalarının 

sosyal ağlardaki yorumlarını takip etmektedir.  Kurumsal pazarlama iletiĢimi faaliyetlerinde 

etkin bir mecra olarak görev yapan sosyal medya, geleneksel medyaya göre daha ucuz olması, 

yer ve zamana göre gösterime uygun olması, iletiĢimsel ve ölçülebilir olması gibi 

özellikleriyle iĢletmelere birçok avantaj sunmaktadır. 

ġirketlerin günümüzde pazarlama için kullandıkları en popüler sosyal medya 

uygulamalarından biri de Instagram'dır. Instagram'ın iĢletmelere fırsatlar sunma konusunda 

artan popülaritesi ve marka veya ürünü satmak için kullanıcılara sunduğu avantajlar, onu iĢ 

yapmak için harika bir yer haline getirmiĢtir.  

ĠĢletmelerin ürün ve hizmetlerinin satıĢını artırmak için kullandıkları bir alan olarak kendine 

yer bulan influencer pazarlama, hedef tüketicilerin onlar üzerindeki niyetlerini, imaj ve 

isimlerini dikkate alırken dijital pazarlama stratejilerini daha verimli ve etkin bir Ģekilde 

kullanmaktadır.  

Influencer Marketing olarak adlandırılan bu yeni dijital pazarlama biçiminde, internet ve 

sosyal medya kullanımının yaygınlaĢması nedeniyle popüler olan markalar, ürün ve 

hizmetlerin yanı sıra yemek, moda, teknoloji, seyahat, eğitim, büyük sosyal medya ile 

çalıĢmaktadır.  Özellikle sosyal medyada, mesajları ağızdan ağza hızlı bir Ģekilde yayma 

yeteneği, Ģirketlere ve tüketicilere etkileĢimin faydalarını sağlar. Kendileri gibi birine 

güvenmek isteyen ve yoğun sosyal medya kullanıcısı olan günümüz tüketicisi, kullanıcı geri 

bildirimlerini önemsiyor, blog yazarlarının tavsiyelerini dinliyor, forumları okuyor ve sosyal 

ağlarda fikir alıĢveriĢinde bulunmaktadır. 

Sosyal medya, pazarlama profesyonelleri tarafından hızlı bire bir iletiĢim ve geniĢ kitleleri 

hedeflemenin yanı sıra büyük finansal faydalar gibi nedenlerle kullanılmaktadır. Yıllardır 

kullanılan pazarlama iletiĢimi kanallarından biri olan influencer pazarlama, sosyal medyanın 

hayatımıza girmesiyle yenilenerek büyük faydalar sağlamıĢtır. Mikro ünlüler olarak bilinen 

etkileyiciler, ürün incelemeleri ve markalarla ortaklıklar paylaĢarak hedef kitlelerle bağlantı 

kurar. Takipçileri üzerinde önemli etkiye sahip olan influencerlar, onların markalara yönelik 

algılarını, tutumlarını ve davranıĢlarını etkileyebilmektedir. 
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ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Influencer pazarlama, "etkili ve tanınmıĢ kiĢileri kullanarak geniĢ bir kitleye ulaĢmanın bir 

yolu" olarak tanımlanmaktadır. Ġyi anlatmak gerekirse; Sosyal ağlarda tanınırlığı yüksek 

kiĢilerin hesapları üzerinden tanıtım, reklam veya satın alma anlamında mal veya hizmetlere 

karĢı etkilenebilecekleri bir kitlesel fonlama stratejisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Influencer 

pazarlama kavramsal olarak net bir Ģekilde tanımlanmamıĢtır. AraĢtırmalar incelendiğinde 

“Olağanüstü pazarlama, Influencer pazarlama, Nüfus pazarlaması, Ġnteraktif pazarlama, 

Dijital liderlik kavramları” gibi çeĢitli tanımların çok farklı Ģekillerde ele alınd ığı ve 

kullanıldığı anlaĢılmaktadır (Bayuk, 2005: 34).  

GeliĢen teknoloji ile birlikte internet teknolojisi de geliĢmiĢ ve bu durum bireyler ve Ģirketler 

için yeni fırsatlar yaratmıĢtır. Önemli olan, güncellenen ağların ve blogların kullanıcılara yeni 

içerik bulmaya ve üretmeye devam etme fırsatı vermesidir (Ewers, 2017: 58). 

YouTube, Facebook, Instagram gibi önemli sosyal medya mecraları, firmaların 

kullanıcılarıyla olan iletiĢimlerinde önemli bir merkez haline gelmiĢ, bu durum Influencer'ın 

pazarlama yöntemini önemli ve daha da önemli hale getirmiĢ hatta firmaların bunun için bir 

bütçe ayırmasını gerekli kılmıĢtır. bu reklam yöntemi (Riedl ve Von Luckwald, 2019: 28). 

Diğer bir deyiĢle influencer pazarlama, iĢletmelerin ve markaların düĢünce ve davranıĢlarını 

kullanıcılara göre değiĢtirmenin bir yolu olarak dikkat çekmektedir. Influencerlar, konumları, 

güvenleri, bilgi ve yetkileri, bağlantıları aracılığıyla kullanıcıları satın alma konusunda 

etkileyebilen kiĢiler olarak tanımlanır. Dijital dünyada Influencer'lar bilgi ve kaynaklarına 

göre aynı veya daha üst konumdaki kiĢiler de dahil olmak üzere birçok alanda karar verici 

konumdadır. Bu, Influencer'ların her konuda karar verebilecek konumda oldukları anlamına 

gelmez. Ancak sosyal medyada baĢarı konusunda karar verici olarak görülmeleri 

kaçınılmazdır (Bognar vd., 2019: 127). 

Influencer'lar, sosyal medya forumları, bloglar, tweet'ler aracılığıyla düĢünce veya fikir 

taĢıyan kiĢiler de yüksek görüĢ gruplarını temsil eder. Sosyal medya kanallarındaki 

influencerlar, iĢletmelerin veya markaların takipçi sayısını artırmak veya marka bilinirliği 

oluĢturmak için ilgili içerikler üretir. Sosyal medya platformlarından birinde güçlü bir kitleye 

sahip olan ve içerik ürettikleri alanda fikirlerine değer verilen kiĢiler influencer olarak 

tanımlanmaktadır (Sevinç, 2018: 41). 

Influencerları mikro ve makro influencerlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Makro 

oluĢturucuların büyük bir takipçi kitlesi vardır ve takipçilerinin özellikleri ve alıĢkanlıkları 

hakkında detaylı bilgiye sahip değildirler. Mikro-influencerlar ise az sayıda takipçisi olmasına 

rağmen aralarında güçlü bir iletiĢim olan ve tüketicilerin sosyal grafiği üzerinde doğrudan 

etkiye sahip olan kiĢilerdir (Kotler  vd., 2017: 51). 

Influencer pazarlama, pazarlama stratejilerinde dijital ortamda etkili olan influencerların 

analizi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Günümüzde sosyal medyayı kullanan önemli bir tüketici 

kitlesi bulunmaktadır. Güçlü rekabet ortamında rekabet eden iĢletmelerin pazarlama 

stratejilerini hızlandırmak için özellikle geleneksel pazarlama araçlarından dijital alanlarda 

çok fazla zaman geçiren kiĢilere geçiĢ yaparak sosyal medyayı kullanmak adeta bir 

zorunluluk haline gelmiĢtir. Bu noktada iĢletmeler, pazarlama içeriklerini çevrimiçi olarak 

paylaĢmalarına yardımcı olacak sosyal etkileyicilere ihtiyaç duymaktadır (Singh vd., 2002: 

29). 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 605



 
 

Sosyal medyanın pazarlamada kullanılması, iĢletmelere elektronik sosyal medya aracılığıyla 

üretilen mal ve hizmetlerin tanıtılmasını ve birçok kiĢi tarafından satın alınmasını sağlamıĢtır 

(Weinberg, 2009: 3). 

Geleneksel pazarlama faaliyetlerinden farklı olarak, sosyal medya da kullanıcılarla tek bir 

kanaldan ziyade etkileĢim sunarak uzun vadeli iliĢkiler ve etkili ağızdan ağza pazarlama 

sağlar (Wigmo ve Wikström, 2010: 20). 

Mangold ve Faulds'a (2009: 359) göre reklam sektöründe teknoloji kullanımının iki açıdan 

önemli rolü vardır. Bunlardan ilki, geleneksel pazarlama araçlarının sahip olduğu bir iĢlev 

olan müĢteri ile iĢletme arasındaki iletiĢimdir. Aslında iĢletmeler, Facebook ve çeĢitli bloglar 

aracılığıyla müĢterilerle ücretsiz olarak iletiĢim kurar. Ġkincisi, müĢterilerin de iletiĢim 

kurabilmeleridir. Sosyal medyayı benzersiz kılan bu iĢlevdir. Sosyal medya kullanımı yoluyla 

müĢteriler ve tedarikçilerle iĢbirliğini artırmak, iĢletmelerin müĢterilerin istek ve ihtiyaçlarını 

daha iyi anlamaları ve karĢılamaları için bir fırsattır. Markalar pazarlama faaliyetlerini 

yaparken sosyal medya üzerinde kullandıkları çalıĢmaları geliĢtirmelidirler. Sosyal medya, 

geniĢ tüketici kitlelerine kolay eriĢim sağlamasının yanı sıra düĢük maliyetli perakendeciler 

için de büyük bir fırsat olmuĢtur (Mangold ve Faulds, 2009: 361). 

Dünyada ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan sosyal ağ, uzun bir süre veri tabanı görevi 

görmüĢ ve müĢterilerin istek ve ihtiyaçları ile ilgili belirli bilgileri ortaya çıkararak pazarlama 

faaliyetlerinin yürütülmesini mümkün kılmıĢtır. Sosyal medya pazarlaması, mal ve hizmetleri 

sosyal ağlar ve tüketicilerle buluĢtururken marka bilinirliğini ön plana çıkarır. ĠĢletmelerin bu 

ağı kullanırken iletiĢim hedeflerini doğru bilmeleri ve bu doğrultuda marka oluĢturmaya özen 

göstermeleri gerekmektedir (Tüten, 2008: 20). 

Sosyal medyanın pazarlamada kullanılması, iĢletmelere elektronik sosyal medya aracılığıyla 

üretilen mal ve hizmetlerin tanıtılmasını ve birçok kiĢi tarafından satın alınmasını sağlamıĢtır 

(Weinberg, 2009: 3). 

 

MATERYAL VE METOD 

Bu çalıĢma rastgele 100 gönüllü sosyal medya kullanıcısı üzerinde yapılmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında katılımcılara 5 demografik, 5 ölçüt sorusu sorulmuĢtur. Katılımcıların %98‟inin 

sosyal medya kullanması çalıĢmanın güvenilirliğini arttırmıĢtır. 

Anket sonuçları grafik ve tablolar yardımıyla analiz edilmiĢ, sayısal sonuçlar SPSS 22.0 

programı ile analiz edilmiĢtir.  

 

DENEYSEL BULGULAR 

Bu çalıĢma 66 kadın 34 erkek katılımcı ile yapılmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan kiĢilerin yaĢları ile 

sosyal medya kullanımları arasında iliĢki olacağı düĢünüldüğünden katılımcılar yaĢlarına göre 

kategorilere ayrılmıĢtır. Sonuçlar Tablo 1‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Yaşları 

 

 N % 

YaĢ 15-24 48 47,5 

24-33 13 12,9 

34-42 28 27,7 

43-51 8 7,9 

52 ve 

üzeri 
3 3,0 

Toplam 100 100 

 

Tablo incelendiğinde 43 yaĢ ve sonrasının toplam çalıĢma evrenin %11‟ini oluĢturduğu 

dolayısıyla yaĢ-sosyal medya influencer takibi iliĢkisinin ters orantılı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Eğitim düzeyine bağlı olarak kiĢilerin sosyal medya araçları ile geçirdikleri zaman 

değiĢmektedir. Ayrıca pandemi sonrasında tablet ve telefon ile geçirilen zamanın artması 

kiĢilerin farkına varmaksızın sosyal medya araçlarında geçirilen zamanın artmasına neden 

olmuĢtur. 

Sosyal medya reklamlarının büyük bir kısmının influencerlar tarafından yapıldığı 

düĢünüldüğünde eğitim ile takip arasındaki iliĢkinin önemi ortaya çıkacaktır. Söz konusu 

iliĢkinin analizi Resim 1‟deki grafikte verilmiĢtir. 

 

Resim 1: Katılımcıların Eğitim Düzeyi 

 

ġekilden anlaĢıldığı üzere üniversite öğrencilerinin influencerlardan etkilenme oranı en 

yüksektir. Ġnfluencerların büyük bir bölümünün üniversite öğrencilerinin yaĢlarına yakın 

olması öğrencilerin ikna edilmesinde önemli bir faktördür.  

2% 
15% 

77% 

6% 

Ortaokul

Lise

Üniversite

Yüksek
Lisans/Doktora
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ÇalıĢma kapsamında meslek grupları da analiz edilmiĢtir. Bunun nedeni mesleki yatkınlık ile 

reklam takibi arasında bir iliĢki olup olmadığının analizidir. 

Tablo 2.Katılımcıların Mesleki Durumları 

 

 N % 

Meslek Özel Sektör 37 36,6 

Kamu Personeli 10 9,9 

Öğrenci 45 44,6 

Ev 

hanımı/ÇalıĢmıyor 
5 5,0 

Emekli 3 3,0 

Total 100 100 

 

Tablo 2 göstermektedir ki meslek grupları ile reklam takibi arasında bir iliĢki yoktur. Ancak 

öğrencilerin yüzdelik payına bakıldığında en çok etkilenen grubun öğrenciler olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Gelir seviyesi kiĢilerin gerek sosyal medya gerek diğer satın alma davranıĢları üzerinde etkili 

bir faktördür. KiĢilerin gelir seviyesi ile influencerların reklam tanıtımlarından etkilenme 

oranları arasındaki iliĢki ise net olarak bilinmemektedir. 

Yapılan ankete iliĢkin sonuçlar Resim 2‟de verilmiĢtir.  

 

 

 

 Resim 2: Katılımcıların Aylık Geliri  
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Ġnfluencerların pazarlama performansının analiz edilmesinde önemli bir yere sahip olan 

sosyal medya kullanım sıklığı kullanıcılara sorulmuĢ ve elde edilen cevaplar analiz edilmiĢ 

olup analiz sonuçları Tablo 3‟te verilmiĢtir. 

 

Tablo 3.Katılımcıların Günlük Sosyal Medya Kullanım Sıklığı 

 

 N % 

Sosyal 

Medya 

Kullanı

m 

Sıklığı 

0-1 saat 5 5,0 

1-2 saat 30 29,7 

3-4 saat 49 48,5 

4 saatten fazla 16 15,8 

Toplam 100 99,0 

 

Tablo 3 göstermektedir ki katılımcıların %50‟sinden fazlası bir günün %16‟sını aktif bir 

Ģekilde sosyal medyada geçirmektedir. Bu oran oldukça büyük bir oran olup sosyal medya 

pazarlamasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Katılımcılara sorulan bir diğer soru sosyal medya hesaplarında kaç influencer takip ettikleri 

olup elde edilen veriler aĢağıdaki Ģekilde analiz edilmiĢtir.  

 

 Resim 3. Sosyal Medyada Takip Edilen İnfluencer Sayısı 
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Katılımcıların ilgisini çeken ürün kategorisinin belirlenmesi amacıyla katılımcılara „Sosyal 

Medyada takip ettiğiniz influencer en çok hangi ürün kategorisinde tanıtım yapıyor?‟ sorusu 

yöneltilmiĢtir. Elde edilen cevapların dağılımı Resim 4‟te verilmiĢtir. 

 

 

Resim 4. Sosyal Medyada Takip Edilen İnfluencer Sayısı 

 

Ġnfluencerlerin tüketici gözündeki güveninin ölçülmesi amaçlanarak katılımcılara 

„Influencerlar tarafından oluĢturulan ürün içerikleri gerçeği yansıtıyor mu?‟ sorusu 

yöneltilmiĢtir. Elde edilen cevaplar Resim 5‟te gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 5. Influencerlar tarafından oluşturulan ürün içerikleri gerçeği yansıtıyor mu? 
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Veriler incelendiğinde, katılımcıların %9‟u kesinlikle sunmuyor, %17‟si çok az sunuyor, 

%27‟si biraz sunuyor, %17‟si oldukça sunuyor, %30‟u kesinlikle sunuyor yanıtını vermiĢtir.   

Katılımcıların influencerlarla ilgili tutumu pazarlama için önemli bir kriter olduğundan 

katılımcılara Resim 6‟da görülen„Takip ettiğiniz influencerlarla ilgili tutumunuzu en iyi 

açıklayan cümleyi seçiniz‟ sorusu sorulmuĢtur. 

  

 

Resim 6. Influencerlarla İlgili Tutumunuz Nedir? 

 

Katılımcıların 29‟u takip ettiğim influencerların paylaĢımlarına güvenirim cevabını 

verirken,26‟sı takip ettiğim influencerları ürün pazarlama konusunda inandırıcı buluyorum, 

26‟sı takip ettiğim influencerları ürün pazarlama konusunda tarafsız buluyorum, 17‟si takip 

ettiğim influencerlar ürün pazarlama konusunda dürüst ve güvenilirdir yanıtını verirken 3 kiĢi 

soruya diğer cevabını vermiĢtir. 

 

SONUÇ 

Günümüzde iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi ve internet kullanımının hızla yaygınlaĢması 

ile birlikte sosyal medya platformları hayatımıza girmiĢtir. Yazı, resim, video gibi araçlarla 

insanların dikkatini ve özel zamanını diğer insanların beğeni ve yorumlarına verme yönü bu 

kanalları giderek daha popüler hale getirmiĢtir. Tek yönlü iletiĢim üzerine kurulu geleneksel 

medyanın aksine, sosyal medya çift yönlü iletiĢime dayalı bir çerçeveye sahiptir. Bu faktör 

nedeniyle sosyal medya günlük yaĢamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢtir.  

Sosyal medya sayesinde tüketim kalıpları ve alıĢkanlıkları da değiĢmiĢ, marka bilgilerine 

eriĢim kolaylaĢmıĢtır. Günümüzde tüketiciler, ne istediğini bilen, benzer ürünler arasında para 

ve kalite açısından en iyisini bulabilecek bir aĢamaya gelmiĢtir. Bu durumda sosyal medyada 

ajans ve uzmanlık geliĢtirmiĢ bir müĢteriyi tespit edebilmek, müĢteri ile aynı durumda 

olmanızı gerektirir. Bu nedenle markaların müĢterilerinin en çok zaman geçirdikleri sosyal 

medya mecralarında yer alması ve müĢterilerini çekecek hizmetler oluĢturması önemlidir. 

Sosyal medyadaki takipçi sayısı üzerinden özgün içerik üretimi sağlama gücüne sahip olan 

modern dünyanın sözde "mikro ünlüsü" Influencer'lar, sahip oldukları güç nedeniyle 

pazarlama iletiĢimi faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılır hale gelmiĢtir. Ürün ve 
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hizmetlerini hedef kitlelerine hızlı ve uygun maliyetli bir Ģekilde tanıtmayı amaçlayan 

markalar, influencer'larla iĢ birliği yapmaktadır. Marka güveni, markaları ile uzun vadeli algı 

ve davranıĢlar yaratmayı hedefleyen markalar için oldukça önemli bir faktördür. 

Uluslararası bir Instagram ortamında, markalar için Influencer'ların yaptığı paylaĢım hedef 

kitlenin ilgisini çekmektedir. KiĢi, beğendiği ve etkileĢimde bulunduğu Influencer'ları takip 

eder ve kendi davranıĢ ve görüĢlerini de gönderilerine göre ayarlayabilir. KiĢi, en sevdiği 

Influencer'ların payına göre satın alma iĢlemine geçer. Influencer'lar doğal olarak arkadaĢça 

bir dil kullanmak ve ürünlerini takipçilerine sergilerler. Ek olarak, Influencer'lar tarafından 

paylaĢılan ürünlerle ilgili geri bildirimler nedeniyle müĢterilerin ürünlere katkıda bulunduğu 

varsayılmaktadır. Türkiye'de Influencer'ların ağırlıklı olarak çalıĢtığı mecralar Instagram ve 

YouTube platformlarıdır. Instagram hızlı iletiĢim kurabildiği için kullanımının oldukça 

popüler olduğu görülmüĢtür. Instagram uygulamasını tercih eden kurumların çoğu moda ve 

kozmetik sektörleridir. Türkiye'de tamamen yeni geliĢtirilen Influencer'ların gelecekte bir 

pazarlama aracı olacağı düĢünülmektedir.  

NOTLAR 

Bu çalıĢma Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ürün GeliĢtirme ve Tasarım 
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ABSTRACT 

In the study, some physical and mechanical properties of the medlar fruit in the harvest 

maturity period were determined according to the small, medium, and large size groups. 

Weight, length, width, thickness, geometric mean diameter, arithmetic mean diameter, 

sphericity, surface area, volume weight, mass density, porosity, and angle of repose values of 

medlar fruit were determined as physical properties. Mechanical properties were determined 

by the penetrating tip test. The arithmetic mean diameter of the medlar fruit for the middle 

group was determined as 34.92 mm, sphericity 88.82%, surface area 3806.67 mm 
2
, bulk 

density 374.16 kg m 
-3

, true density 1061.99 kg m 
-3

, porosity 64.72% and angle of repose 

75.85°. With the test, the rupture force, rupture energy, and deformation values were 

determined for the size groups of the medlar fruit. The rupture force of the medlar fruit for the 

middle group was 12.69 N, the rupture energy was 0.030 J, and the deformation was 4.71 

mm. The physical and mechanical properties of the obtained medlar fruit can be used for 

harvesting, product processing, post-harvest processes, and the design of machinery. 

Keywords: Medlar, physical properties, mechanical properties, postharvest 

 

INTRODUCTION 

The medlar (Mespilus germanica), whose homeland is Europe and West Asia, is most 

commonly used as 'Medlar' in the world. It grows wild in the Marmara and North Anatolian 

Mountains and the Black Sea and Aegean Regions in Turkey (Aydın et al., 2020; Gürbüz and 

Bostan 2020). In 2019, 4790 tons of medlar production was realized in Turkey. 9.67% of the 

medlar production (463 tons) was obtained from the province of Samsun. 
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Medlar fruit contains high amounts of B2, B1, C, and A vitamins, calcium, potassium, iron, 

and magnesium minerals. Medlar fruit also contains pectin, organic acids, carotene, and 

carbohydrates. Medlar fruit, which contains valuable vitamins and minerals, has uses as an 

ornamental and medicinal plant (Aydın et al., 2020; Akın and Bostan, 2020). All these 

features increase the importance of the medlar fruit. It is possible to sell the medlar with 

commercial value in market markets (Aydın et al., 2020). 

Harvest and post-harvest processes should be done carefully to preserve the quality of the 

medlar fruit, which has medical and economic importance. It is necessary to know the 

physical and mechanical properties of the material in the design and development of 

equipment for the processing, transportation, classification, separation, and storage of 

agricultural products. Elements include the physical and mechanical properties of the product; 

features such as shape, size, mass, bulk density, bulk density, porosity, rupture force, rupture 

energy, and deformation of the product. The physical properties of agricultural products are 

used to determine the appropriate design standards for classification, transportation, 

processing, and packaging systems. physical and mechanical property information is used to 

determine the efficiency of a machine or a process (Gharibzahedi et al., 2010; Sangamithra et 

al., 2016; Cevher Y., 2022). For this purpose, the physical and mechanical properties of the 

medlar fruit were determined depending on its size. 

 

MATERIAL and METHOD 

The medlar ( Mespilus germanica L.) fruit used in this study was obtained by hand-picking 

from the orchards in the Çarşamba district of Samsun province in November. Before starting 

the experiments, the medlar fruits were cleaned from materials other than the trial material 

such as stones, leaves, and twigs. The dimensions of the medlar were determined by 

measuring with a digital caliper with a precision of 0.01 mm. Sphericity and surface area were 

calculated with the given equations (Mohsenin, 1980; 1970). 

 

 

 

L : Length (mm) 

G  : Width (mm) 

K  : Thickness (mm) 

2

gDS   

S  : Surface area (mm 
2 
) 

D g  : Geometric mean diameter (mm). 
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volume weight ( Ρ h ) value was determined by measuring the weight of the material filled to a 

height of 150 mm and a 50 ml cylindrical container. The bulk density ( Ρ t ) was measured 

using the displacement method. 

Here; Ρb : Bulk weight, kg m 
-3

; Ρt: True density, kg m 
-3 

; (Mohsenin, 1980): 

The porosity (Ꜫ, %) was determined using the bulk density and true mass density parameters. 

(Mohsenin, 1980; Cevher Y., 2022). 

 

 

 

An open-sided cylinder was used to determine the angle of repose. After the cylinder filled 

with medlar fruits was lifted upwards, the height and diameter values of the top consisting of 

fruits emptied from the cylinder were measured. The angle of repose (θ, degrees) was 

determined by the given equation (Ajay et al., 2021). 

 

 

H: Height of cone, mm 

D: Diameter of the cone, mm 

 

Universal Tester for determining mechanical properties (Lloyd Instrument LRX Plus, Lloyd 

Instruments Ltd, an AMATEK Company) (Lloyd instrument LRX Plus, Lloyd Instruments 

Ltd, an AMATEK Company). The tests were carried out by applying the 11 mm diameter 

hemispherical cylindrical penetrating tip connected to the load cell of the Universal Testing 

Machine to the equatorial region of the medlar fruits. The studies were carried out at a loading 

speed of 10 mm/min of the insertion tip (Cevher and Öztekin, 2019). 

Results and discussion 

According to the results of the study, the physical properties of the medlar fruit are given in 

Table 1. According to the results of the study, the weight value in terms of size groups was 

14.32 g for the small and 18.91 g for the large; the geometric mean diameter value is 31.93 

mm for the small group and 36.99 mm for the large group; sphericity is 85.65% for the small 

group and 89.22% for the large group; the surface area is 3206.42 mm 2 for small group and 

4301.64 mm 
2 for 

a large group, bulk density is 386.67 kg/m 3 for small group and 373.33 kg / m 3 

for a large group ; The angle of repose was found to be 78.41° for the small group and 81.97° for 

the large group. According to the results, as the size increases, it is determined that all physical 

properties increase except for the bulk density. This situation is similar to other studies (Altuntaş 

et al. 2013). 
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 Table1. Average physical properties of medlar fruit 

 

The average values of the mechanical properties of medlar fruit are given in Table 2. 

 

Table 2. Mean values of mechanical properties of medlar fruit 

 

When Table 2 is examined, it is seen that the rupture force value decreases with increasing 

fruit size. This can be explained by the fact that the large medlar fruits are more mature. Since 

Physical Properties Means SD 

Groups Small Middle Large 

Weight (g) 14.32 1.09 16.25 1.17 18.91 0.88 

Length (mm) 36.12 0.59 38.89 2.18 42.05 1.44 

Width (mm) 29.76 1.78 33.26 1.37 35.39 1.04 

Thickness (mm) 30.36 2.13 32.59 0.98 34.04 0.89 

Geometric mean diameter (mm) 31.93 1.07 34.79 1.10 36.99 0.80 

Arithmetic mean diameter (mm) 32.08 0.99 34.92 1.12 37.16 0.82 

Sphericity (%) 88.65 2.69 88.81 2.52 89.22 2.04 

Surface area (mm 2 ) 3206.41 213.32 3806.67 242.25 4301.64 187.02 

Bulk density (kg/m 3 ) 386.67 3.82 374.16 1.44 373.33 1.44 

True density (kg/m 3 ) 1046.11 48.79 1061.99 45.21 1070.30 69.67 

Porosity (%) 62.97 2.02 64.72 1.61 68.92 3.43 

Angle of repose (°) 78.41 1.18 79.85 0.83 81.97 1.06 

Mechanical Properties 
Means SD 

Groups Small                            Medium                                    Large 

Rupture Force (N) 17.80 2.45 12.69 1.50 8.09 0.96 

Rupture Energy (J) 0.067 0.005 0.030 0.01 0.014 0.001 

Deformation (mm) 6.37 1.85 4.71 0.75 3.42 1.11 
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the medlar fruit has a softer texture as it matures, a decrease was observed in the rupture force 

values. This situation is similar to other studies (Cevher and Öztekin, 2019). The rupture force 

value was found to be 17.80 N for the small group and 8.09 N for the large group. 

In the study, the physical and mechanical properties of the medlar fruit, which are required for 

harvest and post-harvest processes and equipment design, were determined. The obtained 

information on physical and mechanical properties will be useful in the use of equipment and 

processing stages such as harvesting, separation, transportation, storage, and packaging. 
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Özet 

Dünyada teknolojinin hızla geliĢmesi firmalar arasındaki rekabet ortamını arttırmıĢ ve bu 

durum firmaların hayatta kalabilmeleri için inovasyon yapmalarını gerektirmiĢtir. Ġnovasyon 

yeni bir kavram olmamasına karĢın günümüzde sihirli bir kavram özelliği taĢıyan 

kavramlardan biridir. Latince bir sözcük olan inovatustan türetilen kavramın dilimizdeki 

karĢılığı yenilik olarak ifade edilmektedir. Ġnovasyon, yeni ürün ya da hizmet geliĢtirme, yeni 

bir üretim sistemi oluĢturma, yönetim süreçlerinde yenilik yapma, yeni tedarik ve dağıtım 

yöntemleri oluĢturma faaliyetlerini içermektedir.  Ġnovasyon, ekonomik büyümenin 

lokomotifi olarak görülmekte ve firmaların sürdürülebilir büyümeleri için kilit rol 

oynamaktadır. Firmalara yeni iĢ olanakları sağlayarak daha verimli ve üretken bir çalıĢma 

koĢulu sağlayan inovasyon, firmanın amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olacak önemli bir 

araçtır.  Ġnovasyon; ekonomiden sanata, mühendislikten sağlığa tüm sektörlerde olduğu gibi 

lojistik sektöründe de oldukça önem kazanan bir konudur. Lojistiğin amacı; dağıtımı hızlı 

gerçekleĢtirmek, maliyeti düĢürmek, verimliliği arttırmak ve bunların sonucunda müĢteri 

memnuniyetini sağlamaktır. Bu süreçte maliyeti düĢürmek amacıyla yapılacak her türlü 

değiĢiklik inovasyon olarak değerlendirilmektedir. Ġnovasyon aracılığıyla maliyetin 

düĢürülmesinin yanında hatalar azalacak, tedarik zincirindeki verimlilik artacak ve firma 

performansı bu durumdan pozitif yönlü etkilenecektir.  

Yeni ekonomi daha rekabet odaklı olduğu için firma performansının düzenli olarak ölçümü ve 

değerlendirilmesini gerektiren bir temel üzerine kuruludur. Rekabet koĢullarının artması etkin 

bir performans ölçüm sistemi tasarlanmasını zorunlu hale getirmiĢtir, bu bağlamda firma 

performansının periyodik olarak ölçümü önem arz etmektedir. Firmanın geliĢim hedeflerine 

ulaĢabilmesi ve firma performansını arttırması ancak yenilikçi kaynakları aktif olarak 

kullanmasına yardımcı olan inovasyon stratejileri süreçlerine bağlıdır. Ġnovasyon stratejileri 

aracılığıyla firma; performansında, satıĢların büyümesinde, karlılığın artmasında ve rekabet 
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avantajı sağlama konularında avantajlı konuma gelmektedir. Firmaların inovasyon stratejileri 

olmadan inovasyonu baĢarması mümkün değildir. Ġnovasyon stratejilerini etkili bir Ģekilde 

kullanarak firmalar performanslarını geliĢtirebilirler. Etkili inovasyon stratejilerine sahip 

firmalar kaynaklarını daha verimli kullanacak, bu sayede rekabet avantajı sağlayacaktır. 

Firmaların daha yüksek performans elde edebilmeleri için bünyelerinde inovasyon 

stratejilerini koordine etmeleri beklenir. Günümüzde inovasyonun kiĢiler, organizasyonlar, 

sektörler ve ülkeler üzerinde farklı açılardan etkisi vardır. Bu kapsamda inovasyon 

stratejilerinin tutarlı ölçümü sayesinde firmaların performansına etkisinin ortaya koyulması 

firmaların politikalarının etkinliğinin ortaya koyulmasına ve hedeflerine katkısının analiz 

edilmesine, verimliliklerini izleyerek değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.  

Son zamanlarda ekonomik açıdan firmalar için oldukça önemli bir kavram olan inovasyon 

stratejilerinin ele alındığı bu çalıĢmanın temel amacı, inovasyon stratejisi (saldırganlık, analiz, 

savunuculuk, gelecekçilik, proaktiflik ve risklilik ) ile firma performansı arasındaki iliĢkinin 

belirlenmesidir. Bu amaca ulaĢabilmek için, nicel araĢtırma yöntemi kullanılarak Uluslararası 

TaĢımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’ne kayıtlı Ġstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde 

yer alan lojistik firmalarında görev yapan 630 yöneticiye anket uygulanmıĢtır. Elde edilen 

veriler SPSS programıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiĢtir. Analiz kapsamında, frekans, 

güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıĢtır. Analiz sonuçlarına göre lojistik 

firmalarında; inovasyon stratejileri etkin bir Ģekilde kullanıldığı zaman firma performansının 

arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Ġnovasyon Stratejileri, Ġnovasyon, Örgütsel Bağlılık 

 

THE IMPACT OF INNOVATION STRATEGIES ON FIRM PERFORMANCE: 

A FIELD RESEARCH 

ABSTRACT 

The rapid development of technology in the world has increased the competitive environment 

between companies and this situation has required companies to innovate in order to survive. 

Although innovation is not a new concept, it is one of the concepts that has the characteristics 

of a magical concept today. The equivalent of the concept derived from the Latin word 

innovatus in our language is expressed as innovation. Innovation includes the activities of 

developing new products or services, creating a new production system, innovating in 

management processes, creating new procurement and distribution methods.  Innovation is 

seen as the engine of economic growth and plays a key role for the sustainable growth of 

companies. Innovation, which provides a more efficient and productive working condition by 

providing new job opportunities to companies, is an important tool that will help the company 

achieve its goals.  Innovation is a very important issue in the logistics sector as well as in all 

sectors from economy to art, engineering to health. The purpose of logistics is to realize the 

distribution quickly, to reduce the cost, to increase the efficiency and to provide customer 

satisfaction as a result of these. In this process, any changes to be made in order to reduce the 

cost are considered as innovations. In addition to reducing the cost through innovation, 

mistakes will be reduced, productivity in the supply chain will increase and the company's 

performance will be positively affected by this situation.  

Since the new economy is more competition-oriented, it is built on a foundation that requires 

regular measurement and evaluation of firm performance. The increasing competitive 

conditions have made it mandatory to design an effective performance measurement system, 

in this context, periodic measurement of the company's performance is important. The 
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company's ability to achieve development goals and improve company performance depends 

only on innovation strategies processes that help it actively use innovative resources. The 

company through innovation strategies; it takes an advantageous position in terms of 

performance, sales growth, increasing profitability and providing a competitive advantage. It 

is not possible for companies to achieve innovation without innovation strategies. By using 

innovation strategies effectively, companies can improve their performance. Companies with 

effective innovation strategies will use their resources more efficiently, thus providing a 

competitive advantage. Companies are expected to coordinate their innovation strategies in 

order to achieve higher performance. Today, innovation has an impact on individuals, 

organizations, sectors and countries from different angles. In this context, revealing the 

impact of innovation strategies on the performance of firms through consistent measurement 

helps firms to reveal the effectiveness of their policies and analyze their contribution to their 

goals, monitor and evaluate their productivity.  

Recently, economically and innovation strategies for companies is a very important concept 

the main purpose of this study, which focused on the innovation strategy (aggressiveness, 

analysis, defensiveness, futurism, proactiveness, riskiness) and the determination of the 

relationship between firm performance. In order to achieve this goal, a questionnaire was 

applied to 630 managers working in logistics companies located in Istanbul, Bursa and 

Kocaeli registered with the International Association of Transport and Logistics Service 

Providers using the quantitative research method. The obtained data were evaluated 

statistically with the SPSS program. Within the scope of the analysis, frequency, reliability, 

correlation and regression analyses were performed. According to the analysis results, it has 

been concluded that the company's performance increases when innovation strategies are used 

effectively in logistics companies. 

Keywords: Innovation Strategies, Innovation, Organizational Commitment 

1. GİRİŞ 

Ġnovasyon en çalkantılı ortamda bile rekabet avantajının anahtarıdır. Devletlerin ekonomik 

büyümelerini sağlayan çok önemli bir güçtür. Yenilik yapma yeteneği olarak da ifade edilen 

inovasyonun, bireysel, firma, bölgesel ve ulusal ölçekte rekabet etme yeteneği üzerinde 

doğrudan etkisi vardır. Firmalar kaynakların, yetenek ve yeterliliklerin bir araya gelmesiyle 

bir değer yığını oluĢturmaktadır. Yeni iĢler yapma konusunda yeni ürün, hizmet ve süreçlerde 

kendini gösteren inovasyon tarafından yaratılan değerler yığını firmanın içsel yeteneklerini 

daha uyumlu, daha iyi öğrenebilen ve yeni fikirlerden yararlanabilen bir hala getireceği için 

esneklik sağlamaktadır. Böylelikle firmaların rekabet güçleri artmaktadır (Neely ve Hii, 1998: 

4-5). Ġnovasyonun hayatta kalma üzerine önemli bir etkisi vardır. Daha riskli yenilikler 

üstlenildiğinde yapılan iĢin baĢarısızlık riski artabilir, ancak daha planlı yapılacak inovasyon 

baĢarısızlık riskini düĢürme gücüne sahiptir (Roper ve Xia, 2014: 3).  

Ġnovasyon giriĢimleri sıklıkla baĢarısızlıkla sonuçlanmaktadır, baĢarılı inovasyon 

performanslarının sürdürülebilmesi zordur. Bu süreçlerin yürütülmesinin baĢarısız olmasının 

en temel nedeni firmaların bir inovasyon stratejisi olmamasından kaynaklanmaktadır. Strateji 

kavramı belirli rekabetçi bir hedefe ulaĢmayı amaçlayan tutarlı firma politikalarına ve 

davranıĢlara bağlılığı ifade etmektedir. Ġyi stratejiler sayesinde kurum içindeki uyum teĢvik 

edilir. Böylelikle kurumun amaçları ve önceliklerinin çerçevesi çizilir, faaliyetlerin bu amaç 

ve öncelikler etrafında odaklanması sağlanır. Firmalar genel iĢ stratejilerini periyodik olarak 

tanımlamalarına rağmen inovasyon stratejilerini dile getirme konusunda geri kalmaktadır. 

Ġnovasyon stratejisi olmadan inovasyon geliĢtirme çabaları bir yere kadar gelecek ve 

ilerleyemeden takılı kalacaktır, çünkü fikirlerin, bilginin ve artan rekabet gücünün 

südürülebilir rekabet avantajına dönüĢtürülmesi ancak iĢ stratejilerinin vazgeçilmez bir 
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parçası olan inovasyon stratejileriyle mümkündür. Ġnovasyon stratejisine sahip olmayan bir 

firma ticari kararları verme konusunda zorlanır, inovasyon sistemine dahil edeceği unsurları 

net olarak belirleyemez. BaĢka birinin inovasyon sistemini kendi firmasının dinamiklerini göz 

ardı ederek taklit etmesi yetersiz bir çözümdür. Ġnovasyon stratejisi olmadan organizasyon iĢ 

stratejileri belirli olsa dahi birbiriyle çeliĢen faaliyetler gerçekleĢtirmeye çalıĢabilir (Pisano, 

2015: 4; Karlsson ve Tavassoli, 2016: 1484). 

Firmaların sahip olduğu farklı inovasyon stratejileri firmaların tekrar inovasyon yapıp 

yapmayacağının önemli bir belirleyicisidir. Bir kez inovasyon yapan firmalar gelecekte 

yeniden inovasyon yapma eğilimindedir. Bu kapsamda firmaların inovasyon stratejilerinin 

ortaya koyulması ve firma performansına olan etkisinin araĢtırılması bu çalıĢmanın amacını 

oluĢturmaktadır (Clausen, 2012: 554).  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.İnovasyon Kavramı  

Ġnovasyon ekonomide yaygın olarak kullanılan Latince kökenli innovare kökünden gelen bir 

sözcük olup yeni ve farklı bir Ģey yapmayı ifade eder ve Türkçe’ye yenilik olarak 

çevrilmektedir. Aslında çok daha geniĢ kapsamlı ve yenilik kelimesinden öte bir anlam ifade 

etmektedir. Daha önce kullanılmamıĢ yeni yöntem ve tekniklerin kullanılmaya baĢlaması 

olarak tanımlanmaktadır (Hobikoğlu, 2014:131). Ġnovasyon, yeni olarak nitelendirilen bir 

düĢünce ve kiĢiye ya da kuruma inovatif olarak benimsenen yeni seçeneklerle yeni problem 

çözüm araçları sağlar (Rogers, 2010: xvii). Ġnovasyon yeni bir uygulama ya da yeni bir araç 

olarak karĢımıza çıkabilir ve inovasyonun yarattığı yeniliğin yalnızca yeni bir bilgi içermesi 

gerekmez. Ortaya çıkan düĢünce kiĢiye yeni bir düĢünce gibi görünüyorsa bu yenilik olarak 

ifade edilir. KiĢi ya da kurum yeniliği uzun süredir biliyor olabilir ancak bilgiye ikna olarak 

bilgiyi kabullenme davranıĢı göstermemiĢ, bilgiye iyi ya da kötü bir tavır benimsememiĢ 

olabilir (Rogers, 2010: 11). 

Ġnovasyon, örgütlerin rekabet avantajı sağlayabilmek ve ayakta kalabilmek için yeni veya 

iyileĢtirilmiĢ ürün, hizmet, metot ya da süreçlerin geliĢtirilmesidir (Bakan ve Yıldız, 2009: 

177). Diğer bir ifade ile inovasyon, bir süreci (yenilemeyi- yenilenmeyi); bir sonucu (yenilik) 

ve bu yeniliğin pazarlanabilir olduğunu ifade etmektedir (Eraslan vd., 2008). 

2.2. İnovasyon Stratejileri 

Ġnovasyon stratejilerinin belirlenmesiyle iĢletmelerin kurumsal yapılarına inovasyon sürecinde 

ulaĢmak istenen hedeflerin ortaya koyulması ve bu hedeflerle orantılı bir Ģekilde uygulanma 

planlarının hazırlanması gereklidir (Hobikoğlu, 2014:186).  

Ġnovasyon süreçlerinin iĢletmenin sahip olduğu yetenekleriyle paralel olarak geliĢtirilmesi 

gerekmektedir, aksi takdirde iĢletmeler inovasyon süreçleri konusunda iĢletmeyi saf dıĢı 

bırakmaktadır. ĠĢletmenin hedeflerinin, sahip olduğu kaynakların nesnel bir Ģekilde 

değerlendirilmesi ve iĢletme performansının göz önünde bulundurulmasıyla yapılacak 

değerlendirmeler sonrasında iĢletmeler en yüksek faydayı sağlayacak stratejiyi seçmelidir 

(Hobikoğlu, 2014:187). Venkatraman (1989), inovasyon stratejilerini saldırgan, analizci, 

savunmacı, gelecek odaklı, proaktif ve risk alan almak üzere altı baĢlıkta değerlendirmiĢtir.  

Saldırgan  

Saldırgan stratejiyi benimseyen firmalar bulundukları sektörde lider konuma ulaĢmak için 

kararlı bir Ģekilde agresif bir tavır benimsemekte, amaçları doğrultusunda kaynak yaratma ve 

yatırım yapma ihtiyacı duymaktadır (Karabulut, 2015: 2). Agresif inovasyon stratejisi olarak 

da ifade edilen saldırgan stratejisinde yüksek getiri beklentisi yoktur, ancak genellikte yüksek 

getiri sağladığı görülmektedir. Bu stratejiyi benimseyen firmalar rakiplerinin faaliyetlerine 
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karĢı hızlı harekete geçebilen firmalardır. Bu stratejinin firmanın vizyonuna katkı sağlamanın 

yanında yeni fikirlerin inovasyona dönüĢmesini sağlaması firmanın gelecekteki hedeflerini 

belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bu strateji sayesinde firmalar rakiplerine oranla daha az 

maliyetle kaliteli ürün ya da hizmete ulaĢabilmekte ve pazarda rekabetçi konum elde 

etmektedir (Oflaz, 2022: 17).  

Analizci 

Analizci stratejiye sahip firmalar çevresel fırsat ve tehditleri analiz etme yeteneğini sahiptir. 

Kendi firmalarının dinamiklerine bağlı olarak en iyi stratejiyi formüle etme yeteneğine sahip 

bu firmalar örgütlerindeki güçlü ve zayıf yönlerini tespit etme ve firmaların içsel bilgilerini 

kavrama konusunda baĢarılıdır (Karabulut, 2015: 2). Firmaların diğer firmalardaki yeniliklerle 

direk olarak rekabet etmesi zor olabilmektedir. Ancak fırsatları izleme stratejisi olarak da 

geçen analizci strateji ile rakiplerin zayıf yönleri analiz edileceğinden ve rakiplerin kullandığı 

teknolojik yenilikler kullanılabilecek ve böylelikle firma kendi pazar payını arttırılabilecektir 

(Zerenler vd., 2007: 664). Bu stratejiyi gerçekten benimseyen firmalar kâr fırsatını en üst 

seviyeye çıkarma amacının yanında riski en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu strateji 

pazarın koĢullarının ve teknolojik değiĢimlerin belirleyici olduğu endüstrilerde zor bir olaydır, 

bu nedenle bu stratejiler geliĢtirilirken teknolojik istikrarın sağlanması ve teknolojik esneklik 

için değiĢkenlik gösteren talepler arasında denge kurulması ve bu dengenin korunması 

önemlidir (Miles vd. 1978: 553-555). 

Savunmacı 

Ġnovasyonun uygulandığı ürün ya da hizmette öncü olma amacı taĢımayan ve risk almaktan 

kaçınan ancak teknik geliĢmelerden geri kalmak da istemeyen iĢletmeler savunmacı stratejiyi 

benimsemektedir. Bulunduğu sektörde ilk inovasyon yapan firmaların yanlıĢlarından 

faydalanmak ve bu firmaların oluĢturduğu pazar olanaklardan yararlanmak isteyen bu 

firmaların özgün bir inovasyon ve araĢtırma yeteneğinden çok pazarlama konusunda 

uzmanlaĢması gereklidir (Hobikoğlu, 2014: 188). Savunmacı strateji benimsendiğinde 

firmalar kararlı bir organizasyon yapısını yasal hale getirir, rakiplerinin kendi bölgelerine 

girmesini engellemek üzerine kararlı bir Ģekilde çaba gösteren bu firmalar, rekabetçi bir 

fiyatlandırma ya da yüksek kaliteli ürün ya da hizmet sağlamak amacıyla inovasyon 

faaliyetlerini gerçekleĢtirir. Bu strateji günümüz dünyasındaki değiĢme ve geliĢmelere hızlı 

bir Ģekilde yanıt verme yeteneğine sahiptir (Miles vd. 1978: 550-551).  

Gelecek Odaklı 

Fütürist inovasyon stratejisi olarak da anılan gelecek odaklı stratejiyi benimseyen firmalar 

çevrelerinde yaĢanan geliĢmelere hazırdır. Gelecek planlarını ortaya çıkacak fırsatları avantaj 

haline getirmek üzerine kuran firmalar bu amaç doğrultusunda inovatif ve yenilikçi çalıĢmalar 

yapmaktadır. Bu stratejinin benimsenmesiyle firmalar mevcut müĢterilerinin gelecekte 

talepleri konusunda tahmin etmeye odaklanır. Bu stratejileri benimseyen firmaların gelecekte 

kazanacağı yeni müĢterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmet çalıĢmaları 

yapması ve gelecek odaklı stratejiler oluĢturması gerekmektedir. Böylelikle gelecekte 

oluĢacak yeni müĢteri istek ve talepleri firma rakiplerine kıyasla rekabetçi konuma gelecektir 

(Oflaz, 2022: 20).  

Proaktif 

Radikal, yaratıcı ve aynı zamanda erken tasarlanan inovasyon stratejilerinin bazı ortak 

özellikleri vardır. Bu stratejilerin daha fazla planlamaya ve ekstra çabaya ihtiyacı vardır. Daha 

yüksek maliyet ve yüksek baĢarısızlık riski içeren bu stratejiler baĢarılı olmaları durumunda 

büyük ödüller ve performans iyileĢtirme olanağı sunar. Bazı Ģirketlerin sahip olduğu kültür ve 

organizasyon yapısı, bu inovasyon türünü daha çok desteklemektedir. Bu özelliklere sahip 
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inovasyon süreçlerinin geliĢtirilmesini ve tanıtılmasını destekleyen strateji türü proaktif 

strateji olarak adlandırılmaktadır (Gilbert, 1994:19). Bu strateji ile örgüt içinde büyük fark 

yaratacak köklü yenilikler yapılmakta ve pazarda öncü konuma ulaĢmak hedeflenmektedir 

(Karaçay, 2021: 19).   

Risk Odaklı 

Ġnovasyon süreçlerini gerçekleĢtirirken rekabet avantajı yaratmak ya da yaratılan bu avantajı 

sürdürmek için risk alma eğiliminde olan bu firmalar inovasyon yapabilmek için projelerinin 

baĢarısız olma ihtimalini farkında olarak yatırım yapar ve sahip oldukları kaynakları 

kaybetme riskini göze alır (Karabulut, 2015: 4).  Bu stratejinin temellerini daha önce 

denenmemiĢ yenilik, yeni ürün ve hizmet süreçleri oluĢturmaktadır. Bu strateji genellikle yeni 

piyasalara açılma planı olduğunda uygulanmaktadır (Oflaz, 2022: 22).  

2.3.Firma Performansı Kavramı 

Performans, belli bir dönem sonunda elde edilen çıktı/sonuca göre iĢletme amacının yerine 

getirilme derecesi anlamına gelir (Burak, 2008). Kalkavan ve Katrinli (2014: 1140)’ye göre 

ise, çalıĢanların örgütün hedeflerinin farkına varması ve iĢle ilgili yeteneklerini ve 

yaratıcılıklarını en iyi Ģekilde kullanmaları; belirlenmiĢ bir zaman içinde yürütülen 

faaliyetlerin, belirlenen amaç ve hedeflere hizmet etme derecesidir (Akal, 1992:1; Akt. Tutar 

ve Altınöz, 201). ÇalıĢma hayatında baĢarı ve performansı arttırmak için pek çok yol 

denenmiĢtir. Bunlar arasında “aidiyet duygusu”, “motivasyon”, “eĢit iĢe eĢit ücret”, 

“ödüllendirme” vb. sayılabilir. Bu uygulamaların hepsi iĢgücü performansını arttırmakla 

birlikte, performansın arttırılmasında en etkili faktörlerden bir diğeri de “güven”dir (GerĢil ve 

Aracı, 2011: 40). 

ÇalıĢanların bulundukları iĢ ortamlarının ve iĢ koĢullarının, gösterecekleri performans 

üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu tartıĢılmaz bir gerçektir. Birçok akademisyen, çalıĢan 

performansının, çalıĢanların iĢ dünyasına yapmıĢ oldukları katkılar düĢünüldüğünde oldukça 

önemli bir etkiye sahip olduğu görüĢündedirler (Ahad ve Junaidah, 2013: 362). Performans, 

belli bir dönem sonunda elde edilen çıktı/sonuca göre iĢletme amacının yerine getirilme 

derecesi anlamına gelir (Burak, 2008).  

Günümüzde iĢ hayatındaki karmaĢıklığın ve belirsizliğin artması çeĢitli değiĢiklikleri de 

beraberinde getirmiĢtir. Günümüz küresel ekonomisinin temellerini oluĢturan bu değiĢken 

ortama firmaların faaliyetlerini daha hızlı ve daha iyi yapmalarına ek olarak daha düĢük 

maliyetle yapma zorunlulukları yoğun bir rekabet baskısı yaratmıĢtır. Her geçen gün yaĢanan 

zorlukların artması, bu zorluklarla mücadele edebilmek için firmanın güçlenebilmesini ve 

uyum sağlama yeteneklerini geliĢtirmesiyle gerçekleĢecektir. Performansın sürekliliğin 

sağlamak bütün sektörlerdeki firmaların ortak amacıdır. Firmalar, geliĢim süreçlerini 

deneyimleyerek ilerleme kaydetmek için iyi bir performans sergilemektedir. Bu nedenle 

firmaların sürekli olarak etkili ve verimli sonuçlara ulaĢabilmesi için performanslarının 

değerlendirip ölçülmesi önem arz etmektedir (Taouab ve Issor, 2019: 93).  

 

3. KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ VE HİPOTEZ GELİŞTİRME 

Ġnovasyon uygulamaları, firmaların performansını arttırmaya ve rekabet üstünlüğü elde 

etmelerine yardımcı olmaktadır. 

Bu çerçevede bu çalıĢmanın amacı, inovasyon stratejilerinin firma performansı üzerindekini 

etkisini ortaya koyabilmektir. 

H1: Ġnovasyon Stratejileri alt boyutlarından saldırgan strateji firma performansını anlamlı ve 

pozitif yönde etkiler. 
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H2: Ġnovasyon Stratejileri alt boyutlarından analizci strateji firma performansını anlamlı ve 

pozitif yönde etkiler. 

H3: Ġnovasyon Stratejileri alt boyutlarından savunmacı strateji firma performansını anlamlı ve 

pozitif yönde etkiler. 

H4: Ġnovasyon Stratejileri alt boyutlarından gelecek odaklı strateji firma performansını 

anlamlı ve pozitif yönde etkiler. 

H5: Ġnovasyon Stratejileri alt boyutlarından proaktif strateji firma performansını anlamlı ve 

pozitif yönde etkiler. 

H6: Ġnovasyon Stratejileri alt boyutlarından risk odaklı stratejisi firma performansını anlamlı 

ve pozitif yönde etkiler. 

GeliĢtirilen hipotezler doğrultusunda araĢtırmanın modeli ġekil 1’de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

Şekil 1: AraĢtırmanın Modeli 

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

AraĢtırmanın evrenini UTĠKAD Uluslararası TaĢımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 

Derneği’ne kayıtlı 533 firmadan, Ġstanbul (398), Bursa (10) ve Kocaeli (10) illerinde faaliyet 

gösteren firmalar arasından Ġstanbul’dan 200, Bursa’dan 5 ve Kocaeli’nden 5 firma, her 

firmadan 3’er katılımcı olmak kaydıyla basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen 630 yöneticiye 

anket uygulanmıĢtır. Anket soruları konu ile ilgili çalıĢmalardan oluĢturulmuĢtur. Ankette yer 

alan Likert tipi önermeler ile araĢtırmanın amacında belirtilen inovasyon stratejileri alt 

boyutları ile firma performansını ölçmek amaçlanmıĢtır. Anket formunda yer alan inovasyon 

stratejileri kavramını ölçmeye yönelik Akman ve Yılmaz (2008) tarafından geliĢtirilen 6 alt 

boyut ve 23 sorudan oluĢan ölçek kullanılmıĢtır. “Firmamız pazar payını arttırmak için sık sık 

fiyat düĢürür.”, “Firmamızda çeĢitli planlama teknikleri kullanılır.”, “Firmamız gelecek 

odaklıdır.” gibi önermeler ölçekte yer alan önermelerden bir kaçıdır.  AraĢtırmanın diğer 

değiĢkeni olan firma performansını ölçmeye yönelik Bag vd. (2020) tarafından 2 alt boyut ve 

9 soru ölçek kullanılmıĢtır. “Firmamız tarafından daha yüksek düzeyde karlılık sağlanır.”, 

“Rakiplerimizden daha hızlı yeni pazarlara gireriz.”, “Firmamızda yatırım getirisi daha 

yüksektir.” gibi önermeler ölçekte yer alan önermeler arasındadır. Ölçeklerde yer alan 

ifadelerin son halinin kontrolü alanında uzman akademisyenler tarafından yapılmıĢtır. 

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında;  %66,6’sı erkek, %33,4’ü kadındır, 

medeni durumlarına bakıldığında; %66,7’si evli, %33,3’ü bekâr seçeneğini iĢaretlemiĢtir. 

Katılımcıların yaĢları değerlendirildiğinde; %3,6’sı 20-25 yaĢ, %13,3’ü 26-30 yaĢ, %18,4’ü 

31-35 yaĢ, %25,4’ü 36-40 yaĢ, %18,5’i 41-45 yaĢ, %13,6’sı 46-50 yaĢ, %7,1’i 50 ve üstü yaĢ 

grubunu oluĢturmaktadır. Katılımcıların eğitim düzeyleri incelendiğinde %1,3’ü ilkokul-

ortaokul, %10,5’i lise, %12,4’ü önlisans, %59’u lisans, %14,1’i yüksek lisans, %2,9’u 

doktora eğitim düzeyindedir. 

İnovasyon Stratejileri 

Saldırgan 

Analizci 

Savunmacı 

Gelecek Odaklı 

Proaktif 

Risk Odaklı 

 

Firma Performansı 
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Ölçeklerin güvenirliğinin test edilmesinde Cronbach’s Alfa kullanılmıĢtır. Literatüre göre alfa 

değeri 0,40 veya üzerinde bir değere sahip (0,40≤ α<0,60) ise ölçek düĢük düzeyde güvenilir 

kabul edilmektedir.  0,60 ile 0,80 aralığında çıkan alfa kat sayıları oldukça güvenilir kabul 

edilmektedir. 0,80 veya üzerinde bir değere sahipse ölçek yüksek derecede güvenilir olarak 

kabul edilmektedir (KayıĢ,2014:426). AraĢtırma değiĢkenleri ile ilgili soru sayıları ve 

ölçeklerin güvenilirliğine iliĢkin Cronbach’s Alfa değerleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Güvenirliliği 

DeğiĢkenler Ġfade Sayısı Cronbach Alpha Değeri 

Saldırgan Strateji 3 ,617 

Analizci Strateji 4 ,700 

Savunmacı Strateji 4 ,733 

Gelecek odaklı Strateji 4 ,756 

Proaktif Strateji 5 ,800 

Risk Odaklı Stratejisi 3 ,551 

Firma Performansı 9 ,854 

YapılmıĢ olan çalıĢmada Cronbach’s alfa güvenilirlik değerlerine bakıldığında; saldırgan 

strateji ,617, analizci strateji ,700, savunmacı strateji ,733, gelecek odaklı strateji ,756, 

proaktif strateji ,800, risk odaklı stratejisi ,551, firma performansı ,854 olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda, tüm değiĢkenlerin yüksek derecede güvenilir bir Ģekilde ölçümlendiği 

bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Ġnovasyon stratejileri alt boyutları ile firma performansı arasındaki iliĢkiyi gösteren 

korelasyon analizi bulguları Tablo x’de verilmiĢtir. Korelasyon analizi bulguları neticesinde, 

bağımsız değiĢken olan inovasyon stratejileri alt boyutları ile firma performansı arasında 

pozitif yönde ve p<0,01 düzeyinde anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir. Korelasyon verileri 

arasında bir kıyaslama yapılacak olursa, inovasyon stratejisi alt boyutları olan saldırgan 

strateji ve risk odaklı strateji ile firma performansı arasında diğer alt boyutlara kıyasla daha 

düĢük düzeyde iliĢki bulunurken, analizci strateji, savunmacı strateji, gelecek odaklı strateji, 

proaktif strateji ile firma performansı arasında daha güçlü düzeyde iliĢkiler olduğu 

söylenebilir.  

Tablo 2. AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Korelasyon Değerleri 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 

1. Saldırgan Strateji 1       

2.Analizci Strateji ,379** 1      

3.Savunmacı Strateji ,382** ,711** 1     

4.Gelecek Odaklı Strateji ,357** ,729** ,763** 1    

5.Proaktif Strateji ,307** ,713** ,759** ,776** 1   

6.Risk Odaklı Strateji ,267** ,403** ,413** ,464** ,462** 1  

7.Firma Performansı ,473** ,773** ,747** ,737** ,727** ,396** 1 

Ġnovasyon Stratejileri alt boyutlarıyla firma performansı arasındaki etki düzeyini ölçümlemek 

ve araĢtırma hipotezlerini test etmek için yapılan basit regresyon analizi sonuçları Tablo x’de 

verilmiĢtir. Çok boyutlu yerine basit regresyon yapılmasının nedeni her bir inovasyon alt 

stratejisinin diğerlerinden bağımsız olarak firma performansı üzerindeki etkisini ortaya 

çıkarabilmektir.  

Basit regresyon analizi sonuçlarına göre, inovasyon stratejileri alt boyutları olan saldırgan 

stratejinin %22,4 (β=,473), analizci stratejinin %59,8 (β=,773), savunmacı stratejinin %55,8 

(β=,747), gelecek odaklı stratejinin %54,4 (β=,737), proaktif stratejinin %52,9 (β=,727) 

düzeyinde firma performansını açıklama gücüne sahiptir. Bu bağlamda araĢtırmanın H1, 

H2,H3,H4,H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmiĢtir.  
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Tablo 3. Ġnovasyon Stratejisi Alt Boyutlarının Firma Performansı Üzerindeki Etkisine Yönelik Basit 

Regresyon Analizi 

Değişkenler Beta t değeri P değeri 

Saldırgan Strateji ,473 

ΔR²: ,224 

13,741  

F:181,475 

,000 

Analizci Strateji ,773 

ΔR²: ,598 

30,580 

F: 935,162 

,000 

Savunmacı Strateji ,747 

ΔR²: ,558 

28,199 

F: 795,166 

,000 

Gelecek Odaklı Strateji ,737 

ΔR²: ,544 

27,387 

F: 750,065 

,000 

Proaktif Strateji ,727 

ΔR²: 529 

26,577 

F: 706,317 

,000 

Risk Odaklı Strateji ,396 

ΔR²: ,157 

10,815 

F: 116,960 

,000 

Sonuç  

Elde edilen veriler üzerinde yapılan korelasyon analizi sonucuna göre inovasyon stratejileri alt 

boyutları firma performansı arasında pozitif yönlü iliĢki gözlenmiĢtir. Ayrıca basit regresyon 

analizi sonuçlarına göre bağımsız değiĢken olan inovasyon stratejisi alt boyutlarının bağımlı 

değiĢken olan firma performansını etkiledikleri gözlenmiĢtir. 

Bu bulgular iĢletmeler için elzem olan inovasyon stratejisi alt boyutları olan saldırgan strateji, 

analizci strateji, savunmacı strateji, gelecek odaklı strateji, proaktif strateji, risk odaklı 

stratejinin, firma performansının artmasında önemli etkisinin olduğunu göstermiĢtir. 

Ġnovasyon stratejisi alt boyutları içerisinde risk odaklı strateji diğer inovasyon stratejisi alt 

boyutlarına göre daha az etkili olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak, firmalarda inovasyon stratejilerinin etkin bir Ģekilde kullanılması firma 

performansını önemli düzeyde etkilediği söylenebilir. Ġnovasyon stratejisini çalıĢan 

araĢtırmacılara, bundan sonraki çalıĢmalarında inovasyon stratejisi-firma performansı iliĢkini 

ele alırken rekabet, stratejik çeviklik, örgütsel öğrenme gibi konuları çalıĢmalarında 

değerlendirmeleri önerilir.  Lojistik firmalarında uygulanan inovasyon stratejilerinin 

ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve piyasada mevcut pazar payında hak sahibi olmanın 

ve firma performansını arttırmanın temel yapı taĢıdır. Bu çalıĢmanın sınırlılığı belirli illerde 

(Ġstanbul, Kocaeli, Bursa) toplanan anket sayısına dayanmaktadır. Bu yüzden inovasyon 

stratejisi ve firma performansı arasındaki iliĢkiler üzerinde farklı illerde araĢtırmanın 

yapılmasının uygun olacağı düĢünülmektir. Bu veriler, çalıĢmanın verilerinin toplandığı 

sektörde (Lojistik) daha büyük bir örneklem belirlenip toplanabileceği gibi, bu çalıĢmaya 

benzer bir çalıĢma farklı sektörlerden toplanan veriler ile de yapılabilir. Bu çalıĢmada veriler 

SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiĢ olup, model testinde AMOS ile model 

bütünsel olarak uygunluk testine tabi tutulabilir, nicel araĢtırma yöntemlerinin yanında nitel 

araĢtırma yöntemi tekniklerinden de yararlanılabilir.  
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ÖZET 

Bir iletişim biçimi olan reklam, mesaj aktarırken görsel iletişim tekniği olan illüstrasyonu 

sıklıkla kullanmaktadır. Genişleyen internet ağları, sosyal medya platformlarının etkin bir 

şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Sosyal medya sadece insanların günlük gezindiği yerler 

olmakla kalmayıp, güncel olarak firmaların yeni satış alanları da olmaktadır. Dolayısı ile 

reklam sektörüne yeni pazar ve tanıtım alanı oluşturmaktadır. Reklam ile yapılan iletişimde 

mesaj aktarma araçlarından biri olan illüstrasyon görsel anlatım kanallarından sadece biridir. 

İllüstrasyon dışında fotoğraf gibi diğer görsel iletişim öğeleri bulunmaktadır. Son yıllarda 

etkili bir şekilde kullanılan yeni medya ortamlarında reklam ve pazarlama hız kazanmıştır. 

Dikkatleri üzerine çeken yeni medya, işlerin ya da tasarımların sadece bilgisayarların işlem 

gücü ile yapıldığı yeni çalışma ortamları olarak karşımıza çıkmaktadır. Web siteleri, internet, 

video oyunları, sanal gerçeklik ortamları gibi dijital etkileşimi etkin kılan her ortam yeni 

medyanın çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde internetin ve internet ile 

birlikte sosyal medyanın etkili bir şekilde kullanılması dijital pazarlamayı da 

hızlandırmaktadır. Dijital pazarlamanın evrensel boyutta hızlı bir şekilde artması reklam 

kampanyalarının da dijital ortamda hız kazanmasını sağlamaktadır. Çünkü basılı ortamlarda 

ve TV reklamlarında hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaşmasının yanı sıra sadece o TV kanalına 

izleyenler ya da o dergi veya gazeteyi alanlara ulaşması söz konusudur. İşletim sistemleri ve 

yapay zeka ile internet ortamlarında reklamların sizin arama motorunda yazdığınıza göre sizi 

hızlı bir şekilde bulması, web sayfasında gezinirken veya sosyal medyada gezinirken sizi 

bulmaktadır. Bu sebeple markalar ürünlerini tanıtırken hızlı bir şekilde müşterilerine ulaşmayı 

ya da yeni müşteriler bulmayı hedeflemektedirler. İnsanların sanal ortamlarda daha fazla 

gezinmesinden de yola çıkarak yeni çalışma alanı olarak ortaya çıkan sanal ortamlar aynı 

zamanda yeni medya ortamları olarak düşünülmektedir. Yeni medya ortamlarında yapılan 

tasarımlar 3 boyutlu, hareketli, illüstrasyon, fotoğraf gibi dikkat çeken çalışmalar ile gerçekçi 

sonuçlarla müşterileri etkilemeye çalışmaktadır. İllüstrasyonun birçok uygulama alanı 

bulunmaktadır. Bunlar, mimari illüstrasyonlar, botanik illüstrasyonlar, arkeolojik 

illüstrasyonlar, bilimsel illüstrasyonlar, sulu boya illüstrasyonlar, karakalem illüstrasyonlar, 

kitap ve dergi illüstrasyonları olarak sınıflandırılabilmektedir. Mimari illüstrasyonlar mimari 

alanda yapılan çizimleri içermektedir. Botanik illüstrasyonlar, bitkisel yapılan illüstrasyonlar 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkeolojik illüstrasyonlar, müze ve ören yerlerinde yer alan 

çizimlerden oluşmaktadır. Bilimsel illüstrasyonlar, bilimsel kitap ve projelerde yer alan 

illüstrasyonlardır. Sulu boya illüstrasyonlar, sulu boya tekniği ile yapılan illüstrasyonlardır. 

Karakalem illüstrasyonlar, kara kalem ile yapılan illüstrasyonlardır.  Kitap ve dergi 

illüstrasyonları, her türlü kitap ve dergide yer alan illüstrasyonlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İllüstrasyon yaşamın birçok noktasında karşımıza çıkabilecek sanatsal çalışmalar 

arasındadır. Son zamanlarda sosyal medya gibi internet portallarında sıklıkla karşımıza çıkan 

illüstrasyonlar arasında en çok dikkatleri üzerine yeni medya illüstrasyonları çekmektedir. 

Yeni medya illüstrasyonları, sosyal medya ortamlarında yayınlanan illüstrasyonların, 

sanatçıların portfolyolarından internet ortamında çevrimiçi paylaşılan bütün illüstrasyonları 

kapsamaktadır. Sosyal medya ortamlarında sanatçılar kendi portfolyolarını yayınlamakta, 

kendi işlerini yaparak kendilerini tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda gelir kaynağı 

oluşturabilmektedir. Bununla birlikte sadece yeni medya illüstrasyonları ile markalar kendi 

ürünlerini güçlü bir şekilde tanıtmaktadırlar. Çalışma yapılan araştırma sonucunda ulaşılan 

markaların ürünlerinin tanıtımını sadece yeni medya illüstrasyon tekniği ile yaptığı reklam 

kampanyalarını betimsel olarak incelemektedir. İnternetin evrensel ulaşılabilir olması 

sonucunda yeni medya illüstrasyonlar ile gerçekleşen ürün tanıtımlarının ürün henüz pazara 

çıkmadan bile güçlü bir şekilde kendini ifade etmesi ve pazara kendini tanıtması aynı 

zamanda pazardaki yerini bulup müşterilerini ayarlamasına da olanak sağlamaktadır. Yeni 

medya illüstrasyonlar yeni medya ortamlar ile geleceğe bir adım daha yaklaştırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, İllüstrasyon, Tasarım. 

 

USE OF NEW MEDIA ILLUSTRATIONS ON INTERNET PORTALS IN PRODUCT 

PROMOTION 

ABSTRACT 

Advertising, which is a form of communication, frequently uses illustration, which is a visual 

communication technique, while conveying messages. Expanding internet networks ensure 

the effective use of social media platforms. Social media is not only the places where people 

navigate daily, but also the new sales areas of companies. Therefore, it creates a new market 

and promotion area for the advertising industry. Illustration, which is one of the means of 

conveying messages in communication with advertising, is only one of the channels of visual 

expression. Apart from illustration, there are other visual communication elements such as 

photography. Advertising and marketing have gained momentum in the new media 

environments that have been used effectively in recent years. New media, which attracts 

attention, emerges as new working environments where works or designs are made only with 

the processing power of computers. Every environment that enables digital interaction, such 

as websites, internet, video games, virtual reality environments, emerges as the working area 
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of new media. Today, the effective use of the internet and social media together with the 

internet accelerates digital marketing. The rapid increase in digital marketing on a universal 

scale also enables advertising campaigns to gain momentum in the digital environment. 

Because, in print media and TV advertisements, besides reaching the other party quickly, it is 

possible to reach only those who watch that TV channel or those who buy that magazine or 

newspaper. In internet environments, it is possible for the advertisements to find you quickly 

according to what you type in the search engine, and to find you while browsing the web page 

or browsing the social media. For this reason, brands aim to reach their customers quickly or 

to find new customers while promoting their products. Virtual environments, which have 

emerged as a new workspace based on the fact that people navigate more in virtual 

environments, are also considered as new media environments. Designs made in new media 

environments try to impress customers with realistic results with remarkable works such as 

3D, animated, illustration and photography. These can be classified as architectural 

illustrations, botanical illustrations, archaeological illustrations, scientific illustrations, 

watercolor illustrations, charcoal illustrations, book and magazine illustrations. Architectural 

illustrations include drawings made in the architectural field. Botanical illustrations appear as 

herbal illustrations. Archaeological illustrations consist of drawings in museums and ruins. 

Scientific illustrations are illustrations in scientific books and projects. Watercolor 

illustrations are illustrations made with the watercolor technique. Charcoal illustrations are 

illustrations made with charcoal pencils. Book and magazine illustrations appear as 

illustrations in all kinds of books and magazines. Illustration is among the artistic works that 

can be encountered in many aspects of life. New media illustrations attract the most attention 

among the illustrations that have been frequently encountered on internet portals such as 

social media recently. In social media environments, artists publish their own portfolios, not 

only promote themselves by doing their own work, but also create a source of income. 

However, only with new media illustrations, brands are strongly promoting their products. 

The study descriptively examines the advertisement campaigns of the brands reached as a 

result of the research made with the new media illustration technique. As a result of the 

universal accessibility of the Internet, product promotions with new media illustrations 

express themselves strongly even before the product is released to the market and introduce 

itself to the market, while also allowing it to find its place in the market and adjust its 

customers. New media illustrations bring one step closer to the future with new media. 

Keywords: New Media, Illustration, Design. 

GİRİŞ 

Reklam; “Reklâm, gazete, dergi, radyo, televizyon, afiş; tabela gibi medyalar aracılığıyla 

çeşitli mal ve hizmetlerin geniş halk kitlelerine tanıtımıdır” (Pektaş, 1987: 221). Reklam fiziki 

ya da dijital ortamlarda satışı artırmak amacı ile yapılmaktadır. Web 2.0.’ın gelişimi ile 

hayatımıza giren internetin sunduğu sınırsız ortamlar, sınırsız iletişimi, alış-verişi ve bilgi 

erişimini de beraberinde getirmiştir. İnternetin sunduğu yeni değişimlerin karşılığı olan yeni 
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medya; (yeni ortamlar, yeni araçlar, yeni mecralar), bilgisayarların işlem gücü olmadan 

oluşturulamayacak veya kullanılamayacak olan ortamlara denir. Genellikle dijital olup 

kullanıcısına veya hedef kitlesine etkileşim olanağı sağlar” olarak tanımlanmaktadır 

(Wikipedia, 2022). “Sosyal medya ise, kullanıcıların internette aradığı, kullandığı ve içerik 

ürettiği interaktif iletişim platformdur.  Geleneksel medya’dan Web 2.0’ın kullanılmaya 

başlamasıyla, tek yönlü içerik paylaşımından, çift taraflı içerik alışverişine erişim sağlanılan 

medya iletişimidir” (Wikipedia,2022). Sosyal medya sayesinde insanlar birbirleri ile hızlı bir 

şekilde içerik paylaşabilmektedirler. Sosyal medyada zaman mekân sınırı olmadığından 

insanlar çok daha özgür bir şekilde hareket edebilmektedirler. Örneğin insanların fiziki alış-

veriş yaptığı yerler gece kapanırken internetten yapılan online alışverişlere sabaha kadar 

devam edebilmektedir. 

Sosyal medyanın sunduğu sınırsız olanaklar gibi illüstrasyonda grafik tasarım alanının uçsuz 

bucaksız uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyada karşımıza geçen 

güncel tasarım işlere bakıldığı zaman dijital ortamda fotoğraf, illüstrasyon gibi örnekler 

gözlemlenmektedir. Fotoğrafların çalışmaya dahil edilmesi için önce amaca uygun 

fotoğrafların çekilmesi gerekirken illüstrasyon alanı için aynı şey söz konusu değildir. Henüz 

taslak aşamasında olan bir çalışmayı hızlı bir şekilde illüstrasyon olarak düzenlemek tasarımcı 

açısından imkânsız değildir. Dolayısı ile illüstrasyonun uygulama alanları sınırsız olarak 

tanımlanabilmektedir. “İllüstrasyon (Fransızca: illustration), resimleme, bezeme. Basılı, el 

yazması veya dijital yayınların (dergi, kitap, gazete vb.) içinde yer alan bir metinle ilgili, onu 

açıklayan, somutlaştıran, süsleyen resim, desen olarak karşımıza çıkmaktadır (Wikipedia, 

2022). İllüstrasyonun tasarımda sınırsız çözüm üretmeyi sağlaması son zamanlarda sürekli 

maruz kaldığımız yeni medya ortamlarında sıklıkla başvurmayı gerektirmektedir. Dijital 

ortamların hızlı bir şekilde gelişmesi güçlü ve gerçekçi tasarımları da beraberinde 

getirmektedir. Yeni medyanın çalışma ortamlarının hem çok güncel olması hem de insanların 

bu denli dikkatini çekmesi aynı zamanda yeni medya illüstrasyonları da mümkün kılmaktadır. 

Yeni medya illüstrasyonlar henüz tasarım taslak halindeyken bile güçlü bir reklam 

kampanyasında gerçekçi bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile dijital anlamda 

pazarlama ortamlarında yeni medya illüstrasyonlar sıklıkla kullanılmaktadır. İnternet 

portalları bütün sosyal medya, web sayfalarını kapsamaktadır. İnternet portalları ürünlere 

ulaşmada sizin istediğiniz aramalara göre şekillenebileceğinden istediğiniz ya da aradığınız 

ürün için hızlı bir şekilde o ürüne ulaşma söz konusudur. İnternet portallarında reklamlar 

fiziki ortamlarda basılı ortamlara göre çok daha hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaşabilmektedir.  
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Görsel 1: Cappy İçecek 

https://tr.pinterest.com/pin/10485011623454361/ 

Minute Maid Pulpy tanecikli meyve suyu örneğinde yer alan portakal tanelerinin bütün halde 

şişenin içinde olması imkânsız olmasına rağmen şişenin içindeki meyve taneciklerini 

vurgulamak için portakal dilimleri kullanılmıştır. Aynı şekilde şişenin yarısında bıçağın şişeyi 

kesmesi ile de şişeden çıkan meyve suyu gerçek portakal dilimlerinden çıkmış gibi gerçekçi 

bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan meyve suyu reklam kampanyasında tasarımın 

gerçekçi olması için illüstrasyon tekniğinde faydalanılmıştır. Çalışma her ne kadar fotoğraf 

kadar gerçekçi görünse de imkânsız olan parçaları fotoğraf gibi illüstrasyon tekniği ile bir 

araya getirilmiştir. 

 

Görsel 2: Poşet Çay Reklamı 

https://tr.pinterest.com/pin/428264245810797302/ 
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Curtis poşet çayları ile meyvenin özünden çay içtiğinizi kanıtlamak amacı ile tasarımcı minik 

bir meyveyi sanki bir fincan gibi düşünerek lezzetli sıcak bir çayı Curtis çay ile 

içebileceğinizi vurgulamaktadır. Yapılan illüstrasyon çalışması güçlü ve gerçekçi bir şekilde 

çay markasının lezzetine gönderme yapmaktadır. 

 

Görsel 3: Çikolatalı Dondurma Reklamı 

https://tr.pinterest.com/pin/11822017762878932/ 

Yapılan Kitkatlı çikolatalı dondurma reklamında Kitkatın dondurmanın içine bu şekilde 

konması ve çikolatadan bir elin olması imkânsız gibi görünse de bu şekilde bir reklam ancak 

illüstrasyon ile yapılmaktadır. Çalışmadaki 3 boyutlu ve dokulu görüntü oluşturularak 

gerçekçi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. 

SONUÇ 

İnternetin kullanım dilinin evrensel boyutlarda olması ve tasarımda yeni medya 

illüstrasyonların gerçekçi sonuçlar ortaya çıkartması aynı zamanda etkili tasarımları da ortaya 

çıkartmaktadır. Günümüzde 3 boyutlu illüstrasyonların tasarımlarda en ince detaylara kadar 

eklenebilmesini hatta hareketli tasarımlarla 100/100 gerçekçi sonuçların oluşmasını 

sağlamaktadır. Yapılan çalışma yeni medya illüstrasyonlar ile tamamlanmış dört örneği 

incelemektedir. İncelenen örneklerde fotoğrafla düzenlenebilmesi imkânsız olan görsellerin 

yeni medya illüstrasyon teknikleri ile etkili ve gerçekçi bir şekilde tasarlandığını 

göstermektedir. Gerçekçi ve etkili bir görsel bütünlüğe sahip olan internet reklamları markaya 

bağlı olmanın yanı sıra görenler üzerinde kışkırtıcı bir etki bırakmaktadır. Bu sebeple yapılan 

çalışmaların en önemli özelliği yeni medya illüstrasyon olması ve internet üzerinden 

yayınlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternetin evrensel kullanım alanına sahip olması 
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her markanın ilk ürününü internetten tanıtmasını beraberinde getirmektedir. İnsanların sosyal 

medya bağımlılıklarından yola çıkılarak gerçekleşen sosyal medya reklam kampanyalarının 

güçlü bir tasarım dilinin olması firmanın amacına ulaşması açısından oldukça önemli 

olmaktadır. Dolayısı ile yeni medya illüstrasyonlar yeni medya ortamlar ile markaları 

geleceğe bir adım daha yaklaştırmaktadır. 
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ÖZET 

Endüstrinin birçok alanında çalışan birçok makine elemanları değişik çalışma şartlarında 

çalışmakta ve bu şartlar altında aşınmaya maruz kalmaktadır. Genellikle çalışma alanlarında 

çelik malzemelerle temas etmektedirler. Bu durumda polimer/çelik teması söz konusu 

olmakta ve aşınma bu çift üzerinde gerçekleşmektedir. Yüksek yoğunluklu polietilen polimeri 

geleneksel aşınma dirençli polimerlere göre termal direnci düşük olmasına rağmen iyi 

tribolojik özellikler gösterir. Ancak saf olarak kullanıldığında mekanik performansları da 

düşük olmaktadır. Bu sebeple değişik mineral katkı malzemeleri ilave edilerek kompozit 

yapılır. Bu mineral katkılardan birisi de uçucu kül ’dür. Uçucu kül (UK) termik santrallerde 

enerji üretmek için düşük kaliteli kömür kullanılmaktadır. Kazanlarda yanan kömürlerin hava 

ile uçarak bacalarda filtrelerde tutulması ile elde edilen atık malzemelerdir. Bu atıkların 

plastik malzemelerde değerlendirilmesi için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) termoplastik polimeri kullanılmıştır. YYPE bünyesine 

ağırlıkça %5 ve %10 gibi farklı oranlarda uçucu kül ilave edilmiştir. Üretilen kompozitlerin 

aşınma ve sürtünme performansları incelenmiştir. Deneyler, 120,160 ve 200 N yükler altında, 

1.0m/s kayma hızında ve 2000m kayma yolunda gerçekleştirilmiştir. YYPE/UK kompozit test 

numuneleri üretiminde önce mekanik mikser sonra da sıcak/soğuk pres kullanılmıştır. Sıcak 

preste YYPE karışımı hamur haline getirilmiş, sonra katkı malzemeleri ilave edilerek tekrar 

karıştırılmıştır. Kompozit hamuru önce sıcak preste şekillendirilmiş daha sonra ise soğuk 

preste soğutularak katılaştırılmıştır. Test numuneleri ASTM G99 standardına uygun olarak 

üretilmiş ve kompozit test numunelerinin tribolojik performansları incelenmiştir. Deneylerde 

YYPE/UK polimer kompozitlerin sürtünme katsayısı, spesifik aşınma oranı, pim ve disk 

sıcaklığı değişimleri tespit edilmiştir. Deneyler sonucunda YYPE/UK kompozit bünyesindeki 

uçucu kül katkı oranının artırılması ile kompozitlerin sürtünme katsayısı, spesifik aşınma 

oranı ile pim ve çelik disk sıcaklığının arttığı tespit edilmiştir.  YYPE polimer ve YYPE/UK 

kompozit pim ve karşı çelik disk aşınma yüzey incelemeleri için optik mikroskop kullanılmış 

olup çelik yüzeyinde film tabakalarının oluştuğu ve adhezif aşınma mekanizmasının hakim 

olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kompozit, Triboloji, YYPE, Uçucu kül, Aşınma  
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INVESTIGATION OF TRIBOLOGICAL PERFORMANCES OF HIGH-DENSITY 

POLYETHYLENE/ FLY ASH COMPOSITES OPERATING UNDER HIGH LOADS 

 

ABSTRACT 

Many machine elements working in many areas of the industry work under different working 

conditions and are exposed to wear under these conditions. They usually come into contact 

with steel materials in applications. In this case, there is a polymer/steel contact and wear 

occur on this pair. High-density polyethylene polymer exhibits good tribological properties, 

although its thermal resistance is lower than conventional wear-resistant polymers. However, 

when HDPE is used pure, its mechanical performances are also low. For this reason, 

composites are made by adding different mineral fillers. One of these mineral additives is fly 

ash. Low-quality coal is used to generate energy in thermal power plants. Fly ash (FA) is the 

waste material obtained by keeping the coals burning in the boilers in the filters in the 

chimneys by flying with the air. This study was carried out to evaluate these wastes in plastic 

materials. In this study, high-density polyethylene (HDPE) thermoplastic polymer was used. 

Different ratios of fly ash such as 5% and 10% by weight were added to pure HDPE. The 

friction and wear performances of the produced composites were investigated. The 

experiments were carried out under 120,160 and 200 N loads, 1.0m/s sliding speed, and 

2000m sliding distance. In the production of HDPE/FA composite test specimens, first a 

mechanical mixer and then a hot/cold press were used. HDPE mixture was made into a paste 

in the hot press, then fillers were added and mixed again. The composite dough was first 

shaped in the hot press and then solidified by cooling it in the cold press. The test samples 

were produced in accordance with the ASTM G99 standard and the tribological performances 

of the composite test samples were examined. In the experiments, the friction coefficient, 

specific wear rate, pin and disc temperature changes of HDPE/FA polymer composites were 

determined. As a result of the experiments, it was determined that the friction coefficient of 

the composites, the specific wear rate, and the temperature of the pin and steel disc increased 

with the increase of the fly ash filler ratio in the HDPE/FA composite. An optical microscope 

was used for pure HDPE polymer and HDPE/FA composite pin and counter steel disc wear 

surface examinations and it was observed that film layers were formed on the steel surface 

and adhesive wear mechanism was dominant. 

Keywords: Composite, Tribology, HDPE, Fly ash, Wear 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla artması neticesinde insanoğlu çok farklı malzemeye ihtiyaç 

duymaktadır. İhtiyaç duyduğu malzemeleri bazen yeryüzündeki çok çeşitli bitkilerden, ağaç 

ve hayvanlardan ve hatta denizlerden sağlamaktadır. Bir kısım malzemeyi ise yeraltı 

kaynaklarından temin etmektedir. Bu kaynaklardan birisi de kömürdür. İnsanoğlu bireysel 

olarak kömürü evde enerji elde etmek için kullanırken termik santraller gibi büyük endüstriyel 

tesislerde de enerji elde etmek için kullanmaktadır. Termik santrallerinde düşük kaliteli linyit 

kömürünün yakılarak enerji elde edilmesi sonucunda oldukça büyük miktarlarda atık kül 

ortaya çıkmaktadır. Bazıları kazan altı adı verilen küller olup daha iri boyutludur. Bazıları ise 

uçucu küller olup daha küçük partikül boyutludur. Uçucu küller düşük kalorili kömürün 

parçalanıp küçük boyutlara getirilerek santral kazanlarında yakılması sonucunda oluşan hava 

ile bacaya sürüklenerek bacada mekanik yollarla veya elektro-filtrelerde tutularak elde edilen 

çok küçük partikül boyutlu (µm) atık malzemedir. Bu atıklar hem ülkemizde hem de dünyada 

oldukça fazla üretilmekte olup çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. 

Çevrenin korunması, kaynakların verimli kullanımı, atıkların bertaraf edilmesi insanoğlunun 

son yıllarda üzerinde durduğu en önemli konuların başında gelmektedir. Bu sebeple atık olan 

uçucu kül, yıllardan beri çimento sektörü, inşaat sektörü ve beton yapımında katkı malzemesi 
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olarak kullanım alanı bulmuştur. [(Hassan ve Cabrera,1998), (Mora ve arkadaşları, 1993), 

(Tikalsky ve Carraqulla, 1992), (Bosbach ve Enders, 1998), (Dimand, 1986), (Tanosaki ve 

arkadaşları, 1998),(Mehta, 1985),(TS EN 450)]. Ancak kısıtlı olan kullanım alanlarını 

genişletmek ve bertaraf için farklı endüstriyel alanlarda da kullanılması yukarıda sayılan 

sebeplerden dolayı önem arz etmektedir. Bu endüstriyel sektörlerden birisi de plastik 

sektörüdür. Ancak uçucu küllerin plastik sektöründe kullanımı ile ilgili literatürde az 

çalışmaya rastlanmıştır [Çınaroğlu ve Ünal, 2022), (Demirtaş ve Ünal, 2022), (Yaman ve 

Açıkbaş, 2018), (Yazıcı ve Çetinkaya, 2018), (Yıldız ve Yıldız, 2003), (Bitirim, 2019)]. 

Plastik malzemeler son yıllarda metal, cam, seramik ve ahşap gibi birçok geleneksel 

malzemenin yerini hızla almaktadır. Hafiflik, korozyon dayanımı, kolay üretilebilmeleri, 

renklendirilebilmeleri ve düşük maliyetli olmaları gibi avantajlara sahiptir. Ancak düşük 

termal direnci, düşük mukavemet, çizilebilmeleri gibi dezavantajları bulunmaktadır. 

Plastiklerin dezavantajlı yönlerini avantajlı hale getirmek için karbon, cam ve aramid elyaflar 

ile talk, kalsit, kaolin, barit, cam bilye gibi bazı katkı malzemeleri plastiklere ilave edilir 

[(Ünal, Fındık ve Mimaroğlu, 2003), (Ünal ve Mimaroğlu, 2004), (Gachter ve Müller, 

1993),(Ünal, Mimaroğlu ve Alkan, 2004),(Ünal, 2004),(Ünal ve Fındık, 2008)]. Yüksek 

yoğunluklu polietilen daha rijit, birçok kimyasallara direnç, UV direnci, aşınma dirençli ve 

ucuz olmaları sebebiyle plastikler sınıfında yaygın kullanılan plastiklerden birisidir. 

Aşınmaya maruz kalan birçok makine elemanının imalatında yukarıda sayılan özellikleri 

nedeniyle yüksek yoğunluklu polietilen tercih edilmektedir.  Burç, yatak, conta ve dişli gibi 

makine elemanlarının aşınma direncini artırmak için atık durumda olan uçucu küllerin YYPE 

polimer bünyesinde katkı malzemesi olarak kullanılması fikri oluşmuş ve bu çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışmada YYPE polimer bünyesine %5 ve %10 oranında 

uçucu kül ilave edilerek kompozit malzeme üretilmiştir. Makine elemanları farklı çalışma 

şartlarında çalıştıkları için makine parçasına etki eden yük ve kayma hızı parçanın ömrünü 

etkiler. Bu sebeple üretilen YYPE polimeri ile YYPE-UK kompozitlerine aşınma deneyleri 

uygulanmıştır. Deneyler 1,0 m/s kayma hızında ortam sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan yükler ise 120, 160 ve 200N olarak yüksek yükler seçilmiştir. Deneyler sonucunda 

uçucu kül miktarının ve uygulanan yükün aşınma ve sürtünmeye etkisi incelenmiştir. Aynı 

zamanda aşınma deneyleri sonucunda kompozit pim ve karşı çelik disk numunelerinin aşınma 

yüzey mikro yapı incelemeleri optik mikroskop kullanılarak yapılmıştır.  

 

DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Materyal ve Metot 

Malzeme 

 

Triboloji deneylerinde yüksek yoğunluklu polietilen polimeri kullanılmıştır. Polimer, Sabic 

firmasından temin edilmiştir. Ekstrüzyonla kalıplamaya uygun ergime akış indeksi 0.45 g/10, 

yoğunluğu, 0.94 g/cm
3
 olan yaygın kullanılan YYPE polimeridir. Katkı malzemesi olarak 

kullanılan uçucu kül, Kütahya Seyitömer termik santrali bacalarında filtrelerde tutulan atık 

malzemedir. Yaklaşık olarak partikül boyutu 1-30 µm aralığındadır 

 

Metot 

Çalışmada, farklı oranlarda uçucu kül katkılı YYPE polimer kompozilerinin üretilmesi 

amaçlanmıştır. Polimer ana matrisine ağırlıkça %5 ve %10 oranlarında uçucu kül ilave 

edilmiştir. Kompozit üretimi mekanik mikser ve sıcak/soğuk pres kullanılarak üretilmiştir. 

YYPE polimer önce mikserde karıştırılmış sonra uçucu kül ilave edilmiş ve hamur haline 

getirilmiştir. Daha sonra ise hamur test kalıbına yerleştirilmiş ve sıcak kalıpta basılmıştır. Üst 

ve alt kalıp sıcaklıkları 190
o
C olarak ayarlanmıştır. Pres basıncı ise üç kademeli ayarlanmıştır. 

Ön ve ilk basınç 30 barda 120 saniye, ikinci kademede basınç 60 bar 120 saniye ve üçüncü ve 
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son kademede 100 bar ve 180 saniye ayarlanmıştır. Kalıpta sıcak preste basılan numuneler 

sonra soğuk prese alınmıştır. Soğuk preste basınç 100 bar, süre ise 180 saniye olarak 

belirlenmiştir.  

 

Tribolojik Testler  

YYPE/UK kompozit numunelerin aşınma deneyleri pim-disk aşınma cihazında 

gerçekleştirilmiştir. Pim numuneler 6 mm çapında ve 50 mm uzunluğunda olacak şekilde 

üretilmiştir. Karşı disk malzeme olarak AISI 316L paslanmaz çelik kullanılmıştır. Disk 

numunelerin yüzey pürüzlülüğü ölçülmüş ve ortalama yüzey pürüzlülüğü 0.40-0.51 µm olarak 

ölçülmüştür. Deneyler ortam sıcaklığında ve %50 nem şartlarında laboratuvar ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Kompozit malzemelerin aşınma deneyleri minimum üç kez 

tekrarlanmıştır. Çalışmada grafiklerde kullanılan verilerde ortalama aritmetik değerler 

kullanılmıştır. Aşınma deneyleri için disk üzerinde pim olacak şekilde tasarlanan bir aşınma 

cihazı kullanılmıştır. Kompozitlerin sürtünme katsayısının tespiti için yanal yük ölçülmüştür. 

Bunun için yanal yük, bir yük hücresi yardımıyla ölçülmüştür. Bunun için yaklaşık dakikada 

1000 veri alınmıştır. Alınan veriler bir bilgisayara aktarılmış olup sürtünme katsayısı değerler 

aşağıdaki verilen formülle belirlenmiştir. 

  
  

    
      

Yukarıda verilen formüldeki µ; sürtünme katsayısını, Fs; yanal yükü ve FN ise normal yükü 

ifade etmektedir. 

Aşınma oranı ise aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.  

   
  

       
            

Formülde Δm; ağırlık kaybını, L; kayma yolunu, N; normal yükü, ρ ise polimer/kompozittin 

yoğunluğunu ifade etmektedir. 

Deneylerde kullanılan polimer/kompozit pim ve çelik disklerin aşınma deneyi süresinde 

yüzey sıcaklıkları kızıl ötesi sıcaklık ölçen termometre ile ölçülmüştür. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

%5 ve %10 oranlarında uçucu kül katkılı YYPE polimer kompozitlerin ve katkısız YYPE 

polimerinin sürtünme katsayısının uçucu kül katkı oranına bağlı olarak farklı yükler altındaki 

sürtünme katsayısının değişimi Şekil 1’ de verilmiştir. Şekilde açıkça görüldüğü gibi YYPE 

ana matrisine ilave edilen uçucu kül katkı oranının artması ile kompozitlerin sürtünme 

katsayısında hafif artış tespit edilmiştir. Bu 120N yük altında daha düşük gözlenirken 160 ve 

200N yüklerde daha fazla artış gözlenmiştir. Katkısız YYPE polimerinin sürtünme katsayısı 

120N yükte ortalama 0,13 olarak belirlenmiştir. YYPE polimerine göre kıyaslandığında 120N 

yük altında ve 1.0m/s kayma hızında YYPE-5UK ve YYPE-10UK kompozitlerin sürtünme 

katsayısındaki artış oranı yaklaşık sırasıyla %3,8 ve %3,8 oranında olmuştur. 160N yük 

altındaki katkısız YYPE polimerinin sürtünme katsayısı ortalama 0.135 olarak tespit 

edilmiştir. Katkısız YYPE polimerinin 160N yükteki sürtünme katsayısı yaklaşık 0.135 olarak 

belirlenmiştir.200N yük altında YYPE-5UK kompoziti ile YYPE-10UK kompozitin sürtünme 

katsayısındaki artış oranı sırasıyla %18,1 ve %20,2 oranında olmuştur. 200N yük altında 

yapılan aşınma deneylerinde ise YYPE-5UK kompoziti ile YYPE-10UK kompozitin 

sürtünme katsayısındaki artış oranı daha da artmıştır. Artış oranı sırasıyla %13,1 ve %18 

oranında belirlenmiştir. 

Aşınma deneyleri süresince deneylerde kullanılan YYPE pim ve YYPE-5UK ile YYPE-

10UK kompozitlerin aşınma yüzey sıcaklıkları ölçülmüştür. Aynı zamanda karşı çelik disk 

yüzey sıcaklıkları da ölçülmüş ve Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi pim ve disk 

sıcaklıkları arasında yaklaşık 1-2 
o
C’lik bir fark görünmektedir. Çelik disk sıcaklıklarının 
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daha yüksek olduğu görülmektedir. Katkısız YYPE polimer bünyesine ilave edilen uçucu kül 

katkısının artması ile pim ve disk yüzey sıcaklıklarının artmasına sebep olmuştur. 200N 

altında en yüksek pim sıcaklığı (47.4
o
C) ve disk sıcaklığı (48.8

o
C) elde edilmiştir.  

 

  
Şekil 1. %5 ve %10 oranlarında uçucu kül katkılı YYPE kompozitlerin ve saf YYPE polimerinin sürtünme 

katsayısı- uygulanan yük ilişkisi. 

 

 

Tablo1. Katkısız YYPE polimeri ile YYPE-5UK ve YYPE-10UK kompozitlerin aşınma 

deneyi süresince ölçülen pim ve disk yüzey sıcaklıkları 

 

Malzemeler 

Yük 

120N 160N 200N 

Yüzey sıcaklıkları (
o
C) 

Pim Disk Pim Disk Pim Disk 

Katkısız YYPE 43.8 44,6 32.4 33.6 30.0 31.6 

YYPE-5UK 35.4 36.2 36,4 37,6 44.0 46.2 

YYPE-UK 37.6 38.4 41.4 42.4 47.4 48.8 

 

Şekil 2’ de katkısız YYPE polimeri ile hızında YYPE-5UK ve YYPE-10UK kompozitlerin 

farklı yükler altındaki aşınma oranının uçucu kül katkı oranına göre değişimi verilmiştir. 

120N yük altında 1.0m/s kayma hızında gerçekleştirilen aşınma deneylerinde katkısız YYPE 

polimerinin aşınma oranı 6.61x10
-16

 m
2
/N olarak belirlenirken YYPE-5UK ve YYPE-10UK 

kompozitlerin aşınma oranları ise sırasıyla 5.22x10
-16

 m
2
/N ve 4.29x10

-16
 m

2
/N olarak 

belirlenmiştir. Saf YYPE polimerine göre 120N yükte YYPE-5UK ve YYPE-10UK 

kompozitlerin aşınma oranlarında %21 ve %35 oranında azalma tespit edilmiştir. 160N yük 

altında katkısız YYPE polimerinin aşınma oranı 1.32x10
-16

 m
2
/N olarak belirlenirken YYPE-

5UK ve YYPE-10UK kompozitlerin aşınma oranları ise sırasıyla 3.59x10
-16

 m
2
/N ve 3.54x10

-

16
 m

2
/N olarak belirlenmiştir. Yani 160N yükte katkısız YYPE polimeri ile kıyaslandığında 

YYPE-5UK ve YYPE-10UK kompozitlerin aşınma oranlarında yaklaşık %171 ve %168 

oranında artış gözlenmiştir. 200N yük altında yapılan aşınma deneylerinde ise katkısız YYPE 

polimerinin aşınma oranı 1.06x10
-16

 m
2
/N olarak belirlenmiştir. YYPE-5UK ve YYPE-10UK 
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kompozitlerin aşınma oranları ise yine sırasıyla 3.13x10
-16

 m
2
/N ve 3.60x10

-16
 m

2
/N olarak 

tespit edilmiştir. Yani katkısız YYPE polimeri ile kıyaslandığında YYPE-5UK ve YYPE-

10UK kompozitlerin 200N yük altındaki aşınma oranlarında yaklaşık %195 ve %239.6 

oranında artış belirlenmiştir. Yani 120N a kadar yüklerde aşınma oranında azalma 

belirlenirken 160 ve 200N yüklerde ana matristeki uçucu kül katkı oranının artması aşınma 

oranının artmasına sebep olmuştur. Bunun sebebi YYPE polimer matrisine ilave edilen uçucu 

kül partiküllerinin matrisle iyi bir bağ yapamaması sonucunda yüksek yüklerde aşınma 

oranının artması ile açıklanabilir. 

 

 
Şekil 2. YYPE polimeri ile %5 ve %10 oranlarında uçucu kül katkılı YYPE kompozitlerin farklı yükler altındaki 

aşınma oranı değişimi 

 

Şekil 3’ (a-f)’de 120N yük altında ve 1.0m/s kayma hızında gerçekleştirilen aşınma 

deneylerinde katkısız YYPE polimeri ile YYPE-5UK ve YYPE-10UK kompozitlerin aşınma 

deneyi sonucunda oluşan aşınma yüzey mikro yapı görüntülerini göstermektedir. Şekil 3a, c 

ve e sırasıyla katkısız YYPE, YYPE-5UK ve YYPE-10UK kompozitlerin aşınma yüzey 

mikro yapı görüntülerini gösterirken Şekil 3b, d ve f ise sırasıyla katkısız YYPE, YYPE-5UK 

ve YYPE-10UK kompozitler ile çalışan karşı çelik disklerin aşınma yüzey mikro yapı 

görüntülerini göstermektedir. Şekil 3a’da YYPE polimerinin aşınma yüzeyi daha düzgün 

olarak gözlenirken karşı disk yüzeyinde ise hemen hemen film tabakasının henüz oluşmadığı 

gözlenmiştir (bakınız Şekil 3b). Şekil 3c’de verilen YYPE-5UK kompozitinin 120N yük 

altındaki aşınma yüzeyi incelendiğinde daha derin ve geniş aşınma izlerinin oluştuğu 

gözlenmiştir. Karşı disk yüzeyinde ise (bakınız Şekil 3d) ince ve kalın olmayan bir film 

tabakasının oluştuğu gözlenmiştir. Şekil 3e’de verilen YYPE-10UK kompozitinin 120N yük 

altındaki aşınma yüzeyi incelendiğinde ise YYPE-5UK kompozite göre çok daha derin ve 

geniş aşınma izlerine rastlanmıştır. Karşı çelik disk yüzeyinde ise (bakınız Şekil 3f) daha 

kalın olan bir film tabakasının var olduğu belirlenmiştir. 
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Pim Disk 

  
a) b) 

  
c) d) 

  
e) f) 

Şekil 3. Aşınma deneyi sonucunda pim numunelerin ve çelik disk aşınma yüzeyi optik mikroskop görüntüleri a) 

YYPE polimeri b) YYPE-disk  c) YYPE-5UK  d) YYPE-5UK-disk  ve e) YYPE-10UK  F) YYPE-10UK-disk. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yüksek yükler altında ve 1.0m/s kayma hızında yapılan deneyler sonucunda aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. Katkısız YYPE polimerinin sürtünme katsayısı 120N-200N yük aralığında 0.13 ile 0.144 

aralığında belirlenirken YYPE-5UK kompozitinde sürtünme katsayısı 0.135 ile 0.163 

arasında YYPE-10UK kompozitinde ise sürtünme katsayısı 0.135 ile 0.17 aralığında elde 

edilmiştir. YYPE polimer ana matrisine ilave edilen uçucu kül kompozitlerin sürtünme 

katsayısının artmasına sebep olmuştur. 120N yükte daha az iken 160 ve 200N yüklerde 

daha belirgin olarak gözlenmiştir.  

2. YYPE bünyesine ilave edilen uçucu kül katkısının artması ile pim ve disk yüzey 

sıcaklıklarının artmasına sebep olmuştur. 200N altında en yüksek pim sıcaklığı (47.4
o
C) ve 

disk sıcaklığı (48.8
o
C) elde edilmiştir.  

3. 120N yükte aşınma oranında azalma belirlenirken 160 ve 200N gibi yüksek yüklerde ana 

matristeki uçucu kül katkı oranının artması kompozitlerin aşınma oranının artmasına sebep 

olmuştur. Bunun sebebi ise YYPE polimer matrisine ilave edilen uçucu kül partiküllerinin 

matrisle muhtemelen iyi bir bağ yapamaması ile açıklanmıştır. 

4. YYPE-5UK ve YYPE-10UK kompozitlerinin 120N yük altındaki aşınma yüzeyleri 

incelendiğinde daha derin ve geniş aşınma izlerinin oluştuğu gözlenmiştir. Deneylerde 

adhezif aşınma mekanizmasının etkili olduğu ifade edilebilir. 
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ÖZET 

İpek böceği yetiştiriciliği geçmişten günümüze kadar dünya ekonomisinde önemli bir yere 

sahiptir. İpek lifleri dünya lif üretimi içerisindeki payı küçük olsa da katma değeri yüksek bir 

üründür. Türkiye yapısı ve konumu itibariyle ipek böceği yetiştiriciliği için oldukça 

elverişlidir. Ancak bu alanda yeterince gelişme ve iyileşme sağlanamamıştır. Bu çalışmanın 

amacı, Türkiye’de ipek böceği yetiştiriciliğinin mevcut durumunu ve yıllar itibariyle 

değişimini incelemektir. Dünyada, 30 ülke tarafından 173 000 tonun üzerinde ipek üretimi 

gerçekleşmektedir. Dünya piyasalarında en büyük pazar payına sahip olan ülke ise Çin’dir. 

Çin ipek üretimi ve ham ipek ihracatında dünyada 1. sırada yer almaktadır. FAO verilerine 

göre 2019 yılında 136 000 ton ipek üretimi ile dünya ipek üretiminin yaklaşık %80’ini 

gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ise Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde ipek 

böcekçiliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Türkiye’de 2021 yılında 665 köyde/mahallede 2 021 

üretici tarafından yaş koza üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye'de üretilen yaş kozanın 

tamamı, kuru koza olarak ihraç edilmektedir. Kuru koza ihracatın büyük çoğunluğu Çin’e 

yapılmakta olup, ham ipek ve ipek ipliği olarak tekrar ithal edilmektedir. Bu alanda yürütülen 

faaliyetlerin artırılması ve sektör gelişimine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ürünlerin katma 

değer kazandırılarak piyasaya sunulması ülke ekonomisi bakımından önemlidir. Türkiye’de 

bu alanda faaliyet gösteren üreticilerin bilinçlendirilmesi ve bilgi eksikliğinin giderilmesi 

gerekmektedir. Verilen destek ve teşvikler ile birlikte yeni istihdam alanları yaratılarak sektör 

özendirici politikalar geliştirilmelidir. 
 

Anahtar Kelimeler: İpek böceği, koza, teşvik, dış ticaret, Türkiye 

THE DEVELOPMENT OF SILKWORM BREEDING IN TURKEY 

ABSTRACT 

Silkworm breeding has an important place in the world economy from past to present. 

Although the share of silk fibers in world fiber production is small, it is a product with high 

value added. Turkey is very suitable for silkworm breeding due to its place and location. 

However, sufficient development and improvement has not been achieved in this area. The 

aim of this study is to examine the current situation of silkworm breeding and change over the 

years in Turkey. In the world, over 173 000 tons of silk is produced by 30 countries. The 

country with the largest market share is China in the world markets. China ranks first in silk 

production and raw silk exports in the world. According to FAO, it realized approximately 

80% of world silk production with 136 000 tons of silk production in 2019. In Turkey, 

silkworm breeding activities are carried out in Southeastern Anatolia and the Mediterranean 

Region. In 2021, wet cocoons were produced by 2 021 producers in 665 

villages/neighborhoods in Turkey. In addition, all of the wet cocoons produced in Turkey are 

exported as dry cocoons. Most of the dry cocoons are exported to China and are re-imported 
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as raw silk and silk thread. In this context, studies should be made to increase the activities 

carried out and to develop the sector. Adding value to products is important for the country's 

economy. Producers working in this field should be made aware in Turkey. In addition, the 

lack of information about the sector needs to be eliminated. With the support and incentives, 

new employment areas should be created. By creating new employment areas, policies should 

be developed to encourage the sector in Turkey. 
 

Keywords: Silkworm, cocoon, incentive, foreign trade, Turkey  

GİRİŞ 

İpek böceği, Bombycidae familyasından (Bombyx mori), dut yaprağı ile beslenen kelebeğin 

tırtılı olup, Dünya üzerinde M.Ö. 2600 yıllarından itibaren kullanılan önemli ve pahalı bir 

dokuma sanayi hammaddesi olan ipeği üretmektedir (Şahinler ve Şahinler, 2002; Yurtoğlu, 

2017). Bombyx Mori L cinsi ipek böceği diğer türler arasında en iyi ipek üreten en özel cinstir 

(İmer, 2005). Günümüzde ipek böcekleri coğrafi dağılış bölgelerine göre Japon, Çin, Avrupa 

ve Hindistan orijinliler olarak 4 ana grupta toplanır. Dünya’da ticari amaçlarla üretilen Dut 

ipeği, Eri ipeği, Tasar ipeği ve Muga ipeği olmak üzere 4 farklı ipek çeşidi dikkat 

çekmektedir. Bunlar arasında dut ipeği, ipek üretiminin % 95’ini oluşturmaktadır. Dut ipeği 

ise, Bombyx mori tarafından örülen kozalardan üretilmektedir (Şahinler ve Şahinler, 2002). 

Bir ton dut yaprağı ile bir kutu koza beslenirken bir kutu ipek böceğinden yaklaşık olarak 25-

30 kg yaş koza elde edilmektedir (Tuigong ve ark., 2015).  

İpek böceğinin örmüş olduğu kozadan çekilerek elde edilen liflere “ipek” denilmektedir 

(Anonymous, 2019). İpek, kolay boyanabildiği gibi, yumuşak ve dayanıklı bir ip çeşididir 

(Karacadağlı Çalık, 2017; Davulcu, 2018). İnsanlar tarafından sıcak ve soğuk havalarda 

mevsimlik olarak rahatça kullanabilen, bakteri, küf ve mantar oluşumunu engelleyen ve 

parlak görünümlü bir dokuma hammaddesidir (Yurtoğlu, 2017). Kullanım alanları itibariyle 

önemli bir yere sahip olan ipek, günümüzde; ipekli kumaş, ipek halı, ameliyat ve paraşüt ipi, 

hediyelik eşya, askeri çelik yelek imalatı gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Başkaya, 2013). 

Bu ipliğin halı dokumada kullanımı halı sektörüne; eşarp, şal ve çeşitli türde kıyafet 

üretiminde kullanılmasıyla da tekstil sektörüne önemli katkılar sağlanmıştır (Yurtoğlu, 2017). 

İpek; zenginlik, güzellik, estetik, zarafet, parlaklık, yumuşaklık ve rahatlığın yanında asaleti 

de çağrıştıran bir kavram olarak her zaman insanların ilgisini çekmiştir (Ağırgan, 2016). 

Dünyada önemi artan ipek “Liflerin Kraliçesi” olarak bilinmektedir (Feng ve ark., 2009). 

Türkiye, dut ağacı ve ipek böceği yetiştiriciliği için elverişli bir yapıya sahiptir ve ipek 

böcekçiliği dut ağacının yetiştirildiği her yerde yapılabilir (Barıtcı ve ark., 2017; Anonymous, 

2019; Camuz ve Gül, 2022). İklim ve toprak isteği bakımından hassas olmayan dut ağacı 

Türkiye’nin çok yüksek ve soğuk yerleri hariç hemen her yerinde kolayca yetişebilmektedir 

(Tuigong ve ark., 2015). İpek böcekçiliği, dutun yetiştirilmesinden ham ipek elde edilmesine 

kadar geçen bütün aşamaları içeren bir faaliyettir (Günbulut, 2013; Davulcu, 2018). Fakat 

günümüzde çeşitli nedenlerle terk edilmiştir (Atav ve Namırtı, 2011; Şahinler ve Şahinler, 

2002; Odabaşı ve ark., 2020). İpek böcekçiliği, fazla yatırım ve sermaye gereği 

duymadığından, üreticiler bakımından alternatif gelir kaynağı oluşturarak kırsal alanlarda 

işsizliği ve köyden kente göçü engellemektedir (Şahinler ve Şahinler, 2002; Taşkaya Top, 

2011). İpek böcekçiliği dünyada, emek yoğun üretim yapan tarımsal temelli kırsal 

sanayilerden biridir. Sektörde kadın işgücü önemli rol oynamaktadır. Kadın işgücü ipek 

böcekçiliğinin tüm aşamalarında yaklaşık %90’lık bir oranla aktif rol oynayarak hem ülke 

ekonomisine hem de kırsal kalkınmayı desteklemektedir (Kasi, 2013; Şahan ve Turhan, 

2020). 
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Anadolu’da İstanbul ile başlayan ipekçilik zamanla Marmara ve Akdeniz Bölgesi’ne yayılmış 

olup, I. Dünya Savaşı yıllarına kadar ipek ticaretinde önemini korumuştur (Öztürk, 2019). 

1950 yılına kadar Türkiye’de ipek böcekçiliği ve ipek üretimi; gerek ülke içerisinde tüketimi, 

gerekse dış ticareti sayesinde üreticisinden tüketicisine, tüccarından sanayicisine kadar 

milyonlarca insanın kazanç elde ettiği bir tarım şubesi olarak ülke ekonomisine önemli 

katkılar sağlamıştır (Yurtoğlu, 2017). Günümüzde Türkiye yaş koza üretiminin yaklaşık %55-

60’ı Diyarbakır ilinde gerçekleştirilmektedir (Anonymous, 2022a). Kapasitelerine göre 

işletmelerin koza verimi ve kalite özellikleri farklılık göstermekle birlikte, büyük işletmeler 

daha yüksek koza verimine sahiptir (Yakişan ve Yılmaz, 2022).  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ipek böceği yetiştiriciliğinin mevcut durumunu ve yıllar 

itibariyle değişimini incelemektir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın ana materyalini Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ve Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) gibi veri tabanlarından elde edilen ikincil veriler oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında Türkiye’de ipek böcekçiliğinin durumu (köy sayısı, hane sayısı, açılan kutu 

sayısı, yaş ipek kozası), ipek böcekçiliğinin bölgelere göre dağılımı ve dış ticaret 

değerlerindeki (ihracat miktarı, ihracat değeri) değişim tablolar yardımıyla incelenerek 

yorumlanmıştır. Verilerin yıllar itibariyle değişimi basit indeks yöntemi kullanılarak ürünlerin 

son yıllardaki durumu Türkiye açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca bu kapsamda Türkiye’de 

ipek böceği yetiştiriciliğinde uygulanan destekleme politikaları ortaya konulmuş olup, dut 

yetiştiriciliğine ilişkin meyve veren/meyve vermeyen ağaç sayısı ve dut üretim miktarındaki 

değişim incelenmiştir.  

 

BULGULAR 

İpek üretimi çok eskilere dayanan Türkiye’de, ipek böcekçiliğine ait değerlerde yıllar 

itibariyle dalgalanmalar görülmekle birlikte, ipek böcekçiliği yapılan köy sayısı ve açılan kutu 

sayısında önemli bir artış söz konusudur. TÜİK 2022 yılı verilerine göre, 2010 yılında 194 

adet olan köy sayısı, 2021 yılında 665’e çıkarak son 10 yılda neredeyse 2,5 kat artış 

göstermiştir. 2010-2021 yılları arasında ipek böcekçiliği yapan hane sayısı %5 oranında 

azalarak 2 021’e gerilemiştir. Belirtilen yıllarda açılan kutu sayısı ise %10 artarak 2021 

yılında 6 029 adet olarak gerçekleşmiştir. Yine aynı yıllar arasında gerçekleşen yaş ipek 

kozası ise 2021 yılında %40 oranda ciddi bir azalma göstermiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Türkiye ipek böcekçiliği verilerinin değişimi 

Yıl 
Köy 

sayısı 

İndeks 

(2010=100) 

Hane 

sayısı 

İndeks 

(2010=100) 

Açılan 

kutu 

sayısı 

İndeks 

(2010=100) 

Yaş 

ipek 

kozası 

İndeks 

(2010=100) 

2010 194 100 2 134 100 5 477 100 126 100 

2015 474 244 1 956 92 4 674 85 115 91 

2016 576 297 2 001 94 5 303 97 103 82 

2017 659 340 2 128 99 5 686 104 102 81 

2018 693 357 2 210 104 6 238 114 94 75 

2019 675 348 2 062 97 5 890 107 90 71 

2020 662 341 1 965 92 5 775 105 90 71 

2021 665 343 2 021 95 6 029 110 76 60 

Kaynak: TÜİK, 2022 
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Türkiye’de 2021 yılında ipek böcekçiliği yapan bölgeler (12 bölge) işletme sayısı bakımından 

sıralandığında başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi (1018 adet) olmak üzere, Akdeniz (311 

adet), Ege (239 adet), Doğu Marmara (213 adet), Batı Anadolu (97 adet) olarak 

sıralanmaktadır. 2021 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletme sayısı 

6’dan 14’e çıkmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ipek böcekçiliği yapan işletme sayısı 

bir önceki yıla göre %19, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise %9 oranında arttığı; diğer 

bölgelere ait ipek böceği işletme sayısında ise ciddi bir azalma olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de ipek böceği faaliyeti yürüten köy sayısına bakıldığında; yine Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki köy sayısı 6’dan 13’e çıkarken Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren köy sayısı da artmış olup, diğer 

bölgelerdeki köy sayısının ise azaldığı görülmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2. Türkiye’de ipek böcekçiliğinin bölgelere göre dağılımı 

Bölgeler 
İşletme sayısı Değişim 

(%) 

Köy sayısı Değişim 

(%) 2020 2021 2020 2021 

Akdeniz 364 311 -15 146 134 -8 

Batı Anadolu 100 97 -3 33 33 --- 

Batı Karadeniz 23 15 -35 22 15 -32 

Batı Marmara 12 11 -8 12 11 -8 

Doğu Karadeniz 6 14 133 6 13 116 

Ege 271 239 -12 128 123 -4 

Doğu Marmara 230 213 -7 84 86 2 

Güneydoğu Anadolu 852 1018 19 154 170 10 

Kuzeydoğu Anadolu 11 12 9 9 11 22 

Orta Anadolu 32 16 -50 25 16 -36 

Ortadoğu Anadolu 49 71 -45 38 49 29 

İstanbul 5 4 -20 5 4 -20 

Kaynak: TÜİK,2022 

Türkiye’de ipek böcekçiliğine ait koza ihracatında yıllar itibariyle dalgalanmalar görülmekle 

birlikte önemli oranda artış söz konusudur. FAO 2022 yılı verilerine göre, 14 ton olan ihracat 

miktarı 2020 yılında beş katının üzerine çıkarak 81 tona yükselmiştir. İhracat miktarına 

paralel olarak ihracat değeri de %71 oranında artarak $451 000 seviyesinde gerçekleşmiştir 

(Tablo 3). Türkiye’de koza ithalatı ise yok denecek kadar azdır. 

Tablo 3. Türkiye’nin ipek böceği koza ihracatının yıllar itibariyle değişimi 

Yıl 
İhracat miktarı  

(ton) 

İndeks  

(2000=100) 

İhracat değeri  

(bin $) 

İndeks 

(2000=100) 

2000 14 100 264 100 

2005 10 71 234 87 

2010 11 78 382 145 

2011 2 14 31 12 

2012 20 143 666 252 

2013 8 57 361 137 

2014 0 0 0 0 

2015 5 36 64 24 

2020 81 578 451 171 

Kaynak: FAO, 2022 
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Son 5 yılda Çin, Amerika, Hong Kong ve İran’a ihracat yapılmasına rağmen 2021 yılında 

gerçekleşen 160 ton kuru koza ihracatının % 90’ı Çin’e, %10’u ise İran’a yapılmıştır. 

Türkiye’de ipek sektöründe ithal edilen ürünlerin başında ham ipek ve ipek ipliği gelmektedir. 

İthal edilen ipek ipliğinin tamamına yakını halı imalatında kullanılmaktadır (Anonymous, 

2022a). 

Türkiye’de 2022 yılında ipek böceği yetiştiriciliğinde Koza Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği’ne (Kozabirlik) dağıttığı her kutu için 240 ₺/kutu, ürettiği ipek böceği yaş kozasını 

Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel 

kişilik vasfına sahip işletmelere satan yetiştiricilere yaş koza için 160 ₺/kg ipek böceği desteği 

ödenmektedir (Anonymous, 2022b). 

Türkiye’de ipek böcekçiliği faaliyetinde dut yetiştiriciliği oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Dut yaprakları ipek böceklerinin temel besin kaynağını oluşturmaktadır. Bu sebeple 

Türkiye’nin dut yetiştiriciliğine bakıldığında ağaç sayısı ve dut üretiminde yıllar itibariyle 

önemli bir azalma olduğu görülmektedir. Türkiye’deki dut ağacı sayısında ise; 2010-2021 

yılları arasında meyve veren ağaç sayısı %18, meyve vermeyen ağaç sayısı %23 oranında 

azalma göstermiştir. Belirtilen yıllar arasında Türkiye’deki dut üretim miktarı dut ağacı 

sayısına paralel olarak %8 oranında azalmış olup, 2021 yılında 69 475 ton olarak 

gerçekleşmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Türkiye dut ağacı ve üretiminin yıllar itibariyle değişimi 

Yıl 

Meyve veren 

(bin) 

İndeks 

(2010=100) 

Meyve vermeyen 

(bin)  

İndeks 

(2010=100) 

Üretim 

(ton) 

İndeks 

(2010=100) 

2010 2 479 100 507 100 75 096 100 

2015 2 416 97 328 65 69 334 92 

2016 2 402 97 333 66 71 724 95 

2017 2 366 95 347 68 74 383 99 

2018 2 324 94 353 70 66 647 89 

2019 2 021 81 375 74 69 317 92 

2020 2 045 82 394 78 70 620 94 

2021 2 032 82 392 77 69 475 92 

Kaynak: TÜİK, 2022 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye, ipek böceği ve dut yetiştiriciliği bakımından oldukça elverişli bir bölgedir. İpek 

böceğinin temel besin kaynağını oluşturan dutun, Türkiye’deki ağaç sayısı yıllar itibariyle 

azalma göstermiştir. Türkiye’nin yaş koza üretiminin %50’sinden fazlası Diyarbakır ili 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin dış ticaretinde koza ithalatı ise yok denecek 

kadar azdır. Ancak Türkiye’de üretilen yaş kozanın çoğu da kuru koza olarak ihraç edilirken 

dokuma sanayide kullanılan ipek ve ipek ipi olarak tekrar ithal edilmektedir. Ürünlere katma 

değer kazandırılması üreticilerin ve ülkenin kalkınmasını desteklemektedir. Ayrıca ipek 

böcekçiliği faaliyetleri yeni istihdam alanı yaratacağından, kırsal alanlarda işsizlik üzerinde 

etkili olacaktır. Özellikle tarımsal faaliyetlerin her aşamasında kayıt dışı olarak çalışan 

kadınların ekonomiye olan katkısının önemi ortaya çıkacaktır. İpek üretiminden tüketimine 

kadar ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 

sağlanmalı, üretimi teşvik edici yeni destekleme politikaları geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Aile birlikteliğinin oluşturulması ilk planda ne kadar müspet duygular çağrıştırıyorsa, bu 

birlikteliğin bozulması o derece menfi duygular çağrıştırır. Hâlbuki hem dini hem de 

yasalarımız açısından meşru görülmüş bir durumdur. Kaldı ki, sözünü ettiğimiz ayrılık, 

taraflar için çoğu kez yeni ve daha mutlu yuvaların oluşmasına vesile olmaktadır. Dile 

getirdiğimiz müspet yönlerini daha da artırmak mümkün olsa da bunların hiç biri ayrılığın 

sevimsiz yüzünü sempatik hale dönüştüremez. Boşanma, bahsi geçtiği üzere son derece 

sempatiden uzak görülse de İslam öncesi dönemde bir kısım erkekler için ihtiyacın yanında 

makul olmayan sebeplerle de uygulanabilirdi. “Talak”, “zıhar”, “lian”, “muhâlea” gibi 

isimlerle adlandırılan ailenin dağılmasıyla sonuçlanan uygulamalar, genellikle kadınların ve 

çocukların mağduriyetine sebep olmaktaydı. Erkeğin ölümü nedeniyle ortaya çıkan bir ayrılık 

söz konusu olduğunda bütün miras kocanın yakınları tarafından paylaşılırken, kadın ve 

çocuklara her hangi bir pay verilmezdi. Bununla birlikte kadın da bir çeşit miras malı gibi 

değerlendirildiğinden eşinin vefatı üzerine nikâh bağı çözülse de yine de serbest kalamazdı. 

Üvey oğullarının büyüğü veya erkeğin en yakınlarından biri tarafından eş edinilirdi.  Bir mal 

gibi değerlendirildiği için bu konuda kadının fikrini almaya gerek duyulmazdı. Zıhar veya îlâ 

gibi boşama çeşitlerine gelirsek; bunlar aile birlikteliğinin bozulması gibi gözükse de gerçekte 

bunları, erkek tarafından kadının cezalandırılması olarak değerlendirmek daha isabetli 

olacaktır. Çünkü zıharda erkek eşine “Sen bana anamın sırtı gibisin” dediğinde aralarındaki 

nikâh düşmekle birlikte boşanmış bir kadında olduğu gibi kadının evi terk etmesi veya bir 

başka erkekle evlenmesi mümkün olamazdı. Erkeğin kadından belli bir süre sonra 

hoşlanmaması söz konusu olduğunda bu uygulamaya bir kısım erkekler başvururlardı. 

Erkeğin keyfi için başvurduğu bir yöntem olmakla birlikte bilinen anlamda nikâh bağından 

kurtulamadığı için kadın adına bir çeşit işkence uygulaması idi. Îlâ ise, erkeğin belli bir süre 

eşiyle birlikte olmayacağına dair yemin etmesi şeklindeki uygulamadır. Bu sürenin sonunda 

evlilik devam edeceği veya tam bir ayrılık mı olacağı hususu da muallaktaydı. Velhasıl, hangi 

açıdan bakılırsa bakılsın, bu uygulamalarda kadın cezalandırılırken erkeğin her hangi bir 

mağduriyeti söz konusu değildi. Bu tür uygulamalar aslında kısa vadede erkekler için belki de 

gönül okşayıcı bir durum olsa da kadın ve çocuklar için çoğu kez dramların ortaya çıkmasına 

neden olmaktaydı. Dul kadınların ikinci eş olarak alınması ve çocukların evlat edinilmesi ya 

da köle/cariye olarak değerlendirilmesi gibi çözümler bulunsa da bunların hiç birinin aile 

birlikteliğinin yerini dolduracağı iddia edilemez. Aile kurumuyla ilgili genel gidişat, söz 

konusu edildiği gibi olmasına rağmen toplumun kendi refleksleri bu sürdürülemez gidişata 

dur diyecek bir gelişme ortaya koyamamıştır. Ancak Allah Resulü, almış olduğu bir dizi 

önlemlerle aile müessesesini sürdürülebilir bir sürece dönüştürmeyi başarmıştır. Allah Resulü; 
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talak, zıhar, lian gibi kelimelerle ifade edilen ayrılıkları bir sisteme bağlanarak aile 

kurumunun örselenmesini önlemiştir. Bundan dolayı Hz. Peygamber tarafından atılan 

adımlarla, iki insanın nasıl evleneceğinin çerçevesi belirlenmiş olmakla birlikte yine de dikiş 

tutmuyorsa hem aile kurumunun, hem ebeveynin hem de çocukların yıpranmaması adına 

kurumu yaşatmak için alınmış bir önlem olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Toplum, Aile, Kadın, Talak. 

 

THE TRANSFORMATION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE PERIOD OF 

THE PROPHET 

ABSTRACT 

The more positive feelings the establishment of family unity evokes in the first place, the 

more negative feelings it will evoke if this unity is broken. However, it is a legitimate 

situation both in terms of religion and our laws. Moreover, the separation we mentioned often 

leads to the formation of new and happier homes for the parties. Although it is possible to 

increase the positive aspects that we have mentioned, none of them can turn the unpleasant 

face of separation into a sympathetic one. Although divorce seems to be very unsympathetic 

as mentioned, for some men in the pre-Islamic period, it could have been applied for 

unreasonable reasons as well as necessity. The practices that resulted in the disintegration of 

the family, which were called "talak", "zihar", "lian", "muhâlea", generally caused the 

victimization of women and children. In the case of a separation due to the death of the man, 

the entire inheritance was shared by the husband's relatives, while no share was given to the 

women and children. However, since the woman was also considered as a kind of inheritance, 

even if the marriage bond was dissolved upon the death of her husband, she still could not be 

released. She was taken as a wife by the eldest of her stepson or one of the closest relatives of 

the man. Since it was considered as a commodity, there was no need to ask the woman's 

opinion on this matter. As for the types of divorce such as zıhar or İlâ; Although these seem 

like a breakdown of family unity, in reality it would be more accurate to consider them as 

punishment of women by men. Because, when the husband said to his wife, "You are like my 

mother's back to me", it was not possible for the woman to leave the house or marry another 

man, as is the case with a divorced woman, even though the marriage between them was 

terminated. When it comes to the fact that the man does not like the woman after a certain 

period of time, some men would resort to this practice. Although it was a method that men 

resorted to arbitrarily, it was a kind of torture practice on behalf of women as they could not 

get rid of the marriage bond in the known sense. Îlâ is the practice in which a man takes an 

oath that he will not be with his wife for a certain period of time. At the end of this period, it 

was also in doubt whether the marriage would continue or whether there would be a complete 

separation. In short, no matter what point of view, in these practices, while women were 

punished, men did not suffer any grievances. Although such practices were perhaps a 

heartening situation for men in the short term, they often caused dramas for women and 
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children. Although there are solutions such as taking widows as second wives and adopting 

children or treating them as slaves/concubines, none of these can be claimed to replace family 

unity. Although the general course of the family institution was as it was mentioned, the 

reflexes of the society could not put forward a development that would put an end to this 

unsustainable course. However, the Messenger of Allah succeeded in transforming the family 

business into a sustainable process with a series of measures he took. Allah's Messenger; The 

separation, expressed with words such as talak, zıhar, and lian, was connected to a system and 

prevented the family institution from being damaged. Therefore, with the steps taken by the 

Prophet, the framework of how two people will marry has been determined, but if it still does 

not hold up, it should be considered as a precaution taken to keep the institution alive in order 

not to wear out the institution of the family, both the parents and the children. 

Keywords: Society, Family, Woman, Divorce. 

 

Cahiliye ve İslami Dönemdeki Boşanma Çeşitlerinin Mukayesesi 

Cahiliye döneminde aile, kabilenin de çekirdeğini oluşturması nedeniyle önem arz eden 

kurumlardandı. Aile sayesinde dünyaya getirilen çocuklarla bir taraftan nesebin devamlılığı 

sağlanırken bir taraftan da kabilenin daha güçlü olmasına omuz verilirdi. Bu kurum, tarihin 

her döneminde olduğu gibi cahiliye döneminde de vazgeçilmez konumda olsa da zaman 

zaman ayrılık/boşanma kaçınılmaz olmaktaydı. İslami literatürde “Talak”(bk. Acar 2010:496–

500) olarak adlandırılan aile birlikteliğinin bozulması, Cahiliye ve İslami dönemde şekli 

unsurlar yönüyle birbiriyle benzeşse de özü itibariyle birbirinden oldukça farklıdır.    

İslam öncesi dönemde aile birlikteliğinin sonlandırılması dört şekilde olmaktaydı.  Bunlardan 

ilki, talak diye adlandırılan ve şekli bakımdan şu anda İslami uygulamada da var olan 

boşanma usulüdür.  Buna göre tam anlamıyla ayrılık üçüncü aşamada olmakla birlikte ilk iki 

adımda erkeğin eşine geri dönme imkânı vardı. Bu durum teoride böyle olmakla birlikte, 

erkeğin otoritesi ağır bastığından bu kurala genellikle uyulmamaktaydı. Buna göre aile 

kurumunun devam edip etmemesi erkeğin iki dudağı arasına sıkışmış durumdaydı.(Ali 

2001:554; ayrıca bk. Bakkaloğlu 1995:87; Ferrûh 1984:158; İbn Habib n.d.:398–99; Türkmen 

2019:61–62; Yılmaz 2006:35) İslami döneme gelindiğinde sözünü ettiğimiz üç aşamalı 

ayrılma adımları Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir döneminde uygulanmıştır. Hz. Ömer‟in 

halifeliği döneminde ise üç aşamalı boşanma usulü tek adıma indirilmiştir. Bunun gerekçesi, 

erkeklerin evlilik kurumunun saygınlığı zedeleyecek şekilde kötüye kullanmaları olarak 

gösterilmiştir.(Müslim n.d.:Müslim, “Talâk,” 15-17) Aynı zamanda kendisine boşanma teklifi 

yapılan kadının kişiliğinin rencide edilmesi olarak düşünülebilir.  Boşama yetkisi konusuna 
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gelirsek, eşraftan olan hanımların nikâh esnasında boşama yetkisini kendilerinin de alabildiği 

rivayet edilse de genel uygulama erkeğin boşama konusunda mutlak yetkili olduğudur.(İbn 

Hişâm 1955:1/137) İslami dönemde de erkek boşamaya yetkili kılınmış olmakla birlikte nikâh 

esnasında belirlenmesi şartıyla kadının yetkilendirilmesine de imkân verilmiştir. Aynı 

zamanda nikâh esnasında yetkilendirilmemiş kadınlar da mahkemeye başvurarak hâkimin 

oluruyla boşanabilmektedirler. Bundan dolayı İslami dönemde erkeğin bu konuda mutlak 

yetkili olduğunu söylemek çok zordur.   

İkincisi, erkeğin kadınına söylediği “Anamın sırtı gibisin” sözündeki sırt/zahr kelimesinden 

esinlenerek isimlendirilen “Zıhar” uygulamasıdır. Boşamak anlamına gelebilecek bu ifadeye 

göre erkek eşine “artık sen benim mahremim gibisin”  demiş olduğundan, evlilik ilişkisinin 

sürdürülmesi mümkün olamamaktaydı. Bununla birlikte kadın erkeğin evini de terk etme 

iznine de sahip olmadığından tabir caizse “iki arada bir derede” bırakılmış olmaktaydı. İslam 

bir kısım yaptırımlar getirerek bu uygulamayı bir şekilde yürürlükten kaldırmıştır.(Ali 

2001:5/550-551; Yaman 2013:387–88) 

Üçüncüsü, “Îlâ” olarak adlandırılan erkeğin belli bir süre eşiyle aile hayatı yaşamayacağına 

dair yemin etmesi şeklinde tezahür eden muvakkat ayrılık şeklidir. Eşlerinin ziynet ve daha 

konforlu bir hayat talep etmeleri üzerine Hz. Peygamber‟in bir ay yaklaşmayacağına dair 

yemin etmesi uygulamasıyla(El-Buhârî 2001:“Nikâḥ,” 92; “Talâk,” 21) daha da şöhret 

kazanan bu hadise İslam tarafından da benimsenmiştir. Cahiliye dönemi uygulamasında 

belirlenen süre bittiğinde erkek kadını hala istemiyorsa bu süreyi uzatarak geri dönmeyi 

geciktirebilirdi.(Ali 2001:5/551-552; Döndüren 2000:61; Ayrıca bkz. Keskin 2019:97–98) 

Dördüncüsü, eşlerden birinin belli ödeme karşılığında eşine ayrılık teklif etmesi sonucunda 

aralarında yapılan anlaşma ile nikâh bağının sona erdirilmesi uygulamasıdır. Cahiliye 

döneminde var olan bu uygulama bazı ihtilaflarla birlikte genellikle kabul edilmiştir. Ayrılık 

teklifinde bulunan erkek ise nikâh esnasında vermiş mehirden vazgeçmesi şeklinde 

uygulanırken teklif sahibi kadın ise belli bir miktar ödeme yapması gerekli görülmüştür.(Atar 

2020:399; ayrıca bk. Bakkaloğlu 2011:310–11) Aslında bu uygulamanın evliliğin 

sürdürülmesini sağlamak veya boşanmayı zorlaştırmak için uygulanması gereken adımlardan 

birisi olarak görmek mümkündür. Öte yandan evliliğin hiçbir şekilde sürdürülememesi 

nedeniyle kadının da boşama hakkı olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. İslami 

dönemde, kadın açısından evliliğin çekilmez olduğu durumlarla ilgili olarak bu uygulamanın 

yanında aynı zamanda mahkeme marifetiyle ayrılma seçeneği de devreye sokulmuştur.  
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Cahiliye ve İslami Dönemdeki Boşama Sonrasındaki Durumların Mukayesesi 

Aile birlikteliğinin bir şekilde sonuçlanması denilebilecek boşama/talak, karı-koca arasındaki 

nikâh bağını ortadan kaldırmakla beraber bu durumun uygulamaya geçirilmesi, bir kısım 

prosedürün yerine getirilmesini gerektirmiştir.  Bunlar “iddet” ve “ihdad” olarak adlandırılır. 

“İddet”, boşamanın ortaya çıkması durumunda uyulması gereken kurallardan birisidir.(Acar 

2010:21) Cahiliye döneminde erkeğin ölümü nedeniyle ayrılık olduğunda kadın bir yıl iddet 

beklemek zorundayken normal boşanma halinde genellikle iddet bekleme 

olmazdı.(Bakkaloğlu 1995:96/98; Ferrûh 1984:158) Bu durumda kadının hamilelik durumu 

varsa, çocuğun önceki kocasından olduğuna bakılmaksızın yeni kocanın nesebine dâhil 

edilirdi.(İbn Habib n.d.:338) İslami dönemde ise ölüm nedeniyle 4 ay 10 gün ve normal 

boşanmada üç adet dönemi/kuru‟ bekleme uygulaması getirilmiştir.
1
 Böylece doğacak 

çocuğun yeni kocanın nüfusuna eklenmesiyle ortaya çıkan neseb karışıklığının önüne 

geçilmiştir. Irsiyet yoluyla oluşan akrabalık dışındakiler böylece ortadan kaldırılmıştır.  

“İhdâd” denilen uygulama ise erkeğin ölümü nedeniyle arkada bıraktığı eşinin bir yıl yas 

tutmasıdır. Bu süreç içinde kıyafetinden temizlik ve bir kısım bakımlarına varıncaya kadar yas 

psikolojisine uygun olarak hareket edilmesi istenmiştir. Bu uygulama cahiliye döneminde 

uygulanmakla birlikte İslami dönemde talak kapsamında değerlendirilerek 4 ay 10 gün olarak 

tatbik edilmiştir. Aynı zamanda kadının günlük-haftalık temizlik yapmaması gibi abartılardan 

arındırılmıştır.(Baktır 2000:530; Ayrıca bk. Keskin 2019:101–2) Böylece sadece erkeğe 

endeksli hale getirilmiş olan talak sonrası ihdad uygulaması iddete dönüştürülerek amacına 

uygun hale getirilmiştir. 

SONUÇ 

Bir insanın fıtri ihtiyaçlarından olan evlilik kurumu, cahiliye döneminde belli bir sisteme 

bağlanmadığından ağır aksak işleyen kurumların başında gelmekteydi. Evliliğin diğer 

aşamalarında olduğu gibi boşanma safhasında da bazı sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Erkek 

egemen bir toplum olmanın getirdiği sonuçlardan olmak üzere, talak uygulaması ve sonuçları 

da yine bu anlayışı merkeze alarak dizayn edilirdi. İslami dönemde bu kurumun diğer 

aşamalarında olduğu gibi dağılışının da bir sisteme bağlanması, aile kurumunun örselenmesini 

önlemeye matuf bir adım olmuştur. Ailenin kuruluşunda nasıl yapıcı bir üslup takip edilmişse 

boşanmada da aynı tavrın sergilenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Diğer bir ifadeyle, 

                                                 
1 el-Bakara, 2/228. 
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başlangıcındaki amaç yaşatmak olduğu gibi talak/boşanmadaki hedefin de aynı gayeye matuf 

olması istenmiştir.  
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ÖZET 

Kahramanmaraş, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerle 

dolu çok eski bir yerleşim merkezidir. Medeniyetlerin beşiği olması Kahramanmaraş’ı Türk 

mutfak kültürü açısından vazgeçilmez bir noktaya taşımıştır. Köklü tarihi ile Kahramanmaraş 

yöre mutfak kültürü ve yemekleri açısından incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada, 

Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerinin korunması ve devamlılığının sağlanması için Afşin 

ilçesinin Maravuz köyüne özgü bir yemek olan çir yağlaması yemeğinin kayıt altına alınması 

amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemine başvurularak yarı yapılandırılmış 

görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırmada, Maravuz köyünde yaşamış olan 55 yaş üzeri 10 

kadın ile yüz yüze görüşme sağlanmıştır. Bulgulardan elde edilen bilgilere göre; 

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Maravuz köyüne ait yöresel bir lezzet olan çir 

yağlamasının katılımcılar tarafından 60-70 yıldır bilindiği ayrıca yörede en az 150 yıllık bir 

tarihinin olduğu ortaya çıkmıştır. Çir yağlaması, çir, tereyağı, su ve şeker ile yapılmaktadır. 

Yemeğin ana malzemesi olan çir, acı çekirdekli, bölgeye özgü ekşi kayısının kurutulmasıyla 

elde edilmektedir. Bu yemeği yapan kişiler genç nesillere aktarmak amacıyla yapıp 

tüketmektedir. Çir yağlaması yemeğinin tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve coğrafi işaretinin 

alınması önerilmektedir. 

Anahtar kelime: Mutfak kültürü, Çir, Yöresel yemek, Türk Mutfağı, Kahramanmaraş. 

 

FROM KAHRAMANMARAġ LOCAL FLAVORS: ÇĠR YAĞLAMASI 

ABSTRACT 

Kahramanmaraş is a very old settlement that has hosted many civilizations throughout history 

and is full of cultural riches. Being the cradle of civilizations has brought Kahramanmaraş to 

an indispensable point in terms of Turkish cuisine culture. It is important to examine 

Kahramanmaraş in terms of regional cuisine culture and dishes with its deep-rooted history. 

This research, it was aimed to record the Çir dish, which is a dish specific to the Maravuz 

village of the Afşin district, in order to preserve and ensure the continuity of the local dishes 

of Kahramanmaraş. In this study, a semi-structured interview form was prepared by applying 

the qualitative research method. In the research, face-to-face interviews were conducted with 

10 women over the age of 55 who lived in the village of Maravuz. According to the 

information obtained from the findings; It has been revealed that Çir, a local flavor belonging 

to the Maravuz village of the Afşin district of Kahramanmaraş, has been known by the 

participants for 60-70 years, and has a history of at least 150 years in the region. Çir dish is 

made with Çir, butter, water and sugar. Çir, the main ingredient of the dish, is obtained by 

drying the region-specific sour apricot with bitter seeds. Çir food is not made as often as it 
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used to be in the region. People who make this dish make and consume it in order to pass it on 

to younger generations. It is recommended to carry out promotional activities for Çir dish and 

to obtain its geographical indication. 

Keywords: Culinary Culture, Çir, Local Food, Turkish Cuisine, Kahramanmaraş.  

 

GĠRĠġ  

İlk çağ medeniyetlerinden itibaren toplumlar, yaşadıkları alanlarda doğanın kendilerine 

sunduğu imkanlar doğrultusunda yemekler yapmış ve zamanla bu yemekleri geliştirmişlerdir.  

Uygarlıklar, ticaret yolları, savaş, göç, sınır komşuluğu gibi sebeplerden dolayı birbirleri ile 

etkileşim içerisinde olmuşlardır. Bu etkileşimler sonucunda mutfak kültürleri gelişmiş ve her 

uygarlığın kendine özgü bir mutfak kültürü oluşmuştur. Bunların yanı sıra inanışlar, hayvan 

ve bitki örtüsü çeşitliliği, tarım özellikleri, iklim, sosyo-ekonomik şartlar yöresel mutfak 

kültürünün oluşmasına ve zenginleşmesine katkı sağlamıştır (Irmak, 2019, s. 115).  

Türk mutfağı, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünya mutfakları arasında hatırı sayılır bir 

durumdadır. Türk mutfak kültürü zaman içerisinde etkileşime geçtiği toplumların kültürel 

özellikleriyle sentezlenerek günümüze ulaşmıştır. Bununla birlikte Türk mutfak kültüründe, 

iklim, sosyo-kültürel yaşam vb. etkenler sonucunda bölgesel farklılıklar bulunmaktadır 

(Solmaz ve Altıner, 2018, s. 108). Kahramanmaraş, tarih boyunca birçok uygarlığa ev 

sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerle dolu çok eski bir yerleşim merkezidir. Konumu 

itibariyle Kahramanmaraş merkezinde Akdeniz iklimi hâkim olsa da Afşin ilçesi Doğu 

Anadolu bölgesine yakın olmasından dolayı karasal iklim hakimdir. Karasal iklimin 

görüldüğü Afşin’de; yazlar kurak ve sıcak, kışlar karlı ve nispeten soğuk, baharlar ise bol 

yağışlı geçmektedir. Bununla birlikte tarım faaliyetleri açısından meyve bahçeciliği (elma, 

ceviz, kiraz, erik) yaygın durumdadır (Afşin Ticaret ve Sanayi Odası, 2022). 

Eski yerleşim yerlerinin olması ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması 

Kahramanmaraş’ı tarım, hayvancılık gibi birçok konuda geliştirmiş ve kültürel bir zenginlik 

kazanmasının önünü açmıştır. Medeniyetlerin beşiği olması Kahramanmaraş’ı Türk mutfak 

kültürü açısından vazgeçilmez bir noktaya taşımıştır (Kaya ve Seçim, 2020, s. 1). İklimsel 

özellikleri ve köklü tarihi ile Kahramanmaraş ili yöre mutfak kültürü ve yemekleri açısından 

incelenmesi önem arz etmektedir. Bundan dolayı Kahramanmaraş’ta yöresel yemeklerin 

korunması ve devamlılığının sağlanması bağlamında Afşin ilçesinin Maravuz köyüne özgü bir 

yemek olan çir yağlaması yemeğinin kayıt altına alınması ve literatüre kazandırılması 

amaçlanmıştır.  

 

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 

Eski tarihlerde göçebe yaşam kültürünü benimseyen Türkler, birçok medeniyetten etkilenerek 

kültürel zenginliğe sahip olmuştur. Orta Asya’dan hayvansal gıda ve mayalanmış süt ürünleri, 

Mezopotamya’nın tahıl çeşitliliği, Akdeniz bölgesinin sebze ve meyve zenginliği, Güney 

Asya’nın ise baharat çeşitliliği temel etkenler arasındadır (Güler, 2010, s.25). Orta Asya 

konargöçer kültüründen gelen birikimler, Anadolu’da geçmiş dönemlerde yaşamış olan 

Yunan ve İran kültürü, İslam kültürü etkisi, Selçuklu ve Beylikler dönemi, Osmanlı dönemi 

geniş topraklara sahip olma ve saray mutfağının etkisi ile Türk mutfağı günümüze kadar gelen 

süreçte gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Orta Asya beyliklerinden Oğuz beyinin: “Aç görsem 

doyurdum; yalıncak görsem donattım; depe gibi et yığdırdım; göl kımız sağdırdım” 

cümlesiyle Türklerin mutfak kültürüne verdiği önemi ortaya çıkarmaktadır (Güldemir, 2014, 

s. 346).  
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Orta Asya döneminde Türkler, göçebe hayat sürdükleri için hayvan yetiştirme ile ilgilenen bir 

toplum olmuşlardır. Ekonomik anlamda getiri sağlayan hayvancılık, aynı zamanda Türklerin 

beslenme şeklini oluşturmuştur. Besin kaynağı olarak hayvanın sakatatından, etinden, 

yumurtasından, sütünden yiyecekler ve içecekler üretmişlerdir (Güldemir, 2014, s. 350). 

Ciğer, kelle, dalak, yürek, böbrek, işkembe, beyin, kalın bağırsak gibi sakatatlar; topraktan 

yapılmış “tandır” adı verilen kuyularda ve ateş üzerinde çevirme tekniğiyle pişirilmiştir. 

Hayvanın eti muhafaza etmek amacıyla kuyruk yağı ile pişirilip, küplere doldurularak 

kavurma yapılmıştır. Ardından farklı kurutma yöntemleriyle eti kurutup kışa hazırlık 

yapılmıştır. Hayvanın sütünden ise, tereyağı, peynir, yoğurt, ayran, çökelek gibi besinler elde 

edip hayvanların derilerinden ürettikleri torbalara doldurup bir kış boyu muhafaza ederek 

tüketmişlerdir (Solmaz ve Dülger, Altuner, 2018, s. 111, 112). 

Selçuklu döneminde Türkler, yarı göçebe halden, tarıma elverişli olan Mezopotamya ve 

Anadolu topraklarına göç etmişlerdir. Uzun bir göç sonrası Anadolu’ya gelen Türkler, 

geçtikleri coğrafyalardan ve Anadolu’nun zengin topraklarından etkilenip, tarım yapmaya 

başlamışlardır. Eskiden kullandıkları tarım aletleri ve yetiştirdikleri ürünleri Anadolu 

topraklarına getirip orada bulunan tarımsal faaliyetleri daha da geliştirmişlerdir. Anadolu’nun 

tarıma elverişli topraklarından ve kendi getirdikleri tarım tekniklerinin yanında Anadolu’da 

öğrendikleri tarım teknikleriyle çeşitli meyve ve sebze üretmişlerdir. Mutfak kültürü 

geleneksel şekilde devam etse de yerleşik yaşamın getirdiği yeniliklerle birlikte Türk mutfağı 

daha gelişmiş ve zenginleşmiştir. Türkler, Orta Asya’dan getirdikleri hayvansal ürünler, 

Anadolu’ya geldikleri zamanda oluşan tarımsal gıdalar ile sade bir mutfak kültürü meydana 

getirmişlerdir (Demirgül, 2018, s. 107-110). 

Osmanlı mutfağı şekillenirken geniş coğrafyaya yayılmış bir medeniyettir.  Bünyesinde 

yaşayan Rus, Gürcü, Ermeni ve Musevi gibi azınlık halkın kültürüyle harmanlanması ve 

Anadolu’nun verimli topraklarıyla birleşmesi büyük bir çeşitlilik oluşturmuştur. Osmanlı 

İmparatorluğunu sınırlarının genişlemesi mutfak kültürünü sürekli geliştirmeye ve kendine 

has bir kültürün oluşmasına etken olmuştur. O dönemin padişahları; saray ve çevresi için 

aşçılar, gösterişli sofralar hazırlamış bundan dolayı oldukça zengin ve lezzetli bir mutfak 

ortaya çıkmıştır. Dünya mutfağında tüketilmeyen lezzetler ve ürün çeşitliliği Osmanlı dönemi 

Türk mutfağında tüketilmiştir. Osmanlının üç kıtaya hükmetmesi, farklı kültürleri bünyesinde 

barındırması ve geçmişten beri sürdürdüğü gelenekleriyle Türk mutfağı en parlak dönemini 

yaşamıştır (Demirgül, 2018, s.113-122; Solmaz ve Dülger Altuner, 2018, s. 114).  

 

GASTRONOMĠ KAVRAMI VE GASTRONOMĠ TURĠZMĠ 

Türk mutfak kültürü, gastronomi uzmanlarına göre dünyanın önemli mutfaklarından birisi 

olarak kabul edilmektedir (Güler, 2010, s. 24-25). Bununla birlikte beslenme ihtiyacı ve 

mutfak geçmişte ve günümüzde sürekli değişime uğramaktadır. Bu değişimler beslenmeye ve 

mutfak kültürüne farklı bakış açıları ve kavramları literatüre kazandırmıştır. Bu önemli 

kavramlardan birisi de gastronomidir (Göker, 2011, s.43; Kaşlı, Cankül, Köz ve Ekici, 2015, 

s.31).  

Yunanca gaster (mide) ve nomos (yasa) kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelen 

gastronomi terimi Fransızcada “güzel yemek yeme isteği, lezzetli ve sağlığa faydalı yemekler, 

düzenli ve sistemli yemek yeme” anlamlarını taşımaktadır. Gastronomi terimini, kelime 

kökeninin yanı sıra kavramsal anlamını geniş bir tanımla ortaya çıkarmak önemlidir (Sarıışık 

ve Özbay, 2015, s.265). Ülke ve yöresel mutfakları birbirinden ayıran, toplumların yeme içme 

alışkanlıklarını, yemeğin hazırlanma ve pişirme tekniklerini inceleyen bir bilim dalıdır 

(Cömert ve Özkaya, 2014, s.63). Gastronomi bilim olmasının yanında bir sanat olduğu da 

belirtilmektedir. Hazırlanan yemeğin yanında sunulan içeceğin uyumu ve estetiğine kadar 
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dikkatle inceleyen gastronomi sanatı, insanda beş duyu organına hitap eden bir kavramdır 

(Şengül ve Türkay, 2016). Kısaca gastronomi, insanın temel ihtiyacı olan yiyecek içecek 

sektörünün üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar her şeyi kapsayan bir kavramdır 

(Aksoy ve Sezgi,2015; Canbolat, Keleş ve Akbaş, 2016, s.77). 

Kişilerin yaşadığı alan dışına para kazanma amacı gütmeden sadece tüketici olarak bir 

bölgeye, yöreye gerçekleştirdiği seyahatler turizm olarak tanımlanmaktadır (Çelik, 2018, 

s.195).  Turistler, yurt içi veya yurt dışı seyahatlerini gerçekleştirirken, bölgenin doğal 

güzelliklerini, kültürel zenginliklerini, tarihi alanları, mekanları görmek ve deneyimlemeyi 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda alternatif turizmler ortaya çıkmaktadır. Alternatif 

turizm türlerinden birisi de gastro- turizmdir (Çağlı, 2012, s. 4).  

Gastronominin temelinde yiyecek içecek olduğu gibi gastronomi turizminin temeli ve amacı 

da mutfak kültürü, yiyecekler ve içeceklerdir. Gastronomi turizmi turistlere, yörenin 

geçmişini ve kültürünü görme olanağı sağladığı gibi yeni yiyecek ve içecekler tatma deneyimi 

de yaşatan bir turizm şekli olarak tanımlanabilmektedir (Özdemir ve Dülger Altuner, 2019 s. 

3). Turistler destinasyonları hangi amaçla ziyaret ederse etsin temel ihtiyacı olan beslenme 

eylemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu da yiyecek içecek temelli gastronomi 

kavramını turizm içerisine dâhil etmektedir. Turizmde gastronomi kavramını sadece 

ihtiyaçları karşılamak değil, farklı yöresel lezzetleri keşfetmek için seyahat eden insanlar da 

bulunmaktadır. Bu seyahati gerçekleştiren turistler için o yörenin damak zevklerini 

keşfetmeleri temel amaçlarıdır. Bundan dolayı bölgenin zenginliklerini tanıtırken lokanta ve 

restoran gibi işletmelerin bölge mutfak kültürlerini ön plana çıkarmaları yöreye özel yiyecek 

ve içecek gibi mutfak zenginliklerinin ulaşılabilir kılınması turizm açısından yeni bir kapı 

aralanacağını göstermektedir (Güneri, 2022, s. 57). Gastronomi turizminde yöresel ürünlerin 

turistlerin dikkatini çekme unsuru olarak kullanmak, turistlere yöreye has bir yemeğin yapım 

aşamalarını göstermek, o yemeği tattırmak, işletme veya gastronomik müze gezileri 

düzenlemek gibi deneyimler yaşatmak amaçlanmaktadır. Kültürel mirasın sürdürülebilir 

kılınması, gelecek nesillere aktarılması, somut veya somut olmayan her zenginliğin 

korunması oldukça önem arz etmektedir (Gül, 2022, s. 313).  

 

YÖNTEM  

Beslenme ve mutfak kültürünü oluşturan olguları tam anlamıyla doğru kaleme almak için 

nitel araştırma yöntemine başvurmak önemlidir (Şen, 2019, s 222; Şimşek ve Güleç 2020 s. 

76). Nitel araştırma kullanılan bu çalışmada veriler toplanırken derinlemesine görüşme 

tekniği kullanılmıştır. Görüşme formunda kullanılan sorular, daha önce yapılmış benzer bir 

araştırmaya (Şen, 2019) başvurularak oluşturulmuştur. Çir yağlamasını uzun yıllardır bilen ve 

yapmaya devam eden 57-87 yaş aralığındaki araştırmaya gönüllü 10 katılımcıyla ile görüşme 

sağlanmıştır. Görüşmeler, Ekim – Kasım 2022 tarihlerinde Kahramanmaraş Afşin ilçesinde 

yapılmıştır. Araştırma verileri, katılımcılarla ön görüşmeler sonucunda belirlenen zaman 

diliminde ve onların istedikleri yerde, herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan toplanmıştır.  
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Araştırmada kullanılan görüşme formu Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Görüşme formu 

1 Çir yağlaması yapmak için gereken ana malzemeler nelerdir? 

2 Çir yağlaması yapmak için gereken malzemeler nerelerde yetişir? 

3 Çir yağlaması yapmanın mevsimi ne zamandır? 

4 Çir yağlaması yapmak için kullanılan kayısının kendine özel bir cinsi var mıdır? 

5 Neden çir yağlamasını yapıyorsunuz? Kaç yıldır yapıyorsunuz? 

6 Çir yağlamasının başka yöresel adı var mıdır? 

7 Çir yağlamasının yapım aşamalarını anlatır mısınız? 

8 Çir yağlaması yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? 

9 Çir yağlamasında istenilen özellikler nelerdir? Renk, tat, lezzet, aroma gibi 

özelliklerin sağlanabilmesi için nelere dikkat etmek gerekir? 

10 Çir yağlaması yemeğinin muhafaza koşulları nelerdir? 

11 Çir yağlamasının sağlık açısından ne gibi yararları olduğunu düşünüyorsunuz? 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin Maravuz köyünde günlük 

öğünlerde tüketilen çir yağlamasının incelenmesi ve reçetesinin çıkarılması amacıyla 

kullanılan veri toplama aracı ve veri toplama sürecine yönelik bilgiler yer almaktadır. 

Araştırmaya katılan 10 kişiye ait demografik bilgiler aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Katılımcıların demografik özellikleri 

Katılımcı 

Kodu 

(K) 

 

Adı Soyadı  

 

Doğum 

yılı  

 

Memleket  

 

Cinsiyet  

 

Meslek  

1 R.Y. 

  

1944 Kayseri/Sarız/Akkoluk köyü Kadın  Ev 

hanımı 

2 M.G. 1935 Kahramanmaraş/Afşin/maravuz 

köyü 

Kadın Ev 

hanımı 

3 A.G. 

 

1962 Kayseri/Sarız/Akkoluk köyü Kadın Ev 

hanımı  

4 B.K. 1956 Kahramanmaraş/Afşin/maravuz 

köyü 

Kadın Ev 

hanımı  

5 H.G.  1962 Kahramanmaraş/Afşin/maravuz 

köyü 

Kadın Ev 

hanımı  

6 H.Ş. 1965 Kahramanmaraş/Afşin/maravuz 

köyü 

Kadın Ev 

hanımı 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

N.G. 

 

F.Y. 

 

S.Ş. 

 

F.G 

 

1960 

 

1947 

 

1962 

 

1954 

Kahramanmaraş/ Afşin  

 

Kahramanmaraş/ Afşin/ 

maravuz köyü  

Kayseri/Akkoluk köyü 

 

Kahramanmaraş/Afşin/Maravuz 

köyü 

Kadın  

 

Kadın 

 

Kadın 

 

Kadın 

Ev 

hanımı 

Ev 

hanımı 

Ev 

hanımı 

Ev 

hanımı 
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Araştırmada elde edinilen bulgulara göre: 

Çir yağlaması yapmak için gereken ana malzemeler nelerdir? Sorusuna katılımcıların 

tamamı: “Çir, şeker, tereyağı, su” cevabını vermişlerdir. Bunlara ek olarak [K3] “Bazen 

üzerine ceviz de eklerdik” cevabını vermiştir. 

Çir yağlaması yapmak için gereken malzemeler nerelerde yetiĢir? Sorusuna katılımcıların 

tamamı: “Her yerde yetişebilir, bahçemizde kayısı ağacı var oradan toplarız, kuruturuz.  

Ayrıca [K8] “Tereyağını eskiden hayvanlarımız olurdu onun sütünden elde ettiğimiz 

tereyağlarını kullanırdık, şimdi ise tereyağını satın alıyoruz” ifadelerini kullanmıştır. Bunlara 

ek olarak [K1,K2,K6] “Çok eskiden şeker yoktu kayısının “eşkiliğini” kırmak için pekmez 

kullanırdık. Biz o zamanları bilmeyiz ama öyle anlatılırdı” cevabını vermişlerdir. 

Çir yağlaması yapmanın mevsimi ne zamandır?  Sorusuna katılımcıların tamamı: 

“Genellikle kışın yapardık, kayısıyı yazın bitimine yakın kurutur, depolardık” Bunlara ek 

olarak [K3,K6] “Eğer kışlık için yaptığımız çir kurusu yaza kaldıysa yazın da yaparsın 

kalmadıysa kışı beklersin” cevabını vermişlerdir.  

Çir yağlaması yapmak için kullanılan kayısının kendine özel bir cinsi var mıdır?  

Sorusuna: [K1,K2,K4,K6,K7, K10]“Çekirdeği acı olan eşki kayısı olması lazımdır” [K3, 

K8,K9,] “Genellikle her çirden yapılır ama çoğunlukla acı çekirdekli çirden yaparız ona da 

“yargan” deniyor. Malatya kayısısı olarak da biliniyor” cevabını vermişlerdir. Ayrıca  [K5] 

“Erik, kayısı hangisinin kurusu varsa onunla yapardık” ifadelerini kullanmıştır. 

Neden çir yağlamasını yapıyorsunuz? Kaç yıldır yapıyorsunuz? Sorusuna: [K1] “Ben 73 

yaşındayım kendimi bildim bileli yaparım. Çir yağlamasını eskiden öğün olarak yemek için 

yapardık, hala öğünlerimizde yemeklerin yanına ara sıra yaparız” [K2,K3,K4]  “Ben 

annemden öğrendim ama annem de annesinden öğrendiği için öncesi de vardır” Bunlara ek 

olarak [K3] “Anne babalarımızın zamanından beri var olan bu yemek sürekli yapılırmış. Biz 

onlardan öğrendik o yüzden bu yemeğin 100 yıllık bir tarihi var. Çir yağlaması yemeğini 

öğün olarak yemek için yapardık geçmişte fakat bu zamanlarda da gençlerimiz eskileri merak 

ettikçe onlara da yapar, tattırırız” [K5,K7,K8,K10]  “Öğün yemeği olarak yeriz ama önceden 

ara sıra tatlı niyetine de yapar, yerdik. Annemden gördüğüm kadarıyla 70 80 yıldır var. 

Annem de annesinden öğrenmiş. Bu yüzden daha eski zamanların yemeğidir” cevabını 

vermişlerdir. Ayrıca [K6] “Ağaçta yetişen meyveler değerlendirilirdi. Babam 110 yaşında 

öldü onun çocukluk zamanından beri çir yağlaması yapılırmış” ifadelerin kullanmıştır.  

Çir yağlamasının baĢka yöresel adı var mıdır? Sorusuna:[K1,K2,K4,K10] “Çir yağlaması 

denirdi başka ismi yoktur” [K3,K5,K6,K7,K8,K9] “Çir yağlaması, çir kavurması olarak 

söylenirdi” Cevabını vermişlerdir.  

Çir yağlamasının yapım aĢamalarını anlatır mısınız?  Sorusuna katılımcıların tamamı: 

“Bakır tencerede suyu kaynatırız, kaynadıktan sonra göz kararı 2 yemek kaşığı şeker atarız 1-

2 avuç çiri kaynamış suya atarız biraz bekledikten sonra çiri suyun içinden süzeriz ve suyu bir 

bardağa alırız. Çirin çok haşlanıp ezilmemesi gerekir. Önceden erittiğimiz tereyağını üzerine 

dökeriz, yanına tandır ekmeği de ıslatır o şekilde yeriz” cevabını vermişlerdir.  

Çir yağlaması yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Sorusuna: 

[K1,K9,K10] “”Eşki” tadını kaybetmemek için şekerini çok atmazdık” [K2,K8] “Kayısı 

güneşte kurutulmuş olmalı, her kayısının çir yağlaması olmazdı eşki kayısıdan olmalı, çok 

suda beklememeli yoksa marmelat olur” [K3,K5,K6] “ Kayısı, kaynayan suyun içinde çok 

erimeden alınması gerekir” [K4,K7] “Çirler, iyi temizlenip öyle yapılması gerekiyor” 

cevabını vermişlerdir. 
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Çir yağlamasında istenilen özellikler nelerdir? Renk, tat, lezzet, aroma gibi özelliklerin 

sağlanabilmesi için nelere dikkat etmek gerekir? Sorusuna: [K1,K10,K2,K7] “Parlak 

olması gerekir, çirin rengi turuncu gibi olması gerekir. Ekşi tatlı arası bir lezzeti olması 

gerekir” [K3,K4,K5,K6] “Tadının eşki olması ve renginin turuncumsu olması gerekiyor” 

cevabını vermişlerdir. [K8,K9] “Tereyağını çok eritip yakmamak gerekiyor. Acı bir tat 

olmasına sebep olur” cevabını vermişlerdir. 

Çir yağlaması yemeğinin muhafaza koĢulları nelerdir? Sorusuna: [K1,K10] “Yapıldığı 

gibi yenirdi. Ertesi güne kalmazdı” [K2] “Öyle çok yapmazdık ama azcık kaldıysa bakır kaba 

koyar “hazındamında” muhafaza ederdik” [K3] “Bez torbalarda saklardık kuru haldeki 

malzemeler bez torbalara konulurdu evin içinde direkler olur oralara asılırdı” [K4,K7] 

“Eskiden bez torbalar olurdu onu kullanırdık içine de kurtlanma olmasın diye sarımsak 

bırakıp direklere asardık”  [K5] “Bez torbalar olurdu veya büyük bakır, kapaklı kazanlar 

olurdu tabağa koyardık o kazanın içinde saklardık” [K6,K8,K9] “Çir kurusunu bez 

torbalarda muhafaza ederdik. Tereyağını da küçükbaş hayvanların derisinde saklardık. 

Bunları da hazındamında saklardık” cevabını vermişlerdir. 

Çir yağlamasının sağlık açısından ne gibi yararları olduğunu düĢünüyorsunuz? 

Sorusuna: [K1,K2,K3,K4,K5] “Kabızlık çeken hastalara suyu içirilirdi” cevabını 

vermişlerdir. Bunlara ek olarak [K6,K8] “Kabız hastalarına, hamile döneminde “ekşican” 

isteyene, grip hastalarına suyu yararlıydı” ifadelerini kullanmışlardır. Ayrıca [K7,K9,K10] 

“Güneşte kuruttuğumuz için sağlığa çok faydalıydı. Grip olan kişilere bile suyunu içirirdik” 

cevabını vermişlerdir. 

Tablo 3: Çir yağlaması katılımcılar tarafından yemeğin yapımı 
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Tablo 4: Çir Yağlaması Reçetesi Ve Yapılışı 

Malzemeler:  

-300 gr Çir  

-100 gr tereyağı 

- 2 su bardağı su 

- 2 yemek kaşığı şeker   

YapılıĢı:  

Bakır tencereye suyu ve şekeri ilave edip kaynayana kadar beklenir. Kaynayan suya çirler 

ilave edilir, biraz yumuşak kıvama geldiğinde ocaktan alınıp suyu süzülür. Süzülen su bir 

bardağa alınır. Bakır tavada tereyağı eritilir, tabağa alınan çir üzerinde tereyağı gezdirilir. 

Yanına yufka ekmek ile servis edilir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Çalışmada toplanan bulgulara göre çir yağlaması yemeğinin kökeni çok geçmişe ait olduğu 

için katılımcılar, bu yemeği sofralarında ara öğün olarak ya da akşam yemeğinde meze olarak 

yer verdiklerini dile getirmişlerdir. Çir, acı çekirdekli, bölgeye özgü ekşi kayısının güneşte 

kurutulmuş halidir. Eski zamanlarda yaşanılan coğrafyada hangi ürünler yetişiyorsa onlarla 

çeşitli yiyecek içecek üretildiği ortaya çıkmıştır. Tarladan sofraya anlayışı hakim, mevsiminde 

hangi ürün varsa o ürünün günlük yenilecek olan miktarı alınıp, geriye kalanlar mutlaka farklı 

muhafaza yöntemleriyle depolanmaktadır. Çir yağlaması yapımında kullanılan her bir 

malzemeyi satın alma yöntemiyle değil, kendi ürettikleri malzemelerle yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Katılımcılar, kışın depolamak için günlük tereyağı üretip küçükbaş hayvan 

derilerine bastıklarını, kayısı toplama zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan kayısıları kurutup 

bez torbalarda muhafaza ettiklerini dile getirmişlerdir. Yaz boyu yapılan kışlık hazırlıklar, 

evin büyük bölümünü oluşturan “Hazındamı” adını verdikleri günümüzün deyimiyle kiler 

olduğunu; kış için hazırlanmış gıdaların hazındamında muhafaza ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Hazındamı, içerisinde birçok direkler olup, o direklere bez torbaları astıklarını, kışlık tün 

hazırlıkları, meyve ve sebzelerini o odada muhafaza ettikleri bir alan olduğunu ifade 

etmişlerdir. Verilen bir diğer bilgide ise hazındamı içerisinde büyük bir kuyu eşilip kök 

sebzelerden oluşan patates, havuç, soğan, pancar gibi gıdaları o kuyunun içine belirli bir 

düzende dizilerek her kat arasına ince kum eleyip gıdaların bozulmasını engellemek için 

kullandıkları bir teknik olduğunu dile getirmişlerdir. 

Çir yapımında kullanılan eriğin özelliği hakkında katılımcılar bilgi verirken “Eşki” 

kelimesinin kullanmışlardır. Aslında ekşi anlamında olan fakat o yörede  “Eşki” olarak 

söylendiğini dile getirmişlerdir. 

Çir yağlaması sağlık açısından bakıldığında ilk olarak kabızlık çeken hastalara şifa olduğu 

belirtilmektedir. Fakat grip olanlara veya hamile kadınların canları ekşi “eşkican” istediğinde 

tüketildiğini ifade etmişlerdir. 

 Çir yağlaması yemeğinin 150 yılı geçen bir tarihi olduğu katılımcılar tarafından bildirilmiştir. 

Fakat bilgiler doğrultusunda bu yemeğin daha da geçmişe dayandığı düşünülmektedir.  

Köklü bir yemek olan çir yağlaması yemeğinin Kahramanmaraş mutfak kültürünün 

korunması ve devamlılığının sağlanması için reçetesi kayıt altına alınmıştır. Bulgular 

doğrultusunda çir yağlaması yemeğinin alana tanıtılması ve sahip çıkılması için coğrafi 

işaretinin alınması önerilmektedir. 
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Destinasyon alanına gelen turistler için mutfak kültürünü daha çekici hale getirmek için çir 

yağlaması yemeği ve daha birçok köklü lezzeti yerel işletmelerin yer vermesi önerilmektedir. 

Yörenin turizmini daha canlı tutmak amacıyla yerel yöneticilerin mutfak kültür zenginliğini 

daha çok ön plana çıkarması için şehir sosyal medyalarını etkili şekilde kullanmaları 

önerilmektedir. 
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ÖZET 

İnsanoğlunun olduğu her dönemde varlığını sürdüren suç olgusunun mevcut oranının 

azaltılması ve suça götüren nedenlerin önlenmesine yönelik çalışmalar önemlidir. Suçun 

önlenmesi amacını taşıyan çalışmaların ve uygulamaların bütüncül bir yaklaşımda bulunması 

gerekli görülmektedir. Adalet sistemi içerisinde üç tür uygulama modeli bulunmaktadır. Bu 

modeller; cezalandırıcı, zararı tazmin edici ve onarıcı uygulamalardır. Her modelin kendine 

ait yaklaşımı ve amacı bulunmaktadır. Onarıcı adalet yaklaşımı bu noktada hem mağdurun 

hem failin suç davranışından etkilenme düzeylerini azaltmayı, mağdurun ve failin kendi 

duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlayarak sonradan oluşabilecek olumsuz 

durumların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Onarıcı adalet bu yaklaşımı ile yalnızca içinde 

bulunulan durumu değil geleceğe yönelik önleyici çalışmaları içermektedir. Suç eylemini 

gerçekleştiren bireylerin, eylemlerinin sorumluluğunu kabul etmesini ve davranışın etkilerini 

görebilmesini sağlamak bireyin değişimini sağlamak konusunda yardımcı olabilir. Değişimi 

sağlamak ve bireyi toplumsal hayattan koparmadan çözüm üretebilmek bireyin ileride tekrar 

suça eğilim riskini azaltmaya yöneliktir. Onarıcı adalet yaklaşımı, suçluluk olgusunda fail ve 

mağdurun uzlaşmasını ve failin sorumluluğunu kabullenmesini amaç edinir. Bireylerin pozitif 

değişimini destekleyici bir uygulamadır. Onarıcı adalet yaklaşımı cezalandırıcı yaklaşıma bir 

alternatiftir. Bireylerin özgürlükleri ile cezalandırılması yerine toplumsal kaynaklar aracılığı 

ile sorumluluğunu kabullenmesinin etkili olduğunu savunur. 

 

Çocuk kavramı on sekiz yaşını doldurmamış olan ve yetişkinliğe hazırlanan bireyler olarak 

tanımlanır. Çocukluk dönemi kendine ait özellikleri ve gelişimsel yapısı olan bir evredir. 

İnsan yaşamının her evresinde olabileceği gibi çocukluk döneminde de günümüz sosyal 

sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada çocuk adalet sisteminde onarıcı adalet yaklaşımı 

ele alınmaktadır. Çocuk suçluluğu olgusunda onarıcı adalet yaklaşımının gerekliliğini 

incelemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  Çocuk adalet sistemi içerisinde 

düşünüldüğünde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi temel esaslar arasında yer alır.  

 

Çocukluk dönemi bireyin yetişkinlik yaşamını etkileyen en önemli dönemleri içerir. Bu 

dönemlerde meydana gelen olumsuz yaşam deneyimleri hem çocukluk dönemi hem de 

sonrası için risk içermektedir. Çocuk suçluluğu olgusu olumsuz yaşam deneyimi olarak 

tanımlanabilir. Eylemin gerçekleşmesinden sonra olan süreçler ise olumsuz deneyimlerin 

sürdürülmesine yol açabilen riskleri barındırır. Çocuk açısından düşünüldüğünde her evrede 
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çocuk haklarının ve çocuğun en az zararı görmesi gerektiği yaklaşımının sürdürülmesi 

gereklidir. Bu yaklaşım ile bakıldığında kanunu ihlal eden çocukların deneyimleri önemlidir. 

Cezalandırıcı bir yöntem ile çocukların sosyal yaşamdan soyutlanmaları sosyal değişimi 

önemli ölçüde etkiler. Kanunu ihlal eden çocukların suç eyleminden sonra ailesinden ve 

toplumdan kopmaması ve sosyal rollerini sürdürmesi onarıcı görülmektedir. Çocukluğun 

gelişimsel aşamalarını sosyal yaşam içerisinde tamamlaması önemlidir. Ayrıca onarıcı adalet 

yaklaşımı cezalandırmak yerine onarıcı davranmayı öğretmesi açısından yaygınlaşması 

gereken bir yaklaşım olarak görülmektedir. Onarıcı adalet yaklaşımının kendi içerisinde 

yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler; mağdur ve fail arasında arabuluculuk ve barış 

halkaları olarak adlandırılan görüşme grupları olarak tanımlanabilir. Bu uygulamalar 

esnasında sosyal kontrolün sağlanması, yaratıcı çözüm önerilerinin sunulması ve uzlaşı ortamı 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: çocuk, kanunu ihlal eden çocuk, onarıcı adalet 

 

THE IMPORTANCE OF RESTORATIVE JUSTICE APPROACH TO CHILDREN 

VIOLATING THE LAW 

ABSTRACT 

It is essential to work on reducing the current rate of crime, which continues to exist in every 

period of humanity and to prevent the causes that lead to crime. Adopting a holistic approach 

to studies and practices aimed at preventing crime is necessary. There are three types of 

enforcement models in the justice system. These models are; are punitive, compensatory, and 

restorative practices. Each model has its own approach and purpose. At this point, the 

restorative justice approach aims to reduce the level of being affected by the criminal 

behavior of both the victim and the perpetrator, and to prevent the negative situations that 

may occur later by enabling the victim and the perpetrator to express their own feelings and 

thoughts. With this approach, restorative justice includes not only the current situation but 

also preventive studies for the future. Ensuring that individuals who commit the crime accept 

responsibility for their actions and can see the effects of the behavior might help the 

individual to change. Providing change and producing solutions without separating the 

individual from social life is aimed at reducing the risk of an individual's tendency to commit 

crime again in the future. The restorative justice approach aims to reconcile the perpetrator 

and the victim and to accept the perpetrator's responsibility for the phenomenon of guilt. It is 

a validating application for the positive change of individuals. The restorative justice 

approach is an alternative to the punitive approach. And it argues that instead of punishing 

individuals for their freedom, it is adequate to accept their responsibility through social 

resources. 

The concept of the child is defined as individuals who have not completed the age of eighteen 

and are preparing for adulthood. Childhood is a stage with its own characteristics and 

developmental structure. Today's social problems are encountered in childhood as well as in 
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every step of human life. In this study, the restorative justice approach in the juvenile justice 

system is discussed. The aim of the study is to examine the necessity of restorative justice 

approach in the case of juvenile delinquency. Considering the juvenile justice system, the best 

interests of the child are among the basic principles.  

The childhood period includes the most critical periods that affect an individual's adult life. 

Negative life experiences during these periods involve risks for both childhood and beyond. 

The phenomenon of juvenile delinquency might be defined as a negative life experience. 

Processes that take place after the action, on the other hand, contain risks that can lead to the 

continuation of negative experiences. Considering the child's perspective, it is necessary to 

maintain the approach of children's rights and that the child should suffer the least harm at 

every stage. When viewed with this approach, the experiences of children who violate the law 

are essential. Isolation of children from social life with a punitive method significantly affects 

social change. It is considered restorative for children who break the law not to be separated 

from their families and society after the crime and to continue their social roles. It is vital to 

complete the developmental stages of childhood in social life. In addition, the restorative 

justice approach is seen as an approach that should become widespread in terms of teaching 

restorative behavior rather than punishing. The restorative justice approach has its own 

methods. These methods might be defined as mediation between the victim and the 

perpetrator and negotiation groups called peace circles. During these applications, it is 

essential to provide social control, to offer creative solutions, and compromise. 

Keywords: child, child violating the law, restorative justice 

 

GİRİŞ 

Toplumda yer alan her yaş grubunun kendine ait yaşam biçimi, sorumlulukları ve rolleri 

bulunmaktadır. Bunun bir getirisi olarak her yaş grubuna ait biyolojik, fiziksel, ruhsal, 

psikolojik ve sosyal sorunları da bulunmaktadır. Yaşamımızın erken dönemlerini oluşturan 

çocukluk dönemi de kendi içerisinde pek çok alanı barındırır. Çalışmanın konusu olan çocuk 

suçluluğu kavramı bu alanlardan yalnızca bir tanesidir. Çocukluk dönemi kapsamında ele 

alınabilecek konuların birbiri ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Yaşamımızı bir sistem olarak 

düşünürsek hayatımızın bir noktasında meydana gelen bir sorun ve/ya dengesizlik durumu 

diğer sistemleri de doğrudan etkilemektedir. Sosyal hizmet alanında önemli bir kuram olan 

Sistem Kuramı anlayışına göre bir bütünü oluşturan alt sistemler birbirlerinden hem etkilenir 

hem de birbirlerini etkiler pozisyondadır. Bu bakış açısı ile bakıldığında çocukluk dönemi 

içerisinde yaşanan bir durum hem çocukluk döneminin diğer yaşam alanlarını ve çocuk 

sağlığını hem de yetişkinlik dönemini etkileyebilecek öneme sahiptir. O nedenle çocuklar ile 

ilgili çalışmalar önemli görülmektedir.  

Çocuk henüz erişkinliğe ulaşmamış ve yetişkin olmaya hazırlanma evresinde bulunan 18 

yaşından küçük bireyler olarak tanımlanabilir. Çocuk doğduğu anda ne „iyi‟ nede „kötü‟ bir 

varlık olup yetişkinler gibi çevresiyle etkileşim halinde olan ve her an gelişen bir 

varlıktır(Çopur ve ark.,2015: 120). Çevresini izleyen ve sosyal öğrenme biçimleri ile davranış 

geliştiren çocuğun davranışları deneyimleri ve rol-modelleri ile yakın ilişkilidir. Çocuk 
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davranışını etkileyen faktörler farklı kategoriler (aile, eğitim, bakım, bağlanma, sosyalleşme, 

sosyal ilişkiler, akran ilişkileri, çevre, sağlık, ekonomik vb.) altında ele alınabilir.   

Çocuk suçluluğu olgusu yetişkin olmadan önce kanunu ihlal etmek olarak tanımlanabilir. 

Çocuk suçluluğu yetişkin suçluluğundan ayrı değerlendirilmesi gereken özel bir alandır. 

Çocukların kanunu ihlal etme nedenleri pek çok başlık altında değerlendirilebilir. Ancak 

önemli olan eylem ortaya çıkmadan önce risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleyici 

çalışmaların artırılmasıdır. Saran (1990: 131-134) araştırmalara bakıldığında kanunu ihlal 

eden çocukların önemli bir bölümünün yaşamlarının ilk yıllarını aile içi ilişkiler düzeyinde 

yaşanan kötü toplumsallaşma süreci içinde ve sosyal, ekonomik ve kentsel yapıdaki mimari 

düzensizliğin hâkim olduğu çevresel şartlarda geçirdiklerini ifade etmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında çocukların kanunu ihlal etmelerinde etkili olan faktörleri çok boyutlu 

değerlendirebiliriz. Bu faktörleri; aile, ekonomi, sosyal çevre, okul yaşamı, psikoloji, ruh 

sağlığı, akran grubu, sağlık vb. sıralamak mümkündür. 

Çocuk suçluluğu olgusunda çocuklar ile bireysel planlamaların yapılması önemli 

görülmektedir. Cezalandırıcı adalet yaklaşımı yerine çocuğu topluma kazandırmak ve 

topluma faydalı bir birey olmasına destek olmak önemlidir. Bu yaklaşımda çocuğun kanunu 

ihlal etme nedenlerinin incelenmesi, bireysel görüşmelerin planlanması, eylemin doğurduğu 

sonuçları anlamasının sağlanması, karşı taraf ile iletişiminin sağlanması ve kendini ifade 

etmesi, toplumsal düzeni sağlayıcı rollerin kazandırılması gibi amaçlar bulunur.  

ONARICI ADALET 

Onarıcı adalet kavramı cezalandırıcı adalet düşüncesinden farklı bir yapıda olmaya yönelik 

çabaları içermektedir. Suç davranışı sonrası hem failin hem de mağdurun insan onuruna 

saygıyı esas alan ve tarafların uzlaşma noktasını bulmayı amaçlayan yaklaşımdır. Ancak 

onarıcı adalet yaklaşımının alt amaçları göz ardı edilemeyecek kadar önemli görülmektedir. 

Baykara Acar ve ark. (2012: 25) onarıcı adalet ile ilgili şu ifadeleri kullanmışlardır; 

“Amaç, toplumu failin neden suça yöneldiğini anlamaya, aydınlatmaya ve onu 

destekleyerek yeniden suça yönelmesini önleyecek tedbirleri almaya; faili ise 

mağdura, topluma ve kendisine verdiği zararı gidermeye yöneltmektedir. Faili 

toplumdan uzaklaştırmak yerine toplumla bütünleştirmek esastır.” 

Onarıcı adalet yaklaşımında hem tarafların esenliğinin savunulması hem de adalet sistemine 

katılımın sağlanması noktaları önemlidir. Bu yaklaşım ile hem suç eylemini gerçekleştiren 

kişi ve/ya kişiler, hem suçtan etkilenen kişi ve/ya kişiler hem toplum hem devlet 

mekanizmaları barışçıl ortam içerisinde işbirliği kurmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi 

kamu düzeninin korunması, suçun doğurduğu etkilerin giderilmesi, yeniden suç işlemenin 

önlenmesi, bireylerin topluma kazandırılması gibi önemli gelişmeleri beraberinde getirecektir.   

Onarıcı adalet yaklaşımı kapsamında suç eylemi sonrası ortaya çıkabilecek sorunların önüne 

geçilmesi ve bireyler arasında arabuluculuğun yapılması amaçlanır. Suçun failinin bu noktada 

gerçekleştirdiği eylemin sorumluluğunu alması önemlidir. Kendisini ifade etmesini 

sağlanmak, empati kurmasını sağlanmak, eylemin sonuçlarını görmesini sağlamak önemlidir. 

Kendi duygu ve düşüncelerini dinlemek, suça götüren nedenleri görebilmek önemlidir. 

Bireylerin suç işleme nedenlerinin gözlemlenmesi toplumda suç davranışını önleyici 

çalışmalar açısından gereklidir.  

UNODC (2020: 10) kapsamında onarıcı adalet yaklaşımının faydalarını aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir; 

 Hem mağdur hem fail için adalete daha zamanında erişim sağlanması, 
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 Mağdurlara ses, duyulma fırsatı ve suçluyu anlama olanağı sağlaması, 

 Mağdurlara ve topluma cevap, bilme hakkı ve gerçeğe ulaşma hakkını sağlamak, 

 Mağdurlara maddi ve sembolik bir tazminat fırsatı sağlamak, 

 Mağdurların iyileşmesini kolaylaştırmak ve suçun mağdurlar üzerindeki duygusal 

ve bazen travmatik etkilerini hafifletmek, 

 Cezai işlemlere uygulanabilir bir alternatif sağlamak, 

 Özellikle daha geniş bir rehabilite edici yaklaşımın parçası olduğunda, yeniden suç 

işleme sıklığını ve şiddetini azaltmak, 

 Suçluların daha fazla damgalanmasından kaçınmak ve toplumla etkili bir şekilde 

yeniden bütünleşmelerine katkıda bulunmak, 

 Var oldukları topluluklarda ceza adaleti sistemine halkın katılımını ve güvenini 

artırmak, 

 Topluluk katılımını artırın, 

 Daha etkili yerel suç önleme girişimlerine öncülük etmek, 

 Polis topluluk ilişkilerini geliştirmek, 

 Ceza adaleti sistemindeki maliyetleri ve gecikmeleri azaltmak. 

 

 

Onarıcı adalet sisteminin başlayabilmesi için tüm tarafların gönüllü katılımının bulunması ve 

failin sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini ifade eden Uludağ (2011: 127) şu cümleleri 

eklemiştir; 

“Onarıcı adalette esas olan suçun doğurduğu yaraların sarılması ve taraflar arasında 

gerçek sulhun sağlanmasıdır.” 

Onarıcı adalet yaklaşımının ceza adalet sistemi ile ilişkisi UNODC (2006: 14) tarafından 

aşağıdaki şekil ile gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1: Onarıcı Adalet Programlarının Ortak Özellikleri  

Kaynak: (UNODC, Onarıcı Adalet Programı El Kitabı, 2006). 
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Şekilde görüldüğü üzere suç eylemi gerçekleştikten sonra yaşanan aşamalar ve evrelerde 

onarıcı adalet yaklaşımına yönelik yönlendirmelerin yapılabileceği alan ve birimler 

mevcuttur. Soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında, hüküm öncesi dönem, hüküm 

sonrası sosyal yaşamı yeniden inşa etme dönemi vb. evrelerde polis, mahkeme, savcılık, 

hapishane, şartlı tahliye kurumları, denetimli serbestlik kurumu gibi birimlerde onarıcı adalete 

yönelik bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Evrelerde ve birimlerde onarıcı adalet 

yaklaşımının artırılması ve yaygınlaştırılması mevcut durumun azaltılması ve yeni 

oluşabilecek sorunların önlenmesi açısından önemli görülmektedir.  

Şekil 2‟de onarıcı adalet yaklaşımına dâhil olan sistemler gösterilmektedir. 

  

 

Şekil 2: Onarıcı Adalet Yaklaşımına Dâhil Olan Sistemler 

Kaynak: https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/kn1b_info_packs%20(2)%20yot_0.pdf 

Yukarıda yer alan şekil onarıcı adalet çalışmalarına dâhil olan birey ve alanları temsil 

etmektedir. İlk sarmal fail ile mağdurun konferansına ilişkindir. Bu çalışma içerisinde fail ve 

yakınları, mağdur ve yakınları ile kolaylaştırıcı kişiler bulunmaktadır. Kişiler arasında 

iletişimin sağlanması ve etkileşimin oluşması amacı ile yapılan görüşmeleri içermektedir. 

İkinci kısımda ise toplumsal üyeler ile birlikte gerçekleştirilen çalışma yer almaktadır. Bu 

çalışmada fail ve yakınları, kolaylaştırıcı bireyler ve toplumdan üyeler yer alır. Failin 

anlaşılması ve toplumsal olarak değerlendirilmesi, toplumsal düzen ve toplumsal katılımın 

sağlanması açısından önemli bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü kısımda ise 

bireyler arasındaki iletişimin ve arabuluculuğun sağlanması amacı ile fail, mağdur ve 

kolaylaştırıcı arasındaki çalışma yer almaktadır.  

Onarıcı adalet yaklaşımı kapsamında mağdur ve fail görüşmesi, aile görüşmeleri ve 

iyileştirme çemberlerinin önemli uygulamalar olduğunu ifade eden Doğan ve Yanardağ 

(2019: 10) bu uygulamaları şu şekilde açıklamıştır; 

 

Aile grup görüşmeleri; çocuk refahı ve geniş aile sorunları olan azınlık nüfus grupları 

ile ilgilidir. İyileşme çemberleri okul sosyal hizmeti, bağımlılık tedavisi ve toplum 

organizasyonları ile ilgilidir.  
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ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE ONARICI YAKLAŞIM 

Çocuk adalet sistemi kanunu ihlal eden çocukların suç eylemi sonrasında karşılaştıkları tüm 

evreleri içermektedir. Çocuk içinde bulunduğu durumda polis ile ilk karşılaşma anı, ifade 

verme,  mahkeme süreci, gözaltı süreci, hüküm süreci ve hüküm sonrası pek çok süreçten 

geçmektedir. Taşkın (2018, 12) çocukların suç olgusunun sonuçlarını yetişkinlerden farklı 

algıladıklarını, yaptırımlardan etkilenme düzeyinin yetişkinlere göre daha yıkıcı olabildiğini, 

kısıtlama duygusunu daha derin yaşadıklarını ifade etmiştir. Bireyleri çocuk olarak 

tanımlamamızı sağlayan ve evrensel olarak kabul gören belirli bir yaş döneminden 

bahsediliyor olsa da “ceza ehliyeti yaş sınırı” sosyokültürel yapıya ve siyasal düzene göre 

belirlendiğinden ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir( Korkmaz ve ark., 2010,s.13). 

Çocuk adalet sistemi içerisinde çocuğun refahının ve yüksek yararının gözetilmesi önemlidir. 

Bu bakış açısı ile bakıldığında suç davranışının önlenmesi, suç eyleminden esnasında yaşanan 

travmatik durumun gözetilmesi, gözaltı ve hüküm süreci içerisinde yaşanabilecek sosyal ve 

fiziksel etkilerin belirlenmesi, toplumdan uzaklaşmanın etkilerinin gözetilmesi önemlidir. 

Ayrıca çocuğa yönelik uygulamalardan suç eylemi gerçekleşmeden önce önleyici çalışmaların 

yapılması önemlidir. Karataş ve Mavili (2019, 1015) konu ile ilgili olarak çocuk adalet 

sistemi kapsamında iki temel uygulamanın bulunduğunu, uygulamalardan ilkinin koruyucu 

önleyici hizmetler olarak erken uyarı alanının olduğunu, ikinci uygulamanın ise eğitici, 

rehabilite ve tedavi edici müdahalelerin oluşturduğunu ifade etmiştir.  

Dinç (2013: 37-38) çocuk suçluluğu ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında kanunu ihlal 

eden çocukların suç eylemini bilinçli ve istemli olarak gerçekleştirmediğini, çocukların içinde 

bulundukları şartların ve yaşam koşullarının suç davranışına götüren nedenler olduğunu ifade 

etmiştir. Çocukların suç davranışını gerçekleştirmelerinin arka planının öğrenilmesi, etkili 

olan faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar bahsedilen koruyucu önleyici 

uygulamaların temelidir.  

Kanunu ihlal eden çocukların hükümlülük süreci ile cezalandırılmaları yaklaşımı yeni pek çok 

sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çocuğun ailesinden ayrıştırılması ve sınırlandırılmış 

bir alanda bulunması duygusal ve psikolojik olumsuz etkilenmelere yol açabilir. Çocukların 

ailelerinden, arkadaşlarından ve içinde bulundukları topluluktan uzaklaştırılmalarının uzun 

vadede olumsuz etkileri olmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekir (Hammerberg, 

2009).  

Çocuğun hüküm sürecini yaşaması ve özgürlüğü ile cezalandırılması psikolojik ve ruhsal 

açıdan yıpratıcı bir durumdur. Çocuğun eğitim yaşamında karşılaşabileceği güçlükler 

oluşabilir. Eğitim yaşamının sürdürülmesinde hükümlülük sürecinin gizlenmesi eğilimi 

olabilir. Hükümlülük durumunun öğrenilmesi durumunda ise okul yaşamında akran 

zorbalığına uğramak ve damgalanmak gibi davranışlar ile karşılaşılması muhtemeldir. Bütün 

bu olası risklere karşı koruyucu ve önleyici çalışmalar önemli görülmektedir. Hükümlülük 

sürecinde sosyalleşme ve sosyal aktivitelere katılım sınırlanmış olmaktadır. Çocuk yaşlarda 

sosyal işlevselliğin sınırlandırılması yetişkinlik döneminde sosyal ilişkilerin oluşumunda 

etkili faktörlerdir.  

Hükümlülük sonrası süreç düşünüldüğünde ise çocuğun yeni yaşamına uyum sağlaması 

önemlidir. Toplumsal alanda damgalanma, dışlanma ve etiketlenme gibi güçlükler 

yaşayabilmektedirler. Hükümlülük sonrası sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi de sosyal destek 

mekanizmaları açısından önemlidir. Çocuğun suç davranışını gerçekleştirilmesinde etkili olan 

faktörlerin belirlenmesi ve hüküm sonrası süreçte bu faktörlerin yeniden etkili olmaması için 

gerekli uygulamalar planlanmalıdır. Çocuğun yeniden risk faktörlerinin olduğu ortamda 

önleyici çalışmalar olmadan yaşaması tehlikelidir. 
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Karataş ve Mavili (2019, 1013) gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucu olarak şu ifadelere yer 

vermişlerdir; 

 “Araştırma sonucuna göre; çocuk adalet sistemi uygulamalarında refah yaklaşımı 

yerine cezalandırma yaklaşımının benimsendiği; adli kolluk, soruşturma, kovuşturma 

ve ceza infaz aşamalarında çocuk haklarına ve çocuğun psiko-sosyal gelişimine uygun 

davranılmadığı, sistemin çocukları yeniden toplumsallaştırmada yetersiz kaldığı, 

müdahaleye rağmen çocukların suç işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır.”   

Çocukların cezai ehliyetlerinin bulunması durumu Türkiye‟de belirli yaş ve kriterler ile 

belirlenmiştir. 0-12 yaş arasındaki çocukların ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili 

kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere 12 yaşını doldurmuş ve 15 yaşını doldurmamış 

çocukların ceza sorumluluğunu belirlemede “fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp 

algılayamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği” 

hususunda değerlendirme yapılması önem arz etmektedir(Askay ve ark.,2017, s.16). Onbeş 

yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan çocuklar bakımından tamamen 

kusursuzluk hali mümkün olmadığından, bu yaş grubundakiler bakımından uzlaştırmaya 

gidilebilmesi hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında her zaman 

mümkündür (Çetintürk, 2009: 418)  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çocuk alanı özel eğitim ve özen gerektiren önemli bir alandır. Çocuklara yönelik planlanan ve 

gerçekleştirilen her uygulama çocuğun yüksek yararını ve esenliğini gözetmelidir. Çocuk 

adalet sistemi kapsamında yer alan modellerin her biri çocuğun korunmasına yönelik 

uygulamaları kapsamalıdır. Onarıcı adalet yaklaşımı bu çalışmada ele alınmış olup, çocuğun 

kanunu ihlal etmesinden sonra içinde bulunacağı her süreçte uygulanabilir olması amacı ile 

önemlidir. Onarıcı adalet yaklaşımı; çocuğun yaptığı davranışın farkında varmasını sağlamak, 

yeniden kanunu ihlal etmesini önlemek, eylemden etkilenen tarafların uzlaşmasını sağlamak 

ve çocuğu toplumsal hayattan koparmadan sorumluluğu almasını üstlenmesini sağlamak gibi 

amaçları barındırmaktadır. Tüm bu amaçlar düşünüldüğünde hem koruyucu hem önleyici hem 

de iyileştirici bir uygulama olduğu söylenebilir. Onarıcı adalet yaklaşımının 

yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar ve planlamaların artırılması adalet sistemine 

yönelik pek çok katkı sağlayabilir.  
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ÖZET 

Endüstri 4.0 şeklinde ifade edilen yeni sanayi devrimi üzerine yapılan araştırmalar başta 

ekonomik sistem olmak üzere toplumsal yaşamın birçok alanında önemli dönüşümlere yol 

açacağına işaret etmektedir. Gerek akademik dünya ve gerekse uluslararası kuruluşların 

yaptığı çalışmalar özellikle ekonomik sistemin işleyişinde çok önemli bir yapısal dönüşümün 

eşiğinde olduğumuzu ortaya koymaktadır. Bu büyük değişimin temel dinamiğinde ise 

Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen bir dizi dijital teknolojik yenilik yatmaktadır. Dijital 

teknoloji alanındaki gelişmeler sadece üretim biçimi ve ürün şeklini değil aynı zamanda 

ticaret yapma tarzını ve pazar yapısını da derinden etkilemektedir. Öte yandan, dijital 

teknolojideki ilerlemelerin birbiri ile bağlantılı şekilde entegre etki yaratma özelliğine sahip 

olması sinerji oluşturarak ekonomik sistem üzerinde büyük bir döşüme yol açmaktadır. Bütün 

bunların sonucunda, daha önceki devrimlerle karşılaştırıldığında,  Endüstri 4.0’ın çok daha 

dramatik bir değişime neden olacağı beklenmektedir. 

Büyük değişimlere yol açacak yeni döneme girilirken uygulanacak politikalarla bu yeni 

döneme en etkili şekilde hazırlık yapılması bütün ülkeler açısından büyük bir önem arz 

etmektedir. Aslında ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılması bağlamında iktisat 

politikalarının etkin şekilde tasarlanması her zaman ülke ekonomileri için önemli bir konudur. 

Ancak, ekonomik yapıda derin dönüşümlerin yeni yeni gerçekleştiği başlangıç dönemlerinde 

tasarlanacak iktisat politikaları ile endüstriyel devrimlere hazırlıklı olmak çok daha büyük bir 

öneme sahiptir. Çünkü endüstriyel devrim dönemlerinde yaşanacak büyük dönüşümlere 

ekonomik sistem dinamiklerinin uyum göstermesi ancak politika yönlendirilmeleri ve 

destekleri ile sağlanabilmektedir. Bu yüzden Endüstri 4.0 şeklinde ifade edilen yeni bir sürece 

girilirken yeni dönemin gereklerine göre iktisat politikaları tasarlamak bütün ülkeler için 

günümüzde öncelikli bir konu haline gelmiştir. Öyle ki, etkin politika uygulamaları ile yeni 

koşullara ayak uyduran ülkeler rekabet gücü kazanıp yüksek ekonomik büyümeye oranlarına 

ulaşırken diğer ülkeler birçok sorunla uğraşmak zorunda kalacaktır. 

Bu çalışma Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkacak olan değişimlerin etkin bir biçimde 

yönetilmesine imkân verecek temel politika seçeneklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Böylece Endüstri 4.0’ a yönelik ekonomi politikası tasarım sürecine katkıda bulunulması ümit 

edilmektedir. Çalışmada Endüstri 4.0’ a yönelik politika tasarımı üç temel eksende analiz 

edilmiştir. İlk olarak dijital sektörün geliştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır. İkinci 

olarak beşerî sermayenin geliştirilmesini amaçlayan eğitim ve yetenek seviyesini artırmaya 
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yönelik politikalar belirlenmiştir. Üçüncü olarak ise ekonomik birimler arasındaki etkileşim 

ve işbirliğini artırmaya yönelik politika çıkarımlarında bulunulmuştur. Çalışma sonunda üç 

temel eksende Endüstri 4.0 döneminde uygulanacak politikalara ilişkin önemli çıkarımlarda 

bulunulmuştur. Böylece Endüstri 4.0’ a yönelik politika tasarım sürecinin etkin şekilde 

gerçekleştirilmesine rehberlik edebilecek güçlü bir analitik çerçeveye ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Ekonomi Politikaları, Teknolojik Değişim. 

 

BASIC ECONOMIC POLICY IMPLEMENTATIONS FOR INDUSTRY 4.0 

ABSTRACT 

Researches on the new industrial revolution expressed as Industry 4.0 indicates that it will 

lead to significant transformations in many areas of social life, especially in the economic 

system. Studies by both the academic world and international organizations reveal that we are 

on the verge of a very important structural transformation, especially in the functioning of the 

economic system. The fundamental dynamic of this great change is a series of digital 

technological innovations developed within the scope of Industry 4.0. Developments in the 

field of digital technology not only deeply affect the production style and product form, but 

also the way of doing business and the market structure. On the other hand, the fact that the 

advances in digital technology have the ability to create an integrated effect in connection 

with each other creates synergy and causes a great impact on the economic system. As a 

result, it is expected that Industry 4.0 will cause a much more dramatic change compared to 

previous revolutions. 

It is of great importance for all countries to prepare for this new period in the most effective 

way with the policies to be implemented while entering the new era that will lead to great 

changes. In fact, the effective design of economic policies in the context of efficient use of 

country resources is always an important issue for national economies. However, it is much 

more important to be prepared for industrial revolutions with the economic policies to be 

designed in the beginning periods when deep transformations in the economic structure are 

just taking place. Because the adaptation of the dynamics of the economic system to the great 

transformations that will occur during the industrial revolution period can only be achieved 

with policy guidance and support. Therefore, while entering a new process called Industry 

4.0, designing economic policies according to the requirements of the new period has become 

a priority issue for all countries today. So much so that while countries that adapt to new 

conditions with effective policy implementations gain competitiveness and reach high 

economic growth rates, other countries will have to deal with many problems. 

This study aims to identify the main policy options that will enable the effective management 

of the changes that will emerge with Industry 4.0. Thus, it is hoped to contribute to the 

economic policy design process to be implemented in the Industry 4.0 period. In the study, 

policy design for Industry 4.0 has been examined in three main axes. First, policies for the 
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development of digital sector were discussed. Secondly, policies were determined to increase 

the level of education and skills in order to develop human capital. Thirdly, policy 

implications were made to increase interaction and cooperation between economic units. At 

the end of the study, important inferences were made in three main axes regarding the policies 

to be implemented in the Industry 4.0 period. Thus, a strong analytical framework has been 

reached that can guide the effective implementation of the policy design process for Industry 

4.0. 

Key Words: Industry 4.0, Economic Policies, Technological Change. 

 

GİRİŞ 

Endüstri 4.0 en kapsamlı şekilde yeni ekonomik yapının işleyişinde önemli rol oynayan Siber-

Fiziksel Sistem ile açıklanabilir. Siber Fiziksel Sistem sayesinde ekonomik yapıdaki bütün 

fiziki araçlar sanal dünyanın içinde fonksiyonlarını yerine getirme imkânı bulmuştur. Üretim 

araçları ile sanal dünya Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen dijital teknolojiler sayesinde 

Siber Fiziksel Sistem içinde entegre olmuştur. Böylece bütün bir fiziki üretim hattı bilgi 

iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlarla düzenlenip yönetilebilmektedir. Bu durum bir 

yandan üretim araçlarının kendi aralarındaki etkileşimi artırırken öte yandan bilgi iletişim 

teknolojilerinin sağladığı imkanlarla daha kolay yönetilmesine imkan vermiştir. Siber Fiziksel 

Sistem içerisinde yer alan birbirine bağlantılı yapıların etkileşimi ile üretim sürecindeki 

fonksiyonel entegrasyon tam olarak sağlanmıştır. Üretim süreçlerinin dijital teknolojilerin 

kontrolü altına geçmesi ile birlikte önemli verimlilik artışları yaşanmıştır. Öyle ki, ekonomik 

sistemin dijital teknolojiler tarafından yönlendirilmesi bir yandan daha az girdi kullanımına 

neden olup maliyetleri düşürürken öte yandan hızlı üretim artışlarına yol açmaktadır. 

Endüstri 4.0 sürecinin gerçekleşmesinde temel oluşturan Siber Fiziksel Sistemin 

kurulmasında yeni gelişen dijital teknolojiler büyük rol oynamıştır. Böylece Siber Fiziksel 

Sistem dijital teknolojilerin sağladığı imkânlarla otonom olarak iletişim kuran üretim 

araçlarının oluşturduğu bir fabrika düzenine işaret etmektedir. Fabrika içindeki bütün 

ekonomik faaliyetler dijitalleştirilerek bilgi ve iletişim teknolojilerinin yönlendirmesi altına 

girmiştir. Başka bir ifade ile fabrika içindeki bütün üretim fonksiyonları bilgi iletişim 

teknolojilerinin sahip olduğu dijital dile dönüşmekte daha sonrada bu teknolojilerin 

yönlendirilme kuralları içinde etkin bir şekilde gerçekleşmektedir. Öte yandan, fabrika 

içindeki imalat süreci yanında pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen fonksiyonlar 

da geniş ölçüde dijitalleşmiştir. Üretimden pazarlamaya kadar bütün bir ekonomik sistem 

içindeki aktivitelerin dijitalleşip bilgi iletişim teknolojilerinin yönlendirmesi altına girmiştir. 

Böylece Endüstri 4.0 Siber Fiziksel Sistem organizasyonunda güçlü bir dijital teknolojik alt 

yapı üzerine inşa edilmekte dolayısı ile yeni ekonomik düzen etkin bir dijital sektöre ihtiyaç 

duymaktadır. 
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Siber Fiziksel Sistem sayesinde ekonomik yapının dijitalleşmesi istihdam yapısında önemi 

dönüşümlere yol açmaktadır. Buna göre yeni dijital teknolojiler üretim ve pazarlama 

faaliyetlerinin her sürecinde kol gücü ile ifade edilen emek miktarına olan ihtiyacı 

azaltmaktadır. Çünkü Endüstri 4.0’da kol gücünün yerine getirdiği işlevler akıllı makineler ya 

da robotlar tarafından çok etkin bir şekilde sağlanabilmektedir.  Böylece dijital teknolojilerin 

ekonomik sistem içinde ağırlık kazanması ile birlikte kol gücüne dayalı işler ve dolayısı ile 

burada istihdam edilen işçiler için büyük bir dezavantaj ortaya çıkmaktadır. Anacak dijital 

teknolojilerinin hâkim olduğu ekonomik sistemde beyin gücüne dayalı yeni işlere olan ihtiyaç 

da artmaktadır. Böylece beyin gücüne dayalı olarak gerçekleştirilecek daha yüksek 

yetkinlikler isteyen yeni iş alanları açılmaktadır. Bu kapsamda Siber Fiziksel Sistemin 

temelini oluşturan dijital teknolojilerin üretilmesi ve işletilmesinin mühendislik ve kodlama 

gibi yaratıcılık ve yetenek gerektiren meslekilere daha çok ihtiyaç yaratacaktır. Bunun için 

yeni dönemde emek gücünün yeni dijital teknolojilerin üretilmesi ve işletilmesini mümkün 

kılacak niteliğe kavuşturulması büyük bir önem kazanmaktadır. 

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan Siber Fiziksel Sistem’in ekonomik yapı içindeki birimleri 

dijital teknolojiler sayesinde sürekli iletişimde tutması yönetim anlayışında etkileşim ve iş 

birliğini öne çıkarmıştır. Çünkü Siber Fiziksel Sistem işleyişinde bütün ekonomik birimlerin 

sürekli veri alışverişine dayalı olarak fonksiyonlarını yerine getirmesi izole veya içe kapalı 

organizasyon yapısını ortadan kaldırmıştır. Dijital teknolojilerin sağladığı imkânlarla birbiri 

ile bütünleşerek Siber Fiziksel Sistem içinde entegre olan tüm ekonomik birimlerin birbiri ile 

bağlantılı şekilde organize edilmelerini bir zorunluluk haline getirmiştir.  

Özetle Endüstri 4.0 sürecinde ekonomik yapının Siber-Fiziksel Sistem ilkelerine göre çalıştığı 

açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda endüstri 4.0’ın üç temel ilke çerçevesinde işlerlik 

kazandığı belirlenmektedir. İlk olarak fiziksel üretim araçları ve sanal dünya ile 

bütünleşmekte ve böylece dijital teknolojilerinin kontrol ve yönlendirmesine girmektedir. 

İkinci olarak dijital teknolojilerle yürütülen yeni üretim sürecinde kol gücüne sahip emeğin 

önemini azalırken beyin gücü ile işlevlerini yerine getiren emeğin önemini artırmaktadır. 

Üçüncü olarak ise dijital teknolojilerle veri alışverişine dayalı bir şekilde ekonomik birimlerin 

fonksiyonlarını yerine getirmesi etkileşim ve iş birliğine dayalı bir yönetim ve organizasyon 

yapısını gerekli kılmıştır.  

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Endüstri 4.0 aşamasında uygulanacak iktisat politikaları 

etkin bir Siber-Fiziksel Sistemin kurulması kapsamında üç temel alanda tasarlanabilir. Buna 

göre çalışmamızda Endüstri 4.0’a yönelik iktisat politikası çıkarımları üç ayrı bölümde ele 

alınarak analiz edilmiştir. Öncelikle güçlü bir dijitalleşme sürecinin gerçekleşmesine katkı 

sağlayacak dijital sektörün geliştirilmesine yönelik politikalar belirlenmiştir. Daha sonra yeni 

dönemde ihtiyaç duyulan istihdam niteliğine ulaşmak için gerekli olan eğitim ve yetenek 

düzeyini artırıcı politikalar ortaya konmuştur. Son olarak ekonomik birimler arasında 

etkileşim ve iş birliğinin artırılmasına yönelik politikalar ele alınmıştır. Çalışma sonucunda 
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Endüstri 4.0’ a yönelik politika tasarım sürecine rehberlik edebilecek güçlü bir analitik 

çerçeveye ulaşılarak önemli çıkarımlarda bulunulmuştur. 

DİJİTAL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKALAR 

Endüstri 4.0 ekonomik faaliyetlerin Siber-Fiziksel Sistem içerisinde gerçekleştiği yeni bir 

endüstriyel gelişmişlik aşamasını ifade etmektedir. Bu sistem içerisinde üretim araçlarının 

sanal ortamda bağlantılarının kurulması sonucunda bütün ekonomik aktiviteler birbiri ile 

bağlantılı şekilde gerçekleşmektedir. Yatay entegrasyon (horizontal integration) yoluyla 

şirketler arası değer zincirlerinin ve ağların geliştirilmesi söz konusu olmaktadır. Dikey 

entegrasyon (vertical integration) içerisinde şirketler kendi içindeki fonksiyonları bütünleşik 

bir yapı içerisinde yerine getirebilmektedir. Uçtan uca entegrasyon (end-to-end engineering) 

ise ürün ve üretimin planlanmasından pazarlama aşamasına kadar tüm işlemleri tüketicileri de 

kapsayacak şekilde eş anlı olarak tasarlanması anlamına gelmektedir. Endüstri 4.0’ın önemli 

bir özelliği olarak siber fiziksel sistem içerisinde yatay, dikey ve uçtan uça entegrasyon eş anlı 

olarak gerçekleşmektedir (Kagermann vd. 2013: 30).  

Endüstri 4.0’ın temel dijital teknolojileri entegre sistemlerin birbirine yakınsayarak 

çalışmasına ifade etmektedir. Yapay Zekâ (Artificial Intelligence- AI) insanın beyin gücü ile 

gerçekleştirdiği fonksiyonları bilgi işlem gücüne sahip makinalarla gerçekleştirilmektedir. 

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things- IoT), sensör ve küçük işlemcilere sahip akıllı 

cihazların internet üzerinden kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi sürecini ifade etmektedir. 

Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) bilgisayar destekli programlara sahip 3 D 

yazıcılarla nesnelerin kat kat malzeme eklenerek imal edilmesidir. Akıllı Robotlar (Smart 

Robots) bilgisayar programları sayesinde çeşitli yazılımların eklenmesi ile birçok karmaşık 

işin otomatik olarak gerçekleştiren makinalardır. Büyük Veri (Big Data) geniş ve karmaşık 

veri kümelerinin analiz edilmesine imkân veren teknolojiyi göstermektedir. Bulut Bilişim 

(Cloud Computing) sanal ortamda çok geniş hacimde veri depolanmasını sağlayan bir 

tekniktir (Bai vd. 2020: 3). Burada genel hatları ile açıklanan dijital teknolojiler Endüstri 

4.0’ın temel teknolojilerini oluşturmakta ve Siber Fiziksel Sistemin alt yapısını 

oluşturmaktadır.  

Yeni geliştirilen dijital teknolojiler fiziki üretim araçları ile sanal ortamı bir araya getiren 

teknolojiler bütün ekonomik aktivitelerin dijitalleşmesine yol açmaktadır. Böylece Endüstri 

4.0 temel dinamikleri bütün ekonomik sürecin dijitalleştirilmesi üzerinden anlaşılabilir. 

Gerçekten de Endüstri 4.0 ile ekonomik sistemin dijitalleşme süreci birbiri ile çok yakından 

ilişkilidir. Öyle ki, literatürde yapılan analizlerde şirketlerin ya da ülkelerin Endüstri 4.0 ile 

ilgili konumları belirlenirken “dijital hazırlık” (dijital readliness) ve “dijital olgunluk” (dijital 

maturity) düzeyleri araştırılmaktadır. Bu çalışmalarda dijital hazırlık analizi ile herhangi bir 

yapının fonksiyonlarının dijitalleştirilmiş iş akışlarına geçişe uygunluk düzeyi 

belirlenmektedir. Dijital olgunluk analizinde ise bir ekonomik yapının mevcut dijital 

teknolojileri uygulama düzeyini incelemek için kullanılmaktadır. Son dönemde gerek 

şirketlerin ve gerekse bir bütün olarak ülke ekonomilerinin Endüstri 4.0 uygulamalarına ne 
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kadar hazır olduğu veya bu uygulamalara geçiş yapanların olgunluk düzeyine ilişkin birçok 

analiz yapılmış ve bu süreçlerin etkinleştirilmesi için politika önerilerinde bulunulmuştur 

(Vuksanovic vd., 2020: 22). 

Günümüzde Endüstri 4.0 ile birlikte ekonominin dijitalleşmesi sonucu gelen verimlilik artışı 

ekonomi politikalarında derin bir değişikliğe yol açmıştır. Buna göre Endüstri 4.0’a yönelik 

olarak ekonominin dijitalleştirilmesi kapsamında dijital sektörü geliştirmeye yönelik 

politikalar önem kazanmıştır. Dijital sektörün geliştirilmesi çerçevesinde kilit dijital 

teknolojilerin üretimi, yaygınlaştırılması ve etkin şekilde kullanılmasına yönelik politikalar 

öne çıkmaktadır. Böylece dijital sektörünün geliştirilmesi için hayata geçirilecek uygulamalar 

üç temel politika alanında tasarlanmaktadır. İlk politika tasarım alanı yeni dijital teknolojilerin 

geliştirilmesine yönelik girişimcilerin desteklenmesini kapsamaktadır. İkinci politika tasarım 

alanı mevcut dijital teknolojilerin firmalar tarafından kullanımını artırmaya yönelik 

uygulamaları içermektedir. Üçüncü politika tasarım alanı ise dijital teknolojilerin 

kullanılmasında ihtiyaç duyulan bilişim alt yapısının geliştirilmesine yönelik uygulamaları ele 

almaktadır. 

Dijital teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yatırım yapan girişimcilerin desteklenmesi 

Endüstri 4.0 kapsamında dijital sektörün amacına ulaşmak için uygulanacak politikaların 

önemli bir ana bileşenini oluşturmaktadır. Gerçekten de dijital teknolojileri geliştirmek için 

yapılacak yatırımların diğer tür yatırımlardan ayrıştırılarak özel olarak desteklenmesi dijital 

sektörün gelişmesi adına büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek 

teknolojik yatırımlar önündeki bürokratik engellerin azaltılması, finansman kolaylıkları 

sağlanması ve AR-GE kapasitelerinin artırılması önemli destek uygulamaları olarak 

görülmektedir. Böylece dijital sektörün desteklenmesini amaçlayan ilk politika uygulaması 

teknoloji geliştirmeye yönelik girişimlerin önündeki bürokratik ve düzenleyici engellerin 

kaldırılması ile ilgili olmaktadır. Yeni dijital teknolojilerin geliştirilmesine yönelik girişimler 

mevcut yasal çerçeve dışına çıkan bazı özellikleri nedeniyle önemli bürokratik zorluklarla 

karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle dijital sektörün geliştirilmesinde yeni iş modellerine 

yönelik fikirleri olan şirketlerin projelerini hayata geçirmeleri için mümkün olan en büyük 

esneklik sağlanmalıdır. Bunun için Endüstri 4.0’ın motoru olan yeni teknolojilerin 

geliştirilmesine yönelik yatırımların önündeki bürokratik ve düzenleyici engeller ortadan 

kaldırılmalıdır. Dijital teknolojilerin geliştirilmesi bağlamında tasarlanacak ikinci politika 

uygulaması teknolojik yatırımların mali yönden desteklenmesi ile ilgilidir. Teknolojik 

yatırımlar büyük başarısızlık risk içermesi, uzun vadeli negatif nakit akımı ile çalışması ve 

daha çok fiziki olmayan beşerî sermaye ile çalışması nedeniyle finansal piyasalarda klasik 

yöntemlerle kaynak sağlaması güç olan yatırımlardır. Bu açıdan teknolojik yatırımlara yönelik 

olarak kamunun doğrudan özel fonlar oluşturarak finansal destek sağlaması çok önemlidir. Bu 

kapsamda teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımların finansal piyasalarda Risk Sermayesi 

fonları gibi klasik yöntemlerin dışındaki yollardan kaynak sağlaması mümkün olmaktadır. 

Dijital teknoloji yatırımlarının geliştirilmesinde diğer önemli politika alanı teknolojik 

girişimlerin AR-GE kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan uygulamaları içermektedir. AR-GE 
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faaliyetleri teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımların maliyet yapısında çok önemli bir 

bölümü oluşturmaktadır. Bunun için doğrudan ya da dolaylı destek politikaları ile teknoloji 

geliştirmeye yönelik yatırımların AR-GE fonlarının güçlendirilmesi büyük öneme sahiptir 

(Teixeira ve Tavares-Lehmann, 2022: 4-7).    

Firmaların üretim süreçlerinde dijital teknolojileri kullanma imkânlarının artırılması dijital 

sektörün geliştirilmesine yönelik ikinci politika alanını oluşturmaktadır. Böylece sanayi 

politikası yeni dijital teknolojiler geliştirmenin yanında mevcutların kullanımını yaymak 

içinde çeşitli uygulamalar geliştirmelidir. Çünkü ne kadar çok firma dijital teknolojileri alıp 

kullanırsa bütün bir ekonomik sistemin dijitalleşmesi ve buna bağlı olumlu etkilerden 

yararlanma imkânı o kadar çok artmaktadır. Bu yüzden Endüstri 4.0’a yönelik politika 

uygulamaları dijital teknoloji kullanımının ekonomide yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. 

Bunun için dijital teknolojilerin firmalar tarafından erişebilirligini mümkün kılmak için çok 

çeşitli arz yanlı politikalar tasarlanabilir. Firmalar tarafından dijital teknolojilerin alınması 

sürecinde her türlü vergi indirimi sağlanarak daha düşük maliyetle sahip olunmasına imkân 

tanınabilir. Öte yandan dijital teknolojilerin kolaylıkla satın alınabilmesi için maliyetlerinin 

aşağıya çekilmesinde sübvansiyon uygulamalarına da gidilebilir. Bu kapsamda dijital 

teknoloji üreticilerine ve satın alan firmalara ürettikleri ve satın aldıkları miktar başına sırası 

ile dolaylı ve doğrudan sübvanse uygulanarak fiyatlar aşağıya çekilebilir. Dolaylı sübvanse 

durumunda dijital teknoloji girişimlerinin üretim sürecinde kullanım girdilerin fiyatları 

sübvanse edilmektedir. Böylece dijital teknolojilerin üretim maliyetlerinin aşağıya çekilmesi 

ile üretim süreci sonunda piyasa fiyatları düşürülerek daha çok talep edilmesine imkân 

vermektedir. Doğrudan sübvanse durumunda dijital teknolojilere sahip olmak isteyen 

firmalara satın aldıkları teknolojilerin piyasadaki fiyat üzerinden sübvanse uygulanmaktadır. 

Bunun soncunda daha uygun maliyetlerle dijital teknolojilere sahiplik yaratılarak 

kullanılmasının yaygınlaşması mümkün kılınmaktadır. (Berlinguer, 2021: 13-14) 

Öte yandan dijital teknolojilerin sağladığı avantajlardan özellikle küçük ve orta boyuttaki 

işletmelerin (KOBİ) yararlanması açısından büyük zorluklar ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de 

Endüstri 4.0 ile ilişkili teknolojilerin yüksek maliyeti bu tür teknolojilere sahip olmak isteyen 

KOBİ’ler için güçlü bir engel oluşturmaktadır. Bu durum KOBİ’lerin önemli rol oynadığı 

yerel üretim sistemlerinde dijital teknolojilerin pratikte uygulanamamasına dolayısı ile 

dijitalleşme sürecinin aksamasına yol açmaktadır. Böylece yeni dönemde uygulanacak 

ekonomi politikalarının en önemli sorularından biri dijitalleşme sürecine yereldeki 

KOBİ’lerin nasıl entegre edileceğine ilişkindir. Bunun için ekonomide arz zincirinin tüm 

kısımlarının dijitalleşme amacı çerçevesinde KOBİ’lerin yeni teknolojilere ulaşması 

kapsamında getirilecek teşvik politikaları hayati önem sahiptir. Bu kapsamda genel çerçevede 

uygulanan vergi indirimi ve sübvansiyonlar yanında KOBİ’lere finansmana ucuz bir şekilde 

ulaşmaları konusunda geniş imkânlar yaratılmalıdır. Bunun için kamunun oluşturacağı 

fonlarla doğrudan doğruya KOBİ’lerin dijital teknolojileri edinme imkânları geliştirilebilir. 

Öte yandan dijitalleşme sürecinin genişletilmesinde KOBİ’lere ilişkin ortaya çıkan diğer bir 

sorun bu tür işletmelerin yeni teknolojilere karşı direncinden kaynaklanmaktadır. Bunun için 
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dijital teknolojilerin tanıtılması ve KOBİ’lere kabul ettirilmesi amacı ile yeni politika 

türlerinin tasarlanması gerekmektedir. Bu çerçevede dijital teknolojiler hakkında KOBİ’lerde 

bilinçlendirme yaratacak eğitim programı ve mentörluk hizmeti sunmaya yönelik programlar 

geliştirilebilir (Kondratyev, 2022:77). 

 Dijital teknolojilerin kullanımında bölgeler arasındaki dengesizliklerde dijitalleşme sürecini 

aksatabilmektedir. Gerçekten de aynı ülke içerisinde değişik bölgeler arasında refah 

düzeylerindeki farklar nedeniyle dijital teknolojilerin kullanım düzeyinde dengesizlikler 

olabilmektedir. Bu durum aynı ülke içindeki bölgeler arasında büyük bir “dijital uçurum” 

riskine yol açabilmektedir. Böyle bir dijital bölünme ekonomide siber-fiziksel sistemin etkin 

şekilde işlemesi açısından çok önemli olumsuzların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bunun için uygulanacak politikalarla mevcut bölgesel dijital uçurumların ortadan kaldırılması 

gerekir. Özellikle bölgesel kalkınma programlarında dijital teknolojilerin kullanımının 

artırılması ve böylece ülke düzeyi ortalamasına belirli bir oranda yaklaştırılmasına büyük 

önem verilmelidir. 

Dijital teknolojilerin kullanılmasında gerek duyulan bilişim alt yapının güçlendirilmesi dijital 

sektörün gelişmesine yönelik uygulanacak diğer bir önemli alandır. Endüstri için kapsamlı bir 

geniş bant altyapısı sağlamak önemlidir. Siber fiziksel sistem yaygınlaştıkça ve etkisini 

artırdıkça mevcut iletişim ağlarının sağladığından çok daha yüksek hacimli ve kaliteli bir 

altyapıya ihtiyaç duymaktadır. Dijital altyapılar işletmeler ve toplum tarafından talep edilen 

hacim, hız ve güvenilirlikte verilerin akabilmesini sağlayacak yeterli kapasiteye sahip 

kapsama alanı sağlamalıdır. Aynı zamanda bilişim alt yapısına erişim imkânları herkes 

tarafından aynı kalitede ulaşılabilir olmalıdır. Önümüzdeki 2025 yılına kadar internet 

trafiğinin 2005 yılına göre 95 kat daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan mobil 

veri trafiğinin her yıl yüzde 25 ila 42 oranında artması beklenmektedir (Ali vd., 2019: 23). Bu 

kapsamda hizmet kalitesi ve evrensel olarak kullanılabilir bant genişliği sağlamak mevcut 

iletişim ağlarının geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu, 

Avrupa'ya geniş bant altyapısının sağlanması çerçevesinde birçok uygulamayı içine alan 

kapsamlı bir politika girişimi olarak Avrupa için Dijital Gündem'ini başlatmıştır (European 

Commission, 2010: 3-7). 

Yüksek performanslı bilgi işlem altyapısının oluşturulması yanında dijital standartların 

oluşturulması ve veri koruması için gerekli girişimlerin geliştirilmesi de dijital sektörün 

geliştirilmesinde önemlidir. Bu kapsamda uygulanacak politikalarla kamunun dijital yenilik 

ve dijital standartların belirlenmesi açısından yerine getirmesi gereken önemli görevler vardır.  

Veri bağlantısı kullanılabilirliği yanında yüksek operasyonel güvenilirliğin sağlanması dijital 

teknolojilerin uygulanması açısından çok önemlidir. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik 

faaliyetlere yatırım teşviklerinin verilerek özendirilmesi dijital teknolojilerin kullanımının 

artırılmasında kritik bir role sahiptir. Çok sayıda kullanıcı tarafından erişilebilen etkili bir 

geniş bant altyapısı belirli standartlarla siber güvenlik unsurlarını içerecek şekilde 

oluşturulurken dikkate alınması gereken bir kilit husus daha vardır.  Bu da söz konusu 
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özelliklere sahip bilişim alt yapısının ucuz bir biçimde piyasaya sunulmasıdır. Kendisinden 

istenen güç standart ve güvenlik kriterlerini sağlamasına rağmen pahalı olması nedeniyle 

geniş kesim tarafından kullanılmıyorsa bilişim alt yapısının işlerlik kazanması mümkün 

değildir. Böylece dijital alt yapının kullanıcıların bütçelerinde yük oluşturmayacak şekilde arz 

edilmesi bu alt yapı üzerinden kullanılacak dijital teknolojilerin talep miktarını artıracaktır 

(Kondratyev, 2022:76). 

EĞİTİM VE YETENEK SEVİYESİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 

POLİTİKALAR  

Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen dijital teknolojiler üretim faaliyetlerinin önemli bir 

bölümünü akıllı makine ve robotlara bırakarak otomatikleşmesini sağlamaktadır. Bunun için 

Endüstri 4.0’da ekonomik sistemde dijitalleşmeye paralel olarak bütün faaliyetlerin otomatik 

bir biçimde gerçekleşmektedir. Bu durum emek piyasasındaki ihtiyaç duyulan istihdam 

yapısında çok büyük oranda değişikliklere yol açmaktadır. Böylece eğitim ve beceri 

seviyelerinin geliştirilmesi hususu dördüncü endüstri devriminin geçişi teşvik etmek için 

temel bir gerekliliktir. Başka bir ifade ile Endüstri 4.0 teknolojilerinin ve uygulamalarının 

benimsenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak için gereken uzmanlık becerilerinin 

geliştirilmesi önemli bir politika alanı olmaktadır. Politika yapıcılar eski üretim süreçlerinin 

gereklerini bir yana bırakarak yeni nesil üretim süreçlerinin gereklerine göre yeterliliklerin 

geliştirilmesine odaklanmalıdır. Yeni dönemde uzun vadeli yeterlilik geliştirmesi için entegre 

ve kapsamlı bir eğitim ve yetenek geliştirme sistemi politikaları oluşturmalıdır. Genel eğitim, 

üniversitede yükseköğretim ve mezuniyet sonrası düzeyler, mesleki eğitim, çıraklık 

programları ve sürekli eğitim dâhil olmak üzere her düzeyde eğitim ve öğretim için devlet 

desteği sağlanmalıdır (Ing, 2019: 1184-1186) 

Endüstri 4.0’da dijitalleşmenin sağladığı imkânlarla gelişen otomatikleşme bazı işlerin 

tamamen ortandan kalmasına yol açmaktadır. Nitelik gereksinimleri olmayan işler otomatik 

süreçlerle ikame edilebilecekleri için daha az önemli hale gelecektir. Değer zincirinde 

teknolojik veya ekonomik nedenlerle otomatikleştirilemeyen veya fiziksel faaliyetlerde 

çalışan sayısı çok azalacaktır. Başka bir ifade ile kol gücüne dayalı işler önemini 

kaybedecektir. Öte yandan yeni üretim sürecinde beyin gücüne dayalı yeni işlerin ortaya 

çıkacaktır. Öyle ki dijital teknolojilerin işyerlerinde daha çok kullanılması ile daha geniş bilgi 

ve yeteneğe sahip birçok iş alanı oluşacaktır. Bu çerçevede Endüstri 4.0 teknolojilerinin 

uygulanmasıyla bazı işler ortadan kalkarken bunların yerine yeni meslekler ortaya çıkacaktır. 

Böylece ekonomik sistemde yaşanan dijitalleşme istihdam talep yapısının önemli ölçüde 

değişmesine yol açacaktır (Kiehne ve Olaru, 2017: 366-367).  

Yeni teknolojilerle istihdam ihtiyaçlarında ortaya çıkan değişimlere uyum sağlanmazsa 

“teknolojik işsizlik” durumu ile karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır. Başka bir ifade ile 

yüksek teknoloji uygulamalarının giderek artan bir şekilde yaygınlaşması istihdamda buna 

uygun bir dönüşüm gerçekleştirilmezse ekonomide "yeterlilik boşluklarına" yol 

açabilmektedir. Uygun becerilerin ve eğitim potansiyelinin geliştirilmesi, üreticilerin akıllı 
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üretime başarıyla geçişinde önemli bir faktördür. Teknolojik işsizlik veya istihdamda 

yeterlilik boşlukları Endüstri 4.0 teknolojilerinin uygulama yeteneklerini sınırlayan ciddi bir 

engel olarak görülebilir. Buna göre istihdam becerilerinin geliştirilmesi üreticilerin 

dijitalleşme sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri için kilit bir faktördür. Bu nedenle 

teknolojik gelişme hızına uyum sağlayacak şekilde istihdam niteliklerini artırmaya yönelik 

politikalara gittikçe daha çok ağırlık verildiği belirlenmektedir (Ali vd. 2019: 25). 

Endüstri 4.0’ın gerektirdiği istihdam yapısının geliştirilmesine yönelik politikaların 

tasarlanması sürecinde yöntemsel olarak uyulması gereken bazı önemli hususlar 

bulunmaktadır. İlk olarak istihdam yapısını dönüştürecek eğitim ve beceri artırıcı programlar 

disiplinler arası bir bakış açısı ile hazırlanmalıdır. Çünkü yaşanan çok yönlü teknolojik 

değişim dalgası altında istihdam yeteneklerinin de çok boyutlu bir şekilde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Başka bir ifade ile çok boyutlu Endüstri 4.0 uygulamalarının yönlendirmesini 

yapabilecek multidisipliner uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İkinci olarak istihdam yapısının 

dönüştürülmesine yönelik programların tasarlanmasında işbirlikçi bir yaklaşım izlenmelidir. 

Bu kapsamda politika tasarımları üniversiteler, eğitim sağlayıcıları ve firmalarla birlikte 

çalışarak ortaklaşa gerçekleştirilmelidir. Böylece istihdam kapasitesinin geliştirilmesine 

yönelik politikaların hem arz ve hem de talep özelliklerinin gereklerine uygun şekilde 

tasarlanması daha verimli sonuçlar verecektir. Üçüncü olarak istidam yeteneklerinin 

geliştirilmesine yönelik uygulamalarının tasarlanmasında bölgesel, ulusal ve küresel 

dinamikler göz önüne alınmalıdır. Çünkü ekonomik faaliyetler dijital teknolojiler sayesinde 

bölgesel özellikler yanında ulusal ve küresel boyuttaki koşullardan da çok yakından 

etkilenmektedir.  

Endüstri 4.0’ın ihtiyaç duyduğu istidam kapasitesinin geliştirilmesinde uygulanacak eğitim ve 

yetenek geliştirici programlarının içerik olarak belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

Burada sıralanan öneriler Endüstri 4.0’ın ihtiyaç duyduğu istihdam niteliklerinin 

oluşturulmasına yönelik politikaların tasarlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

İlk olarak eğitim programları yeni gelişen dijital teknolojilerin kullanılmasında ihtiyaç 

duyulan işgücü niteliğine uygun uzmanlık sağlayacak şekilde yeni dereceler sunmalıdır.  Bu 

anlamda özellikle büyük miktarda veri toplamasını, saklamasını, yönetmesini, analiz edilmesi 

ve aktarılmasına yönelik teknolojik uygulamalarda uzmanlık derecesi sağlayan eğitim 

programları önem kazanmaktadır. Endüstri 4.0 sürecinde birçok klasik iş ortadan kalkarken 

robotlarla birlikte çalışmak önem kazanmaktadır. Bunun için teorik ve pratik anlamda yeni 

eğitim müfredatlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetler desteklenmelidir. Geleneksel 

eğitim müfredatının yeni koşullara göre değiştirilmesinde ve uygulanma sürecinde etkinlik 

sağlamak için eğitimcilerin eğitimi bağlamında da önemli adımların atılması gerekmektedir.  

İkinci olarak yeni geliştirilecek eğitim ve yetenek geliştirmeye yönelik politikalar dijital 

teknolojilerin sağladığı imkânlardan da geniş bir biçimde yararlanmalıdır. Endüstri 4.0 

kapsamında geliştirilen yeni teknolojiler istihdam yapısının dönüştürülmesinde uygulanacak 

eğitim ve yetenek geliştirici programlarının etkin bir biçimde sunulmasını desteklemektedir. 
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Zaman ve mekan sınırlılıklarını ortadan kaldıran dijital teknolojiler sayesinde çok sayıda 

öğrenciye çevrim içi kurslarla eğitimlerini tamamlayabilmektedir. Bunun yanında eğitim ve 

yetenek geliştirici programlarda öğrenci ve kursiyerlerin e-öğrenmeye yönelik pratikleri 

geliştirilmelidir. Böylece insanların sürekli olarak e-öğreneme platformları gibi dijital 

öğrenim araçlarının sağladığı imkânları kullanarak çok çeşitli alanlarda kendi kendilerini 

yetiştirme yetenekleri artırabilir.  

Üçüncü olarak istihdam kalitesini geliştirecek eğitim ve yetenek geliştirici uygulamalar 

sürekli bir biçimde uygulanmalıdır. İstihdam niteliklerinde sadece yeni ekonomik koşullara 

göre temel bir dönüşümün sağlanması yeterli olmayacaktır. Çünkü Endüstri 4.0 kapsamında 

ortaya çıkan dijital teknolojiler sürekli bir gelişim içindedir. Söz konusu teknolojilerde 

yaşanan sürekli değişimler istihdamın eğitim ve yetenek seviyesini geliştirici politikalarında 

sürekli bir biçimde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun için ekonomik dönüşüm 

sürecinde gerekli becerilere yönelik ihtiyaçların karşılanması yanında emek gücünün sürekli 

yeniden eğitimi için de uygun bir altyapının oluşturulması gerektirmektedir. Böylece Endüstri 

4.0 sürecinde yaşanan dijitalleşmenin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli esnek istihdam talebi 

sürekli bir biçimde karşılanabilir. Yaşam boyu öğrenme hedefi çerçevesinde 

gerçekleştirilecek uygulamalar yeni dönemde insanların istihdam edilebilirliğini iş gücüne 

katılma yeteneklerini sürdürmenin anahtarı olacaktır (Gruber, 2019: 123).  

Sürekli bir öğrenme ortamı sağlamak Endüstri 4.0'ın sunduğu değişim ortamında tek başına 

devlet tarafından organize edilecek bir konu değildir. Bu kapsamda beceri geliştirme 

faaliyetlerinin meslek içi eğitimler çerçevesinde firmalar tarafından üstlenilmesi önemlidir. 

Ancak politika yapıcılar becerilere ve kapasite geliştirmeye yönelik programların ömür boyu 

sürmesi çerçevesinde firmalara destek olmalıdır. Politika yapıcılar, özel sektör kuruluşları ve 

eğitim sağlayıcı birimler bir araya gelerek kamu desteği ile ortak programlar hazırlayabilirler. 

Bu şekilde bütün aktörlerin bir araya gelerek çalışanlara sürekli bir biçimde becerilerini 

geliştirmeye yönelik ortam yaratmaları önemli bir husustur. Aksi takdirde Endüstri 4.0’a 

işlerlik kazandıracak bir istihdam havuzunun oluşturması mümkün olmaz. Özellikle meslek 

içi eğitimlerin firmalar tarafından aksamadan yürütülmesi için mali teşvikler sağlamalıdır. 

Diğer bir önemli politika alanı ise çalışanlarda farkındalık yaratılması ile ilgilidir. Çalışanlara 

sürekli yeteneklerini geliştirmelerinin onlar için yeni ekonomik dönemde ne kadar büyük 

avantaj sağlayacağı açıkça gösterilmelidir.  

 

ETKİLEŞİM VE İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKALAR 

Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen dijital teknolojilerin sağladığı imkânlarla birbirine bağlı 

alt sistemlerin etkileşime geçmesi sonucunda ekonomide önemli bir verimlilik artışı 

sağlanmıştır. Sistem içerisine alt sistemler kendi arasında etkileşim halinde olduğu gibi ana 

sistem unsurları ile de karşılıklı iletişim halindedir. Ayrıca sistem ile çevresi arasında da 

sürekli olarak çok sayıda etkileşim gerçekleşmektedir. Böylece ortaya çıkan siber fiziksel 

sistem içerisinde birçok ekonomik aktivite birbirine bağlı şekilde eş anlı olarak yerine 
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getirilmektedir. Bu şekilde Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan siber fiziksel sistemler 

ekonominin tam bir sistem dinamiği ile çalışmasına imkân vermektedir. Bunun için ekonomik 

yapı içerisinde yer alan birimler birbirine bağlana bilirlik ve birlikte çalışabilirlik özelliklerine 

sahiptir. Bu özellikle hem tek tek ekonomik birimlerin fonksiyonlarının etkin şekilde 

gerçekleşmesini sağlamakta hem de bir bütün olarak sistemin performansını artırmaktadır. 

Dolayısı ile siber fiziksel sistemin temelini oluşturduğu Endüstri 4.0’ın gelişim kapasitesi 

ekonomik birimlerin etkileşim ve iş birliği kabiliyeti ile yakından ilişkili bir biçimde 

gelişmektedir. Başka bir ifade ile kendi kendine yeterli bir şekilde bağlanma ve koordineli 

çalışma yeteneği Endüstri 4.0’ın etkin çalışmasının ön koşuludur (Xu, 2020: 621-622). 

Yukarıda ifade edilen dijitalleşme üzerine kurulu siber fiziksel sistem ekonomide sadece ürün 

ve üretim sürecinin kökten değişmesine yol açmamıştır. Aynı zamanda şirketlerin iş modelleri 

ve yönetim biçimlerini de derinden etkilemiştir. Gerçekten de Endüstri 4.0’ın sistem dinamiği 

çerçevesinde işleyişi yeni organizasyon modellerinin kurulması ve yönetilmesinde önemli 

etkiler yaratmıştır. Tüm ekonomik birimlerin sürekli veri alışverişine dayalı olarak 

fonksiyonlarını yerine getirmesi izole veya içe dönük organizasyon yapısını ortadan 

kaldırmıştır. Siber-Fiziksel Sistemin tüm ekonomik birimlerin dijital teknolojilerin sağladığı 

imkanlarla birbirleri ile entegre olacak şekilde organize edilmesini bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Böylece sistem analitiği çerçevesinde ortaya çıkan dinamikler şirketlerin Endüstri 

4.0 aşamasında organize olma biçimlerine ilişkin önemli bir bakış açısı sunmuştur. Bu 

nedenle Endüstri 4.0’a yönelik politikalar şirketlerin sistem dinamiklerine göre yönetim 

biçimlerini etkinleştirmesine destek olmalıdır. Bu kapsamda uygulanacak politikalar bir 

yandan şirketlerin organizasyonlarını etkinleştirirken öte yandan ulusal düzeyde siber fiziksel 

sistemlerin işleyişini güçlendirmelidir. 

Bütün ekonomik birim ve araçlar arasında etkileşimi artırmaya hedefleyen uygulamalar mikro 

ve makro düzeyde organizasyon etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir politika alanıdır. 

Kullanıcılar ve cihazlar arasındaki etkileşimi artırıcı dijital uygulamaların yaygınlaştırılması 

değer zinciri içinde tüketicilerin rollerini artırmaktadır. Bu kapsamda üretim süreci, ürün satışı 

ve tüketiciler arasındaki etkileşimi sağlayan elektronik pazarlama platformlarının 

desteklenmesine yönelik politikalar büyük öneme sahiptir. Söz konusu platformların 

geliştirilmesi çerçevesinde şirketlerin üretim süreçleri ve ürün niteliklerine ilişkin bilgileri 

paylaşmaları konusunda bilgi aktarım mekanizmalarının kurulması gerekmektedir. Bu şekilde 

bilgi aktarım mekanizmaları ve üreticilerle tüketicileri bir araya getirerek sanal pazar 

oluşturan elektronik pazarlama platformlarının kurulması çok maliyetli dijital teknolojilerin 

kullanılmasını gerektirmektedir. Veri paylaşımın bu şekilde gelişmesi ile bilginin olumlu 

yayılması çerçevesinde pozitif dışsallıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun için tek tek firmaların 

veya tüketicilerin bu yapıları kendiliklerinden oluşturması imkânsızdır. Ancak kamunun 

destekleyici politikaları sayesinde bu güçlük aşılabilir (Adamik, 2016: 292-293).  

Dijital teknolojiler kullanılarak oluşturulan veri paylaşımı platformları bilgi alışverişini 

kolaylaştırmanın yanında ekonomik birimler arasında iş birliğinin oluşturulmasına temel 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 688



oluşturmaktadır. Ekonomik birimler arasında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kurulan 

iş birliği ağlarının geçmişi araştırıldığında önceden kurulan veri paylaşım platformlarının 

büyük rol oynadığı görülmektedir. Çünkü belirli bir süre paylaşılan veri hacminin artması ile 

şirketler açısından iş birliği yapılacak alanlara ilişkin yeterli bilgi düzeyi de sağlanmaktadır. 

Veri paylaşımı genişledikçe ekosistem içinde bulunan şirketlerin beceri yeterlilikleri iş birliği 

yapacak düzeyde uygun eşleşmeleri açıkça ortaya koymaktadır. İş birliğinin oluşmasında 

ihtiyaç olan bilgilere sınırlı kaynaklardan ulaşılması çok güçtür. Bunun yerine çok çeşitli 

kaynaklardan sürekli veri akımının olduğu yapı içerisinde bütün taraflara kazanç sağlayacak 

etkin iş birliğinin tohumları atılabilir. Ekonomik birimler güvene dayalı bir ortamda bilgi 

paylaşımına ne kadar açık olurlarsa faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürerek daha çok 

kazanç elde etme imkânına kavuşabilmektedir. Bu kapsamda özellikle paydaş ağlarının 

gelişmiş olduğu ekosistemler desteklenmelidir. Çünkü gerekli bilgi parçaları çok çeşitli 

aktörlerden gelir. Bütün bunlar bize şirketlerin etkileşime geçmesi için kamu tarafından 

uygulanacak politikalarla desteklenmesi gerektiğini göstermektedir (Xu, 2020: 623-624).  

İşbirliği geliştirmeye yönelik politikalar son dönemde kümelenme (clustering) süreçlerini 

destekleyecek şekilde hızla uygulanmaya başlamıştır. Kümelenmeyi destekleyici uygulamalar 

dönüştürücü bir endüstriyel yapılanmayı esas alan stratejinin bir parçası olarak 

gerçekleştirilmektedir. Kümeler, belirli bir grup içindeki firmaların aynı anda işbirliği yaptığı 

ve rekabet ettiği 'işbirliği' ile karakterize edilir. Firmalar, üniversiteler ve kamu kuruluşlarının 

çeşitli uluslararası paydaşları içine alacak şekilde küme oluşturmaları desteklenmelidir. 

Kuruluşların bu işbirlikçi ağlara katılmasını kolaylaştırmaya yönelik yeni politikalar 

geliştirilmelidir. Ayrıca, mevcut kümelenmeleri güçlendirmek ve büyütmek de Endüstri 

4.0’da önemli bir politika tercihi olacaktır (Ali vd., 2019: 17). 

Endüstri 4.0’da etkileşim ve iş birliğini artırmaya yönelik politikaların önemini gösteren diğer 

bir husus Açık İnovasyon olgusu ile ortaya konmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte geliştirilen 

siber fiziksel sistem içerisinde çok değişik faktörlerin karşılıklı etkileşimde olması açık 

inovasyon anlayışının gelişmesine neden olmuştur. Açık inovasyon anlayışının bir sonucu 

olarak tüm endüstrilerdeki firmalar işbirlikçi olmaya yönelmektedir (Schwab, 2016: 57-58). 

Bu kapsamda firmalar dış bağlantılarını geliştirerek iş birliği zemininde hareket etmeyi 

önemli bir strateji olarak seçmektedir. Açık inovasyon çerçevesinde firma içi ve dışı bütün 

paydaşların kolektif çabası ile birlikte yenilik yaratma imkânları artmaktadır. Böylece 

şirketler iş birliği içine girdikçe yaratıcılıkları artmakta yani birlikte yenilik yaratma (co-

inovation) yeteneğini geliştirmektedir. Bu şekilde şirketlerin paydaşların iş birliğine dayanan 

inovasyon ekosistemine dâhil olmaları gittikçe büyük bir önem kazanmaktadır (Khan ve 

Turowski, 2016: 442-443). Bu noktada söz konusu ekosistemlerin geliştirilmesinde iktisat 

politikalarına da büyük görevler düşmektedir. Özellikle inovasyon geliştirmeye yönelik 

işbirliklerinin artması için iletişim ağların dijital alt yapısını destekleyici uygulamalara önem 

verilmelidir. 
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SONUÇ 

Günümüzde Endüstri 4.0 kapsamına geliştirilen teknolojiler sayesinde ekonomik yapı Siber-

Fiziksel Sistem dinamiği ile işlemeye başlamıştır. Siber-Fiziksel Sistem bütün bir ekonomik 

sürecin bilgi iletişim teknolojilerinin üstün bilgi işlem ve aktarım yetenekleri ile etkin bir 

şekilde yönlendirilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca bu sistem içerisinde yatay ve dikey 

entegrasyon yanında, üretimden ve pazarlamaya kadar bütün süreçlerde tüketicileri de içine 

alan uçtan uça entegrasyon süreci eş anlı olarak organize edilmektedir. Bunun sonucunda bir 

yandan üretim verimliliği artarken öte yandan ürün niteliklerinin tüketici isteklerine göre 

tasarlanması konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır.  

Endüstri 4.0 ile birlikte yaşanan bütün bu olumlu gelişmelerin temelinde dijital teknolojiler 

alanında yaşanan ilerlemelere bağlı olarak gerçekleşen ekonominin dijitalleşmesi olgusu 

yatmaktadır. Dolayısı ile Endüstri 4.0 sürecinde uygulanacak politikalar genel olarak dijital 

sektörün geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ekonominin dijitalleşmesi ile birlikte üretim 

sürecinin otomatikleşmesi sonucunda istihdam ihtiyaçları da köklü bir değişime uğramıştır. 

Bu nedenle dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni üretim sürecinin ihtiyaçlarına göre 

istihdam yapısının dönüştürülmesi bir başka politika alanını oluşturmaktadır. Ayrıca 

ekonomik aktivitelerin Siber Fiziksel Sistem içerinde yürütülmesi yeni ekonominin sistem 

dinamikleri ile işlemesine yol açmıştır. Dolayısı ile üretici ve tüketicilerin çok yakın 

etkileşimi ve iş birliği ekonomik sürecin en önemli dinamikleri haline gelmiştir. Bu yüzden 

Endüstri 4.0’da ekonomik birimler arasındaki etkileşim ve iş birliğini artırmak önemli bir 

politika hedefi haline gelmiştir.  

Çalışmamızda yukarıda ifade edilen Endüstri 4.0’ın gelişim dinamikleri göz önüne alınarak 

tasarlanacak politikalara rehberlik edecek kapsamlı bir analitik çerçeve oluşturulmuştur. Bu 

kapsamda, dijital sektörün geliştirilmesi, eğitim ve yetenek seviyesinin yükseltilmesi ve 

etkileşim ve işbirliğinin artırılması olmak üzere üç temel politika alanında çıkarımlarda 

bulunulmuştur.  

Dijital sektörün geliştirilmesi bağlamında üç alanda uygulanabilecek politikalara ilişkin 

açıklamalar yapılmıştır. Öncelikle dijital teknolojilerin üretimi konusunda yatırım yapan 

girişimcilerin desteklenmesi bağlamında, bürokratik engellerin kaldırılması, kuruluş 

aşamasında mali yönden destek sağlanması ve şirketlerin AR-GE kapasitelerinin 

yükseltilmesi gibi konulara değinilmiştir. Daha sonra firmaların dijital teknolojileri kullanma 

imkânlarının geliştirilmesi çerçevesinde vergi indirimi ve sübvansiyonlar, KOBİ’lere özel 

desteklerin sunulması ile dijital teknoloji kullanımında bölgesel olarak dengenin sağlanması 

hususları ele alınmıştır. Son olarak dijital teknolojilerinin işlerliğini artırmak bağlamında 

kapsamlı dijital alt yapısının kurulması, siber güvenliğin tesis edilmesi ve bilişim 

hizmetlerinin ucuz bir biçimde sunulması üzerinde durulmuştur. 

Eğitim ve yetenek seviyesinin yükseltilmesi çerçevesinde geliştirilecek istihdam politikalarına 

ilişkin iki alanda çıkarım yapılmıştır. İlk olarak eğitim ve yetenek seviyesini yükseltmeyi 

hedefleyen politikaların etkin şekilde tasarlanmasına ilişkin bazı ilkeler tespit edilmiştir. Buna 
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göre başarılı bir politika tasarımı için disiplinler arası bir bakış açısının getirilmesi, bütün 

aktörleri içine alan işbirlikçi bir yaklaşım izlenmesi ve bölgesel, ulusal ve küresel 

dinamiklerin aynı anda göz önüne alınması gerekliliği vurgulanmıştır. İkinci olarak eğitim ve 

yetenek seviyesini yükseltmeyi amaçlayan politikalara ilişkin bazı çıkarımlarda 

bulunulmuştur. Burada eğitim ve uzmanlık programlarının yeni alanlarda derece verme 

potansiyelinin artırılması, dijital teknolojilerin eğitimlerde daha yoğun kullanılması, yaşam 

boyu eğitim çerçevesinde eğitim ve uzmanlık programlarının süreklilik kazanması gibi 

konular ele alınmıştır. 

 

Etkileşim ve iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında iki alanda öneriler yapılmıştır. Öncelikle 

ekonomik birimler arasındaki etkileşimi artırmak için uygulanacak politikalar açıklanmıştır. 

Burada şirketlerin etkileşime açık bir şekilde yönetim sistemlerin oluşturabilmeleri, elektronik 

pazarlama platformlarının kurulması ve bilgi aktarım mekanizmalarının desteklenmesini 

içeren politikalar belirlenmiştir. Daha sonra ekonomik birimler arasındaki işbirliğinin 

artırılması amacı ile “kümelenme” ve “açık inovasyon” gibi modellerin geliştirilmesine 

yönelik uygulamalar ortaya konmuştur. 

Çalışma sonunda Endüstri 4.0’ da uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin kapsamlı bir 

öneri seti oluşturulmuştur. Politika önerileri, Endüstri 4.0’da ekonomik yapı sistem dinamiği 

ile çalıştığından, temel sistem dinamiklerini göz önüne alınarak tasalanmıştır. Böylece yeni 

ekonomik düzende politika tasarımı çok değişik alanlarda farklı politikaların aynı anda hayata 

geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, Endüstri 4.0’da izole politikalar yerine, sistematik 

bütüncül bir yaklaşımla, entegre politika tasarımı ve uygulamaların önemi artmaktadır. Bu 

şekilde ekonomi politikalarını kapsayıcı şekilde tasarlayarak eş anlı olarak uygulayabilen 

ülkeler Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan yeni düzende büyük avantaj kazanacaktır.  
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ÖZET 

Günümüzde ekonomik sistemde yaşanan köklü değişimler Endüstri 4.0 şeklinde ifade edilen 

yeni bir endüstriyel gelişmişlik aşamasına geçtiğimize işaret etmektedir. Şüphesiz tarih 

boyunca yaşanan bütün endüstriyel devrimlerde ekonomik yaşam önemli değişimlere 

uğramıştır. Ancak Endüstri 4.0 aşamasında ortaya çıkan teknolojik ilerlemeler ekonomik 

sistem üzerinde, önceki endüstriyel devrimlerle karşılaştırıldığında, çok daha derin etkiler 

yaratma potansiyeline sahiptir. Öyle ki, daha şimdiden gerek üretim süreci ve gerekse ticari 

hayatın bütün aşamalarında keskin dönüşümlerin yaşandığı belirlenmektedir. Endüstri 4.0 

kapsamında geliştirilen siber fiziksel sistemler üretim yapısını büyük oranda 

dijitalleştirmektedir. Bunun yanında yeni teknolojilerin sağladığı imkânlarla pazarlama ve 

lojistik faaliyetler dijital platformlar üzerinden yürütülmektedir. Ekonomik birimlerin 

organizasyon yapılarındaki değişimler yönetim sistemlerinin de değişmesine ve yeni boyutlar 

kazanmasına yol açmıştır. 

Dijital devrim olarak nitelenen Endüstri 4.0 ile birlikte ekonomik sistemde yaşanan köklü 

değişimler sonucunda rekabet gücü dinamiklerinde de önemli dönüşümler yaşanmaktadır. 

Böylece Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan ekonomik dönüşümlerin rekabet gücü 

dinamikleri üzerine etkisini belirlemek önemli bir araştırma konusu olmaktadır. Buradan 

hareketle çalışmamızda Endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan yeni rekabet gücü dinamiklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Endüstri 4.0 aşamasında yaşanan teknolojik gelişmelerin üretim 

yapısı, pazarlama faaliyetleri ve yönetim sisteminde yarattığı değişimler üzerinden rekabet 

gücünü nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bunun için öncelikle yeni teknolojilerin üretim 

yapısında yarattığı dönüşümlerin rekabet gücü üzerinde oluşturduğu etkiler belirlenmiştir. 

Daha sonra pazarlama faaliyetlerinin dijitalleşmesinin rekabet gücü dinamikleri ile etkileşimi 

ele alınmıştır. Son olarak günümüzde gelişen teknolojilerin yönetim sistemlerinde yarattığı 

değişimlerin rekabet gücünü nasıl dönüştürdüğü incelenmiştir.  

Çalışma sonunda elde edilen bulgular Endüstri 4.0 kapsamında yaşanan yeni teknolojik 

gelişmelerin üretim, pazarlama ve yönetim sistemlerinde yarattığı değişimlerle rekabet gücü 

dinamiklerini önemli derecede etkilediğini ortaya koymuştur. Rekabet gücü kazanmak adına 

üretim yapılarının esnek hale gelmesi yanında daha çok maddi olmayan kaynaklara dayandığı 

belirlenmektedir. Pazarlama alanında kişiye özel ürünlerin üretilmesi yanında kalitenin 

artırılması temel hedef haline gelmiştir. Yönetim sistemleri açısından rakip firmalarla 

işbirliğinin ve güçlü müşteri yönetiminin öne çıkarıldığı görülmektedir. Böylece Endüstri 4.0 
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sürecinde ortaya çıkan yeni rekabet gücü dinamiklerinin gerekliliklerine göre hareket etmek 

sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak açısından büyük önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Rekabet Gücü, Dijital Ekonomiler. 

 

DEVELOPMENT OF DYNAMICS OF COMPETITIVENESS IN INDUTRY 4.0 

ABSTRACT 

The radical changes in the economic system today indicate that we have moved to a new 

industrial development stage called Industry 4.0. Undoubtedly, economic life has undergone 

significant changes in all industrial revolutions throughout history. However, the 

technological advances that emerged in the Industry 4.0 phase have the potential to have a 

much deeper impact on the economic system compared to previous industrial revolutions. In 

fact, it has already been determined that there are sharp transformations in all stages of both 

the production process and commercial life. Cyber-physical systems developed within the 

scope of Industry 4.0 greatly digitize the production structure. In addition, marketing and 

logistics activities are carried out through digital platforms with opportunities provided by 

new technologies. Changes in the organizational structures of economic units have led to 

changes in management systems and gained new dimensions. 

As a result of the radical changes in the economic system with Industry 4.0, which is 

described as the digital revolution, important transformations are also experienced in the 

dynamics of competitiveness. Thus, determining the effect of economic transformations that 

emerged with Industry 4.0 on the dynamics of competitiveness becomes an important research 

topic. From this point of view, it is aimed to determine the new dynamics of competitiveness 

that emerged with Industry 4.0 in the study. It has been investigated how the technological 

developments experienced in the Industry 4.0 stage affect competitive power through the 

changes created in the production structure, marketing activities, and management system. In 

this context, first, the effects of the transformations created by new technologies in the 

production structure on competitiveness are determined. Then, the interaction of digitalization 

of marketing activities with the dynamics of competitiveness is analysed. Finally, it is been 

examined how the changes created by the developing technologies in the management 

systems transform competitive power. 

The findings obtained from the study revealed that the new technological developments 

within the scope of Industry 4.0 significantly affected the dynamics of competitiveness with 

the changes created in production, marketing and management systems. In order to gain 

competitive power, it is determined that the production structure becomes more flexible, as 

well as mostly based on intangible resources. In the field of marketing, personalized products 

and increasing quality have become the main target. In terms of management systems, it is 

seen that cooperation with rival companies and strong customer management are highly 

emphasized. Thus, acting according to the requirements of the new competitive power 
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dynamics that emerged in the Industry 4.0 process gains great importance in terms of ensuring 

sustainable economic growth. 

Key Words: Industry 4.0, Competitiveness, Digital Economies 

 

GİRİŞ 

En genel tanımı ile rekabet gücü bir ekonomik birimin benzer alanda faaliyet gösteren diğer 

ekonomik birimlere göre işlevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayan 

özellikleri ifade etmektedir. Fonksiyonlarını benzer ekonomik birimlere göre daha etkin 

yerine getiren ekonomik birimler sahip oldukları rekabet güçleri ile önemli bir rekabet 

üstünlüğü elde edebilmektedir. Rekabet üstünlüğüne sahip olan ekonomik birimler piyasada 

üretim ve satışlarını artırarak hızlı büyüme gerçekleştirdiler.  Böylece rekabet gücü ekonomik 

birimlerin faaliyet gösterdikleri alanda piyasa üstünlüğü elde etmelerine imkân verir. Dolayısı 

ile firmaların rekabet gücü, rekabet üstünlüğünü rekabet üstünlüğü de piyasadaki egemenliği 

veya hâkimiyetini belirler. Şüphesiz bütün ekonomik birimler için piyasa egemenliği 

kazanarak daha fazla kar elde etmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak çok önemlidir. 

Buradan hareketle ekonomik birimler için rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde rekabet 

gücünü artırmanın temel hedef olduğunu söyleyebiliriz. 

Her endüstriyel devrimde yeni gelişen teknolojiler üretim ve ticaret yapısında önemli 

değişimler yaratırken rekabet gücü dinamiklerinde de önemli dönüşümlere yol açmıştır. Bu 

durum günümüzde Endüstri 4.0 ile ifade edilen yeni endüstriyel gelişmişlik aşamasında 

yaşanan gelişmelerde de geçerli olmaktadır. Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen 

teknolojilerin üretim ve ticaret yapma şeklinde yarattığı bu dönüşümler şüphesiz rekabet gücü 

dinamiklerini de önemli derecede değiştirmektedir. Dolayısı ile Endüstri 4.0 teknolojilerin 

ekonomi üzerinde yarattığı değişimler çerçevesinde rekabet dinamiklerinde yaşanan 

dönüşümlerin etkin bir şekilde belirlenmesi ve buna göre yeni stratejilerin oluşturulması bütün 

ekonomik birimler açısından büyük önem taşımaktadır.  

Endüstri 4.0 kapsamasında geliştirilen dijital teknolojiler veri depolama, işleme ve aktarma 

kapasitelerini çok büyük boyutlara ulaştıran özellikleri ile öne çıkmaktadır. Dijital teknolojiler 

sadece veri işlem hacmini artırmamış aynı zamanda bunun daha kısa zaman ve maliyette 

gerçekleştirilmesine de imkân vermiştir. Bunun sonucunda ekonomide sistem içinde 

gerçekleştirilen faaliyetler daha çok dijital araçlarla yürütülmeye başlanmıştır. Başka bir ifade 

ile ekonomide dijitalleşme süreci hızlanmış ve bu şekilde yürütülen ekonomik faaliyetlerin 

kapsam alanı kolay bir şekilde küresel boyuta taşınmıştır. Böylece, yaşanan hızlı ekonomik 

küreselleşme süreci sonrasında ekonomik birimler için rekabet üstünlüğü sağlayacakları 

piyasa sınırları ulusal düzeyden uluslararası boyuta taşınmıştır. 

Endüstri 4.0 kapsamında geliştirilen dijital teknolojiler ayrıca ekonomik sistemde rekabet 

gücü elde etmeyi firmalar için tam bir ölüm kalım mücadelesi haline dönüştürmüştür. Başka 

bir ifade ile Endüstri 4.0 ile birlikte hızla değişen ekonomik ortamda rekabet üstünlüğünü 
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sürdürebilir şekilde elde etmek çok daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü tüketiciler dahil 

olmak üzere ekonomik birimler arasındaki etkileşimin dijital teknolojilerin sağladığı 

imkanlarla artması rasyonel olmayan ekonomik süreçlerin çok kısa sürede fark edilip sistem 

dışına çıkarılmasını mümkün kılmaktadır. Bu yüzden belirli bir seviyede rekabet gücüne 

yaratamayan ekonomik birimlerin Endüstri 4.0’da varlıklarını sürdürmesi zorlaşmıştır. 

Öte yandan yeni gelişen dijital teknolojiler sayesinde insanlar arasında, insan ile makine 

arasında ve makine ile makine arasındaki etkileşimi artarak ekonomik sistemin işleyişini daha 

karmaşık hale getirmiştir. Bunun sonucunda da rekabet avantajı elde etmek için yapılması 

gerekenler listesi daha da uzatmıştır. Çünkü bir firma için rekabet üstünlüğüne ulaşmak kendi 

özelinde biriktirilmesi ve elde edilmesi gereken dinamiklerin yanında kendi 

organizasyonunun dışına çıkarak ulaşılabilecek bir hedef haline gelmiştir. Böylece Endüstri 

4.0 ile birlikte rekabet gücünün firma içinden daha çok firma dışındaki kaynaklardan elde 

edilmeye başlanması ile birlikte rekabet stratejisinin tasarım kapsamı genişlemiştir. 

Endüstri 4.0 aşamasına geçilmesi ile birlikte firmaların rekabet güçlerini artırmak için daha 

fazla zaman ve kaynak ayırmak zorunda kalacakları çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Ancak yeni endüstriyel aşamada firmaların rekabet gücüne sahip olmak için yapacakları bu 

mücadelenin başarılı olması sadece kendilerini olumlu şekilde etkileyecek bir gelişme 

olmayacaktır. Şüphesiz yüksek rekabet gücüne sahip firmalara sahip ülke ekonomileri 

uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma yükselmektedir. Dolayısı ile politika yapıcıların 

yeni ekonomik düzende ortaya çıkan dinamiklere göre firmaların rekabet gücü dinamiklerini 

elde etme mücadelesine destek vermeleri büyük bir zorunluluktur. Firmaların Endüstri 4.0 da 

rekabet gücü elde etmesine destek olacak politikaları etkin bir şekilde uygulayan ülke 

ekonomilerinin insanlarına daha fazla refah yaratacağı çok açıktır. 

Yukarıda yapılan tespitlerden hareketle bu çalışmada Endüstri 4.0 ile birlikte ekonomik 

yapıda yaşanan dönüşümlerin rekabet edebilirlik dinamikleri üzerindeki etkileri analiz 

edilmiştir. Böylece yeni ekonomide rekabet gücünü belirleyen faktörler ortaya konarak hem 

firmalar hem de ülke ekonomilerinin rekabet üstünlüğü elde etmek için çizecekleri yol 

haritasına rehberlik edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Endüstri 4.0 sürecinde üretim 

yapısında, pazarlama faaliyetlerinde ve yönetim sisteminde yarattığı değişikliklerin rekabet 

gücü dinamiklerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bunun için çalışmanın ilk bölümde 

öncelikle üretim yapısında yaşanan dönüşümlerin rekabet gücü dinamiklerine etkisi 

incelenmiştir. İkinci bölümde pazarlama faaliyetlerindeki değişimlerin rekabet gücünün 

dinamikleri ile ilişkisi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise yönetim sistemindeki farklılıkların 

rekabet gücü dinamikleri ile bağlantısı incelenmiştir. Çalışma sonunda Endüstri 4.0’da 

rekabet gücünü belirleyen faktörlere ilişkin kapsamlı bir analitik çerçeve oluşturularak bunun 

üzerinden rekabet avantajı yaratacak uygulamalara ilişkin bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. 

ÜRETİM YAPISINDAKİ DÖNÜŞÜMÜN REKABET GÜCÜ DİNAMİGİNE ETKİSİ 

Klasik yaklaşımda düşük maliyetle üretim yaparak fiyat rekabetine girmek temel rekabet 

stratejisi olarak benimsenmiştir. Buna göre firmalar üretim maliyetlerini aşağıya çekerek 
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uygulayacakları düşük fiyat politikası ile rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışmaktadır. 

Düşük fiyat politikası ile rekabet gücü yaratma stratejisi çerçevesinde iki yolla maliyetler 

azaltılmaya çalışılmıştır. Maliyetleri azaltmak için birinci yöntem üretim sürecinde kullanılan 

girdi harcamalarını aşağıya çekmektir. Bunun için başta emek ve doğal kaynak olmak üzere 

üretim girdilerinin bol yani ucuz olduğu yerlerde üretim yapılmış ya da bu bölgelerden 

girdiler düşük maliyetle ithal edilmiştir (Turel ve Akis, 2019: 210). Maliyetlerin düşürülmesi 

için izlenen ikinci yöntem üretim sisteminin birim zamanda en fazla ürün elde edilecek 

şekilde tasarlanması olmuştur. Bu çerçevede genel olarak fabrikalarda seri üretim sisteminin 

yaygın bir şekilde uygulanmaya başladığı görülmüştür. Endüstri 4.0 öncesinde fabrika içinde 

işgücü ile üretim araçlarının seri üretimin gerçekleşmesi amacı ile katı bir biçimde organize 

edilmesi söz konusuydu. Hareketli montaj hattında en küçük aşamalara bölünmüş üretim 

sürecine göre makine ve emek gücü bir araya getirilerek gerçekleştirilen standart kitle üretimi 

ile fiyat rekabeti sağlanmaya çalışılmaktaydı. Katı bir iş bölümü ile görevler ve pozisyonlar 

hiyerarşik yapılanma içinde belirlendiğinden nitelikli işgücüne olan bağımlılık azaltılmıştı. 

Böylece otomatik akan mekanik üretim hattının bir parçası haline getirilerek emeğin 

verimliliği artırılmaya çalışılmaktaydı 

Endüstri 4.0’da müşteri isteklerine göre üretim yaparak fiyat dışı rekabet unsurları firmalar 

için rakipleri karşısında üstünlük sağlamanın ana stratejisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede 

önceki dönemdeki düşük maliyetli üretime dayalı fiyat rekabeti yerini Endüstri 4.0’da ürünün 

kişiselleşmesi hedefi bağlamında fiyat dışı rekabete bırakmaktadır. Çünkü Endüstri 4.0 

teknolojileri ile artık üretim sürecinde ucuz emek ve doğal kaynağa olan ihtiyaç azalmaktadır. 

Bu bakımdan üretim maliyetlerini düşürerek piyasada düşük fiyat ile rekabet gücü kazanmak 

önemini yitirmektedir. Endüstri 4.0’da üretim sürecinde işçilerin yaptığı işlerin robotlar 

tarafından yerine getirilmesi ucuz emeğin önemini azaltmıştır. Robotlar insanın kol gücü ile 

yerine getirdiği birçok işi çok hızlı ve hatasız bir şekilde yerine getirebilmektedir. Öte yandan 

doğal hammadde yerine yüksek teknoloji ile sentetik bir şekilde üretilen malzemeler ideal bir 

girdi işlevini yerine getirebilmektedir. Böylece Endüstri 4.0 da doğal ekonomik kaynakların 

üretim sürecinde girdi olarak kullanılması önemini kaybetmiştir. Çünkü yeni sentetik 

malzemeler klasik hammaddelerden çok farlı pozitif özelliklere sahiptir. Bu malzemelerin 

ağırlıkları, esneklikleri, boyutları ve geri dönüşüme uygunlukları doğal kaynaklara göre çok 

daha önemli avantajlar sunmaktadır. Örneğin çelikten 200 kat daha sert, elmastan daha güçlü 

ve insan saçından bir milyon kat daha ince olan metaller sentetik olarak üretilebilmektedir. 

Bunun yanında kendi kendini tamir eden ve kendi kendini temizleyen nano-malzemelerin 

üretimi de yaygınlaşmıştır. Böylece bu tür malzemelerden yapılan parçalar daha uzun ömürlü 

olur ve makine arızalarının onarımı ile ilgili maliyetlerden kaçınılmasını sağlar. Ayrıca kendi 

kendini temizleyen malzemeler yüzeylerindeki kirleri ve bakterileri insan müdahalesine gerek 

kalmadan giderebilir (Rymarczyk ve Rymarczyk, 2022: 9550-9551). 

Rekabet gücü elde etmek için müşteri isteklerine göre üretimin gerçekleşmesinde bir başka 

önemli konu bu süreçte maddi olmayan ekonomik kaynaklardan daha çok yararlanılmasıdır. 

Çünkü hem müşteri isteklerinin belirlenmesi hem de bu isteklere göre üretimin tasarlanması 
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bilgi yoğun bir ekonomik süreci gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda bilginin aktarılması ve 

işlenmesi gibi fonksiyonları yerine getiren dijital teknolojiler üretim hattında büyük önem 

kazanmıştır. Bunun için Endüstri 4.0'ın üretim süreci akıllı fabrikaların sunduğu teknolojik 

imkânlarla çok daha fazla bilgi yoğun olmaktadır. Buna göre üretim sistemi minimum maddi 

kaynak kullanan, bilgisayar algoritmaları tarafından kontrol edilen ve programlanmış 

görevleri yerine getiren bir yapı içinde işlemektedir. Bu süreçte olağan üstü miktarda ve 

çeşitlilikte verinin hızlı bir biçimde işlenmesi ile çok sayıda karmaşık görev bir birine bağlı 

şekilde çalışan dijital teknolojilerle otomatik olarak yerine getirilmektedir (Rymarczyk, 2022: 

190). 

Müşteri isteklerine göre üretim yapılmasının rekabet gücünün önemli bir dinamiği olması ile 

birlikte esnek üretim sistemi çerçevesinde üretim hattının organize edilmesi de bir zorunluluk 

halini almıştır. Çünkü ürünün kişiselleşmesi sürecinde çok değişik özelliklerde üretim yapma 

gereğinin bir sonucu olarak esnek üretim sistemine daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Böylece 

Endüstri 4.0 ile birlikte, daha önceki seri üretimi amaçlayan hiyerarşik ve merkezi örgütlenme 

anlayışı yerini yatay organizasyona imkân veren esnek bir üretim sistemine bırakmıştır. Esnek 

üretim sisteminin amacı farklı tüketici isteklerine göre düşük hacimli ve yüksek çeşitlilikteki 

malları üretebilmektir. Dijital teknolojilerindeki ilerlemeler müşteri talebindeki farklılaşma ve 

değişime göre üreticilerin üretim hatlarını düzenlemelerine imkân vermektedir. Öyle ki 

geliştirilen birçok dijital teknolojide esnek üretim yapısının kurulması için gerekli şartları 

sağlayacak özellikler bulunmaktadır. 

Dijital teknolojiler yardımı ile laboratuvar ortamında üretilen sentetik malzemeler esnek 

üretimin ihtiyaç duyduğu girdi niteliklerini kolaylıkla sağlamaktadır. Öyle ki, sentetik 

malzemeler birçok ürünün üretim sürecinde girdi olarak kullanılma özelliğine sahip 

olabilmektedir. Öte yandan Endüstri 4.0 kapsamında gelişen 3D ile ifade edilen üç boyutlu 

yazacılar ya da üç boyutlu baskı makineleri tüketici isteklerinin çeşitliliğine göre esnek 

üretimin gerçekleşmesi için büyük imkânlar sunmaktadır. Bu sayede çok büyük miktarda 

standart ürün üretmek için tasarlanmış hantal montaj hatlarının yerine esnek üretim hatları 

küçük ölçeklerde çok farklı türde ürün elde edilmesi için dizayn edilebilmektedir. 

Bilgisayarlarda oluşturulan üç boyutlu modeller yardımı ile çok farklı tasarımları kolaylıkla 

fiziki ürün haline getiren üç boyutlu yazıcılar esnek üretim sisteminin en temel 

teknolojilerinden biridir. Prototiplerin bilgisayar yetenekleri çerçevesinde en ince ayrıntısına 

kadar tasarlanması sonunda kolaylıkla bilgisayar ekranında beliren modeller üç boyutlu 

yazıcılara gönderilerek kısa bir süre içinde kat kat üretilebilmektedir. Böylece üç boyutlu 

yazıcılar birçok değişik ürünün üretim sürecini basitleştirmesi ve düşük hacimli üretime ucuz 

bir şekilde imkân vermektedir. Bu sayede esnek üretim sisteminin önemli bir teknolojisi 

olarak çok farklı tüketici isteklerinin geniş bir ürün seti ile karşılanmasını kolaylaştırmaktadır. 

Öyle ki üç boyutlu yazıcılar insanların evinde veya ofislerinde kendi isteklerine göre 

tasarladıkları ürünleri üretebilme koşullarını dahi geliştirmektedir (Yin vd., 2018: 857) 
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 PAZARLAMA ALANINDAKİ DÖNÜŞÜMÜN VE REKABET GÜCÜ DİNAMİKELRİ 

Klasik yaklaşımda satış hizmetlerine yoğunlaşarak pazarlama faaliyetlerinde rekabet gücü 

kazanılması temel strateji olarak benimsenmiştir. Buna göre firmalar pazarlama 

faaliyetlerinde etkinlik kazanarak rekabet gücü elde etmek için satış hizmetlerinde 

performanslarını artırmaya çalışmıştır. Satış performansını yükseltmek için birinci yöntem 

reklam faaliyetlerini etkinleştirmektir.  Bu anlamda reklamlar hem daha çok müşteriye 

ulaşmak hem de müşteri sadakatini sağlamak için yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Böylece 

pazarlama araştırması ve ürün tanıtımı gibi faaliyetler için harcanan zaman ve maddi 

kaynaklar rekabet gücü elde etmenin önemli girdileri olarak kabul edilmiştir. Satış 

performansını yükseltmek için ikinci yöntem teslimat işlemlerinin etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesi olmuştur. Buna göre ürünlerin tüketicilere tesliminde geçen zamanın 

azaltılması yanında teslim maliyetlerin düşürülmesi rekabet gücü kazanmak için kullanılmıştır 

(Çetin, 2018: 66).  

Endüstri 4.0 ile birlikte ise kalite ve satış sonrası servis hizmetlerine yoğunlaşarak pazarlama 

faaliyetlerinde rekabet gücü elde edilmeye çalışılmaktadır. Buna göre yeni dönemde firmalar 

pazarlama faaliyetlerinde etkinlik kazanarak rekabet gücü elde etmek için ürün kalitesini 

artırmaya ve satış sonrası servis hizmetlerini geliştirmeye daha ağırlık vermektedir.  

Kalite bir ürünün kullanıldığında kendisinden beklenen fonksiyonları tam olarak yerine 

getirmesi özelliğini ifade etmektedir Böylece ürünün kalitesi arttıkça tüketicinin ihtiyaçlarını 

tatmin etme derecesi artmaktır. Bu anlamda kaliteli ürünler işlevlerini daha etkin şekilde 

yerine getirme özellikleri nedeniyle tüketiciler tarafından daha çok tercih edilirler. Dolayısı ile 

ürün kalitesi fiyat rekabetinin önemini kaybettiği Endüstri 4.0 sürecinde önemli bir rekabet 

gücü unsuru olmaktadır. Çünkü ekonominin dijitalleşmesi ile birlikte kalite standartlarının 

açıkça ortaya konması ve kolaylıkla izlenebilmesi kalite güvencesinin sağlanmasına 

odaklanmayı önemli bir öncelik haline getirmiştir. Bu kapsamda satış sonrası üreticiler 

tarafından verilen garantiler kalite güvencesi üzerinden rekabet üstünlüğü kazanmak için 

etkili bir yöntem olmuştur. Öte yandan kaliteli ürün üretimi satış sonrası ürün ile ilgili ortaya 

çıkan sorunları azaltarak müşteri memnuniyetsizliğinin ürün imajını bozması da 

engellemektedir. Zira Endüstri 4.0’da yaygın olarak kullanılan dijital teknolojiler tüketiciler 

arasındaki etkileşimi artırdığı için ürüne ilişkin her hangi bir olumsuzluğun hızla yayılarak 

ürün imajına telafi edilemeyecek zararlar vermesi kolaylıkla gerçekleşebilmektedir (Sağtaş, 

2021: 54). 

Firmaların ürettikleri ürünün kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirme gücü yani 

kalitesi tüketicilerle kurdukları etkileşimle yakından ilişkilidir. Çünkü tüketicilerle kurulan 

sıkı ilişkiler sonucunda tüketici isteklerine en uygun ürün tasarımı mümkün olabilir. Endüstri 

4.0 aşamasında sağlanan teknolojilerle müşteri beklentilerine daha fazla odaklanılma 

imkânına kavuşulmuş böylece ürünün kişiselleştirilme yeteneği önemli bir rekabet gücü 

dinamiği olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde üretimin her aşamasında tüketicinin dâhil 

edilmesi onun isteklerine göre ürünün oluşmasını yani kalitesini yani tatmin derecesini de 
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artırmaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte piyasada kişiselleşmiş ürün hacminin artmış olması yeni 

rekabet ortamında kalite olgusunun öne çıktığını açıkça göstermektedir.  

Endüstri 4.0’da satış sonrası sunulan servis hizmetlerinin kapsamı ve kalitesi tüketici üzerinde 

yarattığı güven ve sağladığı konfor ile önemli bir rekabet gücü oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 

kapsamında geliştirilen dijital teknolojilerin ürünün satış sonrası tüketici tarafından 

kullanılması sürecinde yakından takip edilmesine imkân vermesi firmaların servis 

hizmetlerinin önem kazanmasında büyük rol oynamıştır. Bu bakımdan firmalar dijital 

teknolojilerin verdiği imkânları etkin şekilde kullanarak servis hizmetlerini en yoğun şekilde 

tüketiciye sunmayı temel bir amaç haline getirmiştir. Böylece Endüstri 4.0 sürecinde daha 

önceki dönemlerde görülmediği boyutta üreticilerin satış sonrası hizmetlere temel işletme 

organizasyonu içerisinde yer açtıkları görülmektedir. 

Yeni dönemde uygulama alanı geliştirilen Radyo Frekanslı Tanımlama (Radio Frequency 

Identification - RFID) teknolojisi radyo dalgalarını kullanarak, otomatik tanımlama ve 

izlemeye olanak tanımaktadır. Böylece mikroişlemci bir etiket taşıyan her türlü nesnenin 

belirlenmesi ve sürekli olarak hareketlerinin izlenmesi çok kolay bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Kablosuz iletişim teknolojileri sayesinde bu nesnenin her an tanınması 

buna bağlı olarak izlenmesi imkânları daha da artmaktadır. Böylece, her hangi bir ürün 

satıldıktan sonra bu ürüne ilişkin müşteri kullanımı sürecinde bütün bilgiler takip edilerek 

işlenebilmektedir. Bu şekilde bilgi toplama ve takip işlemlerinin etkileşmesi satış sonrası 

servis hizmetlerinin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bunun 

sonucunda tüketici memnuniyeti kazanmak için satış sonrası sunulan servis hizmetleri 

üreticilere büyük bir imkân sunmaktadır. Başka bir ifade ile müşteri memnuniyetini artırmak 

için satış sonrası servis hizmetlerinde etkinleşmek rekabet gücünün önemli bir bileşeni haline 

getirmektedir. Öyle ki dijital teknolojilerin sağladığı imkânları geniş bir biçimde kullanarak 

satış sonrası servis hizmetlerini kusursuz bir biçimde yerine getiren firmaların ürünleri 

tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bunun yanında satış sonrası servis 

hizmetleri kapsamında yapılan takiplerde müşterinin kullanım biçiminden kaynaklanan 

sorunların tespiti de firma açısından daha kolay olmaktadır.  Böylece firma tarafından 

müşteriye uygun kullanım için dönüş yapılması ürünlerin daha az bozulmasına dolayısı ile 

bakım ve onarımda geçen zaman ve maliyetin azalmasına da yol açmaktadır (Lee ve Lee, 

2012: 432-433). Örneğin Procter & Gamble firması yaptığı reklamlarda geliştirdiği bluetooth 

bağlantı Oral-B Pro 5000 interaktif diş fırçası ile altı ay boyunca kullanıcıların diş fırçalama 

alışkanlıklarını kaydetmeye imkân vermektedir. Böylece fırçayı tutuş şekilleri, ağız biçimleri 

ve fırçayı sert ya da yumuşak kullanım özelliklerine göre tespitler yapıp tüketicilere öneriler 

sunmaktadır.  

Öte yandan satış sonrası hizmetler ve buradan sağlanan veriler üretim optimizasyonu için 

önemli bir veri akışı sağlamaktadır. Müşteriler ürünlerin nitelikleri hakkında değerlendirme 

yapmak ve onları diğer ürünlerle karşılaştırmak konusunda çok isteklidir. Sosyal medyada ya 

da çeşitli e-ticaret platformlarında müşterilerin ürün ile ilgi tecrübelerini yoğun biçimde 
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paylaşmalarından bunu anlamak mümkündür. Bu bağlamda müşterileri değer zincirine 

katarak onların geri dönüşlerinden yararlanmak firmalar için önem kazanmaktadır. Böylece, 

tüketicilerle yakın iletişim kurulması ile kişiselleştirilmiş ürünlerin üretiminde optimizasyon 

sağlamak daha kolaylaşmaktadır.  

YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜN REKABET GÜCÜ DİNAMİĞİNE 

ETKİSİ 

Klasik yaklaşımda rekabet gücü kazanılması dışa kapalı bir anlayış çerçevesinde yönetim 

sisteminde etkinleşmek temel bir strateji olarak benimsenmiştir. Firmalar temel organizasyon 

yapılarında, rakip firmalar yerine iç birimlerle etkileşime daha çok önem vermiştir. Dışa 

kapalı yönetim sisteminin uygulanmasında firma içindeki birimlerle ilişkilere daha fazla 

odaklanılmıştır. Bu çerçevede firma içinde tedarik, üretim ve dağıtım birimleriyle iletişimi 

artırarak etkin şekilde yönlendirilmesi rekabet gücünü artırmada önemli bir özellik olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Buna göre tedarik, üretim, pazarlama, dağıtım ve benzeri işletme 

fonksiyonlarında etkinlik kazanılması esastır. Başka bir ifade ile firma içi fonksiyonların 

organizasyonu etkin yönetim anlayışının temeli olarak kabul edilmiştir Böylece dışa kapalı 

yönetim sisteminin uygulanmasında rakip ile ilişkilerin en az seviyeye indirildiği 

görülmektedir. Bu anlamda rakip firmalarla hiçbir etkileşime geçilmemesi ve onlardan bütün 

bilgilerin gizlenmesi rekabet gücü kazanmak için temel bir unsur olarak görülmektedir. 

Endüstri 4.0’da ise dışa açık bir yaklaşım çerçevesinde yönetim sistemi performansının 

artırılmasına çalışılmaktadır. Buna göre bir firma kendi dışındaki bütün ekonomik birimlerle 

etkileşime girmeyi stratejik bir hedef olarak belirleyebilmektedir. Bu bağlamda hem rakip 

firmalar hem de müşteri ile ilişki kurmak rekabet gücü kazanmak için önemli bir dinamik 

olarak kabul edilmektedir. Endüstri 4.0 döneminde bütün üretim birim ve araçlarını birbirine 

bağlayan siber fiziksel sistemin teknik mimarisi organizasyonel olarak açık iş modelini 

gerekli kılmaktadır. Böylece dijital teknolojiler sayesinde oluşan siber fiziksel sistemler diğer 

işletmelerle ağ oluşturma sürecini rekabet avantajı kazanmak için önemli bir özellik haline 

getirmektedir. Başka bir ifade ile dijitalleşmenin ortaya çıkardığı siber fiziksel sistem 

içerisinde işleyen interaktif üretim yapısı rekabet gücü kazanmak için firmaların açık 

organizasyon becerisini geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır (Grabowska and Saniuk, 2022: 2-3). 

Dolasıyla her hangi bir firma için rakip firmalar ve tüketicilerle etkileşime girilmesi rekabet 

gücü kazanmanın önemli bir dinamiği haline gelmektedir. 

Endüstri 4.0’da şirketlerin diğer şirketlerle ilişkisi değer yaratan bilgilere ulaşmaları için yani 

işbirliğinin örgütsel öğrenmeye kattığı avantajlardan yaralanmaları açısından çok önemlidir. 

Değer yaratan bilgi üretimi veri paylaşımı ve aktarımı anındaki öğrenme sürecinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için networkler firmalar için yeni teknolojiler ve becerilerin 

öğrenilmesinde etkin kullanılması gereken bir araç haline gelmektedir. Şüphesiz network 

içindeki bağlantıların sağladığı bu veri paylaşımın olumlu etkisi ancak bütün firmaların 

işbirliği içinde verilerini paylaşmaya açık olduğu zaman ortaya çıkabilir. Bir firma networkten 

aldığı bilgileri diğer networke de taşıyabilir. Böylece bir firmanın network bağlantısı ona 
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sadece network ortağının sahip olduğu bilgileri sağlamaz diğer networklerin sahip olduğu 

bilgilere erişimi de sağlar. Bu nedenle network bağlantısı ne kadar artarsa o kadar çok veri 

kaynağına ulaşılabilir. Dolayısı ile yeni ekonomide değerli bilginin üretimi dışa açı bir 

yönetim anlayışı çerçevesinde içine girilen networklerde de meydana gelen sürekli 

etkileşimlerle sağlanır (Niemczyk ve Trazaska, 2020 141). 

Dışa açık yönetim yaklaşım çerçevesinde tüketicilerle ilişkilerin geliştirilmesi de önemli bir 

amaç olarak belirlenmektedir. Bu çerçevede firmalar Tüketici İlişkileri Yönetimine 

(Consumer Relations Management) büyük önem vermektedir. Endüstri 4.0 sürecinde 

geliştirilen dijital teknolojiler müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi anlamında büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır. Böylece müşteri ilişkilerinde etkileşerek müşteri sadakatini 

sağlamak ve bunu sürdürmek firmalar açısından çok büyük önem kazanmıştır. Bu çerçevede 

etkili bir müşteri iletişiminin kurulması Endüstri 4.0’da rekabet gücünü artıracak kritik bir 

faktör olarak kabul edilmektedir. Öyle ki, dijital teknolojiler sayesinde müşterilerle yoğun 

etkileşime geçerek müşterilerin bütün bir yönetim sürecini etkilemesine imkân tanınmaktadır. 

Daha önceki dönemlerde firmaların müşteri duygu ve düşüncelerini önemsemeleri sadece 

onlardan bilgi almaya yönelik tek yönlü bir iletişimle söz konusu olmaktaydı. Yeni dönemde 

ise bu hiyerarşik iletişimin yerini daha çok yönlü ilişkilere bıırakmıştır (Roblek vd., 2016: 6-

7).  

Endüstri 4.0 aşamasındaki yönetim stratejisi içinde hedeflerin sınırlarını firma içindeki 

birimlerin yapabilecekleri yerine tüketici istekleri belirlemektedir. Ürün yaşam döngüsünün 

tüm aşamalarında tüketici katılımının en yoğun şekilde sağlanması esas alınmaktadır. Böylece 

firmaların yönetim anlayışı içinde müşteri ilişkilerini geliştirmek temel hedef haline gelmiştir. 

Müşteri ilişkileri ile elde edilen bilgiler girdi tedarik sürecinden ürünün tasarımı ve üretimi, 

teslimatı ve teslimat sonrası olmak üzere bütün aşamalarda belirleyici olmaktadır. Başka bir 

ifade ile yeni yönetim sisteminde müşterilerle geliştirilen ilişkiler sadece müşteri isteklerini en 

ayrıntısı ile öğrenerek ürün tasarımında bu bilgileri kullanmak için değildir. Bir bütün olarak 

üretim zincirinin her aşamasında müşteri ile ilişki kurularak onun yönlendirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Böylece rekabet gücü kazandıracak katma değer yaratılmasında yönetim 

sisteminin tüketiciyi merkeze alması temel strateji olarak benimsenmektedir. Bunun 

sonucunda rekabet gücü kazanacak şekilde firma fonksiyonlarının daha etkin bir biçimde 

çalışacağı düşünülmektedir. Ayrıca tüketicinin değer zinciri içerisine yoğun bir şekilde 

katılması ile ürün niteliklerini daha kolay içselleştirecekleri varsayılmaktadır. Tüketicilerin 

ürünleri içselleştirmesi sayesinde firmaların sahip oldukları markalarla tüketiciler arasındaki 

bağı sıkı bir biçimde kurmaları ve sürdürmeleri daha kolay olmaktadır (Jara vd., 2012: 852). 

Üreticilerin tüketicilerle ilişkilerini geliştirmesi çerçevesinde tüketicilerin ürünlerle ilgili 

düşüncelerini yazdıkları dijital platformların kurulması da büyük önem arz etmektedir. Bu 

platformlar üzerinden satış sonrası tüketici deneyimlerine geniş bir şekilde ulaşmak firmalara 

önemli avantajlar sağlamaktadır. Elektronik platformlar üzerinden kullanıcıların tecrübe 

paylaşımı ürün kullanımından sağlanan fonksiyonlara ilişkin şeffaflığı artırarak ürün 
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güvenirliliğini yükseltmektedir. Çünkü insanlar üreticilerin tanıtım ve reklamlarda yaptıkları 

açıklamalardan daha çok ürünün sosyal medyada ya da elektronik platformlardaki diğer 

kullanıcıların tecrübelerine itibar etmektedir (Kotler, vd., 2017: 47-48). Ayrıca üreticiler satış 

sonrası üretici tüketicinin memnuniyetsizliğini anında öğrenerek ürün memnuniyetsizlikten 

kaynaklanan imaj bozulmasının daha geniş bir tüketici kitlesine yayılmasına mâni 

olunmaktadır.  

SONUÇ 

Ekonomide devamlı şekilde rekabet gücüne sahip olmak bütün firmalar için en büyük 

hedeflerden bir tanesidir. Çünkü piyasada rakiplere karşı rekabet üstünlüğü elde edildiğinde 

firmalar sürdürülebilir bir kar atışı ve büyüme sağlayabilirler. Bunun için firmaların yüksek 

bir rekabet gücüne sahip olmak için çok çeşitli stratejiler izledikleri görülmektedir. Ekonomik 

yapının özelliklerine uygun rekabet dinamiklerini en etkin şekilde ele geçiren firmalar 

piyasada rakiplerine karşı önemli üstünlük kurmaktadır. Bu bağlamda firmaların öncelikle 

ekonomik yapının özelliklerine göre kendilerine rekabet gücü kazandıracak dinamikleri etkin 

bir şekilde belirlemeleri büyük önem taşımaktadır.  

Son dönemde Endüstri 4.0 şeklinde ifade edilen yeni bir ileri ekonomik aşamaya gelindiği 

belirlenmektedir. Bu gelişme ekonomik yapıda önemli dönüşümlere yol açarken aynı 

zamanda firmalar açısından rekabet gücü elde etmeye yönelik stratejilerde büyük değişimlere 

neden olmaktadır. Çalışma kapsamında Endüstri 4.0 aşamasında ekonomide yaşanan 

dönüşümlerin rekabet gücü dinamikleri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Bu çerçevede 

Endüstri 4.0’ın ekonomik yapıda yarattığı dönüşümler üretim yapısı, pazarlama faaliyetleri ve 

yönetim sistemi üzerinden incelenmiş ve rekabet gücü dinamikleri üzerindeki etkileri 

belirlenmiştir. 

Üretim yapısındaki dönüşümler çerçevesinde firmaların fiyat dışı rekabet gücü elde etmek 

amacı ile daha çok müşteri isteklerini öne çıkaran bir strateji izledikleri belirlenmiştir. Bu 

kapsamda daha çok maddi olmayan kaynaklara dayalı olarak gerçekleştirilen esnek üretim 

sistemine sahip olmak önemli bir rekabet dinamiği olarak ortaya çıkmıştır. Ucuz iş gücü ya da 

doğal kaynak robotlar ve sentetik malzemelerin üretim sürecinde kullanılması ile önemini 

yitirmiştir. Öte yandan büyük hacme ve hiyerarşik organizasyona sahip üretim yapıları çok 

daha küçük ölçekte üretim yapan esnek sistemlere yerini bırakmıştır. Böylece bilgi yoğun 

girdi kullanımı ve esnek üretim sistemi rekabet gücünün önemli unsurları haline gelmiştir. 

Pazarlama faaliyetlerinde satış sürecini merkeze alan rekabet gücü dinamiklerinin satış 

sonrası sürece kaydığı görülmektedir. Böylece satış sürecinde reklam çalışmalarının ve ürün 

teslimatının ucuz ve etkin şekilde yerine getirilmesi yerine firmaların ürün kalitesi ve satış 

sonrası servis hizmetlerine daha çok önem vermeye başladıkları belirlenmiştir. Yeni dönemde 

dijital teolojilerdeki gelişmeler kaliteli ürün konsepti içinde müşteri isteklerini büyük oranda 

karşılamayı amaçlayan çabaların önemini artırmıştır. Bunun yanında yine dijital teknolojilerin 

sağladığı imkânlarla satış sonrası ürünlerin takibi ve yönlendirilmesinin kolaylaşması servis 

hizmetlerinde etkileşmeyi önemli bir rekabet dinamiği haline getirmiştir.   
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Yönetim sistemine yönelik anlayış da Endüstri 4.0 ile birlikte yeni rekabet gücü dinamiklerine 

yol açacak şekilde önemli değişimlere uğramıştır. Buna göre yeni dönemde dışa açık bir 

anlayışla yönetim yapısının oluşturulduğu görülmektedir. Böylece rekabet üstünlüğü getirecek 

değerli bilginin rakip firmalarla etkileşim artırılarak yaratılacak sinerji ile elde edilmesi temel 

hedef haline gelmiştir. Ayrıca tüketicilere firma yönetiminin bütün kademelerinde yer açılarak 

değer zincirini artıracak önemli bir faktör olarak kabul edilmiştir. Böylece rakip firma ve 

tüketicilerle etkileşim performansı rekabet gücü dinamiğinin en önemli unsuru olmuştur.  
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ÖZET 

Tek yıllık bir kültür bitkisi olan karpuz yaz aylarında severek tüketilen bir üründür. Karpuz 

aroması ve tadı itibariyle meyve olarak algılansa da aslında sebze türlerinden biridir. Bu 

çalışmanın amacı, Türkiye’de karpuz üretiminin yıllar itibariyle gelişimini ortaya koymak ve 

bölgelere göre değişimini değerlendirmektir. Dünyada karpuz her yıl yaklaşık 3 milyon ha 

alanda 100 milyon tonun üzerinde üretilmektedir. Dünya üretiminin yarısından fazlasına sahip 

olan Çin 1. sırada gelirken Türkiye ise 2019 yılında yaklaşık 4 milyon ton ile 2. sıradadır. 

2021 yılı verilerine göre ise Türkiye’de karpuz üretimi yaklaşık 3.5 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Bölgesel olarak karpuz üretim yoğunluğu en fazla Akdeniz ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ndedir. Karpuz üretiminde yıllar itibariyle, dönemsel ve bölgesel olarak 

fiyat dalgalanmaları bulunmaktadır. Araştırmalar serbest piyasa koşullarında oluşan karpuz 

fiyatlarının, üretim miktarını belirlemede etkisinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de geleneksel yöntemle yetiştirilen karpuzun 2022 yılı sezon fiyatı ₺1.59 olarak 

gerçekleşmiştir. Ancak organik ve iyi tarım yöntemiyle yetiştirilen karpuz daha yüksek 

fiyattan alıcı bulmaktadır. Nakliye maliyetlerinin yüksekliği de bu kapsamda ciddi bir 

sorundur. Karpuz, uzun süre depolanamayan bir ürün olduğundan çabuk pazarlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Karpuz, üretim, dış ticaret, fiyat, Türkiye 

 

WATERMELON PRODUCTION AND ITS DISTRIBUTION BY REGION IN 

TURKEY 

ABSTRACT 

Watermelon, which is a one-year culture plant, is a product that is consumed fondly in the 

summer months. Watermelon is perceived as a fruit due to its aroma and taste. However, it is 

actually one of the types of vegetables. Over 100 million tons of watermelon is produced on 

an area of approximately 3 million hectares in the world every year. China, which has more 

than half of the world's production, is in the first place. Turkey, on the other hand, ranks 

second with approximately 4 million tons in 2019. According to the data of 2021, watermelon 

production is approximately 3.5 million tons in Turkey. Regionally, production intensity is 

highest in the Mediterranean and Southeastern Anatolia Regions. There are seasonal and 

regional price fluctuations according to the harvest. Research shows that the watermelon 

prices formed in free market conditions have a very high effect on determining the amount of 

production. The season price of watermelon grown by the traditional method in 2022 was 

1.59 in Turkey. However, watermelon grown with organic and good farming methods finds 

buyers at higher prices. In this context, high transportation costs are also a serious problem. 

Watermelon should be marketed quickly because it is a product that cannot be stored for a 

long time.  

Keywords: Watermelon, production, foreign trade, price, Turkey 
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GİRİŞ 

Tarım geçmişten günümüze insanların ve hayvanların beslenme ihtiyacını karşılayan önemli 

bir sektördür. Yaş meyve ve sebze sektörü içerisinde önemli bir yer tutan karpuz su içeriği ve 

besin değeri yüksek lifli bir sebze türüdür. 

 

Karpuz, dünyanın sıcak bölgelerinde yetiştirilen (Sabahelkhier ve ark., 2011), Cucurbitaceae 

familyasından olan bir kabakgil bitkisidir (Dane ve Liu, 2007). Yaz aylarında taze olarak 

tüketilen karpuz; meyve suyu, kokteyl, nektar, jel, reçel, sos, turşu, bira vb. yapımında 

kullanılırken çekirdeği de çerez ve hatta bazı ülkelerde un yapımında kullanılmaktadır (Wani 

ve ark., 2006; Wani ve ark., 2011; Conto ve ark., 2011; Johnson ve ark., 2013).  

 

Türkiye, dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra yaklaşık 4 milyon ton üretim değeri ile 2. 

sıradadır. Türkiye’de karpuz, üretim, tüketim ve ülke ekonomisine sağladığı katkısı açısından 

sebzeler içerisinde ikinci sırada yer almaktadır (Naz ve ark., 2013; Özbay ve Çelik, 2016). 

Sebze tarımında önemli bir yere sahip olan karpuz bitkisi susuzluktan olumsuz 

etkilenmektedir. Karpuzun gelişme hızının yüksek, yetişme döneminin kısa olması ve 

meyvede % 90-92 oranında su bulunması nedeniyle yüksek verim düzeyine ulaşmak için, 

sulanması gerektiği bilinmektedir (Miller, 2002).Yetiştiriciliği yapılan bölgelerde karpuz, 

üreticiler için önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak diğer tarımsal ürünler gibi doğal koşullara 

bağlı olduğundan risk ve belirsizlik oldukça fazladır. Ürünün daha çok küçük ölçekli 

işletmeler tarafından yetiştirilmesi, üretim miktarı ve fiyat dengesinin korunamamasına ve 

üretim sezonunda aşırı fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır (Özgüven, 1983). Tarım 

ürünleri piyasalarında arzın, talep değişmelerine cevap verebilmesi için belirli bir süre 

gerekmektedir (Gürler, 2012). Serbest piyasa koşullarında karpuz fiyatlarının, üretim 

miktarını belirlemede etkisi çok yüksektir. Karpuz fiyatları, serbest piyasada bir önceki yılın 

fiyatlarına, üretim miktarına ve diğer faktörlere bağlıdır. Dünya karpuz üretiminde önemli bir 

yere sahip olan Türkiye’de, karpuz üretim planlamasına ve fiyat istikrarına önem verilmelidir 

(Özbay ve Çelik, 2016). Ayrıca mevsimsellik, doğal olaylar, hastalık-zararlı etkisi, pazarlama 

kısıtı vb. nedenlerden dolayı karpuzun pazar gücü de azalmaktadır. Atık durumuna düşen 

karpuzların kabuk, çekirdek ve etli kısımlarının işlenerek, en az besin madde kaybı ile yem 

olarak hayvan beslemede kullanılan katma değeri yüksek ve dayanıklı ürünler üretmek 

mümkündür (Terlemez ve Çerçi, 2019). Türkiye’de üretilen karpuzun yaklaşık %20’sinin 

pazarlanamadığından (Fish ve ark., 2009), yaklaşık 800 bin ton karpuz yok olmaktadır 

(Terlemez ve Çerçi, 2019). Dünya karpuz üretiminde önemli bir paya sahip olan Türkiye’nin, 

karpuzu gıda sanayisinde kullanımı sınırlıdır. Türkiye’de üretilen karpuz daha çok iç piyasada 

tüketildiğinden dış ticarette istenen düzeyde değildir (Akyıldız ve ark., 2017). Karpuz arzı son 

yıllarda 3,6 ile 4,2 milyon ton arasında değişmektedir. Tüketim ve yeterlilik açısından kişi 

başı tüketimi ise ortalama 50 kg olup, yeterlilik derecesi %100’ün üzerindedir. Dış ticaret 

payının düşük olması, iç tüketimde kişi başı tüketimin değişmemesi ve sanayide kullanımının 

düşük olması karpuz üretiminde gelişimi engellemektedir (Subaşı ve ark., 2011). 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de karpuz üretiminin yıllar itibariyle gelişimini ortaya koymak 

ve bölgelere göre değişimini değerlendirmektir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın ana materyalini Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) veri tabanından elde edilen ikincil veriler oluşturmaktadır.  
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Araştırmada; karpuz üretiminin dünyadaki durumu incelenmiş olup, Türkiye’nin karpuz dış 

ticareti ve bu ürünün yıllar itibariyle değişimi değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin 

karpuz üretimi (ekim alanı, üretim miktarı, verim), dış ticaret değerleri (ihracat miktarı, 

ihracat değeri, ithalat miktarı, ithalat değeri) ve bazı önemli kapuz üreticisi illerin 2021 yılı 

üretim miktarları ve önemi değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de 2022 karpuz üretim 

sezonuna yönelik piyasa fiyatları incelenmiştir.  

Verilerin yıllar itibariyle değişiminin belirlenmesinde basit indeks yöntemi kullanılmış olup, 

son yıllardaki değişimi yüzde (%) olarak verilmiştir. 

BULGULAR 

Dünya yaş meyve ve sebze sektörü içinde karpuz önemli bir yere sahiptir. Dünya’da karpuz 

üretim değerlerinde yıllar itibariyle dalgalanmalar görülmekle birlikte, üretim miktarında ve 

verimde önemli oranda artış söz konusudur. FAO verilerine göre 2011 yılında 3 205 283 ha 

olan ekim alanı, 2020 yılında %5 oranında azalarak 3 053 258 ha olarak gerçekleşmiştir. 

Karpuz üretim miktarı 2011-2020 yılları arasında %7 oranında artarak 101 620 420 tona 

ulaşmıştır. Karpuz verimi ise belirtilen yıllarda %13 oranında artarak 2020 yılın da 3 328 

ton/da olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Karpuz üretim miktarındaki artış üzerinde verim 

etkili olsa da, ekim alanındaki azalma dikkat çekmektedir. 

Tablo 1. Dünya’da karpuz verilerinin değişimi  

Yıl 
Ekim alanı 

(ha) 

İndeks 

(2011=100) 

Üretim 

miktarı (ton) 

İndeks 

(2011=100) 

Verim 

(ton/da) 

İndeks 

(2011=100) 

2011 3 205 283 100 94 572 765 100 2 951 100 

2012 3 129 889 98 96 155 723 102 3 072 104 

2013 3 153 604 98 97 531 754 103 3 093 105 

2014 3 166 586 99 99 221 379 105 3 133 106 

2015 3 176 994 99 100 991 382 107 3 179 108 

2016 3 198 574 100 102 353 050 108 3 200 108 

2017 3 105 808 97 100 976 202 107 3 251 110 

2018 3 123 777 97 100 892 295 107 3 230 109 

2019 3 097 952 97 101 068 433 107 3 262 111 

2020 3 053 258 95 101 620 420 107 3 328 113 

Kaynak: FAO, 2022 

Türkiye’de karpuz üretim değerlerine bakıldığında, 2005-2021 yılları arasında ekim alanında 

ve üretim miktarında bir azalma görülmüştür. TÜİK verilerine göre, 2005 yılında 1 165 460 

ha olan ekim alanı,  2021 yılında 729 485 ha olarak gerçekleşerek son 16 yılda %37 oranında 

bir azalma göstermiştir. Belirtilen yıllar arasında, karpuz üretim miktarı %13 oranında 

azalarak, 2021 yılında 3 468 717 tona gerilemiştir. 2000-2020 yılları arasında, karpuz verimi 

2020 yılında %41oranında artarak 4 466 ton/da olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2). Karpuz ekim 

alanlarındaki azalışın etkisi üretim miktarı üzerinde etkili olsa da, verimdeki artış ile birlikte 

üretim miktarındaki etkisi pek hissedilmemiştir.  
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Tablo 2. Türkiye karpuz üretiminin yıllar itibariyle değişimi 

    Yıl 
Ekim alanı 

(ha) 

İndeks 

(2005=100) 

Üretim miktarı 

(ton) 

İndeks      

(2005=100) 

Verim*  

(ton/da) 

İndeks 

(2000=100) 

2000 --- --- --- --- 3 159 100 

2005 1 165 460 100 3 970 000 100 3 406 108 

2010 956 598 82 3 683 103 93 3 850 122 

2015 935 458 80 3 918 558 99 4 174 132 

2016 919 927 79 3 928 892 99 4 253 135 

2017 904 884 78 4 011 313 101 4 314 137 

2018 863 610 74 4 031 174 102 4 348 138 

2019 833 657 72 3 870 515 97 4 404 139 

2020 740 345 64 3 491 554 88 4 466 141 

2021 729 485 63 3 468 717 87 --- --- 

Kaynak: TÜİK (2022); FAO (2022)  
*Verim değerleri FAO veri tabanından alınmıştır. 

 

Türkiye’nin karpuz dış ticaret değerlerinde yıllar itibariyle dalgalanmalar görülmekle birlikte 

önemli oranda artış söz konusudur. FAO 2020 yılı verilerine göre, 2000 yılında 10 904 ton 

olan ihracat miktarı 2020 yılında altı katının üzerine çıkarak 71 184 tona yükselmiş olup, 

ihracat değeri de yaklaşık on dört katına çıkarak $19 990 seviyesinde gerçekleşmiştir. Karpuz 

ithalat miktarı ise; belirtilen yıllar arasında 84 tondan 32 567 tona yükselerek önemli oranda 

artış göstermiştir (Tablo 3). Belirtilen yıllar arasında ithalat miktarına bağlı olarak ithalat 

değerinde de önemli ölçüde artış olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3. Türkiye karpuz dış ticaretinin yıllar itibariyle değişimi 

Yıl 

İhracat 

miktarı 

(ton) 

İndeks 

(2000=100) 

İhracat 

değeri 

(bin $) 

İndeks 

(2000=100) 

İthalat 

miktarı 

(ton) 

İndeks 

(2000=100) 

İthalat 

değeri 

(bin $) 

İndeks 

(2000=100) 

2000 10 904 100 1 351 100 84 100 22 100 

2005 15 722 144 4 016 297 249 296 50 227 

2010 35 029 321 6 272 464 5 731 6 823 1 006 4 573 

2015 54 833 503 12 552 929 27 814 33 112 3 463 15 741 

2016 47 815 439 10 762 797 23 974 28 540 4 292 19 509 

2017 23 270 213 6 026 446 35 060 41 738 5 604 25 473 

2018 57 500 527 16 540 1 224 62 374 74 255 5 421 24 641 

2019 63 265 580 12 635 935 86 989 103 558 6 478 29 445 

2020 71 184 653 19 990 1 480 32 567 38 770 4 757 21 623 

Kaynak: FAO, 2022 

Türkiye karpuz üretiminde 2021 yılı ekim alanlarında önde gelen bölgeler (12 bölge) başta 

Akdeniz (228 885 da) olmak üzere, Güneydoğu Anadolu (146 736 da), Ege (101 094 da), 

Doğu Marmara (60 074 da), Batı Anadolu (51 251 da), Batı Marmara (43 674 da) olarak 

sıralanmaktadır. Türkiye karpuz üretim alanlarının (ha) son yıllarda pek değişmediği, 2020 ve 

2021 yılı ekim alanlarına ait bölge sıralamasının aynı olduğu görülmüştür. Akdeniz 

Bölgesi’nde ekim alanlarının %2, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %7 oranında arttığı; Ege 

Bölgesi’nde %8, Doğu Marmara Bölgesi’nde %3, Batı Anadolu Bölgesi’nde %5 ve Batı 

Marmara Bölgesi’nde %16 oranında ciddi bir azalma olduğu belirlenmiştir. TÜİK 2022 yılı 

verilerine göre; 2021 yılı karpuz üretiminde ilk sırada Akdeniz Bölgesi (1 457 352 ton) 

gelirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi (487 652 ton), Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu ve 

Batı Marmara Bölgesi olarak sıralanmaktadır. 2021 yılı karpuz üretim miktarının Ege Bölgesi 
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(%10) ve Batı Marmara Bölgesi’nde (%6) azaldığı; Orta Anadolu Bölgesi’nde ise %14 

oranında artış gösterdiği dikkat çekmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4. Türkiye’de karpuz üretiminin bölgelere göre dağılımı 

Bölgeler 
                  Ekim alanı (da) Değişim 

(%) 

             Üretim miktarı (ton) Değişim 

(%) 2020 2021 2020 2021 

Akdeniz 225 245 228 885 2 1 452 448 1 457 352 --- 

Batı Anadolu 53 687 51 251 -5 207 612 212 139 2 

Batı Karadeniz 29 787 28 615 -4 166 275 163 465 -2 

Batı Marmara 52 094 43 674 -16 210 844 177 208 -6 

Doğu Karadeniz 58 58 --- 185 184 -1 

Doğu Marmara 61 645 60 074 -3 317 902 331 294 4 

Ege 109 938 101 094 -8 412 303 369 204 -10 

Güneydoğu Anadolu 136 960 146 736 7 469 924 487 652 4 

Kuzeydoğu Anadolu 12 311 11 400 -7 44 103 42 053 -5 

Orta Anadolu 21 905 21 766 -1 74 772 76 015 2 

Ortadoğu Anadolu 28 625 28 557 --- 113 681 129 776 14 

İstanbul 8 090 7 375 -9 21 505 22 375 4 

Kaynak: TÜİK,2022 

TÜİK 2022 yılı verilerine göre Adana, Türkiye karpuz üretiminde ilk sırada yer almaktadır. 

Türkiye karpuz üretiminin %20’si (689 212 ton) Adana ili tarafından gerçekleştirilirken; 

%13’ü Antalya, %7’si Mersin tarafından üretilmektedir. Bursa, Manisa, Diyarbakır, Samsun, 

Ankara, Şanlıurfa ve İzmir Türkiye’nin kavun üretiminde önde gelen diğer illerdir (Tablo 5).  

 

Tablo 5. Türkiye’de karpuz üretiminde önde gelen bazı iller (2021) 

İller Üretim miktarı (ton) Oran (%) 

Adana 689 212 20 

Antalya 451 431 13 

Mersin 253 357 7 

Bursa 194 456 6 

Manisa 121 874 4 

Diyarbakır 121 749 4 

Samsun 109 475 3 

Ankara 59 018 2 

Şanlıurfa 55 796 2 

İzmir 37 796 1 

Türkiye 3 468 717     --- 

Kaynak: TÜİK, 2022 

Karpuz yetiştirme yöntemine ve karpuzun türüne göre hâl fiyatları da değişiklik 

göstermektedir. Türkiye’de 2022 yılında geleneksel (konvansiyonel), iyi tarım ve organik 

tarım yöntemi ile yetiştirilen karpuz cinsine göre hâl fiyatları ve bu fiyatlara bağlı oluşan 

işlem hacmi Tablo 6’da verilmiştir. Bu fiyatlar Ticaret Bakanlığı’na bağlı Hal Kayıt Sistemi 

üzerinden 01.07.2022 tarihli bülten olarak yayınlanmıştır. Türkiye’de geleneksel yöntemle 

yetiştirilen çekirdeksiz karpuz fiyatı ₺1,59 ile ₺4,11 arasında değişirken iyi tarım ile 

yetiştirilen ₺1,97 ile ₺3,63 arasında değişmiş olup, organik tarım yöntemi ile yetiştirilen 

karpuz ise piyasada ₺1,82’ye alıcı bulmuştur (Tablo 6).  
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Tablo 6. Türkiye’nin karpuz piyasası 

Ürün cinsi Ürün yetiştirme yöntemi Ortalama fiyat (₺) İşlem hacmi (kg) 

Çekirdeksiz Geleneksel (konvansiyonel) 4,11 653 414 

Diğer Geleneksel (konvansiyonel) 1,59 24 102 423 

Çekirdeksiz İyi Tarım 3,63 584 768 

Diğer İyi Tarım 1,97 5 812 601 

Diğer Organik Tarım 1,82 31 400 

Kaynak: Anonymous, 2022 (Ticaret Bakanlığı Hâl Kayıt Sistemi) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karpuz, Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan ve ülke ekonomisine önemli katkı sunan, yaş meyve 

ve sebze sektörü içinde yer edinen önemli bir ihracat ürünüdür. Son yıllarda karpuzun dış 

ticaret değerleri önemli düzeyde artış göstermiştir. Türkiye’de hemen her ilde karpuz 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ancak en fazla ekim alanı ve üretim miktarına sahip olan bölge 

Akdeniz Bölgesi olup, bu bölgede Adana ili karpuz üretiminde ilk sırada gelmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Diyarbakır ili öne çıkarken İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara 

ili dikkat çekmektedir. Bölgeler itibariyle karpuz ekim alanlarında önemli oranda azalma 

olduğu belirlenmiştir. Girdi maliyetlerinin yüksek oluşu Türkiye’de karpuz üretimi için büyük 

bir tehlike oluşturmaktadır. Bu kapsamda üreticilerin desteklenmesi ve pazar gücünün 

artırılması sağlanmalıdır. Depolama sorunu yaşanan karpuzun çabuk pazarlanması ve üreticiyi 

tatmin eden fiyattan alıcı bulması önemlidir. Bu sorunların ortadan kaldırılması bakımından 

üreticiler arasında işbirliği ve örgütlenme sağlanmalıdır. Bu alanda Türkiye’de 

kooperatifleşme önemli rol oynamaktadır. Ayrıca piyasa fiyatları üzerinde arz etkili 

olduğundan, üretimde yaşanan mevsimlik ve dönemsel dalgalanmalar üreticiler açısından 

büyük bir sorundur. Kooperatifleşme ile birlikte bu sorunun da azalacağı düşünülmektedir.  

KAYNAKLAR 

Akyıldız, A., Polat, S., Ağçam, E. (2017) Konveksiyonel ve dondurarak kurutma 

yöntemlerinin karpuzun bazı kalite özelliklerine etkisi. GIDA (2017) 42 (2): 169-176. 

Anonymous (2022) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Hal Kayıt Sistemi (Bülten 

tarihi: 01.07.2022, 30.06.2022 tarihli veriler kullanılmıştır) Erişim linki: 

http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/FiyatDetaylari.aspx  Erişim tarihi: 20.12.2022 

Conto, L.C., Gragnani, M.A.L., Maus, D., Ambiel, H.C.I., Chiu, M.C., Grimaldi, R., 

Gonçalves, L.A.G. (2011) Characterization of crude watermelon seed oil by two 

different extractions methods. J. Am. Oil Chem. Soc., 88: 1709-1714. 

Dane, F., Liu, J. (2007) Diversity and origin of cultivated and citron type watermelon 

(Citrtullus lanatus). Genet Resource Crop Evolution, 54: 1255-1265. 

FAO (2022) Food and Agriculture Organization, Erişim linki: https://www.fao.org Erişim 

tarihi: 11.11.2022 

Fish, W.W., Bruton, B.D., Russo, V.M. (2009) Watermelon juice: a promising feedstock 

supplement, diluent, and nitrogen supplement for ethanol biofuel production. 

Biotechnology for Biofuels, 2: 18. 

Gürler, A.Z. (2012) Analitik Tarım Ekonomisi. Geliştirilmiş 2. Basım, Nobel Yay., Ankara. 

214 s. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 711

http://www.hal.gov.tr/Sayfalar/FiyatDetaylari.aspx
https://www.fao.org/


 

Johnson, J.T., Lennox, J.A., Ujong, U.P., Odey, M.O., Fila, W.O., Edem, P.N., Dasofunjo, K. 

(2013) Comparative vitamins content of pulp, seed and rind of fresh and dried 

watermelon (Citrullus lanatus). International Journal of Science and Technology, 2(1): 

99-103. 

Miller G (2002) Home and garden information center (Excerpted from Home Vegetable 

Gardening, EC 570, 2002). County Extension Agent, Clemson Universty, ABD, 

http://hgic.clemson.edu/factsheets/hgic 1325.htm. 

Naz, A., Butt, M.S., Pasha, I., Nawaz, H. (2013) Antioxidant indices of watermelon juice and 

lycopene extract. Pakistan Journal of Nutrition, 12(3): 255-260. 

Özbay, N., Çelik, Ş. (2016) Türkiye’de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon 

Gecikme Modeli ile İncelenmesi. KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(2), 141-146. 

Özgüven, A. (1983) Tarım Ekonomisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, sh. 175-178. 

Sabahelkhier, M.K., Ishag, K.E.A., Sabir Ali, A.K. (2011) Fatty acid profile, ash composition 

and oil characteristics of seeds of watermelon grown in Sudan. British Journal of 

Science, 1(2): 76-80. 

Subaşı, O.S., Aras, V., Aydın, A. (2011) Türkiye’de karpuz tarımı ve geleceği. Uluslararası 

Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı 27-30 Nisan, Eskişehir. 

Terlemez, F., Çerçi, İ.H. (2019) Pazarlama Dışı Olan Karpuzlardan (Citrullus lanatus) Hayvan 

Beslemede Kullanılabilecek Yan Ürünlerin Elde Edilmesi, Depolanması, Bazı Besin 

Madde ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri 

Dergisi 6(4): 835-844. 

TÜİK (2022) Türkiye İstatistik Kurumu, Erişim linki: 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr   Erişim tarihi: 14.12.2022  

Wani, A.A., Sogi, D.S., Grover Land Saxena, D.C. (2006) Effect of temperature, alkali 

concentration, mixing time and meal/solvent ratioon the extraction of watermelon seed 

proteins - a response surface approach. Biosyst. Eng., 94: 67-73. 

Wani, A.A., Sogi, D.S., Singh, P., Wania, I.A., Shivhared, U.S. (2011) Characterization and 

functional properties of watermelon (Citrullus lanatus) seed proteins. Journal of the 

Science of Food and Agriculture, 91: 113-121. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 712

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr


ONCOLOGICAL SURGERY IN VETERINARY MEDICINE 

 

Selvinaz YAKAN 

Assoc. Prof. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen University, Celal Oruç Animal Production School, 

Department of Animal Production and Technologies, Animal Health Department, Ağrı 

ORCID: 0000-0002-6274-9012 

 

ABSTRACT  

Oncologic surgery is a field that focuses on using surgery for cancer diagnosis, staging, and 

treatment. Oncological surgeons may perform palliative surgeries to help control the pain that 

the disease can cause and manage the patient's symptoms and side effects of cancer, as well as 

surgeries to remove cancerous tissue and organs if possible or to reduce tumor size. Whether a 

patient is a candidate for surgery depends on factors such as the type, size, location, grade, 

and stage of the tumor, as well as considerations of the patient's health, including age, 

physical fitness, and other medical conditions. In Oncological Surgery applications, other 

health indicators of the patient are examined and evaluated according to the size of the tumor, 

its location and whether it metastasizes, and it can be applied with open, laparoscopic or 

robotic surgery. However, not all cancer patients are suitable for surgery. For example; In the 

case of blood cancers (leukemia), there is no "mass" to be removed with surgery. In such 

cases, the doctor may choose a different treatment method. The condition of some patients 

(taking into account the location, size and other diseases of the tumor) may not be healthy 

enough to have surgery. In such cases, physicians may turn to other treatment methods 

according to the characteristics of the disease and the patient, or they may plan a future 

surgery and recommend the use of other treatment methods such as chemotherapy and 

radiotherapy beforehand. 

Keywords: Cancer, Oncology, Treatment 

VETERİNER HEKİMLİKTE ONKOLOJİK CERRAHİ 

 

ÖZET  

Onkolojik cerrahi, kanser teşhisi, kanserin evresinin tespiti ve tedavisi için cerrahiyi 

kullanmaya odaklanan bir alandır. Onkolojik cerrahlar, kanserli doku ve organların 

mümkünse çıkarmaya veya tümör boyutlarını küçültmeye yönelik cerrahilerin yanı sıra 

hastalığın neden olabileceği ağrıyı kontrol etmeye, hastanın kansere bağlı semptomları ve yan 

etkilerini yönetmeye yardımcı olmak için palyatif ameliyatlar da yapabilirler. Bir hastanın 

ameliyat için aday olup olmadığı, tümörün tipi, büyüklüğü, yeri, derecesi ve evresi gibi 

faktörlerin yanı sıra yaş, fiziksel uygunluk ve diğer tıbbi durumlar dahil olmak üzere hastanın 

sağlığına ilişkin konulara da bağlıdır. Onkolojik Cerrahi uygulamalarında hastanın diğer 

sağlık göstergeleri incelenir ve tümörün boyutuna, bulunduğu yere ve metastaz yapıp 

yapmadığına göre değerlendirilerek açık, laparoskopik veya robotik cerrahi ile uygulanabilir. 

Ancak, tüm kanser hastaları ameliyata uygun olmayabilir. Örneğin; kan kanserleri (lösemi) 
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durumunda, ameliyatla alınacak “kitle” yoktur. Bu gibi durumlarda doktor farklı bir tedavi 

yöntemi seçebilir. Bazı hastaların durumu (tümörün yeri, büyüklüğü ve diğer hastalıkları da 

göz önünde bulundurularak) ameliyat olacak kadar sağlıklı olmayabilir. Bu gibi durumlarda 

hekimler hastalığın ve hastanın özelliklerine göre diğer tedavi yöntemlerine yönelebilir veya 

ileri tarihe bir cerrahi planlayarak, öncesinde kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer tedavi 

yöntemlerinin kullanılmasını tavsiye edebilirler. 

Anahtar kelimeler: Kanser, Onkoloji, Tedavi  

 

INTRODUCTION 

Bone and soft tissue tumors are tumors arising from tissues such as bone, joint, cartilage in 

our body and tissues such as muscle, vein, nerve and adipose tissue called soft tissue. Tissues 

that become “cancerous” in bone and soft tissue tumors are called “sarcoma”. These tumors 

can be in the form of a palpable swelling or mass anywhere in our body. This mass may or 

may not be painful to touch. These tumors can occur at any age. This type of tumors can also 

be seen in patients with a known cancer disease and being treated. Examination of the 

swelling or mass noticed in the body is absolutely necessary. After the examination, a number 

of analyzes and tests may be requested by the physician. The area of swelling is examined 

with auxiliary imaging methods such as ultrasound, X-ray, MR and Tomography (Uyar et al., 

2006, Baykara, 2016). 

With the image in the examination results, an idea can be obtained about whether this 

swelling or tumor is “benign” or “malignant”. It may be preferable to follow up “benign” 

tumors at regular intervals. However, although the tumor is benign, it can sometimes press on 

the adjacent critical vessels and nerve tissues, and in this case, surgical removal may be 

preferred. How the follow-up and treatment will be done will be decided between the patient's 

owner and his doctor. “If the tumor is thought to be “malignant”; A piece called a “biopsy” is 

taken from the swelling or mass and examined with a microscope. A biopsy is not an 

operation. It is the process of taking a piece of the mass with a thin needle with the help of 

ultrasound or tomography. The removed part is sent for pathological examination. If the 

pathology result is "malignant", treatment planning can be done by chemotherapy, radiation 

therapy and surgical treatment methods separately or in combination (Acımadem Hastanesi, 

2022). 

GLIOMA 

Cells that grow uncontrollably in the skull area are called brain tumors. These tumors can 

form inside the brain as well as originate from the tissues around the brain and grow into the 

skull. Tumors located in the skull may show obvious symptoms depending on the increase in 

pressure. The most important symptoms of brain tumors are; severe headache, nausea and 

vomiting 
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In humans, the incidence of brain tumors increases as the world population ages. As with 

many types of cancer, there is no clear explanation for why brain tumors develop. According 

to studies on the relationship between brain tumors and age; As the world population ages, the 

incidence of brain tumors increases. However, brain tumors can be seen in any age group. 

Brain tumors can cause a decrease in the quality and duration of life, and should be intervened 

and treated under the control of a physician (Armstrong and Gilbert, 2000; Armstrong et al., 

2004). 

KIDNEY CANCER 

The main function of the kidney is to produce urine from waste materials after filtering the 

blood and to maintain the balance of some minerals in the blood. Kidney cancer is the 

abnormal growth of cells that perform their normal functions, losing their function and shape. 

Although there is no definite information about the causes of its occurrence, it is known that 

obesity increases the risk of kidney cancer. In addition, genetic, environmental factors, age are 

effective in the emergence of cancer. In the early stages, cancer can progress silently without 

any symptoms. Approximately 25-30% of kidney cancers are detected in the scans and tests 

performed for different reasons related to this region, while they do not show any symptoms 

in the early stages. For this reason, regular health check-ups are extremely important. Thanks 

to screening, a very high rate of success can be achieved in the treatment of kidney cancer that 

is caught at an early stage (Rosner, 2009).  

Treatment in kidney cancer may vary from animal to animal, the stage of the disease and the 

medical characteristics of the patient; It is planned according to different criteria that vary 

from animal to animal, such as the location of the tumor in the kidney, its size, degree and 

whether it has spread to different organs. However, surgery, in which the surgical removal of 

the tumor is aimed, is at the top of the treatment protocol. Particularly in small tumors, the so-

called partial nephrectomy, the surgery in which the kidney is preserved and only the tumor is 

removed, is accepted as the gold standard. This procedure can be done laparoscopically or 

robotically. In larger tumors, surgery is planned according to the location of the tumor in the 

kidney. If the tumor is in the central region of vascularization, it may be preferable to remove 

the entire kidney. However, if the tumor is located near the edges of the kidney, partial 

nephrectomy can be performed and the kidney can be preferred. In some patients who are not 

suitable for surgery, it may be possible to destroy the tumor with methods such as 

radiofrequency, ablation, and cryotherapy. Some drugs and chemotherapy that target 

cancerous tissues can be used in patients with metastases. In more advanced diseases, 

radiotherapy and renal artery embolization can be performed in order to increase the patient's 

quality of life and regress their symptoms (Acıbadem, 2022; Pavlovich et al., 2005).  

LYMPH CANCER (LYMPHOMA) 

Lymph cancer (lymphoma) is the uncontrolled growth of lymphocytes, which are the body's 

defense cells, by becoming cancerous. The most common places of lymph cancer; lymph 
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nodes. Lymph nodes are one of the body's most important defense mechanisms. Lymph nodes 

in the animal body are the most important part of the immune system that provides resistance 

against infections and diseases. Lymph nodes enlarge during infections. When the disease 

ends, it returns to its former dimensions. This is an indication of a perfectly normal 

mechanism. When lymphoma occurs, lymphocytes, the cells of the lymphatic system, break 

down and multiply, thereby creating more abnormal cells. Lymphomas are basically 

examined in two groups as Hodgkin and non-Hodgkin (non-Hodgkin). Although the 

symptoms of both may be similar, the type of lymphoma is decided according to a number of 

special cells that can be found in the examinations. It is very important to determine the type 

of lymphoma in order to determine the treatment options (Campanacci, 1999).  

Among the factors affecting the treatment decision in lymphoma; The type of lymphoma, the 

stage of the disease, the rate of growth and spread, the age of the patient, and other health 

problems of the patient can be counted. In some types of lymphomas that progress slowly and 

have no symptoms, the patient is checked at regular intervals for the progression of the 

disease, the appearance of symptoms and the need for treatment. In slow-progressing 

lymphomas with symptoms; chemotherapy, biological treatments (monoclonal antibodies) 

and radiotherapy can be used. Chemotherapy and biological (monoclonal antibodies) 

treatments are generally preferred in the treatment of rapidly progressing lymphoma. If 

necessary, radiotherapy can be added to the treatment. The treatment modalities used in cases 

where the disease is resistant to treatment or when the disease recurs after treatment; 

chemotherapy, biological treatments, radiotherapy, high-dose treatment and stem cell or bone 

marrow transplants and Car T Cell treatment. Car-T Cell therapy is currently an approved 

treatment method for B-cell Lymphoma. This type of treatment is based on transforming the 

immune system cells that do not recognize cancer into cells that recognize and fight cancer by 

changing the genetics of T cells, the main element of the cellular immune system. After 

lymphoma treatment is completed, patients are kept under close follow-up for up to 5 years, 

more frequently in the first 2 years, for the possibility of recurrence (Fletcher, 2002). 

BONE TUMORS 

As with tumors occurring in other parts of the body, structures formed as a result of 

uncontrolled growth and proliferation of some cells in bone tissues are called bone tumors. 

Bone density is the basis of bone health. Bone density reaches its highest level between the 

ages of 10 and 20, depending on the amount of calcium. From this age range, it is necessary to 

pay attention to nutrition, exercise and injuries in order to keep the bone density level stable. 

Since a bone tumor often progresses without symptoms, it is very important to see a doctor as 

soon as the pain shows symptoms or when there is a visible mass in the hand ((Campanacci, 

1999). 

What are the Bone Tumor Treatment Methods? 
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The most important point in the treatment of bone cancer is to save the patient's life. The 

secondary point is to protect the limbs. 

Bone Cancer Treatment 

In malignant bone tumors, besides surgical removal of the tumor, it is aimed to preserve the 

functions of the affected organ as much as possible; Radiation therapy (radiotherapy) can be 

used to prevent tumor recurrence, and drug therapy (chemotherapy) to control the spread of 

the disease to other organs. The treatment applied to the bone tissue in metastases does not 

change the general course of the patient's tumor. The aim is to increase the patient's quality of 

life by applying a treatment that allows the patient to return to daily life functions at the 

earliest period. While the treatment of patients with bone tumors 20 years ago was to 

amputate the limb with the tumor, now the limbs are largely protected with new treatment 

methods. Treatment of benign bone tumors depends on the type and stage. Benign bone 

tumors found in young animals may disappear spontaneously. In benign bone tumors, regular 

control and follow-up are more important than resorting to surgical methods. To apply for the 

surgical method; Conditions such as damage to the body by the tumor causing bone fracture, 

adversely affecting the growth of the bone, forming a shortness or curvature in the bone, a 

suspicion regarding the diagnosis and taking a sample from that region can be counted. The 

main purpose in the treatment of benign bone tumors is to monitor the tumor as much as 

possible, if the tumor has progressive damage to the bone structures, to protect the patient's 

own tissue and to remove the tumor from the body at a rate that will prevent it from recurring, 

and to fill the formed bone spaces with bone patches taken from the patient himself or from 

the bone bank (Greenspan et al. 2007; Heck, 2008). 

CONCLUSION  

As a result, it can be said that; tumor formation in animals, that is, cancer, can be formed in 

soft tissue, hard tissue and organs. With blood examinations, x-ray, ultrasound and biopsy, it 

is determined whether the tumor is benign or malignant and whether it metastasizes. 

Treatment is applied depending on whether it is benign or malignant. It is recommended at 

least once a year, especially for old animals. 
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ABSTRACT  

Neurological diseases are also seen in dogs. The most common symptoms of neurological 

diseases are limping, muscle atrophy, visual disturbances, balance disorders, limb weakness, 

parasites or lack of movement, cognitive decline, behavioral changes, including dementia. 

After the diagnosis of the disease, it can be treated medically or surgically. If the dog does not 

show normal movements as usual, if he has complex seizures, you should definitely take him 

to the veterinarian. Disease conditions requiring medical treatment such as polyneuropathy or 

polymyositis, myasthenia gravis, optic neuritis are immune-mediated diseases. If your dog has 

mixed seizures, it is also a medically treatable condition. Inflammatory diseases of the brain 

and spinal cord are also treated medically, and these diseases are meningo encephalitis, spinal 

hernias, and infectious diseases of the brain and spinal cord. Stroke and metabolic diseases 

can only be cured by medical treatment, without the need for surgery. Some diseases of dogs 

cannot be treated with medication. In some cases, medical intervention may be insufficient. 

Disc disease, brain tumors, some congenital diseases are called congenital diseases. Wobler 

syndrome, cerebellum prolapse, cerebellar hernia, also known as Chiari syndrome, 

hydrocephalus, dislocations and fractures in the spine. Veterinary clinics are constantly in 

service for neurological service appointments. Regardless of human or animal; Regardless of 

age, race, sex, gender, or type, sometimes neurological problems can occur in all of them. A 

veterinarian should be consulted immediately when you get a new pet into your home or if 

one of your other pet's siblings has difficulty in reaching the feed, if there is a clear 

developmental difference between itself and other animals, if you notice that it has not 

received basic training or has vision problems. 

Keywords: Neurology, Disease, Dog 

KÖPEKLERDE NÖROLOJİK HASTALIKLAR 

ÖZET  

Köpeklerde de nörolojik hastalıklar görülmektedir. Nörolojik hastalıkların en sık beliren 

belirtileri topallama, kas atrofisi, görme bozuklukları, denge bozuklukları, ekstremite 

zayıflığı, parazit ya da hareket eksikliği, bilişsel olarak düşüşün meydana gelmesi, demans 

dahil olmak üzere davranışsal değişiklikler nörolojik hastalıkların belirtileri arasında yer 

alıyor. Hastalık tanısının konulması ardından medikal ya da cerrahi olarak tedavi edilebilir. 

Köpek  her zaman ki gibi normal hareketler sergilemiyorsa, karmaşık nöbetler geçiriyorsa 

mutlaka veteriner hekime götürmeniz gerekiyor. Medikal tedavi gerektiren hastalık durumları 
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polinöropati ya da polimiyozit, myastenia gravis, optik nevrit gibi hastalıklar immun aracılı 

olan hastalıklardır. Köpeğinizin karışık nöbetler geçirmesi de medikal olarak tedavi edilebilen 

bir rahatsızlıktır. Beyin ve omuriliğin iltihaplı hastalıkları da medikal olarak tedavi ediliyor bu 

hastalıklar ise meningo ensefalit, omurga fıtıkları, beyin ve omuriliğin bulaşıcı olan 

hastalıklarıdır. İnme ve metabolik hastalıklar ameliyata gerek kalmadan yalnızca medikal bir 

şekilde yani ilaç tedavisi ile iyileştirilebilir. Köpeklerin bazı hastalıkları ilaç ile tedavi 

edilemez. Bazı durumlarda medikal müdahale yetersiz kalabiliyor. Disk hastalığı, beyin 

tümörleri, doğuştan gelen bazı hastalıklar bu hastalıklara konjenital hastalıklar ismi veriliyor. 

Wobler sendromu, beyincik sarkması, beyincik fıtığı diğer cerrahi ismi ile chiari sendromu, 

hidrosefali, omurgada meydana gelen çıkıklar ve kırıklar. Nörolojik servis randevuları için 

veteriner klinikleri sürekli olarak hizmet veriyor. İnsan veya hayvan fark etmeksizin; yaşı, 

ırkı, cinsi, cinsiyeti, türü ne olursa olsun hepsinde bazen nörolojik problemler karşınıza 

çıkabiliyor. Evinize yeni bir evcil hayvan aldığınızda ya da diğer evcil hayvanınızın 

kardeşlerinden bir tanesi yemine ulaşmakta güçlük çekiyorsa, diğer canlılar ile kendisi 

arasında bariz bir şekilde gelişim farkı görülüyorsa, temel eğitimleri alamadığını ya da görme 

problemleri yaşadığını fark ediyorsanız hemen bir veterinere hekime başvurulmalıdır.  

Anahtar kelimeler: Nöroloji, Hastalık, Köpek  

INTRODUCTION  

If the dog does not show normal movements as usual, if he has complex seizures, he should 

definitely be taken to the veterinarian. Disease conditions requiring medical treatment such as 

polyneuropathy or polymyositis, myasthenia gravis, optic neuritis are immune-mediated 

diseases. Mixed seizures are also a medically treatable condition. Inflammatory diseases of 

the brain and spinal cord can also be treated medically and these diseases; 

meningoencephalitis, spinal hernias, are infectious diseases of the brain and spinal cord. 

Stroke and metabolic diseases can only be cured by medical treatment, without the need for 

surgery (Braund, 2010; Braund and Vandevelde, 1979).   

NEUROSURGICAL CONDITIONS 

Some diseases of dogs cannot be treated with medication. In some cases, medical intervention 

may be insufficient. Disc disease, brain tumors, some congenital diseases are called 

congenital diseases. Wobler syndrome, cerebellum prolapse, cerebellar hernia, also called 

chiari syndrome, hydrocephalus, dislocations and fractures in the spine. Veterinary clinics are 

constantly available for neurological service appointments. Regardless of human or animal; 

Regardless of age, race, sex, gender, or type, sometimes neurological problems can occur in 

all of them. When you get a new pet into your home, or if one of your other pet's siblings has 

difficulty reaching food, if there is a clear developmental difference between itself and other 

creatures, if you notice that it has not received basic training or if you notice that it has vision 

problems, a veterinarian should be consulted immediately (Beşaltı et al., 2000; Cordya and 

Holliday, 1989). 
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CONGENITAL NEUROLOGICAL DISEASES IN ANIMALS 

There may be some congenital neurological diseases in animals. These diseases also affect the 

nervous system after a while. If these are not treated early, mental and physical damage can 

occur irreversibly. Disc herniation, which is more common in some dog breeds (Daschund, 

Basset, Poodle, Hound, Beagle, German Shepherd, Labrador, Weimeriner, etc.), can cause 

back and lower back pain. In addition, it causes imbalance in movements and sudden 

paralysis. Having this pain in your animals can cause a decrease in movements, while it also 

causes them not to be able to do the agile movements that they used to do. It can reflect things 

such as urinary incontinence, preferring quiet places more, and a decrease in appetite. In the 

case of more progressive disease, he becomes unable to use his feet. Urgent intervention is 

required in the face of such incidents. It can be treated after a correct diagnosis is made with 

the neurological examination and tests that the doctor will ask for (Beşaltı et al., 2000; 

Devecioğlu et al., 2002; Loew et al., 1969). 

WHAT ARE THE SYMPTOMS OF PARALYSIS IN A DOG? 

There are 5 different strokes in dogs. Loss of balance. Dogs can feel sick and sluggish days or 

hours before they have a stroke. Or it may feel completely normal. Stroke is a sudden 

problem. All movements of the dog are normal, but if he is walking and walking in a circle, it 

is a sign of trouble. If there are strange eye movements, loss of body control, lethargy or 

fainting, it means dogs can suffer a stroke. In such cases, a veterinarian should be consulted as 

soon as possible and the animal should be taken to the clinic. The answer to the question of 

what are the symptoms of neurological problems can be as follows; partial or complete 

paralysis, muscle weakness, partial or complete loss of sensation, unexplained pain, reduced 

alertness, seizures (Beşaltı et al., 2000; Hartley, 1963; LeCouteur and Grandy, 2000). 

DISRUPTION OF THE NORMAL ACTIVITY OF THE BRAIN 

There is a temporary abnormal electrical activity in the nerve cells, and the normal functions 

and activity of the brain are disrupted. This disease manifests itself with epileptic seizures. 

During the seizure, your dog collapses to the ground, convulsions and contractions occur. In 

addition, saliva accumulates in the mouth, urinary and fecal incontinence are also observed. 

The patient is unconscious. During the seizure, the dog's tongue may run inward and block the 

trachea. This condition is fatal. It is risky for a dog with epilepsy to be alone during any 

seizure. It's not good for the animal. Since it does not cause a physiological change, it is very 

difficult to diagnose during routine controls (Maxie and Youssef, 2007). 

ANIMAL SUFFERING FROM EPILEPSY 

It is very important to intervene immediately in a dog suffering from an epileptic attack. 

During a crisis, the tongue can run backwards and block the trachea. The tongue clogging the 

windpipe also causes choking. In such cases, the tongue should be protruded. Hard objects 

around should be removed so that the animal is not harmed during the fluttering. The dog 
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should be surrounded by soft items such as pillows or blankets. Care should be taken that the 

environment is not excessively bright (Olson, 1980; Packer and Volk, 2015; Seim and 

Withrow, 1982).  

DOGS AND NEUROLOGICAL DISEASES 

Dogs are also affected by a number of neurological disorders. Neurological disorders are 

when the brain and nerves surrounding the body are damaged and affected by this condition. 

The disease shows its effect gradually. It causes the leg to remain weak, and then there are 

situations such as not being able to stand up. If it is regularly checked by a veterinarian, the 

progression of the disease can be prevented. If the dog has difficulty walking, it may be a 

nervous problem (Braund and Vandevelde, 1979; McKee et al., 1989; Oliver and Lorenz, 

1993; Wagner, 1994).  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, 2022-2023 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesinde öğrenimine devam eden öğrencilerin zihinsel engelli bireylere yönelik tutum 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Erciyes Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören rastgele yöntemle seçilmiş 415 öğrenci gönüllü olarak 

katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları; Süngü (2012) tarafından geliştirilen ―Zihinsel 

Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği‖ ve Sosyo demografik bilgi formu şeklinde 

ayarlanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 20.0 paket programı ile 

yapılmıştır. Adaylara ilişkin kişisel bilgiler, envanter toplam puanları ve faktör puanları frekans 

(f) ve yüzde (%) değerleri tespit edilerek verilmiştir. Ölçeklerden elde edilen puanların 

karşılaştırılması için cinsiyet, engelliler ile ilgili ders alma durumu ve zihinsel engelli tanıdığı 

olma durumu değişkenlerine göre bağımsız T test istatistiği kullanılırken; yaş, sınıf düzeyi ve 

zihinsel engelli bireyler ile çalışmak ister misiniz sorularının karşılaştırmalarında tek yönlü 

varyans analizi(Lsd) test istatistiği kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmamız neticesinde spor 

bilimleri fakültesi öğrencilerinin ortalamanın üzerinde olumlu tutuma sahip oldukları 

belirlenmiştir. Ayrıca değişkenler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde ise öğrencilerin 

cinsiyet, sınıf, zihinsel engelli tanıdığı olma durumu, zihinsel engellilerle ilgili ders alma durumu 

ve zihinsel engelli bireylerle çalışmak isteme durumlarına göre anlamlı farklılık oluşturdukları 

saptanmıştır. Diğer yandan öğrencilerin yaş değişkenine göre yapılan araştırmada ise anlamlı 

farklılık oluşmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin ortalamanın üzerinde tutuma sahip olmasının 

sebebi sporun engelli bireyler üzerindeki faydaların gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 

saptandığı ve bu bilgilerin öğrencilere daha ilk sınıftan itibaren aktarılıyor olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. 

Anahtar kelimeler: Spor Bilimleri, Tutum, Zihinsel Engelli 

 

INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF 

SPORTS SCIENCES TOWARDS INDIVIDUALS WITH MENTAL DISABILITIES IN 

TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the attitude levels of students who continue their 

education at Erciyes University Faculty of Sport Sciences in the 2022-2023 academic year 

towards individuals with mental disabilities in terms of various variables. 415 randomly selected 

students studying at Erciyes University Faculty of Sport Sciences participated in the research 

voluntarily. Data collection tools in research; It was adjusted as ―Attitude Scale Towards 

Mentally Handicapped Children‖ and socio-demographic information form developed by Süngü 
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(2012). Statistical analyzes of the obtained data were made with the SPSS 20.0 package program. 

Personal information about the candidates, total inventory scores and factor scores were given by 

determining the frequency (f) and percentage (%) values. In order to compare the scores obtained 

from the scales, the independent T-test statistics were used according to the variables of gender, 

taking courses related to the disabled and having a mental disability; One-way analysis of 

variance (Lsd) test statistics were used to compare the questions of age, grade level and would 

you like to work with mentally retarded individuals. In conclusion, as a result of our research, it 

was determined that the students of the faculty of sports sciences had positive attitudes above the 

average. In addition, in the examinations carried out on the variables, it was determined that the 

students made a significant difference according to their gender, class, being acquainted with the 

mentally disabled, taking courses related to the mentally disabled and wanting to work with 

people with mental disabilities. On the other hand, in the study conducted according to the age 

variable of the students, it was determined that there was no significant difference. The reason 

why students have above-average attitudes may be due to the fact that the benefits of sports on 

individuals with disabilities were determined as a result of the studies carried out and this 

information was transferred to the students from the first grade. 

Keywords: Sport Sciences, Attitude, Mentally Disabled 

 

GĠRĠġ 

Engellilik, ortak günlük aktiviteler ve topluma katılım da dâhil olmak üzere bireyin yaşamının 

birçok önünü etkileyen karmaşık bir olgudur ve bireyin yaşam kalitesini etkiler. Tüm dünyada 

engelliliğin yaygınlık rakamları farklı kaynaklara göre değişmektedir. 2011 yılında, Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO), dünya nüfusunun %15'inin bir tür engellilikle yaşadığını ve bu 

yaygınlığın giderek arttığını rapor etmiştir (World Health Organization, 2011). Engellilik 

kavramının kesin bir tanımı yoktur. Uluslararası İşlevsellik, Özürlülük ve Sağlık 

Sınıflandırmasında (ICF, 2001) engellilik modeli, engellilik kavramını sağlık koşulları ve 

bağlamsal faktörler arasındaki etkileşimde bozulma, bu durumun günlük faaliyetler ve topluma 

katılım üzerindeki etkileri dahil olmak üzere çok faktörlü belirleyicilerin mevcudiyetini 

vurgulamaktadır (Moen vd., 2018). Engellilik tıp, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında ciddi 

sorunlardan biridir ve tarihi insanlığın başlangıcına kadar uzanır (WHO, 2011).  

İnsan bedeni ele alındığında birçok engellilik türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde bulunan 

zihinsel engellilik kişinin zeka seviyesiyle ilgili olan engellilik türüdür. Yapılan araştırmalarda, 

eğitilebilir zihinsel engelli çocukların zihinsel engellilerin yaklaşık yüzde 85‘ini oluşturmakta 

olduğu görülmektedir. Bu çocukların ilk olarak ilkokul seviyesinde akademik konularda eğitile 

bilirlik, toplumda kendi başına hayatını sürdürebilecek seviyede sosyal uyum, yetişkin seviyede 

mesleki yeterlilik alanlarında belirli oranlarda veya her türlü desteği alabilecek şekilde bir 

gelişme potansiyeline haiz oldukları belirtilmektedir (Özer, 2017). Bununla birlikte bu 

çocukların bir bölümü fiziki açıdan normal çocuklara birçok yönden benzerlik göstermekte ve 
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hemen hemen onlar kadar spora karşı ilgi ve isteği yanında birçok spor branşında da başarılı 

olabilirler (Güven, 1986). Aynı zamanda bu çocuklar üstün bir fiziksel güce sahip olmalarına 

rağmen bu güçlerini çoğu kez kontrolsüz bir süreç içerisinde olumsuz yönde kullanabilmekte ve 

saldırgan eğilimlere de dönüştürebilmektedirler (Kabak, 2019). 

Engelli öğrencilerin eğitimi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve 

Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Engelli öğrenciler 

genel eğitim sınıflarında, genel eğitim okullarındaki özel eğitim sınıflarında ve belirli engel 

türlerine (örn. görme engelliler, zihinsel engelliler) yönelik özel eğitim okullarında eğitim 

görmektedir. Engelli öğrencilerin büyük çoğunluğu (%74,2) kaynaştırma ortamında normal 

özellikteki akranlarıyla eğitim alırken, yüzde 25,8'i özel eğitim okullarında eğitim görmektedir 

(Tekin-İftar vd., 2021; Yakut, 2021). 

Engelli öğrencilerin normal okullara dahil edilmesi, son yıllarda Türkiye‘de (TekinIftar vd., 

2021) ve tüm dünyada (örneğin Avrupa için Schwab, 2020) hızla gelişmiştir. Genellikle bu 

durum, engelli öğrencilerin bulunduğu okulların sayısının artmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Türkiye'de, üniversitelerdeki özel eğitim bölümlerinin sayısının artmasından da anlaşılacağı gibi, 

tüm öğretmenleri engelli öğrencilerle çalışmaya hazırlamak eğitim sisteminin önceliği haline 

gelmiştir. Eğitim sistemindeki bu büyük değişikliğin zorluklarından biri, öğretmenleri yeni 

sorumluluklarına nasıl hazırlayacaklarını belirlemek ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

mümkün olan en iyi desteği sağlamaktır. Bu bağlamda, engelli bireylere yönelik eğitim 

uygulamalarında hangi değişkenlerin etkili olduğunu incelemek önemlidir. Önceki araştırmalara 

göre, engelli bireylere ve onların eğitimine yönelik öğretmen tutumları ve bu konudaki öz 

yeterlilik ve becerileri bu alandaki uygulamaların başarısı için önemli faktörlerdir (Alnahdi vd., 

2021; Mieghem vd., 2018;De Boer vd., 2011; Cate vd., 2018 ; Schwab, 2018; Malinen ve 

Savolainen 2016; Yada vd., 2019; Savolainen vd., 2020). 

Bir topluluk içerisinde engelli bireylerin varlık göstermesi onların toplumla birleşme sorununu 

ve gereksinimlerini meydana getirmektedir. Sosyal yaşamda gelişimleri normal şekilde seyreden 

kişilerin engeli bulunan bireylere nasıl baktıkları ve onları nasıl algıladıkları modern toplumların 

en mühim işaretlerinden birisidir (İlhan ve Esentürk 2015). Ayrıca, Hutton ve Baumeister, 

farkındalık seviyesinin yüksek olmasının tutum-davranış bağını kuvvetlendirdiğini ifade 

etmektedir. Fakat sosyal yaşamın her bir alanında yaratılacak farkındalık sayesinde sporun, 

zihinsel engeli bulunan kişiler üzerinde olumlu izler bırakması mümkün olacaktır (İlhan ve 

Esentürk 2015). 
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Sporun engelli bireyler üzerinde olumlu etkisinin olduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya 

konmaktadır. Bu bağlamda engelli bireylere yönelik tutumların onların spora katılım 

sağlamalarında önemli bir etken olacağı düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmamızın 

amacı spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin zihinsel engelli bireylere yönelik tutumlarının 

incelenmesidir. 

MATERYAL-METOD 

ÇalıĢma Grubu 

Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bu tarama modeli, ―…iki ve daha çok sayıdaki 

değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelleri‖ şeklinde tanımlanabilir (Karasar, 2015). 

Araştırma; Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören üniversite 

öğrencilerinin zihinsel engelli bireylere yönelik tutumlarının belirlenmesi konusunda durum 

tespiti yapılacağından dolayı betimsel nitelik taşımaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada katılımcılara yaptırılacak olan anketlerin uygulanması esnasında araştırmacılar 

tarafından adayların her birine geniş bir zaman dilimi içerisinde,  acele edilmeden,  gerekli 

açıklamalar yapılarak, katılımcılar için yeterli bir düzeyde değerlendirme süreci yaratılmaya 

çalışılmıştır.  

Ayrıca adayların rahat bir ortamda formları doldurmaları için uygun koşullar sağlanmıştır .  

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Süngü (2012) tarafından geliştirilen ―Zihinsel 

Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği‖  ve Sosyo demografik bilgi formu şeklinde 

ayarlanmıştır. 

Gönüllü Gruplarının OluĢturulması: 

Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülecektir. Çalışma grubunu tesadüfü yöntem ile seçilmiş 

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 415 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

Tablo1: Katılımcıların Sosyo Demografik Özellikleri 

 DeğiĢken N % 

Cinsiyet 
Kadın 215 51,8 

Erkek 200 48,2 

YaĢ 

18-20 150 36,1 

21-23 215 51,8 

24-26 42 10,1 
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26-üzeri 8 1,9 

Sınıf 

1.sınıf 39 9,4 

2. sınıf 44 10,6 

3. sınıf 210 50,6 

4.sınıf 122 29,4 

Zihinsel engelli yakınızınız 

var mı? 

Evet 124 29,9 

Hayır 291 70,1 

Engellilerle alakalı ders 

aldınız mı? 

Evet 160 38,6 

Hayır 255 61,4 

Zihinsel engelli bireyler ile 

çalıĢmak ister misiniz? 

Evet 213 51,3 

Hayır 55 13,3 

Kararsızım 147 35,4 

 

Sosyo-demografik Bilgi Formu  

Çalışmanın sosyo-demografik bilgi formu oluşturulurken, literatürdeki boş zaman tutum 

ölçeklerinin bulunduğu araştırmalar ve sosyo-demografik bilgi formları incelenmiş ve 

sporcularda tespit edilmek istenen özelliklerden oluşan bir havuz oluşturulmuştur. Daha sonra 

istatistik uzmanlarından yardım alınarak, sosyo-demografik bilgi formu oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu sosyo-demografik bilgi formu cinsiyet, yaş ve sınıf, zihinsel engelli yakınızınız 

var mı?, engellilerle alakalı ders aldınız mı?, zihinsel engelli bireyler ile çalışmak ister misiniz? 

bilgilerini elde etmek amacıyla 6 soru içermektedir. 

 

Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği 

Araştırmada verilerin toplanması amacıyla, araştırmacı tarafından oluşturulan ―Kişisel Bilgi 

Formu‖ ve Süngü (2012) tarafından geliştirilen ―Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum 

Ölçeği‖ kullanılmıştır. ―Yararlar‖, ―Duygular‖, ―Destekler‖, ―Kabul‖ ve ―Korkular‖ olmak üzere 

5 alt boyuttan oluşmaktadır. 12 olumlu, 9 olumsuz, toplam 21 maddeden oluşan bu ölçeğin 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .86‘dır. Ölçeğin bu çalışma için hesaplanan Cronbach 

Alpha katsayısı .88‘di. Alpar (2012)‘a göre .80-1.00 arası Cronbach Alpha değerine sahip bir 

ölçek, yüksek güvenirliğe sahiptir. 

 

Verilerin Analizi 

Adaylara ilişkin kişisel bilgiler ve envanter toplam puanları ve faktör puanları frekans (f) ve 

yüzde (%) değerleri tespit edilerek verilmiştir. Ölçeklerden elde edilen puanlarının dağılımlarını 

belirlemek için Kolmogrov Smirnov ve Çarpıklık Basıklık değerleri incelenmiştir. Elde Edilen 

sonuçlar verilerin dağılımı +/-2 aralığında tespit edilmiştir. Cooper-Cutting (2010) çarpıklık ve 
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basıklık değerlerinin ± 2 aralığında olması normallik açısından uygun bir durum şeklinde 

yorumlamaktadır. Bu sonuçlara göre elde edilen verilerin karşılaştırılması için parametrik test 

istatistikleri kullanılmıştır. Ölçeklerden alınan puanların ikili karşılaştırılmasında bağımsız T 

testi kullanılırken, üç veya daha fazla değişkenin karşılaştırılmasın tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi istatistiği sonucunda anlamlı farklılık tespit edilen alt 

boyutlarda ikili karşılaştırma için homojen dağılım gösteren ve grup sayıların eşit olmadığı ikili 

karşılaştırmalarda kullanılan LSD test istatistiği kullanılmıştır 

BULGULAR 

Tablo 2. Öğrencilerin Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanların 

Betimsel Ġstatistiği  

 

Ölçek N Minimum Maksimum X±SS Skewness Kurtosis 
Kolmogorov- 

Smirnov 

Yararlar 
415 1,22 5,00 3,67±0,65 -,490 ,364 ,000 

Duygular 415 1,00 5,00 3,94±0,76 -,773 ,884 ,000 

Destekler 415 1,00 5,00 3,02±0,69 ,591 -,082 ,000 

Kabul 415 1,50 5,00 3,64±0,51 -,914 1,012 ,000 

Korkular 415 2,00 4,00 2,90±0,52 -,438 -,160 ,000 

 

Tablo 2. incelendiğinde öğrencilerin zihinsel engelli bireylere yönelik tutum ölçeği alt başlıklarından 

yararlar alt boyut ortalamasının 3,67±0,65,  duygular alt boyutunun 3,94±0,76,  destekler alt 

boyutunun 3,02±0,69, kabul alt boyutunun 3,64±0,51 ve korkular alt boyutunun 2,90±0,52 olduğu 

tespit edilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Tutum Ölçek 

Puanlarının KarĢılaĢtırılması  

 

Ölçek Cinsiyet N X±SS t p 

Yararlar Kadın 215 3,75±0,63 
2,547 ,011 

Erkek 200 3,59±0,67 

Duygular Kadın 215 3,95±0,72 
,378 ,704 

Erkek 200 3,93±0,81 

Destekler Kadın 215 3,03±0,70 
,356 ,722 

Erkek 200 3,01±0,68 

Kabul 
Kadın 215 3,67±0,51 

1,295 ,196 
Erkek 200 3,60±0,52 

Korkular 
Kadın 215 2,91±0,54 

,473 ,637 
Erkek 200 2,89±0,49 
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Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre engelli bireylere yönelik tutum 

ölçeği alt boyunlarından yararlar alt boyutunda anlamlı ilişki tespit edilirken(p<0.05);  duygular, 

destekler, kabul ve korkular alt boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 

Tablo 4. Öğrencilerin YaĢlarına Göre Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Tutum Ölçek 

Puanlarının KarĢılaĢtırılması  

Ölçek  YaĢ N X±SS f p Fark(Lsd) 

Yararlar 

18-20       150 3,72±0,68 

,459 ,711 - 
21-23       215 3,65±0,65 

24-26      42 3,63±0,61 

26-üzeri     8 3,65±0,64 

Duygular 

18-20       150 4,06±0,69 

2,340 ,073 - 
21-23       215 3,85±0,81 

24-26      42 4,01±0,71 

26-üzeri     8 3,83±0,89 

Destekler 

18-20       150 3,08±0,70 

,934 ,424 - 
21-23       215 2,98±0,67 

24-26      42 3,07±0,77 

26-üzeri     8 2,88±0,64 

Kabul 

18-20       150 3,66±0,50 

,823 ,481 - 
21-23       215 3,60±0,53 

24-26      42 3,67±0,47 

26-üzeri     8 3,81±0,50 

Korkular 

18-20       150 2,92±0,52 

,214 ,887 - 
21-23       215 2,89±0,51 

24-26      42 2,89±0,57 

26-üzeri     8 2,81±0,53 

 

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin yaş değişkenine göre zihinsel engelli bireylere yönelik tutum 

düzeyleri arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 
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Tablo 5. Öğrencilerin Sınıflarına Göre Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Tutum Ölçek 

Puanlarının KarĢılaĢtırılması  

 

Ölçek Sınıf N    X±SS f p Fark(Lsd) 

Yararlar 

1.sınıf 39 3,64±0,70 

,188 ,904 - 
2. sınıf 44 3,65±0,71 

3. sınıf 210 3,70±0,66 

4.sınıf 122 3,65±0,60 

Duygular 

1.sınıf 39 4,04±0,67 

,479 ,697 - 
2. sınıf 44 4,00±0,92 

3. sınıf 210 3,93±0,81 

4.sınıf 122 3,89±0,64 

Destekler 

1.sınıf 39 3,18±0,74 

3,112 ,026 

1>2 

1>4 

3>4 

2. sınıf 44 2,87±0,65 

3. sınıf 210 3,09±0,67 

4.sınıf 122 2,91±0,70 

Kabul 

1.sınıf 39 3,60±0,53 

,123 ,946 - 
2. sınıf 44 3,62±0,50 

3. sınıf 210 3,65±0,52 

4.sınıf 122 3,64±0,49 

Korkular 

1.sınıf 39 2,82±0,49 

,578 ,630 - 
2. sınıf 44 2,94±0,45 

3. sınıf 210 2,92±0,55 

4.sınıf 122 2,88±0,50 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerim sınıf değişkenine göre zihinsel engelli bireylere yönelik 

tutum ölçeği alt boyunlarından destekler alt boyutunda anlamlı ilişki tespit edilirken(p<0.05); 

yararlar, duygular, kabul ve korkular alt boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05 

Tablo 6. Öğrencilerin Zihinsel Engelli Tanıdığı Olma Durumuna Göre Zihinsel Engelli 

Bireylere Yönelik Tutum Ölçek Puanlarının KarĢılaĢtırılması  

 

Ölçek 

ZE 

Tanıdığınız 

Var Mı? 

N X±SS t p 

Yararlar Evet 124 3,83±0,56 
3,155 ,001 

Hayır 291 3,61±0,68 

Duygular Evet 124 4,09±0,60 
2,711 ,002 

Hayır 291 3,87±0,81 
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Destekler Evet 124 3,02±0,68 
,033 ,974 

Hayır 291 3,02±0,69 

Kabul 
Evet 124 3,70±0,43 

1,603 ,081 
Hayır 291 3,61±0,54 

Korkular 
Evet 124 2,91±0,51 

,289 ,770 
Hayır 291 2,90±0,53 

 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerim ZE tanıdığınız var mı? değişkenine göre zihinsel engelli 

bireylere yönelik tutum ölçeği alt boyutlarından yararlar ve duygular alt boyutlarında anlamlı 

ilişki tespit edilirken(p<0.05); destekler, kabul ve korkular alt boyutlarında anlamlı ilişki tespit 

edilememiştir.( p>0.05) 

Tablo 7. Öğrencilerin Engellilerle Ġlgili Ders Alma Durumlarına Göre Zihinsel Engelli 

Bireylere Yönelik Tutum Ölçek Puanlarının KarĢılaĢtırılması  
 

Ölçek 

Engellilerle 

Ġlgili Ders 

Aldınız Mı? 

N X±SS t p 

Yararlar Evet 160 3,80±0,66 
3,198 ,001 

Hayır 255 3,59±0,64 

Duygular Evet 160 3,96±0,78 
,437 ,663 

Hayır 255 3,93±0,75 

Destekler Evet 160 3,03±0,75 
,151 ,876 

Hayır 255 3,02±0,65 

Kabul 
Evet 160 3,70±0,47 

2,126 ,030 
Hayır 255 3,59±0,53 

Korkular 
Evet 160 2,84±0,48 

-1,851 ,058 
Hayır 255 2,94±0,54 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerim Zihinsel Engellilerle İlgili Ders Aldınız Mı? değişkenine 

göre zihinsel engelli bireylere yönelik tutum ölçeği alt boyutlarından yararlar ve kabul alt 

boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilirken(p<0.05); duygular, destekler, ve korkular alt 

boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 

 

 

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 732



Tablo 8. Öğrencilerin Zihinsel Engelli Bireylerle ÇalıĢmak Ġsteme Durumlarına Göre 

Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Tutum Ölçek Puanlarının KarĢılaĢtırılması  

 

Ölçek  

ZE 

Bireylerle 

ÇalıĢmak 

Ġster 

Misiniz? 

N X±SS f p Fark(Lsd) 

Yararlar 

Evet 213 3,86±0,67 

25,135 ,000 

1>2 

1>3 

2<3 
Hayır 55 3,26±0,55 

Kararsızım 147 3,55±0,57 

Duygular 

Evet 213 4,07±0,80 

7,279 ,000 

1>2 

1>3 

 
Hayır 55 3,73±0,67 

Kararsızım 147 3,83±0,71 

Destekler 

Evet 213 3,12±0,78 

4,716 ,009 
1>2 

1>3 
Hayır 55 2,85±0,55 

Kararsızım 147 2,95±0,57 

Kabul 

Evet 213 3,77±0,46 

17,071 ,000 
1>2 

1>3 
Hayır 55 3,48±0,55 

Kararsızım 147 3,49±0,51 

Korkular 

Evet 213 2,87±0,51 

1,106 ,332 - Hayır 55 2,90±0,51 

Kararsızım 147 2,95±0,53 

 

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerim zihinsel engelli bireylerle çalışmak ister misiniz? 

değişkenine göre zihinsel engelli bireylere yönelik tutum ölçeği alt boyutlarından yararlar, 

duygular, destekler ve kabul alt boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilirken(p<0.05); korkular alt 

boyutunda anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 

SONUÇ 

Çalışmamız doğrultusunda Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 

öğrencilerin zihinsel engelli bireylere yönelik tutum düzeyleri çeşitli değişkenler dâhilinde 

incelenmiştir. Elde ettiğimiz veriler şu şekilde sunulmuştur; 

Araştırmamız neticesinde spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin ortalamanın üzerinde olumlu 

tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca değişkenler üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde 

ise öğrencilerin cinsiyet, sınıf, zihinsel engelli tanıdığı olma durumu, zihinsel engellilerle ilgili 

ders alma durumu ve zihinsel engelli bireylerle çalışmak isteme durumlarına göre anlamlı 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 733



farklılık oluşturdukları saptanmıştır. Diğer yandan öğrencilerin yaş değişkenine göre yapılan 

araştırmada ise anlamlı farklılık oluşmadığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin ortalamanın üzerinde tutuma sahip olmasının sebebi sporun engelli bireyler 

üzerindeki faydaların gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde saptandığı ve bu bilgilerin 

öğrencilere daha ilk sınıftan itibaren aktarılıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Diğer yandan öğrencilerin engelliler ile ilgili ders alma durumlarına göre yapılan incelemede 

ders alan öğrencilerin daha fazla tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen çeşitli 

dersler ve etkinliklerin öğrencilerin engelli bireylere yönelik olumlu yönde etki gösterdiği 

görülmüştür. 

ÖNERĠLER 

Engelli bireyleri tanımaya yönelik etkinlikler artırılabilir. 

Düzenlenecek çeşitli organizasyonlar sayesinde engelli bireyler ile normal bireylerin 

sosyalleşmesi sağlanabilir. 

Spor bilimlerinde engellilere yönelik derslerin sayısı ve ders saati artırılabilir. 
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ABSTRACT 

In this  paper,  completeness,  minimality and basisness properties  of the eigenfunctions of a 

discontinuous Sturm- Liouville problem with transmission conditions including spectral 

parameter on boundary conditions are studied.  

Keywords: Basisness, Spectral Parameter, : Sturm-Liouville Operator. 

 

INTRODUCTION 

In this study, we consider a Sturm–Liouville equation 

                                                 1 2 2 3, , , ,u p u q u u                                 

(1.1)  

with the  boundary conditions                     

        11 21 1 12 22 1u u         (1.2) 

        11 21 3 12 22 3 ,u u         (1.3) 

  

and the transmission conditions  

    2 20 0 ,u u     (1.4) 

        2 2 1 2 20 0 ,u u u           (1.5) 
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where  is a complex parameter,  
2

1

1
p

p
  for  ,a c  ,  

2

2

1
p

p
  for  , ,c b   q  a 

real valued function which is continous on  ,a c  and  ,c b has a finite limits 

   
0

0 lim
x c

q c q 
 

  and  , , , , 1,2i ij ij ip i j    are real numbers. We suppose that 

1 11 12 21 22 ,      2 11 22 12 21.       

In this note, we study minimality, completeness and basisness properties of the eigenfunctions 

of discontinuous spectral problem (1.1)-(1.5). The Sturm Liouville operators with linear and 

nonlinear dependence on the spectral parameter arise in various problems of mathematics as 

well as in applications (see Fulton (1977), Kapustin and Moisseev (1997),   Gulmamedov and 

Mamedov (2006), Shkalikov (1983), Kobayashi (1989), Luikov and Mikhailov(1965)  ). The 

spectral problems with discontinuous coefficient and with the transmissions conditions has 

been discussed in Akdoğan and etc.  (2005), Mukhtarov and  Kadakal (2006).  In  the 

continuous case, the basisness properties of the eigenfunctions have been discussed in   

Mamedov (1997), Mamedov (2006). 

 

THEORICAL FORMULATION OF THE OPERATOR  

To investigate the basis properties of eigenfunctions of  the boundary problem (1.1)-

(1.5).  We determine a special Hilbert space and we mark this space  by    3

2 ,H L a b   

and  Hilbert space of all elements  

 

   

1 1

2 2

3 3

, .

u v

u v
u v

u v

u v

    
   
    
   
      
   

 

Moreover,    scalar  product is defined as:

 

         2 2

1 2 1 1 2 2 3 3

1 2 1

1 1 1
, , , 1,2,3 ,

c b

j j

a c

u v p u v d p u v d u v u v u v u v j     
  

       

 

where         
1 22, 2,, , , .u L a c v L c b     

In the space H , we regarding the problem (1.1)-(1.5). Let T  be an operator defined 

by the formula  

 

   

   

   

   

11 1 12 1

11 3 12 3

2 2 20 0

p u q u

u u
Tu

u u

u u

 

   

   

  

  
 

 
 
       

 

on the domain  
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1 2 3 1 2 2 3

2 2 1 3 2 2
0

1 11 1 12 1 2 11 3 12 3 3 1 2

| , , , , , , , ,

lim , , , 0 0 ,

, ,

x

u u u u u u u u AC

u u u L u uD T

u u u u u u u u

         

     

         



    
 

        
 

     

. 

 

Here  (1.1)-(1.5) is an eigenvalue problem for the operator  .T  Namely, 

 Tu u . 

The eigenvalues of the spectral problem (1.1)-(1.5) with multiplicity coincide with the 

eigenvalues of the operator .T Clearly, each of the eigenfunctions 0 1, ,.., hu u u  corresponding 

to the same eigenvalue of the (1.1)-(1.5) coincides with the eigenfunctions 0 1, ,.., hu u u   

corresponding to the same eigenvalue of the operator where  

             21 1 22 1 21 3 22 3 1 2| , , , 0,1,2..., .k ku u u u u u u k h                

(see  details Shkalikov (1983) -Lemma 1.4). 

 

MAIN RESULTS 

In this section, we investigate the cases 1 2 20, 0, 0.      

Theorem 3.1. T  is selfadjoint operator in the domain   D T  of the Hilbert space .  

All eigenvalues of the problem (1.1)-(1.5) are real.  

Proof. Lemma 1.5 in  Shkalikov (1983) says that   D T  is everywhere dense in the  

space. According to Akdoğan and etc.  (2005),  the operator T is symetric. T  has discrete 

spectrum. Thus, there exists a number  such that   .R T I H   Hence , T  is selfadjoint in 

.H                                                                                                                                                

 

Theorem 3.2.  In the space   3

2 1 3,H L    ,  the eigenfunctions of  T generate an 

orthonormal basis. 

Proof. According to Akdoğan and etc.  (2005),  T has countable many real 

eigenvalues  
0n


 . Therefore, T I is invertible in  Hilbert space except for the isolated 

eigenvalues. Especially, for 0,  the bounded selfadjoint operator 1T  is defined in .H   
1T 
  

is compact operator. Because,  all of the most countable eigenvalues converge to 0 at infinity. 

Applying  Hilbert –Schmidt Theorem, eigenfunctions of the operator T  are obtained. So, the 

eigenfunctions of the operator T  generate an orthonormal basis in .H                                     
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Corollary 3.3.  For the case  1 20, 0,    remainder system of eigenfunctions 

  
0nu 


 of  (1.1)-(1.5) is a complete and minimal system of  2 1 3,L    which is  omitted  

three elements from them. 

 

Proof.  According to Theorem 3.2. and to Lemma 2.1. are proved  in Shkalikov 

(1983).  

By applying a similar method it is shown that in the cases 1 20, 0    and 1 20, 0   , 

The eigenfunctions of the operator corresponding to the (1.1)-(1.5) boundary problem 

generate an orthonormal basis in    2

2 1 3,H L    . For the cases 1 20, 0   or 

1 20, 0   the complementray systems of e   
0nu 


of the  problem (1.1)-(1.5) are 

complete and minimal systems in  2 1 3, .L                                                                                                                                                                                                 
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ABSTRACT 

The word Mana made a first shy appearance under the pen of Captain Cook in the report of 

his third trip in the Pacific. His exploration did not gain much currency until the end of the 
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19
th

 century. In the late 19
th

 and early 20
th

 century, Mana became a language and culture of 

the warm southern waters of the Pacific through its more scientific exploration. Mana has 

been discussed as an ancient culture and its relationship with the cold waters of the North 

Atlantic and its Germanic language. The use of Mana by scholars of medieval Scandinavia is 

a definite myth. Scholars between 1878 and 1904 translated Mana from a glossed item of 

exotic narrative terminology into a category of worldwide application. It becomes a discipline 

of religious study. The invention of Mana as a categorized vulnerable application in medieval 

northern Europe was due to scholarly dissatisfaction with the ruling processing in the sciences 

distributing with religion in intellectualist terms which implied a negotiable definition of 

religion. The belief in a spiritual being, animism, was considered a protoscience that could 

explain the universe. Edward B. Tylor was a renowned scholar for his book Primitive Culture. 

He agreed with animism and finally successfully shaped a theory of religion. Mana becomes 

Tylor's theory as the Mana of the Melanesians. Scholar such as Muller was another character 

who worked for the transformation of Mana and brought it to the audience. He expressed 

Mana as an impersonal power of Melanesian religion and an etic category. His two steps for 

the progress of this culture were associated with Robert. R. Marett. The paper's objective is to 

discuss Mana as a culture of power and religion and its transformation by many scholars. 

Documentary analysis is its methodological process to introduce the paper.  

Keywords: Captain Cook, Linguistic Approach, Literature, Mana Aboriginal Language, 

Primitive Culture, Mana of the Melanesian, Hawaiian, Tahitian Culture, Spirituality, Energy, 

Circle, Polynesian Identity, Power of the Mother Nature, Culture of Originality, Right 

Actions, Island of Moloka'i, Haleakala Volcano, the King Kamehameha, Society Islands, God 

Ku and Lono, Sexuality and Aggressiveness, Māori Culture, Religious Evolution, The 

Believes in Spiritual Being, Pre-Animism, War versus Peace, Mana as Counter Part, Mana as 

a Collectivists and Personal Wisdom, Mana as a Shame, Ridicule, Slickness of Pathway, New 

Zealand, Mana as a Globe in  Māori Term, Teaching, Wellbeing of Mana, Taiaha, Te Rurehe 

the Chief,  Urewera Bush Tribe Community, Dishing out of Fatality, Dishing out of 

Treasures,  Ngāti Kahungunu Fighters, Pre-animism, Scholar Mircea Eliade, Scholar Ian 

Hogbin, Wakan, Orenda, Primitive World, Supernatural Force, Oceanic Culture, Magic, 

World of Warcrafts, Star War, Combination of Wealth-War-Life-energy-Charisma-Good 

Fortune-Reputation, Science-Fiction, Avatar, Savage.  
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INTRODUCTION 

Mana
1
 is a form of spirituality, culture, value, and pedagogy from the perspective of Hawaiian 

and Tahitian culture. It is a universal healing power in the north, as the north is always the 

epicentre of aboriginal cultural width. It is a culture that has a touch with every aboriginal 

feature, such as it is the foundation of the Polynesian culture
2
. It is especially in Polynesian, 

Melanesian, and Māori beliefs) pervasive supernatural or magical power. It is the power of 

mother nature to protect Aboriginal culture, diversity, and their existence in many regions on 

earth. Therefore, it has been said that Mana in the north is a term for the culture and the 

healing power of the original habitants of the world who are the children of mother nature. It 

has many things as the secret of aboriginality. It is a source, intentional force, and possession 

of energy
3
. Mana, according to scholars, is a term or a subject or an identity that explains the 

origin of the religion.
4
 It has supernatural phenomena, an unfriendly stigma, and a scared part. 

The discussion of mana culture can also describe fantasy. Mana's quality and atmosphere can 

not be individualistic but a collective culture of the world of Aboriginal prodigies. 
5
Mana has 

been explained as a divine power and settling approach in Hawaiian and Tahitian cultures. 

According to them, it is either a gain or a loss throughout the action and both international and 

external forcible power centers that can create a vision and mission for aboriginality. It is an 

art, literature, and linguistic juncture of the natural people of the earth. 

Examples of Mana are 
6
"the top rim of the Haleakala volcano on the island of Maui and the 

Taputapuatea marae on the island of Raiatea in the Society Islands." It was a tradition and 

belief by the ancient Hawaiian that the island of Moloka'i owns the ritual mana. 
7
Before the 

amalgamation of Hawaii by King Kamehameha, 1
st
 wars were continuing for the ownership 

of the island Moloka'i and its south shore fishponds, which survived until the late nineteenth 

century. Mana's tradition and power can be obtained through the right actions
8
. Mana has 

                                                            
1 Mana Culture’s Story. Paragraph 5th.  
2 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Polynesian Culture. Paragraph 1st.  
3Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Polynesian Culture. Paragraph 1st.  
4 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Polynesian Culture. Paragraph 2nd.  
5 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 1st.  
6 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 2nd.  
7 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 3rd.  
8 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 4th.  
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been explained by ancient Hawaiian as a sensual subject or aggressiveness. It has been 

mentioned that nature is Manichaean, a dualistic and has a counterpart for balance. That 

balance has been set up between the gods Ku
9
 and Lono

10
. This is how the two paths, war 

versus peace, have been set up by the war god Ku and the God of peace, Lono. 
11

Ku is a god 

of war and politics who offers Mana through hostility, while stability and fertility offer Mana 

through sexuality.  

LITERATURE REVIEW 

Cautionary comments have been taken in Māoridom
12

 to deal with Mana. It has both powers, 

personal and collective. It has a collective sense of pride and recognition that has been added, 

also empathy, understanding and patience. Therefore, when Mana has been misused, it has 

been the bearer of shame, mockery, and discomfiture. Mana can be linked with blackberries, a 

sweet memory, feeling, and guilt when it misuses. It is a fruit but fragile as well. The 

slickness of the pathway is one of the best features of maintaining or obeying Mana, which 

explains a clear vision of ownness instead of copying others. In Māori
13

, Mana has featured as 

a globe that rounds the natural world. The violence came for Mana in the form of wars; and 

stopped due to Mana's influence. Te Rurehe
14

 , who lived on earth about 300 years ago, was 

the chief of Tūhoe, the Urewera bush tribe community
15

,  famous for his luxuriousness in 

dishing out food and resources and primarily dishing out fatality. He was famed for his 

advocacy of a long-operated arm, taiaha
16

. One day he was caught by a division of Ngāti 

Kahungunu fighters for another settlement of Mana. Te Rurehe, the chief of the bush tribes, 

had one choice he could die, run, or observe who had the most Mana. It was 400 Ngāti 

Kahungunu soldiers versus him alone. He raised his war apron colly, subjected himself, and 

made ahead of the enemy. 
17

He then yelled, "You have seen the taiaha of Te Rurehe. Do not 

come forth, for its Mana will kill you." This is how the strength of Mana is its multiple faces. 

It is a power, authority, charisma, and aura that a person deserves, like the chief of the bush 

tribes, Te Rurehe. A cook who cooks for thousands of people deserves the same Mana of the 

                                                            
9 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 4th. 
10 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 4th. 
11 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 5th.  
12 The Meaning of Mana. Paragraph 1st.  
13 The Meaning of Mana. Paragraph 8th.  
14 The Meaning of Mana. Paragraph 9th.  
15 The Meaning of Mana. Paragraph 9th 
16 The Meaning of Mana. Paragraph 11th.  
17 The Meaning of Mana. Paragraph 14th.  
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marae. It is similarly meaningful for marae speakers who greet the visitors out the front and 

earn Mana. Therefore, Mana is good manners. It reflects mannerisms for others, dignity, and 

humanity. Who deserves that credibility in the form of grace, humanity, respect and greets 

deserves Mana. A rubbish man with no manners still deserves a little mana in the marae 

world. 
18

"Mana makes Māori people walk the length and breadth of Aotearoa" Mana is an 

absolute truth in the marae world throughout its commitment to the Māori community. Mana, 

as a mystic, has various idioms that have been explained as a ritual, value, power, religion, 

chiasma, healing energy, aboriginal karma, and so on. Therefore, it has many contradictory 

features as well. The Pakeha world of Mana has no contact meaning but a bitter understanding 

of violence or no credibility. It is, therefore, still an unclear term. Many scholars tried to 

explain Mana through their realization because of its antediluvian views and stories, but they 

finally argued for its reliability and found its precise definition. Argumentation among 

scholars about the term Mana still exists. 
19

In 1936 Scholar Ian Hogbin criticized Mana and a 

form called pre-animism. He said, 
20

"Mana is by no means universal and, consequently, to 

adopt it as a basis to build up a general theory of primitive religion is not only erroneous but 

indeed fallacious." According to Mircea Eliade, the thought of Mana is not universal. 
21

"Even 

among the varying formulae (mana, Wakan, orenda, etc.), there are, if not glaring differences, 

certainly nuances not sufficiently observed in the early studies." "About these theories 

founded upon mana's primordial and universal character, we must say without delay that they 

have been invalidated by later research."  

METHODOLOGY  

The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of data 

include academic articles, websites etc. The description of sources has taken the method of 

writing the essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring ideas, 

summarizing, interpreting, and mainly expressing in words (documentary analysis through 

qualitative approach). This paper has focused on Canada's urban sustainable initiatives for 

building inclusive cities. According to the aboriginal culture and by the description of 

scholars, Mana is a supernatural force, a primitive natured value for the world of 

                                                            
18 The Meaning of Mana. Paragraph 47th.  
19 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Criticism. Paragraph 1st.  
20 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Criticism. Paragraph 2nd.  
21 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Criticism. Paragraph 6th.  
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aboriginality, who are the children of mother nature. The paper thus explained the primitive 

nature of Mana through its various terms and idioms. It has described Mana according to the 

Māori community, its history, and stories of fanaticism through a zeal expression to present 

this narrative appealing. It has discussed criticism about Mana throughout scholars for 

centuries throughout its exploration.  

 

DISCUSSION 

It is a mystical energy, a much older origin than imaginary literature
22

, a Melanesian term for 

divine and physical power. The fantasy writer has explained it as a colourful expression of the 

                                                            
22 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 1st.  
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originality of natural forces such as warlocks and witches. 
23

Mana is also a fuel of magic in 

the world of warcraft, a video game. It is a concept of fantasy media for the audience, who 

can grasp it quickly due to various imaginary attractions. It is a concept for the solution to 

every problem on the floors and, in fact, a force beyond the magical scenario of a battery. 
24

In 

the oceanic culture, the concept of Mana has been adopted as the combination of Wealth-War-

Life-energy-Charisma-Good Fortune-Reputation, as a leading concept of the Polynesian, 

Melanesian societies where 
25

Hawaiian, Tahitian, and Māori community exist. In this culture, 

Mana is a multi-faceted world where lifestyle can describe in different aspects. European 

scholars have identified Mana as a primitive religion, culture, a sacred energy of akin, perhaps 

a force from the star war
26

.  
27

However, some other scholars think Mana is not an oceanic 

culture but a culture of Qi, Pneuma, Orenda, Zemi, Oki culture or spiritual energy. The 

concept of Mana has been popular among new age gurus, writers of fictional narratives and 

scientific imagination. Science fiction writer Larry Niven
28

 first used the concept of Mana for 

the use of magical scenarios in his 
29

'The Magic Goes Away' fantasy series. It has been said 

that Mana is exhausted from the local landscape, and when all kinds of Mana are united as 

exhausted, all the wonders will be created by magic and will vanish from the world. 

Therefore, Mana has been used to making many video series and fantasy short films in 

Hollywood. 
30

In Māori culture, anyone with mana whenua is a leader and shows their power 

over the land. They have two concepts of mana: mana tangata
31

 and mana huaanga. 
32

Mana 

tangata originates from whakapapa, and mana huaanga originates from wealth of resources. 

The authority thus establishes either having wealth and resources or from the familywise. 

Mana is a term from the non-Western world and has also been discussed by many Māori 

leaders. 
33

Hemopereki Simon, from Ngāti Tūwharetoa, explained that Mana exists in many 

kinds in Māori culture.  

                                                            
23 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 2nd.  
24 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 3rd. 
25 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 3rd. 
26 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 3rd.  
27 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 3rd. 
28 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 4th.  
29 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel). Paragraph 4th. 
30  Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 1st.  
31 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 1st. 
32 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 1st. 
33 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 2nd.  
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Māori Marsden said
34

 Mana is a divining power and permission. 
35

According to Professor 

Margaret Mutu, Mana is power, status, respect, and dignity from the lord almighty. According 

to the scholar Carwyn Jones,
36

 Mana is the concept of leadership that Māori commits as a 

fundamental feature of the Māori traditional constitution. 
37

The definition of the New Zealand 

Ministry of Justice is Mana and tapu are concepts which can not be translated into English 

easily, primarily when it is derived from Māori culture. Therefore, Māori and Tapu are 

associated with combined cultures in the context in which they are being expanded. 
38

In the 

book Melanesians, Missionary, Robert Henry explained that Mana is a force that differs from 

physical power, acts for good and evil, and is an advantage for control. For the explanation of 

Mana, a discussion about 
39

pre-animism is essential. 
40

Animism has been explained as a life 

that originated from the divine section. The concept of animism was adopted by Edward 

Burnett Taylor
41

, who explored cultural anthropology. In his artistic anthropological vision, 

                                                            
34 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 2nd. 
35 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 3rd.  
36 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 4h.  
37 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Māori Culture. Paragraph 5th.  
38 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Academic Study. Paragraph 1st.  
39 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Academic Study. Paragraph 3rd.  
40 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Academic Study. Paragraph 3rd. 
41 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Academic Study. Paragraph 3rd. 

Figure 1 Where the Concept of Mana Came From (& Why It’s Not Just Magic Fuel) (screenrant.com) 
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he did not try to find out evidence of 
42

a non-cultural human state. He expressed
43

 that non-

human culture is not reachable. 
44

It is a concept near the lower animal stage or a savage 

livelihood that signifies an early known state. 
45

It is a stage of theory or imagery where naked 

human savages exist in both mind and body, far from any laws, arts, ideas or languages. 

Taylor further explained religion as a spiritual trust that exists in every human stage, even 

from the savage human stage. 
46

Taylor has explained primitive culture, which is the doctrine 

of the spirit according to him. Taylor used animism in two different ways. His first approach 

is 'religion itself"
47

. Religion itself exposes a trust from within the energy from every religion, 

which is a theory of soul and thus defines animism. Therefore, Taylor followed George Ernst 

Stahl to define animism through natural religion, an idea of natural mystical energy. The 

gospel of a creature. 
48

Pre-animism had been defined by Marett by following the concept of 

Mana. 
49

He said, "When the science of Comparative Religion employs a native expression 

such as mana … it is obliged to disregard to some extent its original or local meaning … 

Science, then, may adopt mana as a general category …" 
50

In Melanesian culture, animals are 

the souls of living men, as well as ghosts of the dead human. Animals, and souls, can act 

through Mana, which is unfriendly, ordinarily, and can be transmitted from one to another 

object. Therefore, Mana is a power of threat and dreadfulness. 
51

Cultural Anthropologist 

Robert Ranulph Marett describes Mana through a list he collected. He defined Mana as 

human remains, blood, thunderstorm, glaciers, eclipses, animals, peculiar stones etc. He 

mentioned that Mana could be distinctive because of its different powers. 
52

Anima can be 

deported and thus leaving Mana in the form of incarnation, which can speak for thrilling 

                                                            
42 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Taylor’s cultural evolution. Paragraph 1st.  
43 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Taylor’s cultural evolution. Paragraph 2nd.  
44 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Taylor’s cultural evolution. Paragraph 2nd.  
45 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Taylor’s cultural evolution. Paragraph 4th.  
46 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Evolution of religion. Paragraph 2nd.  
47 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Evolution of religion. Paragraph 3rd.  
48 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Evolution of religion. Pre-animism. Paragraph 1st.  
49 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Evolution of religion. Pre-animism. Paragraph 1st. 
50 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Evolution of religion. Pre-animism. Paragraph 3rd.  
51 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Evolution of religion. Pre-animism. Paragraph 5th.  
52 Mana is the spiritual life force energy or healing power that permeates the universe, in the culture of the 

Melanesians and Polynesians. Evolution of religion. Pre-animism. Paragraph 7th.  
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objects, such as magic. Marett exposed a pre-animistic phase through an image of magico-

religion where Mana figures exclusive of animae. However, no magical island formed by pre-

animism was found in the real world. 
53

In Hawaiian myths, the story of Lono is famous, who 

is the God of fertility as a counterbalance to the God Ku of violence according to the mana 

concept. 
54

He is identified for agriculture, rain, and planting as one of the four Gods (Kū, 

Kāne, Kanaloa) who existed before the creation of the universe. The myth says that Hawaiian 

weather is created by Lono, as he brings rain and fertility for the prosperity of the Hawaiian 

community. 
55

Lono was incarnated as a human in the name of Captain Cook, according to 

many native Hawaiians. 
56

They think Lono was born and raised near Keawe's graves, near the 

place of Captain Cook's monument. Lono thus made the art of warfare, puns, and riddle 

games and taught them to the Makahiki community of the island.  
57

The legendary La'a-Mai-

Kahiki is another kind of God Lono according to Tahiti culture. Kahiki was a young member 

of the Moikeha family of North Tahiti. He explored music by flute and hand drum as the 

inhabitants listed to his flute upon his arrival to the Hawaiian Islands. The locals of the islands 

said it was the God of Kupulupulu
58

. The Hawaiian and Tahiti Island community persists in 

their trust in those incarnated human beings.  

                                                            
53 In Hawaiian religion, the deity Lono is associated with fertility, agriculture, rainfall, music, and peace. 

Paragraph 1st.  
54 In Hawaiian religion, the deity Lono is associated with fertility, agriculture, rainfall, music, and peace. 

Paragraph 2nd.  
55 In Hawaiian religion, the deity Lono is associated with fertility, agriculture, rainfall, music, and peace. Lono 

and Captain Cook. Paragraph 1st.  
56 In Hawaiian religion, the deity Lono is associated with fertility, agriculture, rainfall, music, and peace. Lono 

and Captain Cook. Paragraph 2nd.  
57 In Hawaiian religion, the deity Lono is associated with fertility, agriculture, rainfall, music, and peace. Lono 

and Captain Cook. Paragraph 4th.  
58 In Hawaiian religion, the deity Lono is associated with fertility, agriculture, rainfall, music, and peace. Lono 

and Captain Cook. Paragraph 5th.  
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Figure 2 mana culture image - Bing images 

Result and Recommendation: The concept of Mana is primitive, spiritual and a combination 

between humans and naturality. It has described natural creatures as animals and the souls of 

deceased humans as ghosts. It has represented the pathways of good and evil through different 

Gods like Lono and Ku. It is an Icelandic cultural bond and reflects Hawaiian, Tahiti, and 

Māori artistic images. The existence of emotionality, spirituality and divinity always have 

flourished in that primitive culture and their communities. Therefore, the outcome of the essay 

describes them through one of their primary religious concepts, Mana. It has reflected their 

cultural immigration and amalgamation from island to island. The concept of Mana of 

primitive divinity is not that demanding in the contemporary world. Still, as a philosophy and 

mystical narrative, Mana can be influenced in the academic world quickly and nicely. 

Therefore, as a biblical concept, Mana should continuously search for better knowledge 

through an in-depth study.  

CONCLUSION 

The literary question is how Mana can be characterized. Mana can be described through a 

Combination of Wealth-War-Life-energy-Charisma-Good Fortune-Reputation, and Science-

Fiction. It can be realized through primitive religious faith and magical fantasy. It is, 

therefore, a trust in the nativity and a tale of the island culture. 
59

Mana has been expressed in 

the Scandinavian region as well. According to many scholars, such as Swedish scholar, 

theologian, and historian Nathan Soderblom, Mana has been indicated as a history of religion. 

According to him, whether primitive or contemporary religions have shown their belonging to 

                                                            
59 Mana in the north: power and religion in medieval Scandinavian historiography. Mana in Scandinavia. 

Paragraph 1st.  
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God, which is, according to him, "longing for God" (Meylan, 2016). In this context, Edward 

B. Taylor's "Primitive Culture" (Meylan, 2016) is an example where he describes primitive 

culture through a few analyses of religion, such as his 
60

'animism.' In animism, it shows that 

the description of the facts about the world is a primary subject through which many 

undiscovered things can be found out and then realized. In Scandinavian studies, Mana can be 

described as a magical thought. Scholar James Frazer distinguished religion and magic both 

chronologically and functionally. It has been expressed and developed during the expression 

of 
61

the old Norse God, Hjalmar (Meylan, 2016). Therefore, it has been explained, according 

to Frazer, that Mana is an ancient Norse magic because of its classification as a magicology in 

terms of religious idioms. Mana has been practiced for personal growth as a traditional myth 

in the contemporary world. It is a personification of the trinity
62

 , which can build up the 

human's body primal, enlighten the mind, and warrior the spirit. It is a practice through which 

humans can harmonize and express themselves sustainably. This is how Mana has been 

explored as a concept of various personifications and the 
63

origin of the religion. It has been 

described as a supernatural power because of its primitive images. Still, Mana will be nicely 

described as a thunderstorm and wind as a natural power rather than an imaginary expression 

of supernatural power. It has many contradictions, too, whether a magical or raw power. 

Therefore, it has been described by both characters. 
64

As a Polynesian theology, it has been 

known as a forceful entity with authority and efficacy. 
65

In Hawaiian and Tahitian mythology, 

Mana is a divine energy that can be placed into places, objects, and persons. In Māori culture, 

Mana has been described as an authority for dominating the territory. Therefore, it has been 

observed that many Icelandic primitive cultures authorize Mana as their core religion and a 

part of their lifestyle. Thus, the characterization of the concept of Mana can be explained 

through the desktop of theological, mythical, and magical components that have also attracted 

the contemporary world. Undoubtedly, the reflection of this primitive religious concept is 

demanding academia among scholars from all over the world. Therefore, many ancient and 

contemporary researchers had many arguments about the concept. It shows their interest in 

the idea.  

                                                            
60 Mana in the north: power and religion in medieval Scandinavian historiography. The construction of oceanic 

mana as a general category in the study of religion. Paragraph 1st.  
61 Mana in the north: power and religion in medieval Scandinavian historiography. Mana and magic. Paragraph 

1st.  
62 The Mana Trinity. Paragraph 1st.  
63 Wikipedia. Mana. Paragraph 2nd.  
64 Wikipedia. Mana. Polynesian Culture. Paragraph 1st.  
65 Wikipedia. Mana. Hawaiian and Tahitian Culture. Paragraph 1st.  

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 752



REFERENCES 

Bonta, B. (2016, February 4). Mana from Tahiti | Peaceful Societies. UNC GREENSBORO. 

https://peacefulsocieties.uncg.edu/2016/02/04/mana-from-tahiti/ 

Gailloreto, C. (2020, September 9). Where the Concept of Mana Came From (And Why It's 

Not Just Magic Fuel). ScreenRant. https://screenrant.com/mana-definition-magic-

means-story-background-mtg-dnd/ 

Lono: Hawaiian God of Fertility, Music, and Peace. (2019, August 15). Psy Minds. 

https://psy-minds.com/lono-hawaiian-god/ 

Mana. (2020, December 10). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Mana 

Mana – The Life Force Energy in Melanesian and Polynesian Culture. (2020, May 18). Psy 

Minds. https://psy-minds.com/mana-life-force-energy/ 

Mana Culture's Story. (2022). Mana Culture. https://manaculture.com/pages/about-

us#:~:text=In%20Hawaiian%20and%20Tahitian%20culture%2C%20Mana%20is%20

a 

MANA METHOD. (n.d.). MANA METHOD. Retrieved December 27, 2022, from 

https://manamethod.com/ 

Meylan, N. (2016). MANA IN THE NORTH: POWER AND RELIGION IN MEDIEVAL 

SCANDINAVIAN HISTORIOGRAPHY. History of Religions, 56(2), 149–166. 

https://www.jstor.org/stable/26548124 

Winitana, C. (2019). The meaning of Mana. New Zealand Geographic. 

https://www.nzgeo.com/stories/the-meaning-of-mana/ 

 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 753

https://peacefulsocieties.uncg.edu/2016/02/04/mana-from-tahiti/
https://screenrant.com/mana-definition-magic-means-story-background-mtg-dnd/
https://screenrant.com/mana-definition-magic-means-story-background-mtg-dnd/
https://psy-minds.com/lono-hawaiian-god/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mana
https://psy-minds.com/mana-life-force-energy/
https://manaculture.com/pages/about-us#:~:text=In%20Hawaiian%20and%20Tahitian%20culture%2C%20Mana%20is%20a
https://manaculture.com/pages/about-us#:~:text=In%20Hawaiian%20and%20Tahitian%20culture%2C%20Mana%20is%20a
https://manaculture.com/pages/about-us#:~:text=In%20Hawaiian%20and%20Tahitian%20culture%2C%20Mana%20is%20a
https://manamethod.com/
https://www.jstor.org/stable/26548124
https://www.nzgeo.com/stories/the-meaning-of-mana/


AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTI VƏ DAĞLI RESPUBLIKASI 

ARASINDA  

ƏLAQƏLƏRIN TARIXINƏ  QISA NƏZƏR 

 

Həsənova Leyla Nizami qızı 
AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi ixtisası üzrə doktorantı 

 
 

XÜLASƏ 

Rusiya imperiyasının süqutundan və Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranmasından sonra 

Şimali və Cənubi Qafqaz xalqlarının yaxınlaşması və hətta birləşməsi meylləri üzə çıxdı. 

1918-1920-ci illər Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını özünün təyin etməyə qadir 

olduğunu sübut etməyə cəhd göstərdiyi bir dövrdür. Şimali Qafqazda mövcud olmuş müstəqil 

dövlət (konfederasiya) Dağlılar Respublikası idi. Azərbaycan hökuməti və ictimaiyyəti Şimali 

Qafqaz xalqlarını öz müstəqilliklərini və dövlətlərini elan etdikləri ilk gündən müdafiə etmiş 

və onlara böyük köməklik göstərmişdir. Bu dövrdə dünyanın bir sıra böyük dövlətləri 

Azərbaycanın istiqlaliyyətini tanımağa başlamış, türk dünyasında və islam aləmində ilk 

demokratik respublika yaranmışdır. 1919-cu ilin yazında Denikinin Dağıstanı tutması ilə 

Dağlı hökuməti fəaliyyətini dayandırmış və Şimali Qafqazda da hakimiyyət bolşeviklərin 

əlinə keçmişdir. AXC 23 aylıq fəaliyyətdən sonra Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanda 

qurulan bolşevik rejiminin ömrü 70 ildən də çox çəkdi. Nəhayət, bu dövr Azərbaycanın ikinci 

dəfə işğala məruz qaldığı bir dövrdür.  

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Dağıstan, Rusiya dövləti, xalqlar, tarixi əlaqələr 

 
 

GİRİŞ 

Birinci dünya müharibəsi Rusiyada yaşayan xalqların, xüsusilə Şimali Qafqaz xalqlarının 

həyatında əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb oldu. Bölgədə gedən müharibə ölkə 

iqtisadiyyatına və ictimai həyata böyük zərbə vurdu. 1917-ci ilin əvvəllərində baş vermiş 

inqilab Rusiya İmperiyasının dağılması ilə nəticələndi [1. s.110]. Beləliklə, ölkədə çar 

hakimiyyətinin devrilməsi ilə Romanovların uzun əsrlik hakimiyyətinə son qoyuldu.  

Rusiya imperiyasının süqutundan və Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranmasından sonra 

Şimali və Cənubi Qafqaz xalqlarının yaxınlaşması və hətta birləşməsi meylləri üzə çıxdı. 

Rusiyanın mərkəzində baş verən inqilabi hadisələr imperiyanın ucqarlarında da təsirsiz ötüşa 

bilməzdi. 1917-ci ilin fevral ayının 27-dən 28-na keçən gecə baş vermiş inqilab və 2 mart 

1917-ci il tarixində II Nikolayın taxtdan salınması Azərbaycan əhalisinin bütün təbəqələrinin 

sevincinə səbəb olmuşdu. 3 mart 1917-ci ildə çap edilmiş hökumət bəyannaməsindəki dini və 

milli məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə maddə müsəlman cǝmiyyəti tərəfindən 

böyük rəğbətlə qarşılandı. Qafqaz xalqlarının müstəqillik uğrunda milli hərəkatı yeni inkişaf 

dövrünə qədəm qoydu. Milli burjuaziya və ziyalılar, kazak icmaları, əhalinin müxtəlif 

təbəqələri ölkədəki burjua-demokratik dəyişiklikləri dəstəklədilər. Onlar söz və mətbuat 

azadlığı hüququnu müdafiə edərək milli məktəb və milli idarəetmə tələbini irəli sürdülər. 

[2.s.58] 

XX əsrin əvvəllərinə yaxın Rusiya imperiyasının regionları arasında, o cümlədən də Şimali və 

Cənubi Qafqaz arasında sıx geosiyasi və sivil əlaqələr mövcud idi. XX əsrin əvvəlləri Rusiya 

imperiyasında milli-inqilabi hərəkatların oyanışı ilə xarakterizə olunur. Qafqazda isə bu çar 

Rusiyası tərəfindən canişinlik idarəetməsinin (1905-ci il) bərpası ilə nəticələndi. Qraf 

İ.İ.Vorontsov yeni canişin təyin edildi. Eyni zamanda XX əsrdə yolların- dəmir yolunun, 

dəniz, çay və hava nəqliyyatının inkişafı və modernləşdirilməsi Qafqaz regionunun iqtisadi və 

mədəni əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət etdi. [2.s.33] 
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Rus hakimiyyəti dövründə Qafqazın digər yerləri kimi Azərbaycan da hökümətin 

mənafeyinə uyğunşəkildə quberniyalara, vilayətlərə (oblast), bu sonuncular isə öz növbəsində 

qəzalara bölünmüşdür. Qafqaz Azərbaycanını formalaşdıran inzibati bölgü aşağıdakı 

şəkildədir: 

1. Bütün Bakı quberniyası. Bura bütün Bakı şəhəri, habelə Cavad, Göycay, Şamaxı, 

Quba, Lənkəran qəzaları daxildir. 

2. Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası. Bu quberniyaya Gəncə, Cavanşir, Nuxa, Ərəş, 

Şusa, Cəbrayıl, Zəngəzur və Qazax qəzaları daxildir. Gəncə quberniyasının dağlıq hissəsi 

Azərbaycan və Ermənistan respublikaları arasında mübahisə obyekti olaraq qalır.  

3. İrəvan quberniyası. Bura Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Surməli qəzaları, habelə Yeni 

Bəyazid, Eçmiadzin, İrəvan və Aleksandropol qəzalarının bir hissəsi daxildir.  

4. Tiflis quberniyasında Borçalı, Tiflis və Sığnaq qəzalarının müəyyən bir hissəsi də 

Azərbaycan ərazisidir.  

5. Zaqatala qəzası. 

6. Dağıstan regionunda Kürə və Samur nahiyələrini əhatə edən ərazinin bir hissəsi, 

habelə Dərbənd şəhəri və onun ətrafı da daxil olmaqla Qaytaq –Tabasaran qəzasının bir 

hissəsi.   

7. Yuxarıda adları şəkilən Irəvan və Tiflis quberniyalarında, habelə Zaqatala qəzasında 

mənsubluğu Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Şimali Qafqaz respublikaları tərəfindən 

iddialar doğuran sahəcə çox kiçik ərazilər də müvcuddur.  

              Dağıstan quberniyasının əhalisi Azərbaycanlılardan ibarət olan hissəsi həmisə 

Azərbaycana birləşmək meylində olmuşdur. Həmin regionun iqtisadi mənafeləri Quba və 

Bakı şəhərləri ilə o dərəcədə qüvvətli şəkildə bağlıdır ki, Dağıstanı bu siyasi və iqtisadi 

əlaqələrdən kənarda təsəvvürə gətirmək qeyri-mümkündür.  Yerli əhali Azərbaycan dövlətinə 

çoxlu vətəndaşların imzaladığı petitsiyalar göndərir və Sulak çayı boyunca Dağıstanın 

Azərbaycana birləşdirilməsini tələb edirlər.  [3.s.43]         

Şimali Qafqazın dağlı xalqları arasında isə klassik milliyyətçilik cərayanı 

formalaşmamışdı. Ümumiyyətlə, baxmayaraq ki, istər türk amili, istərsə də Osmanlı dövləti 

amili Şimali Qafqazda kifayət qədər nüfuza malik faktorlar sayılırdı, lakin siyasi 

milliyyətçiliyin burada hər hansı bir formada uğur qazanacağını təsəvvür etmək də çətin idi. 

Şimali Qafqazın dağlıları İslamın burada birləşdirici faktor olmasını əsas götürərək müsəlman 

mövhumunu özlərinin milli amili kimi qəbul etməyə üstünlük verirdilər. [4.s.53] 

Azərbaycanın əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, geostrateji mövqeyi, təbii sərvətləri, 

əməksevər insanlarının zəhməti hesabına yaranan zəngin var-dövləti və s. bütün uzaq və 

yaxında yerləşən dövlətlərin diqqətini cəlb etmişdir. Dostluq, əməkdaşlıq və ticarət 

əlaqələrinə əsaslanan sülh münasibətləri ilə birgə təcavüzkar, iddialı niyyətlər də olmuşdur. 

Tarix göstərir ki, ikincilər üstünlük təşkil etmiş, Azərbaycan tarixində yadelli hücumlarına 

qarşı mübarizə, zülm və əsarət əleyhinə çıxışlar xətti başlıca yer tutmuşdur. Təəssüf ki, bəzən 

düşmən güclü olmuş, öz niyyətlərini həyata keçirməyə nail ola bilmişdir. [5. s.8]  

M.Ə.Rəsulzadə yazırdı ki, "I cahan savaşı olmasaydı, fevral burjua inqilabı olmazdı, 

fevral burjua inqilabı olmasaydı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olmazdı"[6. s.3.] 1918-ci 

ildə yаrаnmış və fəаliyyət göstərmiş Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti qısа ömür sürmüş, Sоvеt 

impеriyаsının işğаlçılıq siyаsətinin qurbаnı оlmuşdur. Lаkin Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti 

dövlətçiliyimizin yаrаnmаsı və inkişаfındа, хаlqımızın tаriхi tаlеyində böyük rоl оynаmışdır. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun Parlamenti çox çətin və mürəkkəb bir tarixi dövrdə 

meydana gəlmişdi. Həmin dövrün mürəkkəb bеynəlхаlq siyаsi şərаiti, müstəqil dövlətimizə 

хаrici təzyiqlərin аrtmаsı nəticəsində Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti süqut еtsə də, хаlqın 

təfəkküründə аzаdlıq, dеmоkrаtiyа və müstəqil dövlətçilik idеyаlаrı dərin kök sаlmışdır [7. 

s.146]. 
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«İstiqlal Bəyannaməsi» ilə öz müstəqilliyini bütün dünyaya elan etmiş Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti Şərq və müsəlman aləmində xalq hakimiyyəti və insanların bərabərliyi 

ideyalarına əsaslanan ilk respublika, onun Parlamenti isə dünyanın sivil ölkələrinə xas 

demokratik prinsiplərə söykənən ilk nümayəndəli qanunvericilik orqanı idi. 1918-20-ci illər 

Azərbaycan xalqının siyasi və dövlətçilik şüurunun təşəkkül tapdığı, milli mənliyə qayıdış 

proseslərinin misilsiz vüsət aldığı bir dövrdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun 

Parlamenti obyektiv və subyektiv amillərin doğurduğu məhrumiyyət və məşəqqətlərlə dolu 

olan çox mürəkkəb bir tarixi şəraitdə meydana gəlmişlər. Əsrlər boyu xalqları əsarətdə 

saxlamış çar Rusiyasının süqutundan sonra cərəyan edən qarşısıalınmaz siyasi proseslər 1917-

ci ilin oktyabrında bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra keçmiş imperiya ərazisində 

başlanan qanlı vətəndaş müharibəsi, erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımının 

son dərəcə böyük miqyas alması Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda vəziyyəti idarəedilməz 

şəkilə salmışdı. [1] 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi tədbirləri sırasında ən əhəmiyyətlisindən 

biri də qonşu və xarici dövlətlərlə iqtisadi əlaqə yaratmaqdan ibarət idi. Bu sahədə AXC 

hökuməti təkcə qanun layihələri hazırlamaqla kifayətlənməyib, dünyanın bir sıra ölkələri, o 

cümlədən 1918-ci il iyunun 4-də Türkiyə, 1919-cu il mayın 23-də İran, İngiltərə, ABŞ, 

Fransa, İtaliya, Gürcüstan, Dağıstan, Orta Asiya dövlətləri ilə iqtisadi əlaqə yaratmağa nail 

olmuşdu. Bəzi dövlətlərlə ticarət müqaviləsi bağlamış, bəziləri ilə şifahi razılıq əldə edilmişdi 

[8. s.512]. 

1917–1922-ci illərdə Şimali Qafqazda mövcud olmuş müstəqil dövlət (konfederasiya). 

Dağlılar Respublikasının ərazilərinə müasir dövrdə Rusiyanın Çeçenistan, İnquşetiya, 

Dağıstan və Kabardin-Balkar respublikaları və Qaraçay-Çerkesiya muxtar vilayətləri daxil idi. 

Rusiyada vətəndaş müharibəsinin getdiyi dövrdə keçmiş Qafqaz İmamətinin əhatə etdiyi 

ərazidə, o cümlədən, Dağıstan, Çeçenistan, Tersk vilayətinin dağlıq dairələrində 1917-ci ilin 

noyabrında Dağlı Respublikası (1917-1919) elan olunur.  [9.s.51] 16 aprel 1919-cu il 

tarixində respublikanın rəhbəri Pşemaxo Kosyev Dağıstanın Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının tərkibinə keçməsi barədə qərar qəbul etdi. Dağlılar Respublikasının 

qurucularından biri Şeyx Şamilin nəvəsi Seyid Şamil olmuşdur. Dövlətin ilk rəhbəri isə Tapa 

Çermoyev seçilmişdir. Şeyx Əli Hacı Akuşa və Heydər Bamat kimi nüfuzlu bəylər dövlətin 

idarə olunmasında yaxından iştirak etmişdilər. Dağlılar Respublikası Osmanlı imperiyası, 

Almaniya, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Gürcüstan Demokratik Respublikası tərəfindən 

rəsmən tanınmışdır. [2]  

1918-ci ilin noyabrından hökumət Teymur-Xan Şurada (indiki Buynaksk) qərarlaşır. 

1918-ci ilin axırlarında türk qoşunları çəkildikdən sonra dağlı qurultayı Koalisiya hökuməti 

yaradır, Pşemaxo Kotseyev başçı seçilir, kazak rəhbərliyi ilə müqavilələr bağlanır, 

Azərbaycan və Gürcüstanın köməyilə hərbi qüvvələr yaradılır, hərbi-şəriət məhkəmələri təşkil 

olunur. Lakin 1919-cu ilin yazında Denikinin Dağıstanı tutması ilə Dağlı hökuməti 

fəaliyyətini dayandırır, hökumət üzvləri Tiflisə mühacirət edir. Bu aralarda Şimali Qafqazda 

bolşeviklər tərəfindən Tersk Sovet Respublikası (1918-1919), Şimali Qafqaz Sovet 

Respublikası (1918) da yaradılır.   [9.s.52] 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, ümumiyyətlə, mövcud olduğu qısa tarixi dövr 

ərzində, son dərəcə mürəkkəb və ziddiyyətli tarixi şəraitdə olduqca fəal xarici siyasət yeritdi. 

Azərbaycan dövləti 1920 il yanvarın 11-də Paris sülh konfransında Azərbaycan haqqında 

xüsusi qərar qəbul edilməsinə nail oldu. Həmin qərara əsasən, konfrans iştirakçısı olan ölkələr 

Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi de-fakto tanıdılar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türkiyə, 

İran, Ukrayna, Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa, İtaliya, Belçika, Hollandiya, Yunanıstan, 

Polşa, İsveçrə, İsveç, Danimarka, Latviya, Litva, Estoniya, Finlandiya, Rumıniya, Almaniya, 

Gürcüstan, Ermənistan, Dağlılar Respublikası, Krım və başqa ölkələrlə səfirlik və 
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nümayəndəliklər səviyyəsində diplomatik münasibətlər yaratdı, ikitərəfli və çoxtərəfli 

müqavilələr, sazişlər imzaladı [10.s.44]. 

M.Y.Cəfərov 1919-cu ilin aprel ayının 14-də xarici işlər naziri vəzifəsinə başladıqdan 

sonra həm nazirliyin mərkəzi aparatında, həm də xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərdə bir 

sıra dəyişikliklər etdi. Aprel ayının 15-də xarici işlər nazirliyi üzrə verilmiş 2 saylı əmrdə 

nazirliyin şəxsi heyəti və diplomatik missiyaların başçıları öz yerlərinə təsdiq edildilər. Yeni 

əmrə əsasən, Mir Yusif Vəzirov Ukrayna, Polşa və Krımda, Mahmud bəу Əfəndiyev 

Batumda, Məhəmməd Xan Təkinski Ermənistanda, Əbdürrəhim bəу Haqverdiyev Dağlılar 

İttifaqında, Cəfər bəу Rüstəmov Kuban hökumətində, Əkbər ağa Sadıxov Aşqabadda öz 

diplomatik fəaliyyətlərini davam etdirməli idilər. Tiflisdəki Azərbaycan diplomatik 

nümayəndəliyinə onun müavini olmuş Fariz bəy Vəkilov başçılıq etməyə başladı. [3]  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iqtisadi proqramında xarici iqtisadi-ticarət 

strategiyası mühüm yer tuturdu. AXC hökuməti və parlamenti xarici iqtisadi siyasət sahəsində 

mühüm addımlar atmış, bir çox qanunlar layihəsi hazırlamış və qəbul etmişdir. Xarici iqtisadi 

ələqaləri həyata keçirən Ticarət və Sənaye Nazirliyinin nəzdində “Xarici dövlətlər və bir 

birinə yaxın sahələrlə əmtəə mübadiləsi komitəsi” fəaliyyət göstərirdi. Qonşu dövlətlərlə 

iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verən Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti, hələ özünün mükəmməl iqtisadi bazasını yaradıb başa çatdırmadığı halda, 

humanizm prinsiplərindən çıxış edərək, Dağıstana 50 mln. manat məbləğində yardım 

göstərmişdi ki, bu da respublikanın büdcə məxaricinin 1/8 hissəsini təşkil edirdi [11.s.60]. 

1920-ci ilin martında Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycan Cümhuriyyətinə qarşı 

qaldırılan qiyamda, Qazağa və Naxçıvana Ermənistan tərəfindən edilən təcavüzdə məqsəd 

Azərbaycanın nizami ordu hissələrini Bakıdan çıxartmaq idi. Daşnak quldur dəstələrinin 

Xankəndi qarnizonuna hücumu ilə başlanan Qarabağ qiyamını yatırtmaq üçün ordu hissələri 

təcili Bakıdan və Dağıstan sərhədlərindən Qarabağın dağlıq hissəsinə gətirilməyə başladı. 

Xarici təhlükə ilə yanaşı mart ayının axırlarında hökumətin istefa verməsi də böhranın 

dərinləşməsində az rol oynamırdı. Lakin yeni hökumət yaradılmadığı üçün köhnə kabinet 

hələlik öz fəaliyyətini davam etdirirdi. Aprel ayının ortalarında Qırmızı Ordu hissələrinin 

Azərbaycan sərhədlərində toplaşması Azərbaycan hökumətinin ciddi narahatlığına səbəb 

olmuşdu. Aprelin 15-də Fətəli xan Xoyski G. Çiçerinə göndərdiyi teleqramda yazırdı ki, 

Dağıstan denikinçılərdən təmizləndikdən sonra Azərbaycan xalqı bu ümiddə idi ki, şimaldan 

təhlükə qurtarmışdır; o, qardaş dağlı xalqları və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək 

hüququna təminat vermiş Rusiya ilə dostcasına yaşayacaqdır. [3] 

“Vahid və bölünməz Rusiya” sərhədlərini bərpa etmək iddiasında olan Denikin 1919-

cu ilin yazında Dağıstan Dağlılar Respublikasına soxularaq Dərbəndi işğal etdi. Çar 

generalının Azərbaycana təcavüzkar niyyətdə olduğu aşkara çıxdı. Parlamentin fövqəladə 

iclasında qəbul olunmuş qərara əsasən sərhədlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 

Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı və bütün hakimiyyət onun ixtiyarına keçdi. 

Aprelin 29-da Azərbaycan İnqilab Komitəsi hərbi yardım göstərmək xahişi ilə Sovet 

Rusiyasına müraciət etdi. Halbuki, rus ordusu aprelin 27-də Azərbaycanın hüdudları daxilində 

idi. Beləliklə, AXC 23 aylıq fəaliyyətdən sonra süqut etdi.  

1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası elan olundu.  

Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanda qurulan bolşevik rejiminin ömrü 70 ildən də 

çox çəkdi. Bu rejim özünün bütün varlığı ərzində Şərqdə ilk demokratik respublikanın 

bayrağını ucaldan qeyrətli soydaşlarımızla, onların haqq işinin davamçıları ilə mübarizə 

apardı. Lakin xalqın qəlbində yaşayan azadlıq atəşini söndürməyə müvəffəq olmadı. Xalq 

özünün istiqlal arzularını nəsildən-nəslə ötürdü. Nəhayət, 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən öz 

dövlət müstəqilliyini bərpa etdi, indiki Azərbaycan Respublikasının 1918-ci il mayın 28-dən 

1920-ci il aprelin 28-dək mövcud olmuş AXC-nin varisi olduğunu ümumxalq iradəsi ilə 

təsdiqlədi. [12.s.23-24]  
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Şimali Qafqazın şərqində yerləşən Dağıstanla Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin 

tarixi qədimdir. Bu sahədə zəngin qarşılıqlı mədəni münasibətlərə malik olan hər iki xalq 

həmişə dostluq və mehriban ünsiyyət şəraitində yaşamışlar. Tarix boyu azərbaycanlılardan 

qardaşlıq münasibətlərini hiss edən dağıstanlı sənətkarlar, yaxud adi vətəndaşlar öz 

vətənlərindən Azərbaycana pənah gətirmiş, bu ölkənin əhalisi ilə dinc və əmin-amanlıq 

mühitində yaşayıb-yaratmışlar. Ona görə də bu gün Azərbaycanın bəzi rayon və kəndlərində 

dağıstanlı ailələrinə rast gəlmək olur. Onlar haqlı olaraq Azərbaycanı özləri üçün əsil vətən 

hesab edirlər. Hələ qədimlərdən Azərbaycana gəlmiş dağıstanlılar Azərbaycan dilini öyrənir, 

onun mədəniyyəti, adət və ənənələri ilə yaxından tanış olurdular. Azərbaycan və Dağıstanın 

qabaqcıl ziyalıları, ailələri, şair və yazıçıları bir-biri ilə sıx əlaqələr saxlamış, öz yaradıcılıq 

fəaliyyətlərində bir-birlərinə kömək etmişlər. [4] 

Azərbaycan xalqının Simali Qafqazın yerli dağlı əhalisi ilə çoxəsrlik siyasi, iqtisadi və 

mənəvi əlaqələri 1917-1920-ci illərdə milli müstəqillik uğrunda mübarizə dövründə daha da 

gücləndi və çox şaxəli oldu. Azərbaycanın qabaqcıl ziyalıları, ictimai-siyasi xadimləri bəhs 

olunan dövrdə Şimali Qafqaz xalqlarının milli-azadlıq hərəkatını rəğbətlə izləyir və bütün 

mümkün vasitələrlə onlara yardım edirlər. [13.s.29-33] 

Dağlı Respublikası və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti arasındakı qarşılıqlı əlaqələr 

böyük maraq doğurur. Bu respublikaları birləşdirən əsas cəhətlər: demokratik inkişaf kursu, 

Osmanlı imperiyasına yönəlik xarici siyasət və yaranmış vəziyyətdə ümumi ma- raqlardan 

çıxış edərək bolşeviklərə və ağqvardiyaçılara qarşı mübarizə idi. Milli oyanış, Qafqaz 

xalqlarının sivil cəmiyyət qurmaq səyləri, öz müqəddəratını təyin etmək uğrunda silahlı 

mübarizə, XX əsrin əvvəllərində müstəqil dövlət qurumlarının elan edilməsi Azərbaycan və 

Şimali Qafqaz xalqlarının Qafqazda müstəqil yaşamaq istəklərini nümayiş etdirirdi. [2.s.27-

28] 

Rusiya hakim dairələri ümumi türk dili və vahid din əsasında türk-müsəlman 

xalqlarının birləşməsi ideyasının yayılmasından ehtiyatlanaraq hesab edirdilər ki, bu prosses 

müxtəlif maarifçi-xeyriyyə cəmiyyətlərinin, türk-tatar məktəblərinin və mətbu orqanlarının 

açılması ilə həyata keçirilir. Dağıstan vilayətində cəmi iki belə məktəb fəaliyyət göstərirdi: 

Dərbənd və Petrovsk (Mahaçqala). Temir Xan Şurada (Buynaksk) azərbaycanlı tələbələr 

tədrisin ana dilində keçirilməsini tələb edirdilər. Azərbaycan milli teatr dərnəkləri meydana 

gəlirdi. Azərbaycan dilində bir sıra nəşrlər işıq üzü görməyə başladı. Dağıstanda Azərbaycan 

maarifçiləri tərəfindən nəşr edilən "Molla Nəsrəddin" satirik jurnalı yayılmağa başlamışdı. 

Azərbaycan xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycanda və Dağıstanda ilk 

kitabların nəşrinə köməklik edirdi. Buna misal olaraq Həsən Əl-Qədərinin türk dilində nəşr 

edilmiş "Asar-i Dağıstan" əsərini göstərmək olar. [2.s.3] "Beynəlxalq mədəni əlaqələr" 

kitabında göstərilir ki, Azərbaycan xalqının görkəmli ziyalısı, filosof və tarixçisi 

Abbamahmuzsqulu ağa Bakıxanov Dağıstan xalqlarının tarixi ilə yaxından məşğul olmuş 

sənətkarlardandır. Müəllifin "Gülüstani-İrəm" adlı məşhur əsərində öz doğma xalqının tarixi 

ilə yanaşı, Dağıstan xalqının da tarixi geniş şəkildə işıqlandırılmış, yadelli işğalçılara qarşı hər 

iki xalqın mübarizəsi diqqətə çatdırılmışdır.Dağıstan xalqının tərəqqipərvər alimi Həsən 

Əlqədari Azərbaycan dilini, tarixini və ədəbiyyatını yaxşı öyrənmiş, Azərbaycan dilində 

əsərlər yazıb-yaratmışdı. Müəllif Azərbaycan dilində yazdığı, eyni zamanda, Bakıda çap 

etdirdiyi "Asari-Dağıstan" adlı kitabında iki xalqın dostluğuna yüksək qiymət vermişdi. Həsən 

Əlqədari Azərbaycanın məşhur alimi Həsən bəy Zərdabi, Firudin bəy Köçərli və digər alim və 

yazıçılarla şəxsən əlaqə saxlamış, hətta dost olmuşdur. Həsən bəy Əlqədari Zərdabinin nəşr 

etdirdiyi "Əkinçi" qəzetinin abunəçisi və  müxbiri olmuş, qəzetin Dağıstanda yayılmasına 

ciddi kömək göstərmişdi. Bu fakt iki xalq arasında dostluğun bariz nümunəsi idi. Ədəbi 

əlaqələr sırasında Dağıstanın xalq şairi Süleyman Stalski, şair və yazıçı Xürüklü Tahir, aşıq 

Seyid, aşıq Abdullah, xalq artisti Səfərbək Ağabalıyev, yazıçı-alim Paşa Salavatov və bir çox 

başqaları Azərbaycanda olmuş, azərbaycanlı şair, yazıçı, aşıq və digər tərəqqipərvər insanlarla 
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mədəni əlaqə saxlayaraq öz yaradıcılıqlarında onların əlaqələrindən geniş şəkildə 

bəhrələnmişdilər. Azərbaycanın klassik sənətkarları Dağıstanda həmişə tanınmaqdadır. 

Xüsusilə, Füzulinin "Divanı", "Leyli və Məcnun"u, Vaqifin şeirləri, Sabirin "Hophopnamə"si, 

Nəriman Nərimanov, Məmməd Səid Ordubadi və digərləri bu ölkədə həmişə çox maraqla 

oxunur. [4]Məhəmməd Rəfi Əbdürrəhim oğlu Şirvani –XVI əsrin ikinci və XVII əsrin birinci 

yarısında yaşamış Azərbaycan alimidir. Azərbaycan və Dağıstan tarixinə aid bəzi əsərləri 

vardır. «Risaleyi-rüstəm xaniyyə» adlı kitabını Dağıstan xanlarından Rüstəm xanın adına 

yazmışdır. [14. s.17] 

«Gülüstani-İrəm» əsərində A. Bakıxanov Azərbaycan xalqının, xüsusilə Şirvan və 

Dağıstanda yaşayan tayfa və xalqların tarixini qədim dövrlərdən başlayaraq 1813-cü il 

«Gülüstan müahidəsi»nə qədər təsvir edir. Bu əsər, əsas etibarilə, müqəddəmə, beş fəsil və 

nəticədən ibarətdir. Əsərin müqəddəmə hissəsində müəllif Şirvan və Dağıstan xalqlarının 

mənşəi haqqında məlumat verir. O, islam dininin, istifadə etdiyi şərq məxəzlərinin, eyni 

zamanda özünün idealist görüşləri əsasında, ümumiyyətlə, xalqların, xüsusilə Şirvan və 

Dağıstanda yaşayan xalq və tayfaların mənşəyini təhrif edilmiş bir tərzdə izah etməyə 

çalışmışdır. Dağlılara ləzgi adının verilməsi, Laz qovmilə qarışmaları münasibətilə ola bilər. 

Lazlar miladın III əsri sonunda Kolxidada yaşayırdılar. Sərmat padişahı Qıpçaq çölündən 

gəlib, onları məğlub etdi. Lazlar V əsrdə albanlar və iverlər ilə bərabər Rum və İran arasında 

uzun müddət davam edən müharibələrə qarışırdılar. VI və VII əsrlərdə dəbunların dövləti 

mövcud idi. Bunların padişahlarından Qubaz və Xoryan şöhrət sahibi olmuşlar. Bu tayfanın 

qalıqları indi də Qara dənizin cənub-şərqində sakin olub, yazılarında öz adlarını layiqi deyə 

yazırlar [14.s.6-7-20] 

Azərbaycan çar Rusiyası tərəfindən istila edildikdən sonra rus alimləri Azərbaycan xalqının 

XIX əsr sosial-iqtisadi, siyasi və mədəniyyət tarixini tədqiq etmək sahəsində müəyyən işlər 

görmüşlər. Bu alimlərdən İ.N.Berezinin 1849-1852-ci illərdə nəşr olunmuş ―Dağıstan və 

Zaqafqaziya səfəri‖ əsərini qeyd etməliyik. S.B.Bronevskinin, O.Yevetskinin, B.Zubovun, 

Y.A.Qaqameystürin, Q.E.Startsevin, V.Simonoviçin, S.D.Perşkenin, A.Brilinskinin, İ.L.Seqalın, 

N.A.Petrovun, V.İ.Masalskinin və başqalarının özündə Azərbaycanın XIX əsr tarixi məsələlərini 

əks etdirən əsərlərini də göstərməliyik. Azərbaycanın XIX əsrə qədərki, həmçinin XIX əsrin 

əvvəlləri tarixinin bəzi məsələlərini özündə cəmləşdirmiş əsərlərin – Qarabağnaməllərin müəllifləri 

Mirzə Yusif Qarabağini,Mir Mehdi Xəzanini, Mirzə Adıgözəl bəyi, Mirzə Camalı, Əhməd bəy 

Cavanşiri, Məhəmməd Baharlını da unutmamalıyıq. Bu dövrün belə arixçilərindən danışarkən 

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun ―Gülüstani – İrəm‖ kitabını və əsərlərində XIX əsrin I yarısı 

tariximizin bir sıra məsələlərini əks etdirən, Dərbənddə doğulmuş, Qazan və Peterburq 

Universitetində işləmiş Mirzə Məhəmməd Əli Kazım bəyi xüsusilə qeyd etməliyik. [14.s.5] 

        Azadlıq uğrunda mübarizə simvoluna çevrilmiş şəxsiyyətinin müstəqil Azərbaycan 

respublikasının vətəndaşlarında tarixi keçmişə düzgün münasibət, Vətənə sədaqət hisslərinin 

formalaşmasında xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

Heydər Əliyev 21 oktyabr 1997-ci ildə Şeyx Şamilin anadan olmasının 200 illiyi ilə əlaqədar 

yubiley tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün qərar qəbul etmişdi. Həmin tədbirdə çıxış edən 

Heydər Əliyev Şeyx Şamilin tarixi xidmətləri haqqında demişdi: ―Azadlıq uğrunda 25 ildən 

çox vuruşan Şeyx Şamil bir daha sübut etdi ki, xalqın istiqlal amalını, iradəsini və əzmini 

sındırmaq, məhv etmək mümkün deyil... Azadlığı, sülhü, əmin-amanlığı qorumaq yolunda hər 

bir Qafqazlıya Şeyx Şamil müdrikliyi, qətiyyəti və fədakarlığı arzulayıram. Əminəm ki, Şeyx 

Şamil ruhu bizi bir-birimizə daha da doğmalaşdıracaq, Rusiya Federasiyasında yaşayan 

xalqlarla Azərbaycan xalqı arasındakı dostluq və qardaşlığı daha da möhkəmləndirəcəkdir. 

[15.s.6] 

   Problemin aktuallığı. Mövzunun məqsəd və vəzifələri onun aktuallığını şərtləndirən 

səbəblərlə bilavasitə əlaqədaqdır. Araşdırmanın aparılmasının əsas məqsədi 1918-1920-ci illər 

Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını özünün təyin etməyə qadir olduğunu sübut etməyə 
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cəhd göstərdiyi bir dövrü və xalqımızın yazmış olduğu şanlı tarixi xronoloji ardıcıllıq və 

əhəmiyyətlilik prinsipləri əsasında tarixi hadisələri dərindən öyrənilməsini göstərməkdir. 

   Problemin yeniliyi. Məqalədə xalqlarımızın əsrlər boyu tarixi əlaqələrindən bəhs edərkən  

hər zaman hər iki xalqı birləşdirən, zəngin həyat təcrübəsinə söykənən mehriban dostluq, 

qonşuluq və əməkdaşlıq ənənələrimizin bugündə davam etdirilməsi qeyd edəcəyik. 

      Problemin praktik əhəmiyyəti. Qədim dövlətçilik tarixinə malik olan xalqımızın 

keçmişini və bugününü öyrənməyə, ondan güc almağa və daim təcrübə qazanmağa 

ehtiyacımız vardır. 
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ÖZET  

Kadın ya da erkek ayırımı olmaksızın, her üç kişiden biri yaşamlarının herhangi bir 

dönemlerinde en az bir CİB yaşadığı bilinmektedir.  Kadınların %40‟dan fazlasında, 

erkeklerin %30‟unda değişik tiplerde CİB saptanmıştır. Dünya genelinde, kadınların % 

40‟dan fazlasında, erkeklerin %30‟unda en az bir CİB olduğu belirtilmektedir. Bugün 150 

milyon erkeğin erektil disfonkiyon yaşadığı 2025‟te bu rakamın 320 milyon olacağı tahmin 

edilmektedir.  Sadece kadınlarda ise ortalama CİB görülme oranı %20-73 oranındadır. Cinsel 

sorun ya da cinsel işlev bozukluğu yaşayanlar için yalnızca tıbbi bir yaklaşım getirmek yeterli 

olmadığı gibi, yalnızca psikolojik ya da sosyokültürel yaklaşım da yeterli olmadığı 

söylenebilir. Bütüncül ve birleşik yaklaşım ile bireylerin yaşadıkları cinsel yaşam sorunlarının 

daha rahat üstesinden gelinebilinir. Ülkemizde cinsel işlev bozuklukları ve bu soruna 

yaklaşımlarla ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda cinsel işlev 

bozukluklarında artış olduğunu göstermektedir.  Yapılan bir çalışmada her üç kişiden biri 

(%32) yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel sağlık ya da üreme sağlığı sorunu 

yaşadığını belirtmiştir.  Yalnızca “cinsel sorun” tanımlayanların oranı %25'dir.  Tüm bunlara 

karşın bugüne kadar alanında herhangi bir tedavi gören/ilaç kullananların oranı %8'de 

kalmaktadır.  Evli, ya da evlilik yaşamış kişilerde bu oran kadın/erkek bekarlara göre daha 

yüksekken, evli ya da evlilik yaşamış kadınlarda da erkeklere göre daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, tedavi, hemşirelik yaklaşımı 

 

TREATMENT AND NURSING APPROACHES IN FEMALE SEXUAL 

DYSFUNCTIONS 

ABSTRACT  

It is known that one out of every three people has experienced at least one SD in any period of 

their life, regardless of male or female distinction. More than 40% of women and 30% of men 

have different types of SD. Worldwide, it is stated that more than 40% of women and 30% of 

men have at least one SD. It is estimated that 150 million men are experiencing erectile 

dysfunction today, and by 2025 this number will be 320 million. In women only, the average 

SD incidence rate is 20-73%. It can be said that only a medical approach is not sufficient for 

those who have sexual problems or sexual dysfunction, and only a psychological or 

sociocultural approach is not sufficient. With a holistic and unified approach, sexual life 

problems experienced by individuals can be overcome more easily. Studies on sexual 

dysfunctions and approaches to this problem are very limited in our country. Studies in recent 

years show that there is an increase in sexual dysfunctions. In a study, one out of every three 

(32%) people stated that they had at least one sexual or reproductive health problem at some 
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point in their life. The rate of those describing only “sexual problems” is 25%. Despite all 

this, the rate of those who have received any treatment/medication in their field to date 

remains at 8%. While this ratio is higher in married or married people than in single 

men/women, it is higher in married or ever-married women than men. 

Keywords: Sexual dysfunction, treatment, nursing approach 

1. GİRİŞ 

CİB altta yatan organik bir nedene, cerrahi bir girişime, kullanılan bir ilaca ve eşlik eden 

ruhsal bir hastalığa bağlı olarak gelişmişse, tedavi öncelikle altta yatan etkene yönelik olarak 

yapılır.  Burada unutulmaması gereken önemli nokta, CİB'in çoğu kez tek bir nedene bağlı 

olmadığıdır.  Birey, çift ve grup terapileri uygulanan hastalara bilişsel ve davranışsal tedaviyi 

içeren ev ödevleri verilir.  

Birçok kültürel ve yöresel ilişkiler dahi cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir. Tanı koymada 

ve tedavi yaklaşımlarında yöreyi iyi tanıma tedavi seçimi ve sürdürülmesinde başarı 

sağlayacaktır. Yaygın cinsel mitler ve arkadaşlar arası sohbetler özellikle erkeklerin cinsel 

sorunlarını gizlemelerine ve konuşmamalarına yol açmaktadır.  Bireyler sağlık sorunlarının 

ilaçla tedavi edileceğine inanır ancak bu alandaki sorunların önemli bir bölümünün ilaçlarla 

tedavi edilemiyor olması tedavileri sekteye uğratmaktadır. Cinsellik konusunda eğitimli 

psikiyatrist yardımı gerektirmesi, tedavinin eşler arası işbirliği ve zaman gerektirmesi de 

engeldir. Sağlık kurumları içinde bu alanda hizmet veren birimlerin ve uzmanların yok 

denecek kadar az olması, gizlilik ve mahremiyet konularında duyarsız davranma, güvensizlik, 

durumu bir sorun olarak görmeme gibi nedenlerde kişileri yardım istemekten alıkoymaktadır. 

Her bireyin farklı sorunları olabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle, DSM-5'de birey 

odaklı yaklaşımlar önerilmektedir (Roxo et all, 2018; Holanda et all, 2014; CETAD). 

2. KADIN CİNSEL DİSFONKSİYONLARI VE GÜNCEL TEDAVİ 

YAKLAŞIMLARI 

Kadın CD‟u cinsel yanıt döngüsünün evrelerindeki fizyolojik süreçlerden bir veya birkaç 

aşamasının bozulması (örn. istek, uyarılma, lubrikasyon ve orgazm) olmakla beraber 

kadınların yasam kalitesini düşüren vasküler, nörojenik, hormonal, müsküler, farmakolojik 

yönü olan çok yönlü bir sorundur. Cinsel işlev bozukluğu; hem cinsel doyum isteğinde hem 

de cinsel doyuma ulaşmadaki bozulmalar olarak da tanımlanmaktadır (Höbek Akarsu, Beji, 

2016). 

i. Kadın cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu ve tedavisi  

18-44 yaş grubundaki kadınların % 8.9, 45-64 yaş arasında% 12.3, 65 yaş ve üzerinde % 7.4'ü 

cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu yaşamaktadır.  Düşük cinsel istek yaşla birlikte 

azalmaktadır; hipoaktif cinsel istek bozukluğu (HSDD) prevalansı, yaşa göre nispeten sabit 

kalır. 

Kadınlar, birinci basamakta, davranışsal tedavi ve cinsel tıp müdahaleden yararlanabilirler. 

Psikoterapötik ve farmakolojik müdahaleler, cinsel uyarıcı süreci geliştirmeyi ve inhibe edici 

süreçleri azaltmayı amaçlamaktadır.  HSDD için medikal tedavide ilk merkezi etkili günlük 

ilaç olan Flibanserin, son zamanlarda ABD'de menopoz öncesi kadınlar için onaylanmıştır 

(Parish, Hahn, 2016). 
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Psikolojik tedavi 

Kadının cinsel ilişki  hakkındaki motivasyonunu bozacak her türlü düşünce ve olay, 

HSAB‟nin psikolojik nedenleri  arasındadır. Cinsel  taciz,  travmatik  ve  onur kırıcı bir cinsel 

deneyim, stres ve yorgunluk, dikkat dağınıklığı, cinselliğe odaklanamama, depresyon, kırılgan 

kişilik yapısı, obsesif kompulsif bozukluk ve panik atak gibi anksiyete rahatsızlıkları 

HSAB‟nin etiyolojisinde bulunmaktadır. Bu durumda olan hastalar kişiye özel 

değerlendirilmeli, psikolojik desteğin hızlı biçimde yardımcı olduğu fakat objektif 

değerlendirmelerde psikoterapinin uzun dönem başarı sonuçlarının sınırlı olduğu bildirilmiştir 

(Akbulut, Üçpınar, Gürbüz, 2015). 

Medikal tedavi 

Antidepresanlardan özellikle SSRI‟lar, HSAB‟a neden olmakla beraber, bu ilaçların kesilmesi 

ya da dozların azaltılması gerekmektedir. Ayrıca, SSRI‟ya sekonder gelişen cinsel 

disfonksiyonu olan hastalarda, Bupropion eklenenlerde cinsel arzu ve aktivitede anlamlı 

olarak artma görülürken, cinsel düşüncelere etkisi olmadığı görülmüştür (Akbulut, Üçpınar, 

Gürbüz, 2015). 

Transdermal testosteron 

HSDD, doğuştan gelen postmenopozal kadınlarda veya ooferektomiye ikincil olarak ortaya 

çıkar.  Çoklu çalışmalar, HSDD'li hastalar için transdermal testosteronun (TDT) bir yönetim 

seçeneği olarak kullanımının değerlendirildiği bir sistematik derlemede; cerrahi ve doğal 

menopozda 300 µg / d TDT kullanımı, kısa ve uzun vadede HSDD'yi yönetmek için etkili bir 

plan olduğu belirlenmiştir (Ganesan, Habboush, Sultan, 2018). 

Flibanserin 

Flibanserin, menopoz ve atrofiye bağlı cinsel fonksiyon bozukluklarında reçete edilen FDA 

tarafından onaylı medikal bir tedavi çeşididir. Yan etkileri bakımından tartışmalı olsa da 

kullanılmaya devam edilmektedir.  

28 haftalık çok merkezli bir çalışmaya 595 (346 premenopozal ve 249'u postmenopozal) 

kadın katılmış ve ortalama 73 gün flibanserin kullanmışlardır. Kadınlar tarafından olumsuz 

sonuç  352 hasta (% 59.2) tarafından bildirildi ve çoğu olay (% 93.8) hafif veya orta idi. 

Bildirilen en fazla yan etkileri; baş dönmesi, bulantı, uykusuzluk ve uyuşukluktur (Simon et 

all, 2018).  

Bupropion 

SSRI‟ya sekonder gelişen cinsel disfonksiyonu olan hastalarda, Bupropion eklenenlerde 

cinsel arzu ve aktivitede anlamlı olarak artma görülürken, cinsel düşüncelere etkisi olmadığı 

görülmüştür. Etkinliğini belirlemek için yapılan bir araştırmada, bupropion ile 20 haftalık 

tedavi aşamasına giren ve tamamlayan 10 kadın belirlenmiştir. Her ziyarette yapılan 

tanılamada kadınlarda cinsel işlev bozukluklarında iyileşmeler görülmüştür. Kadınların 

yarısı bireysel ve ikili engellerin bir sonucu olarak cinsel ilişkiye geçemeyen cinsel istek ve 

güçlenebilme konusunda öznel iyileşmeler rapor etmişlerdir. Bu çalışmaya bakılarak 

kadın cinsel işlev bozukluğu için uygun bir seçenek olabileceği söylenebilir (Hartmann et all., 

2012). 
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ii. Kadın orgazm bozukluğu ve tedavisi 

Kadın orgazmik bozukluğu '' Normal bir heyecan aşamasından sonraki orgazmın kalıcı veya 

tekrarlayan gecikmesi veya yokluğu '' dur.  DSM-V, son olarak bazı açıklamalar eklemiş ve 

“azaltılmış yoğunluk, gecikme, sıklık veya orgazm yokluğu olarak belirtmiştir. Orgazm 

problemi, kadınların bildirdiği en yaygın cinsel şikayettir. Prevalansı yaklaşık   % 20-40 

olarak tahmin edilmektedir. Toplum bazı bazı çalışmalarda ise kadınların %5-30'unu 

etkilediği tahmin edilmektedir (Salmani et all., 2015;  Akdeniz ve ark., 2015).  ABD ve 

Avustralya'da orgazm sorununun yaygınlığı %21-29 arasında tahmin edilmektedir 29 ülkede 

40-80 yaş arası yetişkinlerden oluşan bir araştırmadan elde edilen veriler, Asya ülkelerinde 

kadınlarda orgazm problemlerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 2526 İranlı kadın 

ile yapılan bir çalışmada, orgazm bozukluğunun prevalansının% 37 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir (Salmani et all., 2015).  

Bilişsel Tedavi 

Tedavisinde köşe taşı bilişsel davranışsal tedavi olarak bildirilmiştir. Bilişsel davranışsal 

tedavi cinsellikle ilgili düşünce ve tutumlarda olumlu değişiklikler yapmaya odaklanır. 

Yönlendirilmiş mastürbasyon tedavisi yine orgazm bozukluğu tedavisinde en çok kullanılan 

tedavi yöntemlerindendir. Primer orgazm bozukluğu tedavisinde etkili olduğu gösterilmiş 

farmakolojik ajan yoktur. Hurlbert ve ark‟nın yaptıkları çalışmada koitus esnasında misyoner 

pozisyonunun klitoral stimulasyonu arttırdığını ve bu tekniği kullanan çiftlerde koital 

orgazmın, simultane orgazmın, tam ve tatminkar orgazm oranlarının arttığını belirtmişlerdir 

(Arabacı, Özdedeli, 2014). 

Kegel egzersizi 

Yapılan bazı çalışmalarda kegel egzersizlerini düzenli gerçekleştirmenin orgazm ve 

şiddetinde iyileştirmeler meydana getirdiğini bildirmektedir. İran'da, 145 postmenopozal 

kadın ile yapılan bir RKÇ‟da; 12 haftalık kegel egzersizi alan deney grubunun uyarılma, 

orgazm ve memnuniyet skorlarının kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek olduğunu 

belirtmiştir (Nazarpour et all., 2017). 

Nazal oksitosin 

Son zamanlarda yapılan çalışmalar nazal oksitosin uygulamasının orgazm üzerinde etkili 

olduğunu saptamaktadır. 29 sağlıklı heteroseksüel çiftin (n = 58 katılımcı) yer aldığı ve doğal 

bir ortamın kullanıldığı, intranazal yolla uygulanan okistosinin (24IU) cinsel tahrik, 

uyarılma, orgazm üzerindeki akut etkilerini analiz edilmiştir. Cinsel işlev, uyarılma veya penil 

ereksiyon ve yağlama gibi cinsel fonksiyonun "klasik" parametrelerini değiştirmediği 

saptanmıştır. Orgazm / post-orgazmik aralık ile ilgili spesifik etkileri ve aynı zamanda partner 

etkileşimlerinin parametrelerini iyileştirmiştir. Erkeklerde daha iyi sonuçlar izlendiği 

bildirilmiştir (Behnia et all., 2014). 

Tibolone (Östrojen, Progesteron, Testesteron) 

DHEA'nın lokal olarak verilmesi, sadece östrojen eksikliğine bağlı vulval vajinal atrofiyi 

etkili bir şekilde tersine çevirmekle kalmaz, aynı zamanda genital cinsel duyarlılığı düzeltir, 

orgazmın daha kolay ve daha yoğun olmasını sağlar. 18 postmenopozal  kadınla yapılan 

araştırmada altı ay boyunca günlük 2.5 mg tibolon verilmiştir. Orgazma ulaşma yeteneği 

cinsel ilişki sırasında ve sonrasında artmış ve ağrı ve rahatsızlık önemli ölçüde azaldığı 

belirlenmiştir (Basson, 2010; Kamenov et all., 2007). 
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EROS 

Medikal cihazlardan Eros-klitoral terapi cihazı FDA onayı alan tek cihazdır. Klitorise vakum 

yapılarak kan akışı arttırılmakta ve orgazmik aktivitede artış izlenmektedir (Hersen,  Sturmey, 

2012). 

iii. Genital pelvik ağrı/penetresyon bozukluğu ve tedavisi  

 DSM-5‟te disparoni ve vaginismus alt grupları genitopelvik ağrı/ penetrasyon bozukluğu 

başlığı altında birleştirilmiştir. 

Disparoni 

Disparoni prevalansı genç kadınlarda %14–34, ileri yaş kadınlarda ise %6.5–45 arasındadır. 

Dünya Sağlık Örgütü‟nün 54 çalışma içeren sistematik derlemesinde 35,973 kadında 

disparoni prevalansı %8–22 saptanmıştır. Elli yaşın altında en sık görülen genitopelvik ağrı 

nedeni lokalize uyarılmış vestibülodinidir. 50 yaşın üstünde en sık görülen neden ise 

ürogenital atrofidir (Güngör ve ark., 2016). 

Davranışsal tedaviler 

Davranışsal tedaviler çeşitli yaşam tarzı değişikliklerini içermektedir. 

İlişki: Su bazlı yağlandırıcılar kullanma, farklı coital pozisyonlar keşfetme, coitus sonrası sitz 

banyoları ve buz uygulamaları; 

Fiziksel Aktivite: Vulvar bölgesine baskı yapan veya sürtünme yaratan egzersizlerden 

kaçınma (örn. Bisiklet), yüzme havuzlarından veya sauna / buhar banyolarından kaçınma; 

Kişisel Hijyen: Parfüm içeren vajinal ürünlerden, genital bölgeyi günde birden fazla 

yıkayarak flora bozulmasından ve sık vulvar tıraştan kaçınma, 

Giyim: Sıkı iç çamaşırı veya pantolon kaçınma, ıslak kıyafetleri bir aktiviteden hemen sonra 

çıkarma, pamuklu iç çamaşırı kullanma ve giysileri hipoalerjenik ürünlerle yıkamaya özen 

gösterme gibi alınacak basit önlemler ile disparoni azaltılabilinir (Bornstein et all., 2016). 

Lokal Östrojen 

Östrojen tedavisi, vulvovaginal atrofi tedavisinde altın standarttır. Östrojenle birlikte vaginal 

epitel kalınlaşır, elastisitesi artar, kan akımı artar ve vaginal pH düşer.  Östrojen tedavisi aynı 

zamanda vaginadaki nosiseptif nöronları da azaltarak vulvovaginal atrofi ile ilişkili ağrı ve 

rahatsızlığı azaltır (Griebling et all., 2012). 

DHEA 

Günlük %50‟lik 6.5 mg DHEA‟nın krem formunda vaginal olarak kullanımının vaginal 

atrofiyi giderdiği pek çok randomize kontrolllü çalışmada bildirilmiştir  DHEA kullanımının 

en büyük avantajı sistemik östrojen konsantrasyonunu etkilememesidir Dolayısıyla östrojen 

tedavisinin kontrendike olduğu kadınlarda kullanılabileceği düşünülmektedir (Simon et all., 

2013).  

Ospemifen 

2013 yılı başında FDA tarafından onaylanmıştır. 826 postmenopozal kadında 30 mg ve 60 mg 

oral ospemifen ile plasebo tedavisinin etkinliğini karşılaştırmıştır. On iki haftanın sonunda, 
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hem 30 mg hem 60 mg kullanılan grupta parabazal hücrelerde ve vaginal pH‟ta anlamlı 

azalma görülürken, disparoni semptomlarında 60 mg kullanılan grupta anlamlı azalma 

görülmüştür. En sık görülen yan etki sıcak basmalarıdır (Simon et all., 2013). 

Vestibulektomi 

Lokalize vulvodini vakalarında cerrahi etkilidir.  Ağrının başladığı vestibüler alanın 

kesilmesini içerir.  Genel olarak, ağrı tedavisiyle ilgili cerrahinin başarı oranı, bilişsel-

davranışçı psikoterapi ve elektromiyografik biyofeedback iki kat daha etkili görünmektedir 

Başarı oranları % 60-90 arasındadır. Ancak, ağrı kontrolüne katkıda bulunmasına rağmen, 

cerrahi vulvar bölgesinin zevke olan duyarlılığını azaltabilir ve bu da genel cinsel tatminini 

daha da kötüleştirebilir (Dias-Amaral et all., ; Brotto et all., 2015). 

Elektromiyografik biofeedback 

29 kadınla biofeedback destekli pelvik taban kas rehabilitasyon egzersizleri için özel 

talimatlar verilerek bir çalışma planlanmıştır. Kadınların aylık takipleri sonucunda; 15'i 

belirgin bir şekilde azalmış hassasiyetini, 14'ünde (% 93.3) cinsel aktiviteyi rahatsızlık 

duymadan sürdürmeyi başarmışlardır.  Dokuz hastada (% 31.0) intensal hassasiyet ve ağrıda 

anlamlı azalma, dokuzunda (% 66.7) altısı cinsel aktiviteyi devam ettirdi. Böylece 29 

kadından 20'si (% 69) cinsel olarak aktif hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar genellikle küçük 

gruplardadır bu nedenle kılavuzlara ihtiyaç bulunmaktadır (McLean et all., 2017). 

Lokal anestezikler 

Periferik vestibüler sinirlerin duyarlılaşması, vulvodininde olası bir ağrı mekanizması olarak 

önerilmiştir. Tipik olarak, topikal % 5'lik lidokain, altı ila sekiz haftalık kullanımın ardından 

yeniden değerlendirmeyle günde bir veya iki kez kullanılmaktadır. Ayrıca penetratif vajinal 

ilişkiden 30 dakika önce uygulanmalıdır; partnerde uyuşmayı önlemek için prezervatif 

kullanımı teşvik edilmelidir (Goldstein et all., 2016;  Stockdale, Lawson, 2013). 

Fizik tedavi ve davranış terapisi 

Pelvik taban fizik tedavi, disparoni ve vulvodini için birçok tedaviye önemli bir katkıdır. 

Pelvik taban kaslarının gevşemesine ve ağrı reseptörlerini geri çekmesine izin 

verir.  Sistematik bir derlemede biyofeedback, dilatatörler, elektriksel stimülasyon, fizik 

tedavi ve multidisipliner tedaviler ilişki sırasında ağrıyı azaltmada ve cinsel işlevi 

iyileştirmede etkili olduğu belirlenmiştir (Morin et all., 2017). 

Vajinismus 

Ülkemizde kadınların cinsel sorun nedeni ile psikiyatri polikliniklere en çok başvuru 

nedenlerden biri vajinismustur. Vajinismusun batı toplumlarında daha az görüldüğü ifade 

edilmektedir. İsveç'te yapılan bir çalışmada %1 olarak saptanmıştır. Ülkemizde toplum 

temelli bir araştırmada araştırmaya katılan kadınların %17'si yaşamlarının herhangi bir 

zamanında bir kerelik, %9.2'si yaşamlarında bir dönem devam eden birleşme sorunu tarif 

etmişlerdir (Hacıoğlu Yıldırım, 2017). Kadın cinsel işlev bozukluğuna yönelik bir grup 

kohortta, vajinismusa (V) sahip kadınlarla diğer cinsel şikayetleri olan kadınlar arasında tıbbi 

ve psikososyal parametrelerde bir farklılık olup olmadığını araştırılmış ve V tanısı 20 hastada 

(% 7.8) saptanmıştır. V olan kadınlar, örneklemin geri kalanından anlamlı derecede daha genç 

oldukları belirlenmiştir. Cinsel istismar öyküsü, ilişkisel parametreler veya jinekolojik 

hastalıklar gibi geleneksel risk faktörleri veya yeni araştırılan parametreler (nörolojik, 

hormonal ve metabolik değişiklikler) gibi bir farklılık bulunmamıştır.   V'lu kadınlarda, diğer 
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cinsel şikayetleri olanlara göre anlamlı derecede yüksek histrionik-histerik semptomlar ve 

özellikler görülmüştür (Maseroli et all., 2017).   

Tedavide yaygın olarak; vajinal dilatatörler, biofeedback içeren veya içermeyen fizik tedavi, 

biofeedback, ilişki danışmanlığı, psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, hipnoterapi ve 

kayganlaştırıcılar kullanılmaktadır. Sekonder vajinismusta botox uygulaması da son 

zamanlarda geliştirilen tedavi uygulamalarından biridir. Botox uygulaması kalıcı olmaması ve 

geçiçi yararlar sağlaması nedeni ile tartışmalı tedavi türlerinden biri olarak belirtilmektedir. 

Botox uygulaması yaklaşık 2 ila 4 ay arası etkilidir. Ancak hastalara etkinin 4 ay sonra 

biteceği söylenmemelidir. 171 vajinismus vakada uygulanan botox sonrası kadınların; %71‟i 

yaklaşık 5 hafta ağrısız ilişki bildirdiği (ağır vajinismus), 5 kişide tedavinin başarısız olduğu 

ve 6 hastada vajinal dilatör kullanıldığı ancak 1 yıl cinsel ilişki başlanamadığı bildirilmiştir 

(Pacik, 2017). 

Psikoterapi  

4-10 seans arasında ve 1-4 ay arasında değişen bir sürede ve haftada-iki haftada bir yapılan 

seanslardan oluşur. Tedavinin esası vajinadaki istem dışı kasılmanın aşamalı egzersizlerle 

ortadan kaldırılmasıdır. Tedavide gevşeme, imajinasyon, duyarsızlaştırma teknikleri kullanılır 

(CETAD).  Tedavi Genel anlamda beş aşamadan oluşmaktadır; 

1. Kadının genitallerine karşı daha olumlu tutum geliştirmesine yardım etmek. 

2. Pelvik kas egzersizleri. Bunlar kadının vajina girişini çevreleyen kaslar 

üzerinde biraz kontrol kazanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.  

3. Vajinal penetrasyon; Kadın dış genital anatomisiyle rahat hale geldiğinde, 

vajinanın iç kısımlarını parmaklarıyla keşfetmesi tavsiye edilir.(Dilatör ve Losyon 

kullanabilir) 

4. Vajinal sınırlama; diğer üç adım uygulandıktan sonra güven aşamasıdır. 

Kadının diğer gevşeme hareketleri boyunca nasıl sürdüreceği anlatılmalıdır. 

5. Hareketler boyunca sınırlama; kadının hareketleri başlatması ve sürdürmesi 

istenmelidir (Avasthi, Grover, Rao, 2017) 

Cinsel terapistler vajinismusta organik bir nedene bağlı değil ise psikoterapi ile sorunun 

çözülmesini istemektedirler. Hymen „in operasyonla alınması sorunu çözmeyeceği aksine 

hastada yeni travmalar oluşturacağı düşünülmektedir.  Genel anestezi altında cinsel birleşme 

ile vajinal kaslar da gevşediğinden cinsel birleşme gerçekleşse bile daha sonraki cinsel 

birleşme denemesinde vajina kasları gene kasılacağından faydasız olduğu bildirilmektedir. 

Uyuşturucu pomadlar, kadınının sarhoş edilmesi, anksiyolitik ilaçlar yararsız olduğu 

çalışmalarca saptanmıştır. Sıcak su banyosu, anestezik pomadlar, ağrı kesiciler, sıkıntı 

gidericilerin birlikte kullanımı; sadece cinsel birleşme korkusu olan ama vajinal kaslarda 

kasılma olmayan vakalarda kişi tedavi olacağına ikna olursa çoğunlukla geçici olmak üzere 

işe yarayabileceği belirtilmektedir (CETAD). Online tabanlı eğitimle düzenlenen randomize 

kontrollü bir çalışmaya; 77 vajinismus kadın dahil edilmiştir. Müdahale, psikoeğitim, 

gevşeme egzersizleri, duyu odağı ve dilatatörlere kademeli olarak geliştirmeyi içeren 10 

seanstan oluşmaktaydı. Deney grubunda kontrol grubuna göre daha fazla katılımcıda, 10. 

hafta veya 6. ayda bir olanla cinsel ilişki belirlendi.  DG'da, ilişki başlangıcından 6 aya kadar 

ilişki penetrasyonunda anlamlı bir artış saptanmıştır. KG‟nda böyle bir artış bulunmamıştır. 

İlişkisel olmayan penetrasyon (bir parmak, dilatör  veya partner tarafından ) ile ilgili olarak, 

DG lehine anlamlı gruplar arası etkiler vardı. DG‟nda coitus korkusu önemli ölçüde 
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azaldı. Eğitim ile genel memnuniyet oranı yüksek bulunmuştur(Zarski et all., 2017). Online 

verilecek eğitim ve danışmanlığın dahi hastalar üzerindeki olumlu etkisi bu bozukluğun 

azaltılmasında umut olmuştur. 

iv. Cinsel Terapiler  

Cinsel terapiler, eğitim almış hekim, psikiyatrist ya da psikiyatri hemşiresi gibi meslek 

gruplarından profesyonellerce uygulanan, hastaya medikal tedaviye başlamadan önce yapılan 

uygulamalara denilmektedir. Birçok cinsel işlev bozukluğunun ifade edilmesi halinde 

çözülebileceğine dayanmaktadır. Hasta ve partneri ile görüşmeler ile süreç başlatılır. 

Seanslarda birey ve çiftlere sorunlarının çözümünde kullanabilecekleri teknikler ayrıntılı 

olarak anlatılır ve ev ödevleri verilir. Kolaydan zora aşamalı biçimde uygulanır. Birinci 

basamakta en temelden uygulamalar başlatılabilinir. CİB türüne göre uygulamaları bulunsa da 

temelde 13 adımı bulunmaktadır; 

1. Eğitim-bilgilendirme  

2. Hastanın kendi genitallerini incelemesi  

3. Hastanın kendini cinsel olarak uyarmas› (self stimülasyon)  

4. Solunum ve gevşeme alıştırmaları 

5. Kegel alıştırmaları 

6. Duyumlara odaklanma (sensate focus) 

7.  Dur-başla (stop-start) alıştırmaları 

8. Vajinal dilatasyon  

9. Ağrı günlüğü  

10. Bilişsel yeniden yapılandırma 

11. Cinsel birleşme yasağ 

12. Partnerin terapi sürecine adım adım katılmasını sağlama  

13. Özgüveni artırıcı girişimler (Akan, Doğan, 2011). 

Cinsel Tedavilerde Uyulması Gereken Etik kurallar 

• Tanı koymadan önce yeterli bir öykü almalı ve gereken tetkikleri yaptırmalıdır.  

• Uygulanacak tedavinin seçiminden tedavici sorumlu olmakla birlikte hastayı 

olası tüm tedavi çeşit ve olanakları konusunda aydınlatmalı ve onun da fikrini 

almalıdır. 

• Mesleki uygulamalarında, niteliksiz veya ehliyetsiz veya etik kurallara 

uymadığını bildiği kişilerle birlikte veya yardımlaşarak çalışmamalıdır. 

• Hastayla tedavi ilişkisi dışında ticari veya sosyal ya da herhangi bir başka 

ilişkiye girmemelidir. Hasta istese de hastasıyla asla herhangi bir cinsel eyleme 

girişmemelidir 
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• Hastayla tedavi ilişkisi dışında ticari veya sosyal ya da herhangi bir başka 

ilişkiye girmemelidir. Hasta istese de hastasıyla asla herhangi bir cinsel eyleme 

girişmemelidir 

• Hasta ile girdiği tedavi ya da danışma ilişkisi sürecinde hastaya ait edindiği 

tüm bilgileri ve hasta ile mesleki ilişkisini de saklı tutmalıdır. 

• Cinsel tedavici yapacağı araştırma ve yayınlarda araştırma ve yayın etiğine 

uygun davranmalıdır.  

• Terapist hastanın gizli bilgilerini süpervizör ya da konsültan gibi profesyonel 

kişilerle de sınırlı bir şekilde paylaşmalıdır. 

• Profesyonel uygulamaları ile ilgili kayıt tutmalı ve bu kayıtların güvenli bir 

biçimde saklanmasını da temin etmelidir.  

• Çocuk ya da ergen hastanın gizlilik hakkını ebeveynin bilme hakkı ile uygun 

biçimde dengelemelidir.  

• Hasta uygulanan tedaviden yarar görmüyorsa, verdiği profesyonel hizmeti 

sonlandırmalı ve hastaya başka profesyonel yardım kaynaklarını sunmalıdır 

Farmakoterapi 

• Cinsel terapiler yetersiz kaldığında, farmakoterapiye geçilmelidir. 

• Danışan cinsel terapileri kabul etmediğinde 

• Cinsel terapileri yürütmek için partneri olmayanlar (böyle bir durumda 

partnersiz yapılan cinsel terapi teknikleri de uygulanabilir),  

• Partneri olmasına karşın partnerini tedaviye dahil etmek istemeyenler 

• Dini - kültürel nedenlerle mastürbasyon içeren cinsel terapi egzersizlerine 

yanaşmayanlar,  

• İlacın olumlu etkisini gördükten sonra kendine güveninin artacağını ve 

böylelikle cinsel terapilere motivasyonlarının artacağını düşünenler 

• İlaç tedavisinden yarar sağlayamayan kişilerin performans kaygıları belirgin 

derecede artacağından, terapi daha etkili olabilir (CETAD). 

3. CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ  

Hemşireler cinsel işlev bozukluğunun tanı ve tedavi işlemlerinde etkin rol alabilirler. Eğitim 

danışmanlığı yoluyla cinselliğe yönelik hemşirelik bakımı müdahalesi, eşlerinde cinsel işlev 

bozukluğu semptomlarının iyileşmesini kolaylaştırabilirler.  CİB‟e sahip hastalarda artan 

bilginin; uyarıcı yanıtları artırmasını, semptomların azaltılmasını, cinsel değişikliklere uyum 

sağlamasını kanıtlayan çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle hemşireler sadece hastayı rahatlatma 

ve doğru yönlendirmeleri ile dahi sorun çözümünde hastaya etkili yardım edebilecekleri 

söylenebilir. Hemşire destekli danışmanlıkta, bir hemşire bilgi sağlar ve hastalara karar 

vermede ve uygulamada yardımcı olur;  ayrıca özgüven kazanması ve özerkliği optimize eder, 

fiziksel ve psikolojik değişimlere uyum sağlama yol gösterir (Afiyanti et all., 2016).  

Hemşireler cinsel danışmanlık verirken bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir; 
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• Bireye özgü cinselliği tanımlayabilmeli,  

• Cinsel konularda rahat olmalı, iyi bir dinleyici olmalı,  

• Yargılayıcı bir tutum içinde olmamalı,  

• Danışmanlık yapabilme becerisi gelişmiş olmalı,  

• Kadınlarla cinsel konularda konuşurken iletişim yeteneklerini geliştirmeli,  

• Cinsellik ve cinsel fonksiyon konusunda bilgi sahibi olmalı,  

• Cinsellik konusunda kendinin ve kadınların inanç, değer ve tutumlarının 

farkına varmalıdır (Fışkın, Kızılkaya, 2014). 
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ABSTRACT 

A language is a system of communication that consists of a set of sounds and written symbols 

that are used by the people of a particular country or region for talking or writing. 

Intercultural communicative competence is defined to be at the heart of foreign language 

education more than communicative competence nowadays. In the Soviet Union, the teaching 

of English as a foreign language was based on „grammar-translation‟, also called „the classical 

method‟. This method focused on learning grammar rules, memorizing vocabulary in 

isolation, translating from English, the foreign language, into learners‟ first language (L1), 

and vice versa.After a while, intercultural communication started to be used when 

communication was not sufficient, as students needed to learn about the cultures of different 

countries. This study is expected to contribute to the discussions about cultural and 

intercultural analysis of ELT coursebooks used in middle schools in Azerbaijan. 

The study aims to find and discuss cultural and elements in ELT coursebooks used in middle 

schools in Azerbaijan. 

In this study, content analysis will be used. After reading textbooks, all passages, exercises, 

stories will be analyzed. Then they will be analyzed and discussed.  

In the study, it was investigated which aspects of culture are presented in ELT textbooks and 

whether idioms and proverbs are taught through culture. 

Keywords: Culture, Cultural Elements, Intercultural Elements, Language 

 

1. INTRODUCTION 

One of the most important elements of culture is language. Language creates both the 

"thought" that creates culture and the "expression" that brings that thought to life. Language 

regulates man and his relationship with society. For this reason, language teaching is very 

important in terms of cultural transfer. 

The most basic source used by both students and teachers during the transfer of culture in 

foreign language teaching is textbooks. For this reason, textbooks should be purified from 

deficiencies and excesses as much as possible in terms of culture. There are prominent 
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elements in the culture of a country. Failure to convey these elements is a deficiency. The 

transfer of unnecessary details is expressed as redundancy. For this, it is necessary to find 

answers to questions such as how, how much, and which cultural elements were transferred in 

the sources written for foreign language teaching, and to compare the books prepared for 

English as a foreign language with these books.  

1.1 The Importance of The English Language 

A language achieves a genuinely global status when it develops a special role that makes it 

recognized in every country. Today, it cannot be denied that English has become a global 

lingua franca with non-native speakers of the language outnumbering its native speakers. 

Since roughly only one out of every four users of English in the world is a native speaker of 

the language.  

Being able to speak, read, and write in English is one of the key features in the modern world. 

It enhances several possibilities for non-native speakers. People who know English can travel 

all around the world without any problems in communication and have more opportunities for 

getting a better job. 

Most of the interactions take place among non-native speakers of English. For those, English 

is a contact language between people who share neither a common native tongue nor a 

common culture, and for whom English is the chosen foreign language of communication. 

Nowadays, everyone can communicate with people from all around the world by using 

English as a foreign language. Therefore, the English language as a lingua franca plays a 

sizable function in every non-native speaker's life. Each person has special reasons to learn 

English. It is utilized in all international activities, including communication, science, trade, 

aviation, entertainment, radio, and diplomacy. It shows how important English to follow 

events and developments in the world. English has turned out to be more commonly used 

language in Azerbaijan due to Eurovision, Baku 2015 European Games, and Baku 2017 

Islamic Games last 6 years. A lot of tourists visited Azerbaijan, so it became a more 

commonly used foreign language. All these activities encouraged the students to learn the 

English language. 

1.2 The Relationship Between Culture and Language. 

Language and culture are inextricably linked with each other. Language is a part of a culture, 

and culture is a part of the language, the two are intricately interwoven so that one cannot 

separate the two without losing the significance of either language or culture. 

Ritlyova (2009: 105) defines culture as customs, values, typical behavior, attitudes and the 

overall approach regarding the way of life reflected in movies, songs, fashion, literature, and 

numerous products of art, but also in everyday use of the particular language,e.g. recognized 

proverbs, common idiomatic expressions or phrases which are characteristic for certain 

members of society and which significantly differentiate these people according to their age, 

level and specific area of education, as well as their position in the society, etc.”.It means that 

culture is an indispensable and crucial part of daily life communication. 
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Peterson and Coltrane (2003) state that it is important to be aware of culturally appropriate 

ways of addressing people, expressing gratitude, making requests and agreeing or disagreeing 

with someone and also intonation patterns and behavior are important facts since they might 

be different in the target language speech community than their speech community. It is 

impossible to communicate effectively in a foreign language without learning its culture. 

Language teaching includes more than grammatical patterns and linguistic items. Students 

should grasp communicative competence to achieve language proficiency. Communicative 

competence is an individuals‟ ability to communicate with people of different social and 

cultural identities. To achieve such competence, students should learn shared cultural 

understanding and tolerance of people from different cultural backgrounds. When it comes to 

culture teaching in EFL context, Bada (2000, p.101) states that “Cultural literacy, or 

awareness, must be given a room in any language teaching syllabus not only for its broad 

contribution to bridging gaps between cultural differences and building an atmosphere of 

tolerance and confidence among societies, but also for its significance in communicating 

simple needs and expressing meaning in ideas between individuals.” 

Briefly, culture is a crucial component of language teaching and it is not possible to teach it 

without referring to the cultural content. To integrate culture in the language teaching process, 

teachers should have cultural awareness and reflect their knowledge to their classrooms. 

1.3 Teaching Language Through Culture 

Language and culture are closely linked to each other. For many years, it has been considered 

that culture is a significant and indispensable part of language teaching. However, every 

teacher has a different perspective and application of culture teaching (Bucholtz et. al., 2017). 

Children and also young learners need to learn about their own culture, the culture of others 

and culture in general because the students will get to know other people and learn a new way 

of life. People can learn how to interact with others, how to behave properly in a new society 

to appreciate and understand others‟ cultures (Srivastava & Goldberg, 2017). 

Foreign language teaching has several components including grammatical competence, 

language proficiency, communicative competence, cultural knowledge, etc. For many years, 

the integration of culture into foreign language teaching has been a polemical issue all over 

the world. On the one hand, some educators think that teaching another culture may cause 

cultural corruption of the first culture or may have an assimilation threat for students (Rangriz 

& Harati, 2017). On the other hand, especially in recent years, many foreign language 

teachers aware of the importance of teaching the culture of the target language in the foreign 

language teaching process. First of all, in 6th grade‟s cultural elements have been searched. 

Book‟s authors are Farida Guseynova and Naila Bagirova.  

Different countries‟ cultural elements are also mentioned, if we look at page 31  we can find 

information about Azerbaijan. Novruz is our national holiday, about national pastries, eggs, 

traditions are given on this page, but idioms, phrases, sayings are not taught through culture; 

grammar, and new words are taught. 
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About “Independence Day” there is the phrase “red-letter day” (important memorable, a 

happy day), this is taught in that text. 

 

 
Figure 1 English Textbook Unit 2, Page 32 

Solidarity day of the world Azerbaijanis, Ramadan, Sacrifice Holiday, Pomegranate Holiday 

is taught on page 32. First of all, students should know about their holidays, special days, 

about their meanings and it is good that this important information is given. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 776



 

Figure 2 English Textbook Unit 2, Page 35 

The degrees of adjectives are taught through these holidays and special days. 

On page 35 there are texts about holidays, parties in Great Britain. There are some 

expressions and idioms in these texts. These expressions and idioms are taught, but the 

meaning of the expressions is not given. 

Students can get more information about London, common and proper nouns and adjectives 

are taught through these texts. 

Pronunciation is taught through teaching countries,in this page mainly the information is 

given about Azerbaijan. 
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Figure 3 English Textbook Unit 2, Page 69 

In the unit “Countries and People”, information is given about Italy, Brazil and Japan. The 

music, food and sports of these countries are given in the texts. Explaining lexical traditions, 

sharing ideas, developing speaking skills are discussed in this unit. Greetings, national 

holidays are also explained in this unit. 

To learn our flag, emblem, symbols of flag, territory, population are important factors. That is 

why all this information is given on page 69 and all of them are also shown with pictures. 

Countries‟ flags are also given, but there are only a few questions about the passage. 
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Figure 4 English Textbook Unit 5, Page 70 

On page 70 there are some interesting listening and speaking activities for students. Event 

“What are countries famous for?” relates to the subject. Different pictures are given and 

students try to find out which country is famous. 
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Figure 5 English Textbook Unit 5, Page 76 

On page 76 there are two texts about “Carnival” and “Chinese Lantern Festival” and “Happy 

Holidays”. Students learn about carnivals, festivals, traditions, etc. They get information 

about. Then, various exercises related to the texts are done. It is an important activity in terms 

of getting to know cultural elements. 
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Figure 6 English Textbook Unit 5, Page 75 

Everyday expressions, traditions of British people, their behavior rules are taught on page 78. 
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Figure 7 English Textbook Unit 5 

Nouns, adjectives, and verb phrases are taught with the helping of short texts. What do they 

eat, drink, what type of foods do they have, which cards do they use, and for what, how the 

houses look like are mentioned. If we look through all passages, exercises, we notice that 

expressions, nouns, adjectives, phrases are mentioned, but there are no idioms, proverbs in 

this unit. 

As far as I researched the 6th-grade textbook, there are several cultural elements, passages 

about different cultures. It is important and good that Azerbaijan‟s culture, traditions are given 

as the main factor. Students first should know about their own culture, traditions, behavior 

rules, because everybody always represents their country with everything. Then, several 

countries‟ cultures,traditions, manners are mentioned. The British way of life, cultures of 

London, Italy, Japan, Brazil, Chinese festivals are given. Their meals, music,sports are given. 

In this book, we have researched that, students can get information about different 
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countries,language is taught through culture, actually I can‟t find the answer to my most 

questions, but cultural elements are given. 

The second textbook was written by Giztamam Guliyeva and Khalida Rustamova.In this 

book, we can find several cultural elements but there are not so many proverbs,idioms, 

phrases. 

If we look at page 47, we can find some facts about countries. Texts are about serving tea in 

different countries. What countries love tea, how do they serve, what country prefers green 

tea, etc. 

 
Figure 8 English Textbook Unit 5, Page 47. 

 

I am trying to find out proverbs, phrases, idioms in all passages. Different countries‟ cultures 

are given, some grammar exercises, phrases, expressions are taught through culture, but it is 
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difficult to find proverbs, idioms, sayings in passages that cultural elements are given. It can 

be better if students learn also proverbs, idioms, sayings through culture. 

“Health is Wealth” in this unit Azerbaijan‟s traditional Novruz holiday, people‟s hospitality is 

put forward more. I think, both our national holiday and hospitality teach students our culture, 

how people should behave to one another, what does Novruz holiday means, etc. 

Vocabulary are given but there are not any exercises about phrases,idioms. 

 

There is a topic about “Birthday traditions”.How do people celebrate birthdays in Denmark, 

Argentina, India, Netherland is mentioned. 

In my opinion, birthday congratulations, phrases should be given,but there are not any 

exercises about them. 

 
Figure 9 English Textbook Unit 5, Page 65 
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On page 65, we can find customs in different countries on New Year‟s Day.What do people 

eat on New Year‟s day, what are the meanings of these customs are given. There is a research 

exercise that, students should research by themselves, they should write facts on “How we 

celebrate New Year in our country” 

 
Figure 10 English Textbook Unit 6, Page 90 

 

Are flowers included in culture?  

Every country has its national flower that has special meaning. Most flowers have a symbolic 

meaning, often one with a history of use that stretches back over the years. Various cultures 

around the world have employed flowers and blossoms for different uses in their societies 

including religious rituals, wedding ceremonies, simple decorations, or any special meaning. 
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On page 90 and 91 different flowers are given. It was mentioned what countries the flowers 

belong to and what country they symbolize. Khari Bulbul, which grows in Azerbaijan, Tulip 

is a symbol of Holland, Red poppy is the national flower of Albania,Lotus is the national 

flower of India, etc. 

 

Figure 11 English Textbook Page 110-111 

In every culture in the world, art has a great role. 

Music plays an important role in culture, as we know countries‟ have musical instruments. 

Azerbaijan‟s national instruments are mentioned on page 110,111. First of all, students should 

know about their national musical instruments, their music,composers, then about different 

countries. 
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Figure 12 English Textbook Page 114 

On page 114, a famous French singer, great Azerbaijani singer, famous composer, mugham 

singer, American singers are given. 

Everybody knows that dance has an important role in every culture. Every nation‟s dances 

express different meanings. On page 117, different countries‟ dances are given, Azerbaijan‟s 

also is included. Dance is also part of the culture. It shows characteristic features, feelings of 

every nation. 
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Figure 13 English Textbook Page 114 

 

 

In 7th grade textbook, cultural and intercultural elements were researched, but it was so 

difficult to find exercises about phrases, sayings, idioms, they are not taught through culture. 

The last book also was written by Giztamam Guliyeva and Khalida Rustamova. There are not 

so many cultural elements, it is difficult to find any proverbs, sayings, idioms, even there are 

not. All exercises are given for teaching grammar. Most cultural elements are written about 

Azerbaijan‟s culture. 

On page 24, there is a unit about “Communication”.Dada Gorgud‟s name is mentioned in this 

text. Dada Gorgud is the most important proof that the Azerbaijani Turk nation has lived on 

its lands since ancient times. The exact meaning of his name is uncertain, since it can mean 

“father‟s father(grandfather), but can also refer to a “saggar”.The language of “Dada Gorgud” 

is our native language. 
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Students should know about their values, books. It is good that the information is given about 

“Dada Gorgud”.Idioms, phrases are not taught through culture. 

 
Figure 14 English Textbook Page 39 

 

There is a text about “Animals” on page 39.As mentioned, Americans love pets.It is also a 

part of the culture. Not all countries keep animals at home, some people like animals, some of 

them afraid of them. 

There are several interesting facts, phrases, and sayings about animals. Exercise 6 requires to 

find the meanings of verbs and phrases. There are four sayings about dogs, so it is good that 

phrases and sayings are taught through culture. 

We can find information about ceremonies/events on page 47. Keywords are given. On this 

page, there are not any exercises about the text. 

Every civilian should know about their past.20th January is National Mourning  Day of 

Shahids. On page 49 information is given about 20th January. The importance of this day, the 

meaning of “martyr”, the meaning of flowers are taught. 
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Figure 15 English Textbook Page 47 

Phrasal verb “to look” is given and there are several examples about “to look”. 

Azerbaijan has national objects, richest ornamental elements, handicrafts, decorative applied 

arts. Students should learn about national values, meanings of those objects. 

It is also important for students to know famous artists to develop their worldview. On page 

54 there is information about two famous painters. One of them is from Azerbaijan and the 

other one is a Spanish painter. 

About Azerbaijan‟s famous painter Sattar Bahlulzadeh (1909-1974)  is given on page 54. 

What type of colors had he use, what is “The Wish of the Land”, what is his inspiration etc. 

The second one is about famous Spanish painter Pablo Picasso (1881-1973). His methods, 

works are mentioned. 

We can find several expressions that are required to find their meaning. Exercise is only about 
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them. 

As we know films are also included in culture. Every country has its films. The films shaping 

our beliefs and values, for example, people copy fashion trends from movie stars and 

musicians. It is also common these days to find societies using figures of speech that are 

inspired by the film industry. 

There is a unit about “My favorite film star” that gives information about Azerbaijan‟s 

national films on page 106.”The Gypsy Girl” and “The Mystery of a Tower” is Azerbaijan‟s 

national films. The film  “Gypsy Girl”  and “The Mystery of a Tower”  are described with 

new words. Keywords are given at the beginning of the unit. 

 
Figure 16 English Textbook Page 47 

Proverbs are taught through teaching films. Eight proverbs are given as an exercise. Students 

should look and find out what films those pictures are from and say which proverbs refer to 

them and they should give their comments. Some of the films are Azerbaijan‟s national films 

and some of them are different countries‟ films. 
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If students do not have any information about their national films, it is a good opportunity to 

learn, because probably they watch films, they get information then do the exercises. 

There is also information about movies on page 113. New words are given. Students should 

research actors and write about their ages, where are they from, their roles, the name of the 

films on page 114. As a grammar, conjunctions are taught through teaching culture. 

 
Figure 17 English Textbook Page 139 

Every nationality has its greetings.”Like most cultures in the world, Azerbaijanis like warm 

and friendly greetings. Men greet each other with a handshake, a kiss on both cheeks, and 

“salam” (hello). Official greeting in Azerbaijan is a meeting when Presidents, officials leaders 

shake hands to greet each other” 

All this information is given on page 139, it is only about Azerbaijan‟s greetings, but on page 

141, there is interesting information about different countries that what are the meanings of 

greetings and body languages. 

-The bow is a mark of respect and greeting in Japan 

-Crossing your fingers means good luck in England 
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-Raising your thumb shows that everything is OK or you are lucky 

-Raising your hat is a sign of greeting in Europe 

-Taking off a cap was a sign of respect in our country in old times 

 
Figure 18 English Textbook Page 25 

 

The students are given exercises like research to find different information or facts about 

greetings in different countries. I think it is a good way that, if students research by 

themselves, it can be interesting for them and they can learn more. 

In this book, there were also cultural and intercultural elements, grammar, proverbs, sayings, 

phrases are taught. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 793



 

 
Figure 19 English Textbook Page 115 
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2. CONCLUSION 

In conclusion, each student should first know their own culture and then know different 

countries. Each country has its own culture and it should be taught in ELT textbooks. 

Through culture grammar, idioms, sayings, idioms, phrases can be taught. According to my 

research, grammar is taught through culture, but in three textbooks, there are not enough 

idioms, proverbs, sayings. Not only through culture, but also with different ways it should be 

taught. In my opinion, students should learn them besides grammar, and it is not difficult to 

teach them, but in general, our culture and different cultures are taught, and if there are not 

proverbs, sayings, phrases, idioms, teachers can find by themselves and teach. 

It should also be taken into account that even though textbooks are the main material in the 

classroom, textbooks or textbooks alone may not be sufficient for visual presentation and 

recognition of cultural issues as the best opportunity to get to know a culture. and, 

accordingly, gaining experience makes it possible to experience them on the spot. 
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ÖZET 

Geçmişe göre, çalışma hayatının bir çok alanında rol almaya başlayan kadınların toplum 

içerisinde üstlenmiş oldukları roller de değişikliğe uğramıştır. Daha öncelerde sadece “ev 

işleri” ile ilgili bir rolü olan kadınlar çalışma hayatında yer almalarıyla birlikte bir de işe 

yönelik sorumluluklar da yüklenmeye başlamışlardır. Ancak çalışma hayatına girmeleri ailevi 

sorumluluklarını azaltmamıştır. Bu da roller arasında çatışmaya ve bir takım kariyer sorunları 

yaşamalarına sebep olmuştur. Bu doğrultıda hem iş hem ailevi sorumluluklar arasında kalan 

kadınların çalışma hayatında yaşadıkları durumu ortaya koymak ve hatta mümkün olduğunca 

bir farkındalık yaratmak Türk çalışma hayatının geleceği için önem arz ettiği 

düşünüldüğünden; çalışma hayatında yer alan kadınların ailevi sorumluluklarından 

kaynaklanan yaşamış oldukları kariyer sorunlarını ve olası etkilerini ortaya koymak bu 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatı, Kariyer ve Kadın, Ailevi Sorumluluklar. 

 

ABSTRACT 

According to the past, the roles undertaken by women in society, who started to take a role in 

many areas of working life, have also changed. Women, who previously had only a role in 

"household chores", started to take on work-related responsibilities as well as taking part in 

working life. However, their entry into working life did not reduce their family 

responsibilities. This has caused conflict between roles and some career problems. In this 

respect, since it is thought that it is important for the future of Turkish working life to reveal 

the situation experienced by women who are between both work and family responsibilities 

and even raise awareness as much as possible; The aim of this study is to reveal the career 

problems and possible effects of women in working life arising from their family 

responsibilities. 

Keywords: Working Life, Career and Woman, Familial Responsibilities. 
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GİRİŞ 

Bir çok kültürde kadınlar toplumun bel kemiğidir.  Ülke ekonomilerinin kalkınmasında en az 

erkekler kadar önemlidirler. Bu yüzden de günümüzde kadınların çalışma hayatından 

uzaklaştırılması veya uzaklaşması ülke ekonomileri için olumsuz sonuçlar doğuracağı 

aşikardır.  

Geleneksel olarak Türk kadınları özellikle 1980’li yıllardan önce çoğunlukla ev hanımı olarak 

toplum düzenine katkıda bulunmaktaydı ancak yüksek öğrenim gören kadın sayısının artması 

ve hane içinde tek bir kişinin çalışmasının ekonomik zorlukları ile birlikte kadınlar artık 

çalışma hayatında da önemli roller üstlenmeye başlamışlardır. Kadınların çalışma hayatında 

daha büyük roller almasıyla birlikte karşılaştıkları zorluklar ve sorunlar da çoğalmaya 

başlamıştır. Cinsiyet eşitsizliği, adil olmayan ücret, güvenlik ve mobbing günümüzde çalışma 

hayatında kadınların karşı karşıya olduğu önemli sorunlar ve zorluklardan sadece bazılarıdır. 

Bunların ötesinde de birçok kadın çalışma hayatında farklı farklı zorluklarla karşı karşıya 

kalmaya devam etmektedir. Devlet tarafından kanunlar ve yönetmelikler  aracılığıyla çalışma 

hayatındaki kadınları korumaya yönelik birçok önlem alınsa da yine de sorunların sıfırlanması 

mümkün olmamaktadır. 

Günümüzde çalışma hayatı da sosyal hayat da 30-40 yıl öncesine göre çok farklıdır. Özellikle 

gelişen teknoloji ve değişen-gelişen iş ihtiyaçları, kadınların aile içindeki rolünün yan sıra 

çalışma hayatındaki rolünü de ortaya çıkarmıştır. Ayrıca yaşam maliyetinin artması, 

çocukların okul masrafları, konut satın almanın veya kiralama maliyetinin enflasyon ile 

sürekli yükselmesi gibi sebepler de kadınların çalışma hayatına daha yüksek oranda 

katılmasına neden olmuştur. Kısacası ailelerin hane gelirini artırmaya yönelik bu çabaları 

kadınların çalışma hayatına daha hızlı bir şekilde girmeleri ile sonuçlanmıştır. 

Ayrıca Türkiye’de çalışma hayatındaki kadınlar, sadece profesyonel iş yaşamlarına değil aynı 

zamanda aile içerisindeki görevlerine de odaklanmak zorundadırlar. Çocuklarla ilgilenmek, 

yemek pişirmek gibi sorumlulukları da kadınların çalışma hayatına tüm enerjilerini aktarma 

da ilk ve en önemli engellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların yaşadığı bu 

durum strese girmelerine sebep olmak da bu da kariyerilerinde başarılı olmalarını zora 

sokmaktadır. Ayrıca çalışma hayatındaki sorumlulukları ile aile içindeki sorumluluklarının 

çatışması durumunda sadece kariyerleri değil aile hayatları da sekteye uğrayabilmektedir. Bu 

aşamada iki uç arasında dengenin bulunması büyük önem arz etmektedir. 

Geçmişten süre gelen bir alışkanlık olan erkek egemen çalışma hayatı kadınların çalışma 

hayatına girmeleri ile hızla değişse de zihinlerde yaşanan değişim o kadar hızlı olmamıştır. 

Çalışma hayatı içerisinde yükselmeye çalışan, kendisine iyi bir pozisyon elde etmeye çalışan 

kadınlar bir takım engellemelerle karşılaşabilmektedirler. Bu koşullar altında çalışmak 

kadınları fazlasıyla zorlamakta ve kadınların çalışma isteklerini azaltmaktadır. Bazı kadınlar 

çalışma hayatından tamamen geri çekilirken bazıları da hem aile hayatına daha fazla zaman 
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ayırabilmek hem de üstdüzey pozisyonlarda yaşadıkları zorlukları ve baskıları yaşamamak 

için yarı zamanlı işlere yönelebildikleri gözlemlenmiştir. 

İŞ-AİLE ÇATIŞMASI 

İş-aile çatışması, iş ve aile alanlarından gelen rol baskıları uyumsuz veya çelişkili olduğunda 

yaşanan roller arası çatışma olarak tanımlanmaktadır (Greenhaus ve Beutell, 1985; Kopelman 

vd. 1983; Voydanoff, 1988). Literatürde “iş-aile rol gerilimi”, “roller arası çatışma”, “iş-aile 

müdahalesi”, “iş-iş dışı rol çatışması” ve “rol gerilimi” terimlerinin tümü kişinin çatışma 

algısını ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Kadınlara yönelik olarak çalışma hayatı içerisinde birçok ön yargı bulunmaktadır. Modern 

topluma uyum sağlamış, eğitimli bireylerde bile kadına yönelik bakışta bazen çok bazen az da 

olsa bir takım basmakalıp fikirler ve düşüncelerle karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Bu da 

kadınların çalışma hayatı içerisinde sürüdürülebilir bir şekilde kalmaları ve bu süreç 

içerisinde yükselmeleri mümkün olmamaktadır. 

Çalışma hayatı içerisindeki bu çarpık bakış açısının yanı sıra kadınlar ev ve aile 

sorumluluklarından dolayı işleri ile aileleri arasında bir çatışmaya da girebilmektedirler. 

Özellikle çocuğu olan kadınların hem iş hem de aile yaşantılarını stabil bir şekilde birlikte 

sürüdürebilmeleri her zaman mümkün olmamaktadır. Yapılan araştırmalarda da bilindiği 

üzere kadınlar tam zamanlı bir işte bile ev –aile işlerine ve çocuk bakımına erkeklerden daha 

fazla zaman harcamaktadır. Bu durumda da kadınlar ya aile hayatlarına öncelik verip iş 

kariyerlerini sekteye uğratabilmekte ya da tam tersi kariyer hırsı ile hareket edip aile 

hayatlarında sorunlara yaşayabilmektedir. Kadınların yaşadığı bu çıkmaz hem kendileri için 

hem de çalıştıkları iş yeri için dikkate alınması gereken bir durumdur. 

Belirli bir alanda bireye yönelik aşırı talepler, kişinin fiziksel ve duygusal olarak tükenmiş 

hissetmesiyle birlikte bir rol gerilimine yol açabilir. Bu gerilme genellikle roller arası 

çatışmadan kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede, iş-aile çatışmasında iki tür bulunmaktadır 

(Gutek vd., 1991): 

 Aileye müdahale eden iş, 

 İşe müdahale eden aile. 

Aile rolüne müdahale eden iş rolü; çalışma hayatındaki bir kadının son teslim tarihine 

yetiştirilmesi gereken bir işi tatil günü olan Pazar günü yapmak zorunda kalması şeklinde 

örneklendirilebilir. İşe müdahale eden aile ise çocuğu hastalanan bir anneni iş yerinde bunun 

ile ilgili bir haber alması ve çocuğunun tedavi ve bakımı için iş saatinde çabalaması şeklinde 

örneklendirilebilir. Her iki durumda da kadın çalışan iş ve aile roller arasında kalıp bir rol 

çatışmasına sürüklenmiştir. 

Çeşitli araştırmalarda da ifade edildiği üzere iş ve aile sorumluluklarının bir arada 

yürütülmesinin çalışan kadınlar için orta veya yüksek stres kaynağı olduğunu göstermiştir 

(Amyot, 1995; Barnett ve Baruch, 1985; Higgins, vfd., 1992).  
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Greenhaus ve Beutell (1985) iş-aile çatışmasını üç şekilde ifade etmişlerdir. Buna göre; 

 Zamana dayalı çatışma: İki rolün zaman taleplerinin birbiriyle çatışması, 

 Gerilime dayalı çatışma: Yorgunluk ve sinirlilik gibi bir rolden kaynaklanan stres 

belirtilerinin diğer role aktarılması, 

 Davranış temelli çatışma: Bir rolde faydalı olan davranışın diğer rolde işlevsiz olması.  

Çalışma hayatında kadınlar, ailevi sorumluluklarından kaynaklanan sebeplerle yukarda 

bahsedilen üç durumu bazen ayrı ayrı bazen de birlikte yaşayabilmektedir. Bu roller arasında 

çatışma içinde kalan kadın çalışan ilk aşamalarda bunu yönetebilse de bu çatışma süreklilik 

arz etmeye başlayınca bu çatışmayı yönetemez hale gelmekte bu da hem aile yaşantısına hem 

de kariyerine olumsuz yansımalara sebep olmaktadır.  

Ayrıca, Stoner vd., (1990)’nin yönetici kadınlara yönelik yapmış oldukları bir araştırmada, iş-

aile çatışmasının en düşük düzeylerini, yüksek seviyede iş ve aile doyumuna sahip yöneticiler 

arasında bulmuşlardır. Öte yandan, en yüksek düzeyde iş-aile çatışması, uzun saatler 

çalışması gereken aile rolüne yüksek bağlılık gösteren kadınlar arasında görülmüştür. 

Rol ve sorumluluk algıları, bir ailede yaşanan iş-aile çatışmasının miktarını etkileyebilir. 

Günümüz Türkiye’sinde çalışma hayatındaki kadınlar hala büyük bir oranda yemek pişirme, 

temizlik, alışveriş ve çocuk bakımı gibi ev işlerinden sorumlu olarak birincil aile bakıcısı 

olarak geleneksel rollerini sürdürmeye devam etmektedirler. Hem erkeğin hem kadının 

çalıştığı ailelerde hala bir cinsiyet eşitsizliği mevcuttur. 

İş-aile çatışmasında, bir kişinin algıladığı çatışma miktarının, işin nesnel koşullarına ve aile 

rollerine bağlı olarak değişeceği öne sürülebilir. Örneğin, bir kadın tüm yemek pişirme, 

temizlik ve çocuk bakımı gibi tüm ev işlerinden tam olarak sorumlu olduğuna dair toplumsal 

cinsiyet rolü beklentisine sahipse, bu kadın farklı bir toplumsal cinsiyet rolü beklentisi olan 

bir kadına göre kesinlikle daha fazla iş-aile çatışması yaşayacaktır (Gutek vd., 1989; Gutek, 

vd., 1991). 

Tüm bunların yanında, kadınların işe yaptığı katkılara değer verilen ve çalışma hayatında yer 

almasının desteklendiği bir aile ortamı, iş-aile çatışmasının etkilerini azaltacaktır. Ailenin yanı 

sıra yakın çevreden gelen destek de kadınların bu çatışma ortamında yaşadıkları sorunların 

etkisini azaltmada kadınlara mental anlamda yardımcı olacaktır.  

ÇALIŞMA HAYATINDAKİ KADINLARIN AİLEVİ SORUMLULUKLARI  VE 

KARİYERLERİNE ETKİLERİ 

İnsanlar günlük yaşantıları içerisinde toplum içerisinde farklı farklı rollere bürünürler ve 

üstlendikleri bu roller çerçevesinde bir davranış sergilerler. Bireylerin göstermiş oldukları bu 

davranışlar toplumun onlara yükledikleri rollerdir. Toplum tarafından birieylere atfedilen bu 

rollerin en doğru ve güzel bir şekilde olduştuğu ortam ise aile ortamıdır. 

Bu çerçevede çalışma hayatı içerisinde işinde belirli bir konuma gelmeye ve uzmanlaşmaya 

çalışan kadın, evde de çocuğuna iyi bir anne olmaya çalışmakta, eşine iyi bir eş olabilmenin 
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mücadelesini çok da kolay olmayan koşullar altında vermektedir. Tüm bunlara çocuğun 

bakımı, ev işleri gibi sorumlulular da eklenince durum biraz daha karmaşık hale 

kavuşmaktadır. 

Türkiye’de  bir aile içerisinde kadınların üstlendikleri rolün erkeklere nazaran giderek arttığı 

rahatlıkla söylenebilir. Geçmişte sadece ev hanımlığı görevi içerisinde belirli sorumluluklarını 

yerine getiren kadınlar, çalışma hayatına girmeleri ile birlikte geçmişteki ev sorumluluklarının 

üzerine bir de iş hayatındaki sorumlulukları eklenmiştir. Literatürde yapılan araşırmalara 

bakıldığında günümüz Türkiye’sinde kadınlar hala büyük bir oranda “ev temizliği, çamaşır 

yıkama, bulaşık yıkama, yemek pişirme ve çocuk bakma” gibi görevleri üstlenmeye devam 

etmektedir. Bu da daha önceki bölümde bahsetmiş olduğumuz iş-aile çatışmasının agresif bir 

şekilde yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Yine bir çalışmada, çalışan evli kadınların performans düşüklüğüne sebep olan en önemli 

etkenin, toplumsal rolleri sebebiyle iş dışında sorumluluklarının artması olarak ifade 

edilmiştir (Halaçlı, 2018: 99). Aile içinde sorumlulukları fazla olan kadınların bir çoğu part-

time çalışmayı da tercih edebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde de  kadının istihdama 

katılımındaki artış, uygulanan esnek çalışma modellerine bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Gelişmiş ülkelerde işgücü istihdam kaynaklarından yeterince istifade edebilmek ve işsizliğin 

artmasını önlemek için part-time çalışma biçimi teşvik edilmektedir. Bu da kadınlar açısından 

önemli bir istihdam fırsatı yaratmaktadır. Ülkemizde de part-time çalışma ve evden çalışma 

gibi esnek çalışma biçimlerinin geliştirilmesi ve yasal düzenlemelere kavuşturulması, 

kadınların işgücü piyasasındaki payını yükselteceği aşikardır.  

Ayrıca Türkiye’deki kadınların çalışma hayatına girmeme nedenlerine bakacak olursak 

kadınların çok büyük bir çoğunluğunun “ev işleriyle meşgul olmak” sebebiyle çalışma 

hayatına girmemekte ya da girmiş olsalar da çıkmış oldukları TÜİK tarafından yayınlanan iş 

gücü istatistiklerinden açıkça görülebilmektedir. 2014-2022 yılları arasındaki işgücü 

istatistiklerine göre “ev işleriyle meşgul olmak” kadınlar için işe dahil olmama konusunda en 

büyük sebeplerden biri olmuştur. Bu da bize eğer kadınları çalışma hayatında daha fazla 

görmek istiyorsak öncelikle kadınlar üzerindeki ailevi sorumluluklarının vermiş olduğu yükün 

azaltılması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu da ailenin en az kadın kadar önemli bir 

parçası olan erkeklerin kadınların üzerindeki bu yükü azaltılmasına yönelik onlara yardımcı 

olması kadınların işe dahil olma oranını önümüzdeki yıllarda artmasına vesile olabilecektir.   
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Şekil 1. Kadınların İş Gücüne Dahil Olmama Nedenleri 

 
Kaynak: TÜİK İş Gücü İstatistikleri 2014-20221 

 

SONUÇ 

Değişen sosyal normların ve artan mali baskıların bir sonucu olarak, işgücü piyasasına her 

zamankinden daha fazla kadın katılmaktadır.  Kadınların çalışma hayatındaki sayısındaki 

artışa rağmen, veriler kadınların evin içideki ailevi sorumluluklarının düzeyinde çok az 

değişiklik olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de hala birçok sektörde 

kadınların erkeklere oranla daha az kazandıkları ama erkeklere nazaran daha fazla ev işi 

yaptığından  zaman sıkıntısı çektikleri rahatlıkla söylenebilir. Özellikle de çocuk bakımı 

sorumlulukları, birçok kadının kariyer gelişimleri için en kritik olan yıllarda ücretli iş 

gücünden ayrılmasına neden olmaktadır  ve bu durum onların finansal bağımsızlık kazanma 

yetenekleri üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabilmektedir.  

Unutulmamalıdır ki bir ülke ekonomisinde sürdürülebilir bir kalkınma kadını ve erkeği ile 

birlikte topyekün bir birliktelik ile gerçekleştirilebilir. Kadınların üstlenmiş oldukları ailevi 

sorumlulukların çalışma hayatlarına olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çabalar çok 

önemlidir. Bu çerçevede Türk kadınlarının çizdikleri kariyer çerçvesinde ekonomik ve sosyal 

hedeflerine ulaşabilmeleri için bu alanda politika yaratılmasına açıkça ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

 

 

                                                            
1 TUİK 2018 İş gücü İstatistikleri ”işe dahil olamama nedenleri” ile ilgili herhangi bir veri 
paylaşılmadığı için 2018 yılı değerlendirme dışında bırakılmıştır. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Ev İşleriyle Meşgul OlmakEğitim - Öğretim Emekli Çalışamaz Durumda Diğer

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2022 I. Çeyrek

2022 II. Çeyrek

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 801



 

 

KAYNAKLAR 

Amyot, D.J. (1995). Work-Family Conflict and Home-Based Work. Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba. 

Barnett, R.C., Brennan, R.T. ve Marshall, N.L. (1994). Gender and the Relationship Between 

Parent Role Quality and Psychological Distress. Journal of Family Issues, 15 (2), 229-

252. 

Halaçlı, B. (2018). Çalışan Kadın Personelin Kariyer Gelişimi: Eğitim Sektöründe 

Kıyaslamalı Bir Araştırma: Denizli Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. 

Higgins, C., Duxbury, L. ve Lee, C. (1992). Balancing Work and Family: A study of 

Canadian Private Sector Employees. London: University of Western Ontario. 

Greenhaus, J. ve Beutell, N. (1985). Sources of Conflict Between Work and Family Roles. 

Academy of Management Review, 10, 76-88. 

Gutek, B., Klepa, L. ve Searle-Porter, S. (1989). Understanding the Failure to Perceive Work-

Family Conflict. Academy of  Management Conference, Washington, D.C. 

Gutek, B., Searle, S. ve Klepa, L. (1991). Rational Versus Gender Role Explanations for 

Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 76, 560-568. 

Kopelman, R., Greenhaus, J. ve Connolly, T. (1983). A Model of Work, Family and Interrole 

Conflict: A Construct Validation Study. Organizational Behavior and Human 

Performance, 32, 198-215. 

Stoner, C.R., Hartman, R.I. ve Arora, R. (1990). Work-Home Role Conflict in Female 

Owners of Small Businesses: An Exploratory Study. Journal of Small Business 

Management, 28(1), 30-38. 

TÜİK (2022). İşgücü İstatistikleri, Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. 

Voydanoff, P. (1988). Work and Family: A Review and Expanded Conceptualization. Journal 

of Social Behavior and Personality,3(4), 1-22. 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 802



  

PROTON DEĞĠġĠM MEMBRANLI YAKIT HÜCRESĠ PARAMETRELERĠNĠN 

CEYLAN OPTĠMĠZASYON ALGORĠTMASI KULLANILARAK OPTĠMĠZASYONU 

AliĢan AYVAZ 

Dr. Öğr. Üyesi, Amasya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği Bölümü, Merkez, Amasya. 

ORCID NO: 0000-0001-6449-6541 

 

ÖZET 

Yakıt hücreleri, hidrojende bulunan kimyasal enerjiyi elektriksel enerjiye dönüştüren 

aygıtlardır. Günümüzde, birçok yakıt hücresi çeşidi bulunmaktadır. Fakat bunlar içerisinde, 

proton değişim membranlı yakıt hücreleri (PDMYH), yüksek akım yoğunluğu, düşük çalışma 

sıcaklığı ve uygun maliyeti dolayısıyla birçok sektörde önemli bir popülarite yakalamıştır. 

Özellikle elektrikli otomobillerin kullanımın yaygınlaşması ile otomotiv sektöründe, yüksek 

güç kapasiteleri ile de elektrik enerji sektöründe proton değişim membranlı yakıt hücrelerinin 

önemi artmaktadır. Fakat halen proton değişim membranlı yakıt hücrelerinin modellenmesi 

ile ilgili problemler devam etmektedir. Geçmişten günümüze birçok proton değişim 

membranlı yakıt hücresi modeli geliştirilmiş olsa da henüz tam anlamıyla gerçekte var olan 

ticari PDMYH’lerle uyum gösteren bir matematiksel model geliştirilememiştir. Ancak en 

yakın benzerliği gösteren modeller elde edilmeye çalışılmaktadır. Bunun için literatürde bazı 

geliştirilen PDMYH modelleri üzerinde optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmekte ve 

gerçekleştirilen bu çalışmalarda, ticari üretimde olan PDMYH çıkışından alınan deneysel 

verilerle PDMYH modelinden alınan çıkış verileri arasında en yakın sonucu veren PDMYH 

model parametreleri bulunmaya çalışılmaktadır. Başlangıç çalışmalarda daha çok klasik 

yöntemler olarak ifade edilen matematiksel programlama yöntemleri kullanılırken, son 

zamanlarda metasezgisel optimizasyon yöntemleri bu konuda ön plana çıkmaktadır. 

Metasezgisel yöntemlerin yapısındaki rastgelelik, matematiksel programlama yöntemlerine 

kıyasla yakınsama performanslarının daha yüksek olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 

metasezgisel yöntemler özellikle nonlineer kısıtlar içeren problemlerin çözümünde daha iyi 

bir doğruluk vermekte ve daha az hesaplama süresi gerektirmektedir. Bu çalışmada, proton 

değişim membranlı yakıt hücresi model parametrelerinin optimize edilmesinde ceylan 

optimizasyon algoritmasının kullanılması önerilmektedir. Ceylan optimizasyon algoritması 

(COA), son zamanlarda önerilen popülasyon bazlı metasezgisel bir optimizasyon yöntemi 

olarak ceylanların yiyecek arama davranışından esinlenilerek geliştirilmiştir. COA diğer 

metasezgisel yöntemlere kıyasla basit matematiksel modele ve az sayıda kontrol 

parametresine sahiptir. Optimizasyon probleminin amaç fonksiyonu olarak, deneysel olarak 

elde edilen PDMYH çıkış gerilimi verileri ile PDMYH model çıkış gerilimi verileri 

arasındaki toplam kare hatası (TKH) kullanılmıştır. Önerilen yöntemin doğrulanması, BCS-

500W olarak isimlendirilen ticari proton değişim membranlı yakıt hücresi üzerinde 
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gerçekleştirilmiştir. Önerilen yöntemin etkililiği, önerilen yöntem ile elde edilen sonuçların 

denizanası arama algoritması ve cüce firavun faresi optimizasyon algoritması ile elde edilen 

sonuçlar ile karşılaştırılarak ispatlanmıştır. Metasezgisel yöntemlerin rastgelelik durumundan 

kaynaklı her bir optimizasyon algoritması 20 kez çalıştırılmıştır. Bu çalıştırmalara bağlı, 

karşılaştırmalarda kullanılmak üzere minimum değer, maksimum değer, ortalama değer ve 

standart sapma istatistiksel sonuçları elde edilmiştir. Sonuçlar, ceylan optimizasyon 

algoritmasının diğer dikkate alınan yöntemlere kıyasla daha iyi bir yakınsama performansı 

sergilediğini ve deneysel verilerle en iyi uyuma sahip proton değişim membranlı yakıt hücresi 

model parametrelerini verdiğini göstermektedir. Bu yönüyle COA, proton değişim membranlı 

yakıt hücreleri için en uygun modelin çıkarılmasında kullanılabilecek güçlü alternatif bir 

yöntemdir. 

Anahtar Kelimeler: Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücresi, Metasezgisel Optimizasyon 

Yöntemleri, Ceylan Optimizasyon Algoritması. 

 

OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS OF PROTON EXCHANGE MEMBRANE 

FUEL CELL USING GAZELLE OPTIMIZATION ALGORITHM 

ABSTRACT 

Fuel cells are devices that convert chemical energy in hydrogen into electrical energy. Today, 

there are many types of fuel cells available. However, among them, proton exchange 

membrane fuel cells (PEMFCs) have gained a significant popularity in many sectors due to 

their high current density, low operating temperature and affordable cost. Especially with the 

widespread use of electric vehicles, the importance of proton exchange membrane fuel cells is 

increasing in the automotive sector and in the electrical energy sector with their high-power 

capacities. However, there are still problems with the modeling of proton exchange membrane 

fuel cells. Although many proton exchange membrane fuel cell models have been developed 

from the past to the present, a mathematical model that is fully compatible with the 

commercial PEMFCs has not been developed yet. However, it is tried to obtain models that 

show the closest similarity. For this purpose, optimization studies are carried out on some 

developed PEMFC models in the literature and in these studies, it is tried to find the PEMFC 

model parameters that give the closest result between the experimental data taken from the 

PEMFC output in commercial production and the output data obtained from the PEMFC 

model. While mathematical programming methods, which are called as classical methods, 

were used in initial studies, metaheuristic optimization methods have come to the fore in this 

regard recently. The randomness in the structure of metaheuristic methods provides higher 

convergence performances compared to mathematical programming methods. In addition, 

metaheuristic methods give better accuracy and require less computation time, especially in 

solving problems with nonlinear constraints. In this study, it is suggested to use gazelle 

optimization algorithm (GOA) to optimize proton exchange membrane fuel cell model 

parameters. The gazelle optimization algorithm is developed as a population-based 
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metaheuristic optimization method, which has been recently proposed, inspired by the 

foraging behavior of gazelles. GOA has a simple mathematical model and few control 

parameters compared to other metaheuristic methods. As the objective function of the 

optimization problem, the sum squared error between the experimentally obtained PEMFC 

output voltage data and the PEMFC model output voltage data is used. The validation of the 

proposed method is carried out on a commercial proton exchange membrane fuel cell named 

BCS-500W. The effectiveness of the proposed method has been proven by comparing the 

results obtained with the proposed method with the results obtained by jellyfish search 

algorithm (JS) and dwarf mongoose optimization algorithm (DMOA). Because of the 

randomness of the metaheuristic methods, each optimization algorithm was executed for 20 

runs. Based on these runs, statistical results in terms of minimum value, maximum value, 

mean value and standard deviation are obtained to be used in comparisons. The results show 

that the gazelle optimization algorithm exhibits better convergence performance compared to 

the other considered methods and gives the proton exchange membrane fuel cell model 

parameters that have the best agreement with the experimental data. In this respect, GOA is a 

powerful alternative method that can be used to find the most suitable model for proton 

exchange membrane fuel cells. 

Keywords: Proton Exchange Membrane Fuel Cell, Metaheuristic Optimization Methods, 

Gazelle Optimization Algorithm. 

 

GĠRĠġ 

Günümüzde, enerji sektörü çeşitli enerji kaynaklarına bağlı olarak büyümekte ve artan enerji 

talebini karşılamaya yönelik çözüm üretmektedir. Bunlardan biri de son zamanlarda önem 

kazanan hidrojen enerjisidir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki 

belirsizlik durumu dikkate alındığında hidrojen enerji kaynakları yani yakıt hücreleri, bu 

düzensiz durumu telafi etmek için en çevre dostu ve temiz yollardan biri olarak kabul 

görmektedir (Messaoudi, Settou, Negrou ve Settou, 2020). Dünya genelinde ülkelerin enerji 

politikaları da bunu desteklemektedir (Wang, Pang, Xu, Martinez ve Chen, 2022).  

Yakıt hücreleri, hidrojendeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde 

kullanılan elektrokimyasal cihazlardır. Günümüzde, katı oksit yakıt hücresi, proton değişim 

membranlı yakıt hücresi, fosforik asit yakıt hücresi gibi çeşitli tipte yakıt hücreleri 

bulunmaktadır. Fakat bunlar içerisinde proton değişim membranlı yakıt hücreleri (PDMYH), 

yüksek güç ve akım yoğunluğu, uygun maliyet ve düşük işletme sıcaklığı dolayısıyla en çok 

tercih edilen yakıt hücrelerinden biridir. Özellikle otomotiv sektörünün genişlemesi ile PDM 

yakıt hücrelerine olan talep de gittikçe artmaktadır. Fakat PDMYH’lerin modellenmesi ile 

ilgili problemler de geçmişten günümüze halen sürmektedir. Literatürde en çok tercih edilen 

PDMYH modeli Mann, Amphlett, Hooper, Jensen, Peppley ve Roberge (2000) tarafından 

geliştirilen modeldir. Fakat bu modeldeki bazı parametreler bilinmemekte, ticari olarak 

üretilen PDM yakıt hücreleri ile uyum için bu parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir.  
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Buna yönelik literatürde çeşitli matematiksel programlama yöntemleri kullanılmıştır (Geem 

ve Noh, 2016). Fakat son yıllarda, metasezgisel yöntemler matematiksel programlama 

yöntemlere göre kıyasla sahip oldukları avantajlar dolayısıyla daha çok araştırmacılar 

tarafından tercih edilmiştir. Literatürde bazı kullanılan metasezgisel optimizasyon yöntemleri: 

balina optimizasyon algoritması (Danoune, Djafour, Wang ve Gougui, 2021) ve köpek balığı 

koku alma optimizasyon algoritması (Rao, Shao, Ahangarnejad, Gholamalizadeh ve Sobhani, 

2019)’dır. 

Bu çalışmada PDM yakıt hücresi modeli optimal parametre değerlerinin bulunmasında ceylan 

optimizasyon algoritmasının (Agushaka, Ezugwu ve Abualigah, 2022) kullanılması 

önerilmektedir. Ceylan optimizasyon algoritması, diğer yöntemlere kıyasla basit matematiksel 

yapı ve az sayıda kontrol parametresi gibi avantajlara sahiptir. Önerilen yöntemin 

performansı, önerilen yöntem ile elde edilen sonuçlar denizanası arama algoritması (Chou ve 

Truong, 2021) ve cüce firavun faresi optimizasyon algoritması (Agushaka, Ezugwu ve 

Abualigah, 2022) ile elde edilen sonuçlarla kıyaslanarak test edilmiştir. 

YÖNTEM 

Proton değiĢim mebranı yakıt hücresi matematiksel modeli  

Bu bölümde, Mann, Amphlett, Hooper, Jensen, Peppley ve Roberge (2000) tarafından 

önerilen PDM yakıt hücresi matematiksel modeli sunulmuştur.  

PDM yakıt hücresi çıkışındaki gerilim değeri aşağıdaki eşitlik ile bulunmaktadır; 

                            (1) 

Burada,     yakıt hücresi terminal gerilimini,     yakıt hücresinde toplam seri bağlı olan 

hücre sayısını,      ,     , ve      sırasıyla omik, aktivasyon ve konsantrasyondan kaynaklı 

gerilim düşümlerini ifade etmektedir. 

  nernst gerilimini ifade etmekte ve 100 derece sıcaklık ve altı için aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır; 

                                                  √   
  (2) 

Burada, yakıt hücresi sıcaklığı Kelvin cinsinden    ile ifade edilmekte, oksijen ve hidrojen 

kısmi basıncı ise sırsıyla atm cinsinden    
ve    

 ile ifade edilmektedir. 

Aktivasyon kayıplarına bağlı gerilim düşümü aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır; 

      [                               (   )] (3) 

Burada,     yakıt hücresi akım değerini ifade etmektedir. 

Omik kayıplara bağlı gerilim düşümü aşağıdaki eşitlik ile bulunmaktadır; 
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                 ;    
    

 
 (4) 

Burada,    ve    sırasıyla membranın sabit ve eşdeğer rezistansını ifade etmekte,    

membrane özgül direnci ile aşağıdaki gibi elde edilmektedir; 

   

     *       (
   

 )        (
  
   )

 

 (
   

 )
   

+

[         (
   

 )]      (    (
      

  
))

 (5) 

Konsantrasyon (kütle transferi) kayıplarına bağlı gerilim düşümü aşağıdaki eşitlik ile 

bulunmaktadır; 

          (
           ⁄  

     
) (6) 

Yukarıdaki eşitliklerde   ,   ,   ,   ,   ,   ve   matematiksel model bilinmeyen 

parametrelerini oluşturmakta ve bu çalışmada olduğu gibi optimizasyon çalışmaları ile 

belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Optimizasyon problemi 

Optimizasyon probleminin amaç fonksiyonu aşağıdaki gibidir; 

Minimize et TKH =  ∑ (     
         

   )
  

 
 (7) 

Burada,      
    ve      

    sırasıyla deneysel olarak ölçülen yakıt hücresi gerilim değerlerini ve 

tahmin edilen yakıt hücresi modeli terminal gerilimi değerlerini ifade etmektedir.   toplam 

alınan örnek sayısını göstermektedir. 

Optimizasyon kısıtları aşağıdaki gibidir;  

  
         

          

            

            

  
         

    

 (8) 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında tüm optimizasyon yöntemleri için popülasyon büyüklüğü 30 ve 

maksimum iterasyon sayısı 500 olarak seçilmiştir. 20 tekrar çalıştırmaya bağlı elde edilen 

optimizasyon sonuçları Tablo 1 ve 2’de görülmektedir. Tablo 1’deki sonuçlara göre COA 

algoritması minimum toplam kare hatası değerini vermektedir. Nitekim, Tablo 2’de verilen 

istatistiksel sonuçlar da COA algoritmasının etkililiğini doğrulamaktadır. COA algoritması, 

DAA ve CFFOA algoritmalarına kıyasla minimum, maksimum, ortalama ve standart sapmada 
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en iyi sonuçları vermiştir. Burada özellikle maksimum değer ve standart sapma sonuçları 

önem taşımaktadır. COA algoritması maksimum ve standart sapma değerlerinde diğer 

algoritmalara kıyasla farklı şekilde etkili sonuçlar vermiştir. Bu sonuç, COA algoritmasının 

güvenirliğini ve tutarlığını ispatlamaktadır. COA algoritması ile az çalıştırma sayılarında dahi 

iyi sonuçlar elde edilebileceği anlamına gelmektedir. 

Tablo 1. Faklı optimizasyon yöntemleri ile elde edilen PDMYH model parametre ve TKH 

değerleri 

Yöntem                    TKH 

CFFOA -1.081 3.003e-3 5.163e-5 -1.93e-4 24.319 2.940e-4 1.660e-2 0.01340122 

DAA -1.113 3.241e-3 6.178e-5 -1.92e-4 22.358 2.467e-4 1.612e-2 0.01183408 

COA -1.115 3.129e-3 5.322e-5 -1.93e-4 20.876 1.000e-4 1.612e-2 0.01169807 

Tablo 2. İstatistiksel sonuçlar 

Yöntem Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma 

CFFOA 0.01340122 0.36622890 0.10634141 1.081087e-1 

DAA 0.01183408 0.01480449 0.01291743 1.093377e-3 

COA 0.01169807 0.01170023 0.01169852 6.593735e-7 

Şekil 1’de optimizasyon yöntemleri ile elde edilen en iyi sonuçlar için gerçekleştirilen 

çalıştırmaya bağlı yakınsama eğrileri görülmektedir. İlk iterasyonlarda COA algoritması ile 

bulunan uygunluk değerindeki hızlı düşüş COA algoritmasının keşif kabiliyetinin diğer 

algoritmalara kıyasla yüksek olduğunu ifade etmektedir. Diğer yandan 130. iterasyondan 

sonra COA algoritması en iyi sonuca yakın bir değere yakınsama göstermiştir. Bu sonuç, 

COA algoritması ile düşük iterasyon sayılarında dahi etkili sonuçlar elde edilebileceği anlamı 

taşımaktadır. 

TARTIġMA VE SONUÇ  

Bu çalışmada PDM yakıt hücresi optimal model parametrelerinin belirlenmesinde ceylan 

optimizasyon algoritmasının kullanımı önerilmektedir. Yöntem, BCS-500W olarak 

adlandırılan ticari bir yakıt hücresi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon problemi amaç 

fonksiyonu olarak BCS-500W’tan elde edilen deneysel gerilim değerleri ile PDM 

matematiksel modelinden elde edilen gerilim değerleri arasındaki toplam kare hatası 

kullanılmıştır. Önerilen yöntem, deniz anası arama algoritması ve cüce firavun faresi 

optimizasyon algoritması ile karşılaştırılarak performansı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

COA’nın en düşük minimum, maksimum, ortalama ve standart değerlerini vererek PDM yakıt 

hücresini en iyi gerçeğe uygun yakınsayan yöntem olmuştur. Bu sonuç, önerilen COA 

algoritmasının diğer PDMYH’lerin parametre optimizasyonunda da kullanılabilecek güçlü 

alternatif bir yöntem olduğunu desteklemektedir. 
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ġekil 1. Farklı optimizasyon yöntemleri için elde edilen yakınsama eğrileri 
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ÖZET  

Kitle iletiĢim araçları haber ve bilgi verme, eğitme, eğlendirme, tanıtma, harekete geçirme 

gibi iĢlevlerinin yanı sıra kültürün bir kuĢaktan diğerine aktarılmasında ya da baĢka bir deyiĢle 

kültürlendirme iĢlevi ile  insan yaĢamında önemli bir yere ve değere sahiptir. Bu bağlamda 

radyo, sinema, televizyon, dergi, gazete gibi kitle iletiĢim araçları, günümüzde ise dijital 

ortamlar, kültür ürünlerinin muhafaza edilmesi ve sonraki döneme aktarılması hususunda 

birbirinden farklı içerikler sunabilmektedir.  Bu içeriklerden biri de  televizyonda yayınlanan 

programlardır. Kültür ve sanat içerikli birçok program yapılmakla birlikte bazı programlar 

sadece Ģehirde yaĢayan kültürü yansıtıcı nitelikte olmaktadır. Anadolu‟yu karıĢ karıĢ gezerek 

yaĢayan kültürü yerinde görmek isteyen çoğu programcı, yemek kültürünü, kız isteme, 

sünnet/düğün ve kına  gecesi merasimlerini ya da gelin alma gibi birçok geleneği ekranlara 

getirerek  izleyiciyle buluĢturmaktadır. Televizyon bu anlamda farklı kültürlerin bir kavĢak 

noktası haline gelebilmektedir. KuĢkusuz farklı televizyon kanallarında yerel kültürü 

tanıtmaya yönelik birçok içerikle birlikte çeĢitli türlerde programlar mevcuttur. Bu 

programlardan biri de belgesel niteliğinde hazırlanan programlardır. Belgesel niteliğinde 

hazırlanan  programlarda edebiyat, müzik, sinema, resim, heykel vb. sanatın farklı 

disiplinleriyle ilgili ya da bir toplumun kültürel yaĢamına dair birçok unsuru ve niteliği 

bulmak mümkündür. Mutfak kültürü, mimari yapılar veya arkeolojik miras, gelenek ve 

görenekler, farklı kültürel eylemler, misafir ağırlama, cenaze törenleri, iĢ bölümü ve 

dayanıĢma biçimleri bunlardan bazılarıdır. Kitle iletiĢim araçlarından biri olan televizyon hem 

görüntü hem de ses aktarma özelliği ile her yaĢtan izleyiciye hitap edebilecek içerikte 

programlar sunma niteliğine sahiptir. Bu çalıĢma Anadolu kültürünün medyada, özelde ise 

televizyonda nasıl temsil edildiğine odaklanmaktadır. Farklı televizyon kanallarında Ģehirlerin 

kültürel yaĢam biçimini ele alan ve yansıtmaya çalıĢan birçok program mevcuttur. Anadolu 

kültürünü ekrana getirmeye çalıĢan bu programlar farklı Ģehirleri konu edinerek öne çıkan 

kültür öğelerini  yansıtmaya çalıĢmaktadır. Yerel kültür bu anlamda çeĢitli bakıĢ açılarıyla bu 

programlarda yer bulmaktadır. Bu çalıĢma, TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Ailenin Yeni 

Üyesi: Türkiye” programı örneğinde yerel kültürün televizyon aracılığıyla değerlendirilme ve 

temsil edilme biçimini ele almaktadır.  “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” programının sunucusu 

Reshad Strik Avustralyalıdır ve yabancı birinin gözünden Anadolu  kültürüne dair notlar bu 

programda farklı illerde ziyaret edilen aileler üzerinden anlatılmaktadır. Bu yönüyle söz 

konusu program diğer  programlardan ayrılmaktadır. Bu doğrultuda çalıĢmada doküman 

analizi ile “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” programının tüm  bölümleri incelenecek ve Türkiye 

kapsamında hangi illerin kültürünün  programda ele alındığı niteliksel içerik çözümlemesi ile 

analiz edilecektir. Türkiye‟de geçen  bölümler çalıĢma kapsamına alınacak, ulaĢılan sonuçlar 

Anadolu‟daki kültür ve yaĢamın medyada nasıl temsil edildiği ve çerçevelendiği sorularına 

odaklanacaktır. Programda  kültürün ele alınma biçimine iliĢkin kodlar oluĢturularak 

kategoriler ıĢığında değerlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Televizyon, Program Türü, Kültür, Temsil 
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REPRESENTATION OF ANATOLIAN CULTURE IN THE MEDIA: THE EXAMPLE 

OF THE 'NEW MEMBER OF THE FAMILY' PROGRAM 

 

ABSTRACT 

Mass media has an important place and value in human life with its functions such as giving 

news and information, educating, entertaining, promoting and activating, as well as 

acculturation in transferring culture from one generation to another. In this context, mass 

media such as radio, cinema, television, magazines and newspapers, and today, digital media 

can offer different contents regarding the preservation of cultural products and their transfer to 

the next period.One of these contents is the programs broadcast on television.Although there 

are many programs with the content of culture and art, some programs are only reflective of 

the culture living in the city. Most programmers, who want to see the living culture by 

traveling every inch of Anatolia, bring the food culture to the audience by bringing many 

traditions such as asking a girl, circumcision/wedding and henna night ceremonies or taking a 

bride to the screen. In this sense, television can become a crossroads of different cultures. 

Undoubtedly, there are various types of programs on different television channels, along with 

many contents aimed at promoting local culture. One of these programs is the programs 

prepared as a documentary. It is possible to find many elements and qualities related to 

different disciplines of art such as literature, music, cinema, painting, sculpture, or the cultural 

life of a society in the programs prepared as documentary. Culinary culture, architectural 

structures or archaeological heritage, traditions and customs, different cultural actions, 

hospitality, funerals, division of labor and forms of solidarity are some of them. Television, 

which is one of the mass media, has the quality of presenting programs with content that can 

appeal to viewers of all ages with its image and sound transmission feature. This study 

focuses on how Anatolian culture is represented in the media, and in particular on television. 

There are many programs on different television channels that deal with and try to reflect the 

cultural life style of cities. These programs, which try to bring the Anatolian culture to the 

screen, try to reflect the prominent cultural elements by focusing on different cities. In this 

sense, local culture takes place in these programs with various perspectives. This study deals 

with the evaluation and representation of local culture through television in the example of the 

"New Member of the Family" program broadcast on TRT Documentary channel. Reshad 

Strik, host of 'The New Member of the Family', is from Australia. Notes on Anatolian culture 

through the eyes of a foreigner are explained in this program through families visited in 

different provinces.In this respect, this program differs from other programs. In this direction, 

all parts of the 'New Member of the Family' program will be examined with document 

analysis and within the scope of Turkey, which provinces' cultures are discussed in the 

program will be analyzed by qualitative content analysis. The chapters in Turkey will be 

included in the scope of the study, and the results will focus on the questions of how culture 

and life in Anatolia are represented and framed in the media.Codes regarding the way culture 

is handled in the program will be created and evaluated in the light of categories. 

Keywords: Television, Type of Program, Culture, Representation 

 

GĠRĠġ 

GeçmiĢten bugüne insan topluluklarının sahip olduğu kültür her zaman dikkat çekici bir konu 

olmuĢtur ve olmaya da devam etmektedir. Bu doğrultuda çoğu yayın organının kültür ve sanat 

içerikli programlara ağırlık verdiği görülmekte, TRT Belgesel gibi bazı yayın organlarının da 

türe özgü biçimde tematik yayınlar yaptığı bilinmektedir. Bu yayın organları insan 
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hikayelerine odaklanırken, kültüre dair notları da gerek yurt içi gerek yurt dıĢı insan 

topluluklar üzerinden ekranlara taĢımaktadır. Bu programlar arasında gezi ve belgesel içerikli 

programlar diğer programlara oranla daha fazla kültür öğesini bünyesinde barındırdığı için 

ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Nitekim bu çalıĢma da bu tür programlardan biri olan 

“Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” programına odaklanmakta, bu programda yer alan kültür 

kodları incelenerek kültürün nasıl temsil edildiği analiz edilmektedir. Medya kültür iliĢkisi 

bağlamında değerlendirildiğinde bu tür programlar toplumun sahip olduğu kültürü  sonraki 

kuĢaklara aktarma konusunda  önemli bir araç olduğundan, program içeriklerinin aktarılan 

kültürü ne derece ve hangi yönleriyle temsil ettiği de önemli hale gelmektedir. Nitekim 

geçmiĢten günümüze çeĢitli Ģekillerde aktarılan kültür öğeleri, bundan sonraki süreçte büyük 

oranda   kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla nesilden nesile aktarılmaya ve bu Ģekilde 

yaĢatılmaya devam edecektir. Bu bağlamda temsil noktasında önemli rolü olan medyanın 

ürettiği içeriklerle  kültürün sağlıklı Ģekilde aktarılması hususu da dikkate alınması gereken 

konuların baĢında gelmektedir. Bu çalıĢmada medya-kültür iliĢkisi temsil bağlamında ele 

alındıktan sonra “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” programı örneğinde kültürün televizyonda 

nasıl yansıtıldığı ele alınarak değerlendirilmektedir.  

1. Temsil Bağlamında Medya Kültür ĠliĢkisi  

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü temsil kelimesini tiyatro, orta oyunu gibi „oyun‟ 

bağlamında, „söz geliĢi‟ anlamında edat olarak, özümleme (eskimiĢ, biyoloji) ve “Birinin 

veya bir topluluğun adına davranma” (https://sozluk.gov.tr/) Ģeklinde dört farklı anlama 

gelecek biçimde tanımlamaktadır. Medya kapsamında ele alınıldığında ise “Birinin veya bir 

şeyin medyada resmedilme veya tasvir edilme şekli” anlamını ihtiva etmektedir. Örneğin 

haberde belirli bir suç olayı ya sıradan bir günlük olay olarak ya da toplumun gevĢek ahlaki 

standartlarının bir belirtisi gibi çok daha uğursuz bir Ģey olarak temsil edilebilir. Temsillerin 

genellikle altta yatan bir görünümü bulunmaktadır (Danesi, 2009:253). Temsil, diğer yandan  

medyada üretilen içerikler bağlamında da  sıklıkla kullanılmaktadır.  Kadın, erkek, çocuk, 

yaĢlı, yetiĢkin, ev hanımı, baba, anne, komĢu, güzel, çirkin vb. gibi  çeĢitli temsil biçimlerini 

belli bir bakıĢ açısından yansıtmaya çalıĢan medya  içerikleri arasında film, televizyon 

programları, haberler, reklamlar en sık görülen içerikler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

içerikler de belli baĢlı program türleri kapsamında belirlenen hedef kitleye sunulmaktadır 

Haber programları, güncel programlar, kültür programları, eğitim programları, gerçek 

yaĢamlar, eğlence programları, çocuk programları, drama, ticari iletiĢim ve tanıtım olarak 

program türleri alt türleriyle birlikte sınıflandırılmaktadır. Bu türler içinde kültür programları 

“Toplumun düşünce ve hayat şekline konu teşkil eden ve nesilden nesile aktarılan inanç, bilgi 

ve uygulamaların korunması, geliştirilmesi, yayılması ve zenginleştirilmesi amacıyla 

hazırlanan program türü olarak Belgesel, Bilgi-Kültür, Kültür-Sanat, Gezi, Sektör Tanıtım 

Programları ve YaĢam Tarzı ve Eğilimlerle Ġlgili Yapımlar (RTÜK,2014:14) alt türleriyle 

birlikte içerik üretilmeye devam eden programlar arasında bulunmaktadır.  

        Kültür, Hall‟in de belirttiği gibi  beĢerî ve sosyal bilimlerin en zor kavramlarından biridir 

ve çok değiĢik Ģekillerde tanımlanabilmektedir. Esasen kültür, bir toplum veya grubun üyeleri 

arasındaki anlam üretimi ve değiĢ tokuĢ, yani anlamın verilip alınması ile ilgilidir. Diğer 

yandan kültür, kavramlar ve fikirlerle olduğu kadar duygular, bağlılıklar ve hislerle de 

ilgilidir. Nitekim kültürel pratiklere yapılan vurgu önemli olmaktadır zira insanlara, nesnelere 

ve olaylara anlam veren o kültürdeki katılımcılardır. ġeylere, kısmen, onları nasıl temsil 

ettiğimize göre yani onlar hakkında sarfettiğimiz kelimeler, anlattığımız hikayeler, onlara dair 

ürettiğimiz görüntüler, onlarla iliĢkilendirdiğimiz duygular, onları sınıflandırma ve 

kavramsallaĢtırma Ģekillerimiz ya da onlara dair belirlediğimiz değerlere göre anlamlar  

veririz (2017:8-10). Sosyal bilimde kültür, insan toplumunda biyolojik olarak değil, toplumsal 

araçlarla aktarılıp iletilen her Ģeyi anlatmaktadır (Marshall, 2005:442). “Tarihsel, toplumsal 
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gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, 

sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 

ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” (https://sozluk.gov.tr/) tanımını  göz önünde 

tuttuğumuzda ise   maddi ve manevi kültür öğeleri göze çarpmakladır.  Nitekim binalar, dinsel 

yapılar, her türlü araç-gereç, giysiler, beslenme kültürü vb. maddi kültürün ögeleri olarak 

sıralanırken, inançlar, gelenekler, düĢünce biçimleri, ahlaki değerler, normlar, insani tutumlar, 

töreler vb. manevi kültür öğeleri olarak değerlendirilebilmektedir 

(www.turkcenindirilisi.com). Maddi ve manevi kültür öğelerine radyo, televizyon, sinema, 

dergi, gazete gibi kitle iletiĢim araçlarıyla birlikte  yayılan içeriklerde ve günümüzde de dijital 

ortamda üretilen içeriklerde sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu bağlamda maddi veya manevi 

kültür unsurlarına ait özelliklerin, bu unsurların yer aldığı toplum ya da kültür biçiminin kitle 

iletiĢim araçlarından kolaylıkla diğer insan topluluklarına yayıldığı, tanıtıldığı, bu Ģekilde 

farklı kültürlerden insan ve toplumlara „duyurulduğu‟ söylenebilir. Nitekim medya-toplum-

kültür iliĢkisini bu kapsamda düĢündüğümüzde yediden yetmiĢe her yaĢtan insanın ilgisini 

çekebilecek içerikler medya kuruluĢunun kendi bakıĢ açısından iĢlenirken, ekranlara yansıyan 

ise bu bakıĢ açılarının farklı Ģekillerde tezahürü olmaktadır. Bu tezahür ise olumlu veya 

olumsuz nitelik barındırabilmekte, övgü veya eleĢtiri Ģeklinde yankı bulabilmektedir. Bu 

çalıĢmada televizyonda yayınlanan program içeriklerinden “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” 

programı özelinde kültürün ele alınma biçimini sorgulanmakta, çalıĢma bu doğrultuda hangi 

kültür öğelerinin  öne çıktığını belirlenen kodlar ve kategoriler ıĢığında tespit etmeyi 

amaçlamaktadır.   

2. AraĢtırmanın Metodolojisi  

 

Bu çalıĢma, “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” adlı  program örneğinde televizyon 

programlarında Türk kültürünün  hangi öğelerle  temsil edildiğini  ve öne çıkarıldığını  tespit 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalıĢma TRT Belgesel televizyon kanalı ile 

sınırlandırılmıĢtır. “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” adlı  belgesel niteliğinde ekrana gelen 

program yabancı kültürleri de ekrana getirerek izleyiciyle buluĢturmaktadır. Sunucu Reshad 

Strik, Avustralyalı aktördür.  Bu programda sunucu   Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın 

çeĢitli ülkelerine giderek farklı kültür ve yaĢam tarzına sahip olan ailelerin evine konuk 

olmakta, aileden biri gibi davranmaktadır. Gittiği yerlerde “ailelerle aynı sofraya oturup, aynı 

havayı soluyarak zorluklara göğüs germeyi, imkânsızlığa direnmeyi ve yeni dostluklar 

kurmayı hedefleyen Reshad Strik‟in maceraları” 

(https://www.trtbelgesel.com.tr/macera/ailenin-yeni-uyesi)  „ben gezgin değilim sadece 

ailenin yeni üyesi olmaya geldim‟ söylemiyle birlikte izleyiciye aktarılmaktadır. Nitekim 

Strik, programın daha çok zorlu hayatları bulunan fakir aileleri iĢlediğini aktarmıĢ, programla 

dünyanın dört bir yanında zor iĢler yaparak ayakta kalmaya çalıĢan ailelerin de olduğunu 

izleyiciye göstermek istediklerini ifade etmiĢtir (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyanin-

dort-bir-yaninda-ailelerim-oldu/ 140 1375).  

Bu çalıĢmada sadece Türkiye‟de geçen program bölümleri örneklem olarak  ele alınmaktadır. 

Toplamda 12 bölüm ulaĢılan çalıĢmada basılı veya bilgisayar tabanlı ve internet üzerinden 

iletilen elektronik materyalleri gözden geçirmek veya değerlendirmek için sistematik bir 

prosedür olan (Corbin & Strauss, 2008) doküman analizi ile “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” 

programının Türkiye‟de yayınlanan tüm  bölümleri incelenmiĢ, bu kapsamda hangi illerin 

kültürünün  programda iĢlendiği ve ele alındığı niteliksel içerik çözümlemesi ile analiz 

edilmiĢtir. Ġçerik analizinde temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve 

iliĢkilere ulaĢmaktır. Betimsel analizde özetlenen ve yorumlanan veriler içerik analizinde daha 

derin bir iĢleme tabi tutularak betimsel bir yaklaĢım ile birlikte farkedilmeyen kavram ve 

temalara ulaĢılabilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2011:227). Bu bağlamda çalıĢmada kod, kategori ve 
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temalar oluĢturularak ele alınan program bölümleri incelemeye alınmıĢtır. Program 

bölümlerine https://www.trtizle.com/belgesel/ailenin-yeni-uyesi-turkiye adresinden toplamda 

12 bölüme ulaĢılmıĢ, siteye üye olunarak bu bölümlerin hepsi izlenmiĢtir. Ġzleme esnasında 

notlar alınarak çalıĢma kapsamında oluĢturulan kod, kategori ve temalar eĢliğinde niteliksel 

içerik analizi yapılmıĢ, elde edilen bulgular kültürün aktarılma biçimine dair notlarla birlikte 

ele alınarak genel bir çerçeve çizilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

3. Bulgular  

Ġnceleme  esnasında https://www.trtizle.com adresine girildiğinde “Ailenin Yeni Üyesi” ve  

“Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” olmak üzere iki farklı Ģekilde program bölümlerinin  bir arada 

bulunduğu görülmektedir. „Ailenin Yeni Üyesi‟ bölümlerinde her sezonda 10 bölüm olmak 

üzere toplam 4 sezon karĢımıza çıkmakta, bu sezonlar içinde ġanlıurfa ve Hatay illeri de 

bulunmaktadır. “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” olarak incelendiğinde ise 10 bölüme 

ulaĢılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye‟de yayınlanan tüm bölümler incelenerek  Tablo 1‟deki 

gibi program konusu olan iller yayınlanan bölümler doğrultusunda listelenmiĢtir:  

             Tablo 1: https://www.trtizle.com/belgesel/ailenin-yeni-uyesi-turkiye adresinde yayınlanan 10 

bölüm  

1. Bölüm  KahramanmaraĢ 

2. Bölüm Adana  

3. Bölüm  Isparta  

4. Bölüm  Rize  

5. Bölüm  Gaziantep  

6. Bölüm  Adana / Çukurova 

7. Bölüm  Tokat-Erbaa (Çerkesler)  

8. Bölüm  Antalya  

9. Bölüm Kayseri  

10. Bölüm  Soğanlı Vadisi (Kayseri ve NevĢehir‟in kesiĢtiği nokta) 

       2. sezon      

20. Bölüm 

ġanlıurfa 

       3. sezon         

21. Bölüm 

Hatay 

 

Bu bölümlerden sadece  “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” programında adı geçen Ģehirler 

Yiyecek-Ġçecek, Ġnsani iliĢkiler/ ĠletiĢim, Maddi Kültür, Manevi Kültür, Din, Mekân gibi 

kodlarla Yemek, YardımlaĢma ve DayanıĢma, Geçim Kaynağı, Gelenek / Görenekler, Dini 

Ritüeller, Coğrafi / Jeopolitik Yapı Ģeklinde kategoriler eĢliğinde öne çıkan unsurlarla birlikte 

ele alınmıĢ, dahil oldukları tema doğrultusunda değerlendirilmiĢtir.  Bu bağlamda toplamda 

11 il (Adana iline iki kez gidilmiĢtir) bölümler bağlamında incelemeye tabi tutulmuĢtur. Buna 

göre il il programda ele alınıĢ biçimiyle kültüre iliĢkin kodlar ve kategoriler Ģu Ģekildedir:  
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Tablo 2: KahramanmaraĢ Ġline Ait Kültür Öğeleri

 

     Programın birinci bölümünde   “Kurtuluş savaşı kahramanı: Maraş”  olarak nitelendirilen 

KahramanmaraĢ‟ta konuk olduğu aile üyelerine “ailem” diye hitap eden sunucu Reshad, diğer 

programlarda da gittiği her eve evim demekte, aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu her 

fırsatta vurgulamaktadır. Diğer yandan Anadolu kültürünün yerel özellikleri ile verilmeye 

çalıĢıldığı bu programda hem ustalığın hem de iĢin ehli olmanın (Bal hasadı yapmak için 

deneyimin önemine vurgu) altı sürekli çizilmektedir. Tablo incelendiğinde Gelenek / 

Görenekler, Dini Ritüeller vb. kategorisi kapsamında Müslümanlara özgü bayramlardan ve 

ibadetlerden bahsedildiği ve öneminin vurgulandığı görülmektedir.  

     Programın ikinci bölümünde “Türkiye‟nin en büyük şehirlerinden biri” olarak ifade edilen 

Adana Ģehri ise  oluĢturulan kod ve kategoriler ıĢığında programda yer alan kültür öğeleriyle 

Tablo 3‟deki gibidir: 

Tablo 3: Adana Ġline Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adana   

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-Ġçecek Yemek  Adana Kebap 

ġalgam  

ġırdan “Zahmetli ve Zor” 

Patlıcan Dolması 

Ġnsani iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

“Aile bağlarının güçlü olması” 

KomĢularla beraber iĢ yapma 

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, 

fiziki unsurlar 

vb. 

6 minareli Sabancı Merkez Camii “Türkiye‟nin ve 

dünyanın en büyük camilerinden biri.”  

Cins Güvercin YetiĢtiriciliği (Adana ve çevresinde çok 

yaygın bir uğraĢ, tutku) 

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler 

vb. 

KuĢçuların arasında birbirinin kuĢunu alma kültürü. 

“Vazgeçilmez sokak düğünleri”  

“Anadolu kadınının kış hazırlıkları, bu topraklarda 

nesilden nesile geçen bir gelenek gibi. Türkiye‟den her 

yer böyle”. 

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik 

Yapı 

Adana “Çukurova‟nın Kalbi”, “çok köklü ve uzun bir 

geçmişe dayanıyor”,   

TaĢköprü “Şehrin sembollerinden biri”  

 

 

 

 

 

 

 

KahramanmaraĢ  

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-

Ġçecek 

Yemek  Tarhana: “Maraş  İçin bir yemekten çok daha 

fazlası”, “Kahramanmaraş tarhanası ünlü ve Türk 

mutfağında özel bir yere sahip”,  

Yonca: (Hayvanlar için)  

 

Ġnsani iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

Yardım “Yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine gelenek 

görenek gibidir.” 

Doğallık “…yemek içmek bahane, sofranın asıl tadı 

muhabbette” 

Maddi Kültür  Geçim Kaynağı 

vb. 

Bal Hasadı “Yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine kışlık 

yiyecek için” 

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler vb. 

-BayramlaĢma-çocuklara bayram hediyeleri. Kurban 

etinin sacda odun ateĢinde piĢirilmesi. Tüm ailenin 

sofra baĢında bayram yemeği yemesi  

Din  Dini Ritüeller Arefe-Kurban Bayramı “mübarek gün”bayram 

namazı  dua kabir ziyareti, kurban kesimi 

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik Yapı 

“Toros dağlarının zengin bitki örtüsü bölgeyi arılar 

için cazip hale getiriyor. Bu nedenle yayla 

köylerinde bal avcılığı çok önemli bir uğraş” 
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ġırdan Ustası Hasan Usta‟nın evine konuk olan Reshad, Ģehre özgü Ģırdan yapımını en ince 

ayrıntısına kadar ustanın ailesi eĢliğinde ekrana getirmektedir. Bu ilde çocuk yaĢlarda  Ģırdan 

tutkusunun baĢladığı dile getirilmekle birlikte Ģırdan hakkında “Adanalıların şırdan sevgisi 

yemekten çok öte bir şey. Vazgeçilmez bir tutku” ifadeleri, aslında önemli olanın lezzet olduğu 

kadar Ģehirle özdeĢleĢen bir yemeğin var olduğunu vurgulamaktadır. ġehrin tarih ve tabiat 

zenginlikleri iç içe olduğunun altı çizilmekle birlikte, sokak düğünleri, sıcaklığın yüksek 

olması nedeniyle dükkânın-tezgâhın hava karardıktan sonra açıldığı ifade edilmektedir. 

Adana‟daki bölümde dini ritüellere veya ifade biçimlerine rastlanmamıĢ, genelde yöreye özgü 

yemekler üzerinden Adana kültürü iĢlenmiĢtir.  

Tablo 4: Isparta -Gedikli Köyü‟ne Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

Isparta -

Gedikli 

Köyü 

/BeyĢehir 

Gölü ve 

Çevresi    

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-Ġçecek Yemek  KeĢkek yapımı ve tarifi. HoĢaf.  

Ġnsani iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

Emek ve dayanıĢma, çalıĢkanlık ve sorumluluk , 

paylaĢmanın güzelliği, kıymeti, yardımseverlik  

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, 

fiziki unsurlar 

vb. 

HaĢhaĢ (Geçim ve Ekonomi Kaynağı) 

BeyĢehir Gölü‟nde Balıkçılık  

Hayvancılık  

 

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler 

vb. 

“Anadoludayız. Türküler hayatın tam 

içindedir”(Türkülerin önemi vurgusu). 

Mahallede oynayan çocuklar 

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik 

Yapı 

“Burası Anadolu İnsanının Emeğiyle Güzelleştiği,  

Yüreğiyle Yaşadığı ve Acılarla Yoğrulduğu 

Topraklar” “Türkülerin ve Ağıtların yurdu” 

BeyĢehir Gölü: “Çevresi için bir nefes” 

Yaylalar: “Doğa turizmi açısından çok önemli bir 

yerde”  

 

Üçüncü  bölümüyle  Isparta -Gedikli Köyü /BeyĢehir Gölü ve çevresine ait yaĢam biçimi 

ve kültürünü ekrana getiren programda   aile olmanın acı tatlı yönleriyle önemi 

vurgulanmakta, sunucu tarafından  Anadolu‟da zamanın yavaĢ geçtiğinin söylenmesine 

karĢın misafir olduğu evde  ve Ģehirde (Isparta -Gedikli Köyü) günlerinin çok dolu 

geçtiğini ve akĢam olduğunun bile farkına varmadığını belirtilerek  yoğun yaĢam biçimine 

vurgu yapılmaktadır. Bu bölümde yine dini ritüele iliĢkin herhangi bir bilgi verilmezken 

Ġnsani iliĢkiler/ ĠletiĢim ve Coğrafi / Jeopolitik Yapının özelliklerine daha çok vurgu 

yapıldığı görülmektedir.  

             Tablo 5: Rize Ġline Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rize -

ÇamlıhemĢin  

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-

Ġçecek 

Yemek  Karalahana, çorba, çay, mıhlama 

, kuru fasulye, pide “Türk kültürünün güçlü bir 

sembolü ve ünü dünyaya yayılmış” “Türklerin milli 

içeceği de diyebiliriz. Ekmek, mıhlama, yöreye özgü  

ünlü peynirleri” 

Ġnsani 

iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

“Karadeniz insanı da tıpkı doğası gibi deli dolu, çılgın 

ve coşkulu””Karadeniz damarı var” “Dayanışma 

kültürü”   

“Karadeniz kadınları çok baskın karakterler, silahları 

oraktır, makastır…”, “güçlü ve kendinden eminler…” 

Maddi 

Kültür  

Geçim 

Kaynağı, 

“Çay üretiminde Türkiye‟nin can damarı Rize”. 

Kemençe, tulum, Lazformulaz (Her yıl oynanan 
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fiziki unsurlar 

vb. 

geleneksel bir etkinlik 

Manevi 

Kültür  

Gelenek / 

Görenekler 

vb. 

“Çok çalışkanlar ve geleneklerine son derece 

bağlılar”. Tekerlemeler (çocuklarla) , horon 

“Karadenizlilerin en büyük tutkusu herkesin kanı 

kaynıyor” 

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik 

Yapı 

“Rize‟den Artvin‟e uzanan ve bölgenin en yüksek dağı 

olan Kaçkarlar tam bir yayla cenneti” 

Palovit ġelalesi 

Zilkale “Tarihi güzellik” “Karadeniz, çetin bir 

coğrafya…”  

 

“Kemençe ve tulum seslerinin birbirine karıştığı eşsiz bir diyar” olarak tanımlanan Rize‟de  

“kan bağı olmasa da tüm köy aile gibi” yorumu yapılarak insanlar arasındaki yakınlık ve 

samimiyete vurgu yapılmaktadır. Tablo 5‟te yer alan temalar incelendiğinde dini ritüeller 

hariç diğer temalarda yer alan çeĢitli ifadelerin Karadeniz bağlamında ifade edildiği dikkat 

çekmekte, Rize ilinin  bölgeye has kültür unsurlarıyla birlikte değerlendirildiği görülmektedir. 

Bu ilde de dini ritüel ya da gösterge niteliğinde herhangi bir bulguya rastlanılmamıĢtır.  

             Tablo 6: Gaziantep Ġline Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

 

 

Gaziantep 

 

 

 

 

 

 

 

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-

Ġçecek 

Yemek  Katmer, yuvalama çorbası, üzüm, üzüm pekmezi, 

baklava sıkmaç “Gaziantep e özgü peynirle yiyiliyor.” 

Ġnsani 

iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

Aile kültürü: …”birlik beraberlik var. Pekmez 

kazanları başında sıcak sohbet.” “Pekmez zamanı 

köyde herkes birbirine yardımcı oluyor. Komşuluk 

ilişkileri birlikte çalışarak tazeleniyor” 

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, 

fiziki unsurlar 

vb. 

Üzüm yetiĢtiriciliği. Mağarada el yapımı üretilen 

Kendir ipinin üretimi ve incelikleri. “Dünyanın en 

büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Müzesi” 

 

 

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler 

vb. 

“Üzüm suyu çıkarma nesillerdir geleneksel usullerle 

yapılır.” Küpçülük, küp çömlekçilik: “Antep‟in 

binlerce yıllık geleneksel el sanatı”  

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik 

Yapı 

Büyük Ģehir vurgusu: “Türkiye‟nin 6. Güneydoğu 

Anadolu bölgesinin ise en büyük şehri.”  

 

BeĢinci bölüme “Türkiye‟nin 6. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ise en büyük şehri. Nüfusuyla 

ekonomisiyle sürekli gelişen bir metropol. Buna rağmen ruhunu da koruyor”, “Güneydoğu 

Anadolu‟nun gözbebeği Türkiye‟nin gazi şehri Antep” ifadeleriyle baĢlayan sunucu, bu ile 

dair en fazla bilinen kültür öğelerine dikkat çekmektedir. ġehir ile özdeĢleĢen yemekler 

sıralanırken, Gaziantep‟in gastronomi alanında sahip olduğu ün de “Gaziantep baklavası 

şehrin lezzet harikası ve alametifarikası. İnsanlar bu lezzet için dünyanın öbür ucundan 

geliyor. Gaziantep gastronomi şehri, bu şehrin mutfağı dünya çağında bir üne sahip. 

Türkiye‟nin de gurur kaynağı” ifadeleriyle seyircilere aktarılmaktadır. Yine diğer bölümlerde 

olduğu gibi dini inanıĢ ve ritüellerle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Gaziantep 

genel olarak gastronomiye dair özellikleriyle verilmektedir.  
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 Tablo 7: Adana KarataĢ (Çukurova)  Ġline Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adana 

(Çukurova)   

 

 

 

 

 

 

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-

Ġçecek 

Yemek  ġırdan. Narenciye  

Ġnsani 

iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

Düğün ya da cenazede insanlar hep birlikteler. 

“Kadınlar bahçe işi yapar, erkekler hayvancılık 

yapıyor” “Herkes hep beraber” Güler yüzlü ve samimi 

insanlar” “Anadolu‟nun dört bir yanında olduğu gibi 

bu köyde de dayanışma kültürü var” 

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, 

fiziki unsurlar 

vb. 

Balıkçılık “Dalyan kefali çok meşhur”. KıĢ için yorgan 

yapımı. “Türkiye‟nin limon ihtiyacının yaklaşık 1/3 

inin Adanalı üreticiler karşılıyor.” 

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler 

vb. 

Sünnet düğünü, Limon toplamadaki incelikler. 

“Adana‟da acı yemek normal. Alışılması gerekli. 

Adanalı isen biber yiyeceksin”.  

Din  Dini Ritüeller Sünnet: “… peygamber sünneti” 

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik 

Yapı 

“Çukurova deltasının en büyük lagün gölü akyatan 

lagünü bu ilçede. Göl yaban hayatı açısında çok değerli 

o yüzden koruma altında” 

 

Altıncı bölümde “Zengin tarihi mirasa sahip…” Adana (Çukurova) bölgesi iĢlenirken 

balıkçılığın zorlukları anlatılmaktadır. Narenciye iĢi olarak limon toplamadaki inceliklerin altı 

çizilmekle birlikte iki  kez farklı kültür ögeleriyle ekranlara getirilmekte, Adana ilinin  iki 

bölümde de farklı özellikleri ön plana çıkarılmaktadır.  

      Tablo 8: Tokat -Erbaa Ġline Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokat -

Erbaa  

 

 

 

 

 

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-Ġçecek Yemek  Haluj (Çerkez Mantısı) , Çipsi, Çerkes Tavuğu, Çilek, 

damarsız özel Erbaa yaprağı, ġipsi Ve ġipsi Paste 

Tarifi. Özel Lezzetler. Tatlı Dolma… 

Ġnsani iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

 

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, 

fiziki unsurlar 

vb. 

Odunculuk. Lübnan sediri,   tarım ve hayvancılık 

(manda yetiĢtiriciliği) . “Çobanlık insanlığın kadim 

mesleklerinden biri” “Çerkes mızıkası ile yapılan 

müzik ve beraberindeki danslar, Çerkes kültürünün 

vazgeçilmez bir parçası.”  

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler 

vb. 

“Çerkesler genelde Çerkeslerle evlenirler.” “Çerkes 

mızıkasının Kafkas halk müziğinde çok önemli bir yeri 

var.” ġeĢen dansı, kafe dansı gibi çeĢitli oyunlar. 

Geleneksel Çerkes dansları 

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik 

Yapı 

“Bu yörenin iki büyük ormanı  Çatalan ve Akıncılar”  

 

Yedinci bölümde “Orta Karadeniz‟de tarihi binlerce yıl öncesine uzanan bir Anadolu şehri” 

biçiminde bir giriĢle betimlenen Tokat- Erbaa‟da “Kafkasya topraklarında doğan ve 

Anadolu‟nun bağrında nesilden nesile yaşatılan bir kültürün hikayesi: Tokat‟ın Çerkesleri” 

konu edilmektedir. Danslarıyla (“Onlar için bir yaşam biçimi”) örf, adet, gelenek ve 

görenekleriyle (“Önceden anne babanın olduğu sofrada Çerkesler oturmazdı, kendi 
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çocuklarını kucaklarına almazlardı. Eşlerine isimle değil, lakap takıp onlarla seslenirlerdi. 

Çocuklar ağlasa da kucağa alınmazdı. Saygısızlık olarak görülürdü. Şimdi değişti eskisi 

kadar yok”) öne çıkarılan Çerkesler, teatral nitelikli oyunları, yani danslarıyla kültürel 

özelliklerini barındırmaya devam etmektedir. Bu bağlamda programda “Kültürlerine bağlı 

gençler” ile iliĢkili bir biçimde Çerkes kültürü izleyicilere  aktarılmaktadır.  Bu bölümde de 

dini ritüellere dair bulguya rastlanılmamakla birlikte Yardımlaşma/ Dayanışma ile ilgili açık 

bir örnek sunulmamaktadır.  

    Tablo 9: Antalya  Ġline Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

Antalya 

 

 

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-Ġçecek Yemek  (Gözleme) “Börekler, el yapımı reçeller, peynirler, 

avokadolar kendi ağaçlarımızdan”. Kahvaltı sofrası..  

Ġnsani ĠliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

Bahçede avokado toplama 

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, 

fiziki unsurlar 

vb. 

Köy hayatında tarla, hayvan besleme, sera, tarla iĢleri, 

buğday ekimi. 

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler 

vb. 

“Türklerin ata sporu”: Yağlı güreĢ.  

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik 

Yapı 

“Türkiye‟nin en büyük kanyonlarından biri”: Tazı 

kanyon. Köprü çay nehri. Tarihi oluk köprü. Kaleler, 

su kemerleri, tarihi yollar, binlerce yıllık geçmiĢi olan 

selge antik kenti ve ünlü adam kayalar Torosların peri 

bacaları da deniliyor. (Tarihi miras). 

 

8. bölüme “Türkiye‟nin cennet köşelerinden biri” Ģeklinde bir betimlemeyle girilen 

programda Antalya “turizmin kalbinin attığı şehir” olarak farklı özelliklerle 

resmedilmektedir. Antalya‟nın tarımsal açıdan önemli bir merkez olduğunun altı çizilirken 

yemeklerin yer sofrasında yiyildiğine vurgu yapılmaktadır. Dini inanç ya da ritüele iliĢkin 

bulguya rastlanmazken Antalya ili tarımla, turistik  bakımdan önemli görülen ve geçmiĢi antik 

döneme kadar uzanan kent-mekân özellikleriyle ön plana çıkarılmaktadır.  

       Tablo 10 : Kayseri Ġline Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

 

 

 

Kayseri  

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-Ġçecek Yemek  Pekmezli börek, Kayseri mantısı, Kayseri ev baklavası, 

arapaĢı çorbası, sultan sarması  

 

Ġnsani iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

 

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, fiziki 

unsurlar vb. 

Sazlıkta kamıĢ toplamak. “Türkiye‟de yetişen 

kamışların %70 ine yakını burada yetişiyor. İngiltere, 

Almanya, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere her yıl 

kamış gönderiliyor”  

  “Başını bulutlara yaslayan Erciyes dağının 

eteklerinde bir tabiat harikası”: Sultan Sazlığı Milli 
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 Parkı 

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler vb. 

(Türklerin savaĢ oyunu) Cirit.  

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik Yapı 

Kayseri YeĢilhisar: GeçmiĢi MÖ. 3000‟li yıllara kadar 

uzanan bir yerleĢim birimi.  

 

“Medeniyetler beşiği Anadol‟unun kalbi” Kayseri, tarihi kaynaklar ve kalıntılardan hareketle  

Hititlerden perslere Romalılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyetin insanlarına ev 

sahipliği yaptığı vurgulanırken, çalıĢan kamıĢ iĢçilerinin zorlu mücadelesine vuru 

yapılmaktadır.  Çok geniĢ bir alanda haftalar süren iĢ için  emek , sabır ve alın terinin önemi 

vurgulanmakla birlikte Orta Anadolu bozkırlarının simgesi haline gelen yılkı atlarından da 

bahsedilmektedir. Dini Ritüeller ile ilgili herhangi bir bulguya yine rastlanılmamıĢtır.  

 

Tablo 11 : Soğanlı Vadisi‟ne Ait Kültür Öğeleri 

 

 

 

 

Soğanlı 

Vadisi  

Kod  Kategori  Tema   

Yiyecek-Ġçecek Yemek  TaĢ fırını ekmek. Soğanlama. Çömlekte yemek yapımı.  

 

Ġnsani iliĢkiler/ 

ĠletiĢim 

YardımlaĢma/ 

DayanıĢma 

Bez bebek dikiminde kadın-erkek dayanıĢması, 

yardımlaĢması. 

Maddi Kültür  Geçim 

Kaynağı, fiziki 

unsurlar vb. 

Bez bebek yapımı (Erkek bebekler efeler, kız bebekler 

geleneksel kıyafetler giymiĢ bir köylü kadını 

görünümünde). Güvercin gübresi.  

Manevi Kültür  Gelenek / 

Görenekler vb. 

Def eĢliğinde kaĢık oyunu.  

Din  Dini Ritüeller  

Mekân  Coğrafi / 

Jeopolitik Yapı 

“Burayı özel kılan kayalara oyulmuş evler, mabetler ve  

mezarlar”. Kaya Ģehir. “Kaya şehrin gölgesinde bir 

saklı vadi”. Avla kanyonu. 

 

“Kültürel değerler  açısından Anadolu kadar zengin bir coğrafya” da bulunan,  Kayseri ve 

NevĢehir‟in kesiĢtiği noktada yer alan ve Kapadokya‟nın giriĢ kapısı olarak anılan Soğanlı 

vadisi 10. bölümde programda  konuk olunan  yerlerdendir.  Programda doğa sporları 

tutkunları ve gezginlerinin bu bölgeye  kafileler halinde geldiği vurgusu varken, toprak için 

çok besleyici, ağaçlara ve  bitkilere ilaç gibi gelen güvercin gübresinin önemi de dile 

getirilmektedir. Gübreleri yüksek yerlerde oyulmuĢ kayalıklardan alan yöre halkı için bu iĢin 

yüzlerce yıllık bir geleneğin devamı olduğuna da dikkat çekilmektedir.  Kayseri Anadolu‟nun 

en zengin mutfağına sahip Ģehirlerinden biri olarak tanıtılırken bölgede unutulmaya yüz 

tutmuĢ bir piĢirme biçimi olan ve küllerin içinde güveçte yemeğin piĢirilmesi 

gösterilmektedir. Diğer illerde olduğu gibi bu bölgede de ibadet veya dini ritüellere iliĢkin 

herhangi bir bulguya rastlanmamaktadır.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

GeçmiĢten bugüne toplumların sahip olduğu kültüre ait olan ne varsa sonraki 

kuĢaklara aktarılmak ya da miras bırakılmak üzere yaĢatılmaya devam ederken, kültür 

aktarımının günümüzdeki en önemli araçlarından biri de kitle iletiĢim araçları haline gelmiĢ 

bulunmaktadır. Radyo, televizyon, sinema, dergi, gazete vb. gibi kitle iletiĢim araçları için 

üretilen her bir içerik, sahip olunan kültür kodlarını içinde barındırırken, bu araçlar toplumun 

daha geniĢ bir kesimine ulaĢması için hızlı ve pratik bir yol sunmaktadır. Diğer yandan farklı 

kültürlerin etkileĢimine imkân tanımakta, gidip gezilmesi mümkün olmayan coğrafyalardaki 

insanlara en kısa yoldan farklı kültürlere ulaĢabilme fırsatı da sunmaktadır. Bu çalıĢmada 

örneklem kapsamında incelenen “Ailenin Yeni Üyesi”  adlı televizyon programı 4 sezon 

boyunca, “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” ise 10 bölümle  farklı ülkelerden insanların 

yaĢadıkları yörenin yaĢam tarzından, sahip oldukları kültürel öğelere kadar hemen hemen her 

Ģeyi programa sığacak Ģekilde ekrana taĢıyarak farklı kültüre sahip insanları haberdar etmekte, 

tanıtmaktadır. “Ailenin Yeni Üyesi: Türkiye” program ekibi Türkiye‟de belli bazı Ģehirlere 

giderek oranın kültürünü ve insanını izleyiciyle buluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmada programda öne 

çıkan unsurlar kod ve kategoriler ıĢığında incelenmiĢ, kültürün hangi yönlerine vurgu 

yapıldığı ve   dikkat çekildiği analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır.  Genel itibariyle 

değerlendirildiğinde programın her bir bölümünün giriĢinde gidilen Ģehre övgü vardır. 

ġehirlerin tüm özellikleri verilmemekle birlikte, incelenen her bölümde konuyla alakası olsun 

ya da olmasın ailenin bir üyesinin acı ve gözyaĢı içinde yaĢadığı durumu ya da olayı anlattığı 

görülmektedir. Dini ritüellere veya mesajlara dair  hemen hemen hiç veri bulunmazken en çok 

yemek ve mutfak kültürü bu bölümlerde aktarılmaktadır. Program sunucusu, gidilen yerlerde 

yaĢayan kültürü genel hatları ile izleyicilere aktarmaya çalıĢmakta, kendisi de aileyle birlikte 

yapılan  iĢe koyularak  aile üyelerinden biriymiĢ gibi davranmaktadır. Bu da program 

sunucusunun gözünden yapılan iĢin aktarılmasını değerli hale getirmektedir. Ġncelemede 2. ve 

6. bölümde Adana Ģehrine gidildiği görülmektedir. Yoğun olarak gidilen Ģehirlerin  ise Ġç 

Anadolu bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde olduğu dikkat çekmektedir. Genel olarak 

elde edilen verilerde söz konusu  programın o yöreye ait kültür öğelerini tam olarak 

yansıtmadığını, ilginin daha çok konuk olunan   ailenin gün içinde neler yaĢadığına iliĢkin 

olduğu görülmektedir.  Program giriĢlerinde Ģehrin geneline bir betimleyici tarzda övgüler 

yapılırken, Ģehirlerin tüm özellikleri verilmemektedir. Sadece belli baĢlı öğeler verilerek, 

tekrar gelmek istenildiği vurgulanmaktadır. Her program bölümünde  konu geçsin veya 

geçmesin mutlaka istenilen yere  konunun bağlanarak acı ve gözyaĢının konuk olunan aile 

üyelerinin anlatımıyla bir nevi  „kullanıldığı‟ görülmektedir. Bu durum kamu yayıncılığı 

kapsamında yayıncılık sürdüren TRT‟nin de özel yayıncılıkta olduğu gibi  reyting kaygısını 

taĢıdığını gösterir niteliktedir. Nitekim gidilen her evde ya ölüm ya para sıkıntısı ya da 

hastalık mutlaka aile üyelerinden birinin yaĢadığı „dert‟ olarak duygusal boyutta 

yansıtılmaktadır. Bir yabancının gözünden aktarılmak istenilen Türk kültür, gelenek ve 

görenekleri, adetleri, yaĢam tarzı vb. gibi unsurlar reyting kaygıları ile  sadece öne çıkan 

birkaç öğe doğrultusunda programda yer bulmaktadır. Sonuç olarak, kültür olgusu belgesel, 

gezi, insan hikayelerinin anlatıldığı programlarda sıkça kullanılmakta, ancak tüm 

özellikleriyle bir bölüme sığacak Ģekilde verilememektedir. Programa konu olan her bir Ģehrin 

nasıl yansıtıldığı ya da temsil edildiği elde edilen veriler ıĢığında tablolaĢtırıldığında , kültüre 

iliĢkin kodların hangi bağlamda ne sıklıkla dile getirildiği de daha somut Ģekilde görülecektir. 

Nitekim bu çalıĢmada program bölümlerinde genel olarak  din konusuna iliĢkin pek çok 

öğenin yer almadığı tespit edilmiĢ, yapılan günlük faaliyetlerin, iĢ ile mutfak ve yemek 

kültürünün yoğun Ģekilde aktarılmaya çalıĢıldığı bulgulanmıĢtır.  
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ÖZET 

 u  al şman n amac  sosyal bilgiler öğretmenliği lisans program nda okutulan  evre eğitimi 

dersinin i erik a  s ndan incelenmesidir. Çevre eğitimi dersi kapsam nda edinilmesi istenen 

dersin   kt lar n  bu bağlamda önem kazanmaktad r. 14 haftal k ders program nda yaklaş k 8 

hafta boyunca yaln zca  evre eğitimi ile ilgili teorik bilgilerin yer almas  dersin işlevsellikten 

uzak olduğu alg s n  öğrencide de oluşturmaktad r.  u  al şma kapsam nda sosyal bilgiler 

öğretmenliği ü üncü s n fta okuyan öğrenciler ile bireysel görüşmeler yap lm ş olup, sosyal 

b lg ler öğretmenl ğ  programlar n n ders   er kler  doküman anal z   le  ncelenm şt r. Çal şma 

sonucunda öğrencilerin Türkiye’deki ve dünyadaki  evre sorunlar na tematik düzeyden ziyade 

işlevsel olarak katk  sunmalar n  sağlayacak proje geliştirmeye ihtiya  duyduklar  sonucuna 

ulaş lm şt r.  u durum ayn  zamanda araşt rman n sonu lar  aras nda yer alan önerilerden 

büyük bir bölümünü oluşturmaktad r. Dersin  evre eğitimi I ve  evre eğitimi II kapsam nda 

yeniden ele al nmas  da ders i erik analizinden ve bireysel görüşmelerde öğrencilerin ifade 

ettiği cümlelerden tespit edilen sonu lar aras nda yer almaktad r. 

Anahtar Kelimeler: Çevre eğitimi dersi program , sosyal bilgiler öğretmenliği program , 

 evre eğitimi dersi, sosyal bilgiler öğretmen adaylar   

EXAMINATION OF THE ENVIRONMENTAL EDUCATION COURSE IN THE 

SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM IN TERMS OF CONTENT 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the environmental education course taught in the social 

studies teaching undergraduate program in terms of content. The outputs of the course, which 

are requested to be acquired within the scope of the environmental education course, become 

important in this context. the fact that only theoretical information about environmental 

education is included in the 14-week curriculum for about 8 weeks also creates the perception 

that the course is far from functional for the student. Within the scope of this study, individual 

interviews were conducted with students studying in the third grade with a social studies 

teacher, and the course contents of social studies teaching programs were examined by 

document analysis. As a result of the study, it was concluded that students need to develop 
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projects that will enable them to contribute functionally rather than thematically to 

environmental problems in Turkey and around the world. This situation also accounts for a 

large part of the recommendations included Decisively among the results of the research. The 

re-examination of the course within the scope of environmental education I and 

environmental education II is also among the results determined from the content analysis of 

the course and the sentences expressed by the students in individual interviews. 

Keywords: Environmental education course program, social studies teaching program, 

environmental education course, social studies teacher candidates 

 

GĠRĠġ 

Çevre en temel tan m yla canl  ve cans z tüm varl klar n ortak yaşam alan  bulduğu ortam 

olarak  fadelend r leb l r.  nsan  da    nde bar nd ran  evre,  fade ed len bu genel tan m 

 er eves nde gel şt r len daha b r ok tan m  le de n telend r lmekted r.   er s nde  nsan n yer 

almas  neden yle sosyal ve kültürel öğeler n yan  s ra canl  varl klar n her türlü etk leş m ne 

yön veren f z ksel, k myasal ve b yoloj k unsurlar  da   er s nde bar nd ran  evre   ansaran ve 

  ld r m,   14 , bu yönüyle  ok boyutlu b r yap ya sah pt r.  u durum da  evren n b r ok 

d s pl n  le etk leş m   er s nde olmas  yan  d s pl nler aras  b r kavram olmas  sonucunu 

ortaya   karmaktad r   tasoy,   1    

 zell kle  1. yüzy l  le b rl kte yaşanan h zl  nüfus art ş , b l m ve teknoloj   le sanay  

alan nda yaşanan gel şmeler n  evre üzer ndek  olumsuz etk ler n n de olduk a fazla olduğu 

görülmekted r.  aşam n  sürdüreb lmek    n doğaya son derece bağ ml  olan  nsanl ğ n da 

varl ğ n  sağl kl  b r şek lde devam ett reb lmek    n doğada karş laşt ğ  sorunlara  özüm 

üretmes  gerekmekted r  Ü üncü     lmaz,   1  .  u durum  evren n sürdürüleb l rl ğ  ve 

gelecek kuşaklara daha yaşan lab l r b r  evre    n  evre eğ t m n n gerekl l ğ  ve önem n  de 

ayr ca gözler önüne sermekted r  Eroğlu ve   ld r m,        uşlu  ayg s z,      .  

Çevrenin insan faaliyetlerinden, insan faal yetler n n  se  evreden etk lend ğ  düşünüldüğünde 

 evre eğ t m n n b rey n eğ t m  a  s ndan ne denl  öneml  olduğu ger eğ  yads namaz b r 

önem bar nd rmaktad r. Çevren n genel olarak  nsan faal yetler nden etk lend ğ  

düşünüldüğünde  evre eğ t m ne yönel k olarak da öncel kle b reyler n gerekl  tutum, değer, 

b lg  ve becer ler  le donat lmas  gerekt ğ  düşünülmekted r   uşlu  ayg s z,        

Çevre okuryazarl ğ na sahip bireylerin yetişip yetiştirilmesi i in  evre eğitimi büyük önem 

taş maktad r.  u bağlamda,  evre eğ t m n n d s pl nler aras  yap s  gereğ   eş tl  eğ t m ve 

öğret m programlar    er s nde kend s ne yer bulduğu görülmekted r. Okul önces  eğ t m 

program  ile hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal b lg ler öğret m programlar  okul önces ,  lk 

ve ortaokul düzey nde bünyes nde  evre eğ t m ne yönel k  eş tl  kazan mlar  bar nd ran 

dersler olarak d kkat  ekmekted r   ahar, Erdaş ve  zel,   1    uşlu  ayg s z,        ztürk 

ve  ay moğlu  ztürk,   1  .  

Çevre sorunlar n n özell kle sanay leşmen n artmas yla yoğunlaşt ğ , tek gayen n ekonom k 

faal yetler n yürütülmes ne dayand ğ  ve  evresel değerler n sürekl  büyüme anlay ş n n 

gölges nde kald ğ  b r dönüşüm yaşanm şt r   ayaer,   1     .  onu  olarak bu sarmal 

ekoloj k dengen n bozulmas na ve  evresel sorunlar n her yerde görünür olmas na sebeb yet 
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verm ş,    nden   k lmas  mümkün olmayan ekoloj k b r kr ze dönüşmüştür   ayaer ve Ç ft   

2018: 186).  

Çevre sorunlar n n  özülmes  ve  evren n korunmas n n sağlanmas nda eğ t me dayanan 

ara lar  d şar da b rakan yöntemler kullan larak rasyonel başar lar elde ed lmes  sürdürüleb l r 

olmayacakt r.  u kr z n  özümü öncel kle eğ t m temell  olacakt r  Geray, 1           ayaer, 

  1    4  . Eğ t m n hem günümüze yönel k hem de geleceğe yönel k değ şt r c  ve 

dönüştürücü etk s  söz konusudur.  u a  dan yükselen b r değer olarak görülen  evre 

eğ t m n n,  ok yönlü olarak, geleceğ n ebeveynler  bugünün gen ler  olan öğrenc ler m z n 

 evre b l nc ne yap c  katk  vermes  ve tutum ve davran şlar n   evresel değerlere göre 

şek llend rmes n  sağlayacağ  anlaş lm şt r   art n, 1     114   Ünal ve D m şk , 1 99: 143).  

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

 u  al şman n amac  sosyal bilgiler öğretmenliği lisans program nda okutulan  evre eğitimi 

dersinin i erik a  s ndan incelenmesidir. Çevre eğitimi dersi kapsam nda edinilmesi istenen 

dersin   kt lar n  bu bağlamda önem kazanmaktad r. 14 haftal k ders program nda yaklaş k 8 

hafta boyunca yaln zca  evre eğitimi ile ilgili teorik bilgilerin yer almas  dersin işlevsellikten 

uzak olduğu alg s n  öğrencide de oluşturmaktad r.  u  al şma kapsam nda sosyal bilgiler 

öğretmenliği ü üncü s n fta okuyan öğrenciler ile bireysel görüşmeler yap lm ş olup, sosyal 

bilgiler öğretmenliği programlar n n ders i erikleri doküman analizi ile incelenmiştir.  yn  

zamanda Türkiye’de  evre eğitimi dersinin okutulduğu 6  lisans  sosyal bilgiler öğretmenliği  

program n n da  evre eğitimi ders i eriği analiz edilerek yorumlanm şt r. 

Doküman anal z , yaz l  belgeler n   er ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek    n 

kullan lan b r n tel araşt rma yöntem d r   ach,   1  . Doküman anal z , bas l  ve elektron k 

materyaller olmak üzere tüm belgeler   ncelemek ve değerlend rmek    n kullan lan s steml  

b r yöntemd r.   tel araşt rmada kullan lan d ğer yöntemler g b  doküman anal z  de anlam 

  karmak,  lg l  konu hakk nda b r anlay ş oluşturmak, amp r k b lg  gel şt rmek    n verilerin 

incelen- mesini ve yorumlanmas n  gerektirmektedir   orbin    trauss,    8 .  

BULGULAR 

Çevre Eğitimi Dersinin Ġçerik Açısından Ġncelenmesi 

Çevre eğitimi dersi sosyal bilgiler öğretmenliği programlar   er evesinde incelendiğinde 6  

program i erisinde tüm programlarda 14 haftal k ders döneminde yaklaş k   haftal k dilimin 

 evre eğitimine ait teorik bilgilerden oluşturulduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 1. Çevre Eğitimin Ders i eriği 
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Çevre Eğitimi Dersinin Öğrenme Çıktılarına Göre Analiz Edilmesi

 

 

Veri Toplama Araçları 

Doküman anal z , yaz l  belgeler n   er ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek    n 

kullan lan b r n tel araşt rma yöntem d r   ach,   1  . Doküman anal z , bas l  ve elektron k 

materyaller olmak üzere tüm belgeler   ncelemek ve değerlend rmek    n kullan lan s steml  

b r yöntemd r.   tel araşt rmada kullan lan d ğer yöntemler g b  doküman anal z  de anlam 

  karmak,  lg l  konu hakk nda b r anlay ş oluşturmak, amp r k b lg  gel şt rmek    n verilerin 

incelen- mesini ve yorumlanmas n  gerektirmektedir   orbin    trauss,    8 .  

 

Verilerin Analizi 

  les ve Huberman’a  1  4  göre n tel ver  anal z   ver ler n toplanmas , ver ler n azalt lmas , 

ver ler n göster lmes , sonu    karma ve doğ- rulama olarak ü  aşamal d r. Toplanan ver ler  

anal z ederken bet msel ve   er k anal z  d ş nda söylem anal z , doküman anal z  g b  

tekn kler de kullan lmaktad r    ld r m   Ş mşek,   16 .  u araşt rma kapsam nda  ncelenen 

tekn k doküman anal zidir.  
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TARTIġMA VE SONUÇ  

Çok boyutlu b r yap ya sah p olan değerler   er s nde sosyal, s yas , ekonom k, ahlak , d n  ve 

pedagoj k konular yer almaktad r  Erk l  ,   1  .  u bağlamda değerler n toplumun sah p 

olduğu temel  lke ve  nan lar   fade ett ğ  söyleneb lmekted r  Halstead   Taylor,      . 

 ütün eğ t m sürec n n ruhu olarak  fade ed len değerler m z n öğret m programlar nda ayr  

b r öğrenme alan , ün te veya konu olarak yer almad ğ  bunun yer ne her b r öğret m 

program n n her b r nde yer ald ğ   fade ed lmekted r   E ,   18 .  ğret m programlar nda 

yer alan ve kök değerler olarak  fade ed len değerler n    dalet ,    le b rl ğ ne önem 

verme ,   ağ ms zl k ,   ar ş ,    l msell k ,  Çal şkanl k ,  Dayan şma ,  Duyarl l k , 

 Dürüstlük ,  Estet k ,  Eş tl k ,   zgürlük ,   ayg  ,   evg  ,   orumluluk ,  Tasarruf , 

  atanseverl k  ve   ard mseverl k  olmak üzere 18 tane olduğu görülmekted r   E , 

  18 .  u değerlerden duyarl l k, sorumluluk, tasarruf ve vatanseverl k değerler n n  evre 

eğ t m   le  l şk l  olduklar  saptanm şt r.  

Çal şma sonucunda öğrenc ler n Türk ye’dek  ve dünyadak   evre sorunlar na temat k 

düzeyden ziyade işlevsel olarak katk  sunmalar n  sağlayacak proje geliştirmeye ihtiya  

duyduklar  sonucuna ulaş lm şt r.  u durum ayn  zamanda araşt rman n sonu lar  aras nda yer 

alan önerilerden büyük bir bölümünü oluşturmaktad r. Dersin  evre eğitimi I ve  evre eğitimi 

II kapsam nda yeniden ele al nmas  da ders i erik analizinden ve bireysel görüşmelerde 

öğrencilerin ifade ettiği cümlelerden tespit edilen sonu lar aras nda yer almaktad r. 

Çevren n genel olarak  nsan faal yetler nden etk lend ğ  düşünüldüğünde  evre eğ t m ne 

yönel k olarak da öncel kle b reyler n gerekl  tutum, değer, b lg  ve becer ler  le donat lmas  

gerekt ğ  düşünülmekted r   uşlu  ayg s z,      . Çevren n d s pl nler aras  yap s  gereğ  

 evre eğ t m  de,  evre  le  lg l  konularda gerekl  b l n  sev yes nde olarak, oluşan sorunlar n 

 özümünde akt f görev alan ve yen  sorunlar n ortaya   kmas n  engellemeye yönel k 

davran şlar serg leyen b r toplum oluşturma amac yla hayat boyu süren  ok boyutlu b r 

yaklaş m olarak  fade ed lmekted r   oseley,      .  
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ÖZET 

Türk tasavvuf tarihinde önemli tarikatlardan biri olarak Mevlevîlik, Anadolu’da beylikler 

döneminden itibaren inşa edilen Mevlevîhâneler sayesinde tekke mimarisi konusunda öne 

çıkan eserlerin inşasına vesile olmuştur. Türk İslam mimarisinin önemli tasavvufi 

yapılarından olan Ankara Mevlevîhânesi gerek Osmanlı döneminin Anadolu’daki sayılı 

Mevlevîhânelerinden olması gerekse Ankara’nın manevi ve kültürel açıdan öne çıkan 

merkezlerinden biri olması bakımından önemli bir külliyenin merkez yapısıdır. İnşa 

edilmesinden itibaren Ankara’nın en önemli kutsal mekânlarından biri olan Ankara 

Mevlevîhanesi’nin tarihçesi ve konumu hakkında kaynaklarda birtakım bilgiler mevcut 

olmakla birlikte yapının yerleşim düzeni ve mimarisi ile ana bina/semahane, hâmûşân/hazire 

ve derviş hücreleri gibi günümüze ulaşmayan değişik işlevli temel birimleri hakkında ayrıntılı 

bir çalışma yapılmamıştır. Yapı ile ilgili mevcut kaynaklar ise Mevlevîhâne’nin mekânsal 

özelliklerinden ziyade dergâhın işleyişini aktarmıştır. Ankara Altındağ’da bulunan ve 1929’da 

şehrin planlanmasının ardından ortadan kaldırıldığı için günümüze ulaşamayan Mevlevîhane 

yaklaşık olarak 16. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Bu makalede Ankara’daki tek 

Mimar Sinan ekolü yapısı olan Cenâbî  Ahmed Paşa Cami’nin hemen karşısında yer alan ve 

bu Cami ile ilişkili değerlendirilen Mevlevîhâne’nin ek yapıları ile birlikte yüzyıllar içinde 

süregelen mimari düzeni ve özellikleri; arşiv kayıtları, seyahatnameler, gravürler, haritalar ve 

fotoğraflar üzerinden incelenerek Mevlevîhâne’nin ana şeması ve çevre yapıları ile ilişkisinin 

ortaya koyulması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ankara Mevlevîhânesi, Cenâbî Ahmed Paşa Cami, Mevlevîhâne, tekke 

mimarisi 

ANKARA MEVLEVI LODGE 

ABSTRACT 

As one of the important sects in the history of Turkish mysticism, the Mevleviyeh order has 

been instrumental in the construction of works that stand out in the field of tekke architecture, 

thanks to the Mevlevîhânes built since the period of principalities in Anatolia. Ankara 

Mevlevi Lodge, which is one of the important mystical structures of Turkish Islamic 

architecture, is the central structure of an important complex in terms of both being one of the 

few Mevlevîhânes in Anatolia in the Ottoman period and being one of the spiritual and 

cultural centers of Ankara. 

Although there is some information in the sources about the history and location of Ankara 

Mevlevi Lodge, which has been one of the most important sacred places in Ankara since its 

construction, the layout and architecture of the building and the main building, semahane, 

hamushan/hazire, cells and various functional foundations that detailed study of the units has 
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not been carried out. Existing sources related to the building, on the other hand, conveyed the 

functioning of the lodge rather than the spatial characteristics of the Mevlevi Lodge. The 

Mevlevi Lodge, which is located in Ankara Altındağ and has not survived since it was 

destroyed during the planning of the city in 1929, was built in the second half of the 16th 

century. In this paper, the architectural order and features of the Mevlevi Lodge, which is 

located right across from the Cenâbî Ahmed Pasha Mosque, which is the only Architect Sinan 

school structure in Ankara and evaluated concerning this mosque, together with the additional 

structures. It is aimed to reveal the main scheme of the Mevlevi Lodge, and its relationship 

with the surrounding structures by examining archive records, travel books, engravings, maps, 

and photographs.  

Keywords: Ankara Mevlevi Lodge, Cenâbî Ahmed Paşa Mosque, Mevlevi Lodge, dervish 

lodge architecture 

GİRİŞ 

Mevlânâ’nın (ö. 672/1273) vefatının ardından oğlu Sultan Veled (ö. 712/1312) tarafından 

sistemleştirilen Mevlevîlik tarikatı, Anadolu’da devrin yöneticileri ile kurulan güçlü bağlar ve 

halkın iltifatı sayesinde kısa sürede geniş bir alana yayılmıştır. 14. yüzyılın ilk yarısında ayin, 

erkân ve kıyafet açısından da kuruluş sürecini tamamlayan tarikat Beylikler döneminde 

Manisa, Karaman, Antalya, Amasya, Kırşehir ve Erzincan gibi farklı şehirlerde açılan 

dergâhlarla faaliyetini sürdürmüştür. Osmanlı döneminde ise ilk Mevlevîhâne II. Murad (ö. 

855/1451) tarafından Edirne’de (829/1426) açılmıştır. II. Bayezid (ö. 918/1512) döneminde 

Mevlevîliğe bir imparatorluk kurumu statüsü kazandırılmış ve maddî otonomluk kazanması 

için vergi muafiyeti, vakıfların tahsisi ile düzenli nakdî yardım gibi ayrıcalıklar tanınmıştır. 

Osmanlı Devleti boyunca Mevlevi tarikatına padişahlar ve yönetici sınıf tarafından maddi ve 

manevi olarak destek verilmiş; mevlevîhânelerin inşası, tamiri, taamiye tevcihleri, maddi 

yardım edilmesi ve borçlarının ödenmesi gibi temel konularda devletin düzenli ilgisi söz 

konusu olmuştur. Bununla birlikte Konya Mevlâna Dergâhı merkez olmak üzere 16. yüzyılda 

İstanbul Mevlevîhâneleri yanında Halep, Burdur, Eğirdir, Sandıklı, Mısır (Kahire), Kudüs, 

Şam, Cezayir, Sakız, Midilli, Lazkiye, Tebriz, İsfahan, Bağdat ve Fas gibi farklı merkezlerde 

pek çok mevlevîhâne inşa edilmiştir (Tanrıkorur, 2004). 
Çeşitli kaynaklarda Osmanlıdan Cumhuriyet’e intikal eden Mevlevîhâne sayıları ile ilgili 

birbirinden farklı rakamlar geçmektedir. M. C. Duru’ya göre bu sayı 300 civarında iken 

Tanrıkorur’un verdiği listelere göre yaklaşık 130 Mevlevîhâne ismi belirtilmiştir (Duru, 1952, 

s.155, Önder, 1994, s. 142). Fakat bu listelerdeki yapılar ismen geçen kayıtlar olup 

Cumhuriyet dönemine çoğu mevcudiyet olarak intikal etmeyen yapılardır. Ankara 

Mevlevîhânesi de bu yapılardan biridir (Tanrıkorur, 2000, s. 70). 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Yeri  

Bugüne ulaşmayan Ankara Mevlevîhânesi günümüzde Ankara şehir merkezinde Ulucanlar 

Caddesi üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) Anadolu Beylerbeyi 

olan Cenâbî Ahmed Paşa’nın (d.? /ö. 969/1561-62) yaptırdığı Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nin 

(974/1566) avlusunda yer almaktaydı. Ahmed Paşa’nın 973/ 1565-66 yıllarında yaptırdığı ve 

kendi adıyla bilinen cami çevresinde hamam, çeşme ve Mevlevîhane’nin bulunmasından bu 

caminin bir külliye fikri çerçevesinde tasarlanmış olması muhtemeldir.  
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Hakkındaki Kaynaklar 

Günümüzde mevcut olmayan Mevlevîhânenin mimarisi hakkında yazılı kaynaklar ile yapıya 

ilişkin fotoğraf ve kroki niteliğindeki çizimlerden bilgi edinilmektedir. 

Cenâbî Ahmed Paşa Cami Ankara Kalesi’nin dışında kalan, sık evlerle örtülü olan aşağı şehir 

denilen kısımda inşa edilmiştir. Evliya Çelebi’ye göre Anadolu Beylerbeyi olan Cenâbî 

Ahmed Paşa aşağı şehri kuşatan bir dış surun inşasına, Celalilerin saldırılarından korunmak 

için başlamıştı. Evliya Mevlevîhâne’den Seyahatnamesi’nde şu şekilde bahseder: “Bu 

tekkelerden yine Ankara’da Hazreti Mevlâna Tekkesi (Allah sırrını aziz etsin), Cenâbî Ahmed 

Paşa yapısı bir Mevlevîhâne’dir ki üç tarafı güllük gülistanlık İrem bağlı Mevlâna Celaleddin 

Rumi tekkesidir.” (Evliya Çelebi, Haz. Dağlı, Kahraman, 2011, s. 522, 523). Cami-semahane 

ise 1608’de tamamlanan dış surun Kayseri Kapısı’na yakın bir yerde bulunuyordu (Eyice, 

1972, s. 73). 1640 yıllarına doğru, Evliya Çelebi’nin ziyareti sırasında, şehrin bu kısmı pek 

çok yabancının da yaşadığı bir ticaret merkeziydi. 18. yüzyılda Ankara’yı ziyaret eden Pitton 

de Tournefort (1701’de), Paul Lucas (1705’te) (Resim 1) ve Rijksmuseum’daki anonim 

ressam (Resim 2) gibi ressamlar Ankara’ya dair çizimlerinde Cenâbî Ahmed Paşa Cami’ni ve 

onunla ilgili yapıları şehri çeviren üç katlı sur duvarlarının en geniş sınırını teşkil eden dış sur 

duvarına yakın bir yerde tasvir etmişlerdir.  

1705’te Ankara’yı ziyaret eden Paul Lucas’ın seyahatnamesinde yer alan şematik “Angoura” 

gravüründe dokuz kubbeli bedestenin solunda ve gravürün ortasında Cenâbî Ahmed Paşa 

Cami olduğu tahmin edilen kubbeli binanın önündeki, düz çatılı hücrelerle kuşatılmış U 

şekilli açık avlulu kubbeli cümle kapısı caminin ekseninde gösterilmiştir. Her ne kadar bu 

çizim şehrin topoğrafyası ile uyumlu olmasa da (Eyice, 1972, s. 98) Cenâbî Ahmed Paşa 

Cami’ye yer vermesi bakımından önemlidir. Muhtemel Mevlevîhâne hücrelerinin 

güneybatısında tecrit edilmiş olarak duran kırma çatılı bina ise külliyenin harem kısmı 

olabilir. 

 

Resim 1. Paul Lucas’ın Angoura gravürü (1705) 
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Rijksmuseum envanterinde SK-A-2055 numara ile kayıtlı olan Ankara Tablosu’nda da 

Cenâbî Ahmed Paşa Cami görülmektedir. Bu resimde topografik kurguya bağlı kalınmadan 

çizilen Cenâbî Ahmed Paşa Cami esasında ön planda yer almışı (Eyice, 1972, s. 105). Dikkat 

edilirse bu çizim resmin içinde de mevcuttur. Bazı kaynaklarda bu çizim Kurşunlu Cami 

olarak belirtilse de (Tamur, 2008, s. 394) çizimdeki minarenin son cemaat yerinden uzanan 

konumu, bu caminin solunda yer alan başka bir cami aslında surlardaki kapının hemen 

arkasında çizilen caminin Cenâbî Ahmed Paşa Cami olduğunu ve onun solundaki ahşap 

minarenin de Örtmeli (Karanlık) Mescid’e ait minare olduğunu gösterir. Hem Kurşunlu 

Cami’nin hem de Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nin bugünkü görünümleri karşılaştırıldığında 

resimdeki çizimin Cenâbî Ahmed Paşa Cami’ne daha çok benzediği anlaşılır. Bu durumda 

resmin ön planında da yer verilen Cami de Cenâbî Ahmed Paşa Cami olmalıdır. Hatta 

caminin etrafındaki çizimlerde, Cenâbî Ahmed Paşa Külliyesi’nin bir parçası olan 

Mevlevîhâne ve Mevlevileri andıran dua eden figürler ve sahnelerle desteklenmiştir. Ayrıca 

Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nin hemen güneyinde yer alan Kattanin Mahallesi olarak geçen 

mahalle, günümüzde Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nin güneyindeki Özbekler Mahallesi’nde 

kalmaktadır. Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nin bulunduğu günümüzde Sinan ya da Ulucanlar 

olarak bilinen mahallenin 16. yüzyıl Ankara’sındaki ismi Kattânin Mahallesi’dir. Bu mahalle 

o zaman 48 nefer ve 40 hâneden oluşuyordu. Ankara şer’iye sicili kayıtlarında Ankara′da 

Kattanin Mahallesi Mevlevihânesi olarak geçerdi. (Ergenç, 1995, s. 29-30). Bu mahalle 

Osmanlı zamanında pamukçular ve ketencilerin bulunmasından dolayı sof işleme ile ilgili 

esnafın burada yaşamasından ötürü bu ismi almıştır. Dolayısıyla bu tabloda yer alan ön 

plandaki şehir hayatı tasviri aslında büyük oranda Ankara’nın o devirdeki tarihsel ve mimari 

düzenine uygundur.  Bu gravürde ön planda Cenâbî Ahmed Paşa Cami’ne, mevlevileri 

andıran figürler ve sof ticaretine dair insan manzaralarına yer verilmesi bu üç öğenin şehrin o 

zamanki sosyal hayatındaki belirleyiciliğine vurgu yapmayı hedeflemiş olabilir. 

 

 
Resim 2. Ankara Tablosu (Rijksmuseum, SK-A-2055) 

 

19. yüzyılın başında Osmanlı topraklarına gelen ve önemli çizimler yapan Prusyalı Karl von 

Vincke'nin Ankara haritası, 1839 yılına ait haritada Cenâbî Ahmed Paşa Cami’ni üçüncü 

surdaki Kayseri Kapısı’nın hemen arkasında “Yeni Cami” olarak göstermiştir (Resim 3, 3a).  
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Resim 3. Karl von Vincke'nin Ankara haritası, 1839 (Plan der Stadt Angora, Chicago 

Üniversitesi Arşivi). 

 

 
Resim 3a. Karl von Vincke'nin Ankara haritasında Yeni Cami (Cenâbî Ahmed Paşa Cami), 

1839 (Plan der Stadt Angora, Chicago Üniversitesi Arşivi). 

 

Mevlevîhâne ile ilgili tespit edilen başka bir görsel kaynak Yıldız Sarayı Fotoğraf 

Koleksiyonu’ndaki bir fotoğraftır. Burada Cenâbî Ahmed Paşa Türbesi’nin tam karşısında 

bugüne ulaşmayan “Ankara Mevlevîhânesi” olarak adlandırılan yapı görülmektedir (Resim 

4). 19. yüzyılın sonu ya da 20. yüzyılın başında çekilmiş olan bu fotoğraf ile Mevlevîhâne’nin 

bugüne ulaşmayan önemli bir yapısı da tam olarak ortaya çıkmıştır. Yıldız Sarayı Fotoğraf 

Koleksiyonu’nda yer alan fotoğrafta Cenâbî Ahmed Paşa Türbesi’nin kuzeybatısında, sıvaları 

dökülmüş, ahşap karkas, dikdörtgen formlu, iki katlı büyük bir binanın önünde bir Mevlevi 

şeyhi ve dervişleri görülmektedir. Bu bina muhtemelen semahanedir (Tanrıkorur, 2000, 

s.129).  
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Resim 4. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nda Ankara Mevlevîhânesi, 90431-0062 

 

Muhtemelen Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait bir kartpostalda ise Cenâbî Ahmed Paşa 

Türbesi’yle Azimî Türbesi’ni bağlayan tek katlı bağdadi bir bina görülür ki bu da türbedar 

odası olabilir (Tanrıkorur, 2000, s.129)(Resim 5).  

 

 
Resim 5. Cenâbî Ahmed Paşa Türbesi (İBB Atatürk Kitaplığı, Krt 005036) 
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1940’taki onarım sırasında Mevlevîhâne’den arta kalan tüm binaların ortadan 

kaldırılmasından önce çeşitli kaynaklarda bu binalardan bahsedilmektedir. 

Arşiv Kaynaklarında Mevlevîhâne 

Ankara Şeriye Sicilleri Arşivi’nde Ankara Mevlevîhânesi ile ilgili tespit edilebilen en eski 

belge Mevlevîhâne’nin temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan 12 Receb 1039/25 

Şubat 1630 tarihli vakfiye hakkındadır (Seçkin, 2010, s. 11). 1636 yılında Ankara 

Mevlevîhânesi’nin çeşitli Ankara mukaatalarından maaş ve yemek şeklindeki gelir kalemleri 

kayıtlıdır (Köç, 2012, s. 549). 

Osmanlı devlet arşivlerinde yer alan belgeler arasında Mevlevîhâne ile ilgili ulaşılabilen en 

eski kayıt H. 09.09.1125, M. 29 Eylül 1713 tarihlidir. Bu belgede Ankara Abdal Yakup 

Zaviyesi’nin giderlerinin Mevlevîhâne’ye devri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hatta Abdal 

Yakup Zaviyesi’nin Mevlevî şeyhlerin yönetimine geçmesi 1689’a kadar geriye 

götürülmektedir (Köç, 2012, s. 221). 

Tekkeyle alakalı hurufat defterlerindeki tespit edilebilen ilk kayıt Muharrem 1118/Nisan 

1706, son kayıt Muharrem 1142/Temmuz 1729 tarihlidir. Toplam beş kayıttan ikisi mütevelli, 

birer tanesi meydancılık
1
, ferraş (süpürücü/temizlikçi) ve tekkenin mescidine yapılan imam 

atamasıyla ilgilidir (Çetin, 2019, s.673). 

Mevlevihânenin mimari özelliklerinin ve birimlerinin tespit edilebildiği Şeriye sicillerinde yer 

alan 22 Zilkâde 1140/30 Haziran 1728 tarihli belgede Mevlevihâne şeyhi Mehmed Efendi 

İbni Mustafa’nın dönemin kadısından tekkenin tamiri için gerekli maliyeti ustaların çıkarması 

talebi hakkındadır. Buna göre hassa mimarlarından Usta Veli bin Ali ve ehil kişilerden oluşan 

bir ekibin kaydında dervişlerin kaldığı altı hücresi bulunan kısmın pencereleri, duvarları, 

zeminleri ve çatıları, semâhânenin zemini, matbahın (mutfağın) bacası ve çatısı, küçük 

meydanın çamur sıvası son olarak da binanın sokak kapısının tamirinin yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. Tamir için gerekli malzemeler ahşap, kireç, tuğla, kiremit, saman ve 9 adet 

pencere için istenen camdan oluşur. Ayrıca bu tamiri gerçekleştirecek yevmiyeler ve günlük 

yemek ücretleri de hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Mevlevihânenin tamiri 

için en az 270 kuruş gerektiği söylenmiştir (Köç, 2012, 533). Buna göre Ankara 

Mevlevîhânesi derviş odaları, semahane, matbah ve meydandan oluşmaktaydı. Dolayısıyla bu 

Mevlevîhâne Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde kurulan dergâhlarda semahâne, türbe, 

çilehâne, hücre/derviş odaları, selamlık, harem, kiler-mutfak, kahvehâne ocağı, kafes ve 

mutrib gibi bölümlerden oluşan büyük ve kompleks şeklindeki Mevlevîhânelerden ziyade 

daha sade ve temel birimlerden ibaret Mevlevîhâneler kategorisinde sayılabilir (Kara, 2008, s. 

262). 

Mevlevi tarikatının en önemli yapıları olan Mevlevîhâneler asitane ve zaviye olmak üzere 

ikiye ayrılırdı. Bunlardan ilki 1001 günlük çile eğitimi ile “dede” olunan Mevlevîhâneler yani 

asitaneler iken diğeri böyle bir eğitim amacı gütmeyen zaviyelerdi. Asitaneler daha büyük ve 

mimari birim olarak matbah-ı şerif birimine sahip olması gereken merkezi yapılardı. 

Dolayısıyla Anadolu’daki Mevlevîhânelerden asitane olanlar daha büyük olanlardı. Afyon, 

Manisa, Kütahya, Galata, Yenikapı, Kasımpaşa, Beşiktaş (sonra Bahariye), Bursa, 

Kastamonu, Eskişehir, Gelibolu, Yenişehir Mevlevîhâneleri ile Halep ve Kahire 

Mevlevîhâneleri bu türden asitanelerdi. Zaviyeler ise Mevlevi tekkelerinin en küçük birimleri 

olarak ayin ve ibadet mahalli olarak kullanılmıştır. Bunların bir kısmı inşa edildikleri yer 

açısından menzil ya da barınak amacıyla da kullanılmıştır. Bunlar arasında Gaziantep, Kıbrıs, 

Trabluşşam, Karaman, Antakya, Şam, Kudüs, Mekke ve Medine Zaviyeleri vardır. Dedelerin 

bulunmadığı bu zaviyeler Osmanlı İmparatorluğunda neredeyse bütün şehirlerde hatta bazı 

köylerde dahi vardı. Fakat 16. yüzyıldan itibaren Mevlevîlik şehirli yüksek tabaka ile 

                                                            
1 Meydancı dedeler doğrudan doğruya şeyh efendilerin emirleri altında idiler. Başlıca vazifeleri de şeyh ile 

dervişler arasındaki irtibatı muhafaza etmek, şeyh efendi bir yere ziyarete gittiği zaman ona refâkatçi olmakla 

beraber dergâhın iç ve dış hizmetlerini görmekti. 
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doğrudan bağlantı kurunca köy ve kasabalardaki Mevlevi faaliyetleri yavaş yavaş ortadan 

kalkmış, Mevlevîhânelerin bu birimlerle ilişkisi sadece vakıf gelirleri ile sınırlı kalmıştır 

(Tanrıkorur, 2000, s. 69).    

Ankara'da Mevleviliğin ne zamana kadar geriye götürülebileceğini burada yaşayan Mevlevi 

şahsiyetlerden de çıkarmak mümkündür. Bunlar içinde Ankara’da doğan Mevlevilerden biri 

Ankaravi İsmail Rusühi Dede (ö.1631) Ankara’da hizmet ettikten sonra Galata 

Mevlevihânesi'ne gitmiş, Mesnevi'yi Farsça'dan Türkçe'ye çevirmiştir. Yine 17. yüzyılda 

Ankara’da görev yapan bir başka Mevlevi şeyhi Konyalı Seyyid Nesib Yusuf Dede'dir. 

Kendisi Şam, Ankara ve Kahire Mevlevihânesi şeyhliği görevlerinde bulunmuş önemli bir 

Mevlevi dedesidir (Köç, 2012, 534). 

Banisi 

Mevlevîlik Osmanlı tarihi boyunca şehirlerde yerleşen, aristokratik bir tarikat olmuştur.  

Özellikle zaman içinde devlet ricâlinin intisabıyla köylerden kasabalara ve şehirlere yayılarak 

gittikçe yüksek zümrenin benimsemesiyle öne çıkmıştır. Bu sebeple Anadolu’daki 

Mevlevîhânelerin çoğunun banisi önemli devlet adamlarıdır. Meselâ Konya Pîrî Mehmed 

Paşa Zâviyesi Vezîriâzam Pîrî Mehmed Paşa, Eskişehir Mevlevîhânesi Vezir Çoban Mustafa 

Paşa, Kilis Mevlevîhânesi Emîr Abdülhamîd el-Murtazâ, Halep Mevlevîhânesi Ulvân ve 

Fûlâd mirzalar, Peçuy Mevlevîhânesi Yakovalı Hasan Paşa, Şam Mevlevîhânesi Vali Hasan 

Paşa, Kudüs Mevlevîhânesi Emîr Gazi Ebû Seb tarafından yaptırılmıştır. Bunlar gibi Ankara 

Mevlevîhânesi de Ankara Beylerbeyi Cenâbî Ahmed Paşa tarafından tesis edilmiştir 

(Tanrıkorur, 2004, s. 469). Bu Mevlevîhane bazı kaynaklarda Cenâbî Ahmed Paşa 

Mevlevîhanesi olarak da geçer (Küçük, 2003, s. 300). 

Asıl adı Ahmed olan Cenâbî Ahmed Paşa’nın doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Âşık 

Çelebi’ye göre lakabı Gül-i Ahmer olup Hayalî ve daha çok kendi şiirlerinde kullandığı 

mahlası olan Cenâbî Paşa diye tanınır. Kanunî Sultan Süleyman devrinde Enderun’da yetişen 

Paşa Kanuni başta olmak üzere saray çevresi ile yakın ilişki içinde olmuştur.  Daha sonra 

çaşnigirbaşı, imrahor başı görevlerini yapmıştır. Ardından da paşa rütbesi ile yaklaşık yirmi 

yıl yürüteceği Anadolu Beylerbeyi görevine getirildi. Bu görevde iken 969/1561-1562 yılında 

Ankara’da vefat etti. Burada kendi adına, Mimar Sinan’a ya da Sinan ekolünden bir mimara 

yaptırmış olduğu Cenâbî Ahmet Paşa Cami’nin avlusunda yine kendi adını taşıyan türbeye 

defnedilmiştir.  

 

Tipolojisi 

Genel olarak Mevlevîhane adıyla bilinen Mevlevî tekkeleri temel olarak günlük gereksinimler 

ve tarikat eylemleri ile ilgili fiziksel ve imgesel ögelerden, birimlerden oluşur (Doğan, 2022, 

85). Bu yapılar en geniş olarak şu şekilde sıralanabilir;  İbadet ve eğitim birimleri (semahane, 

son cemaat yeri ve paşmaklık, erkek ve kadın mahfilleri, mesnevihan maksuresi, mutrıp 

maksuresi, nathan maksuresi, post kubbesi, mesnevihan maksuresi, kudümzenbaşı, 

neyzenbaşı, semazenbaşı odası, hünkar mahfili/dairesi), minare, meydan-ı şerif, matbah-ı 

şerif, kitap dolabı, kitap odası veya bağımsız kütüphane,  ziyaret birimleri (türbe ve Mevlevi 

haziresi), barınma birimleri (harem, selamlık, şeyh odası, kahve ocağı, mabeyn odası, 

hela/abdestlik, dedegan hücreleri, çilekeş canları, misafirhane/mihmanhane), beslenme/iaşe 

birimleri (matbah/mutfak, harem mutfağı, kiler, fırın, somathane, şerbethane), tarım arazisi 

(ahır, kümes), temizlenme birimleri (hamam/selamlık ve harem hamamları, gusülhane, abdest 

mahalleri/şadırvan, hela, çamaşırhane, su haznesi, sarnıç, kuyu), ulaşım birimleri (ahır, iskele, 

kayıkhane) ve tali bölümler (muvakkithane, çeşme, sebil, han, aşevi, kervansaray, sıbyan 

mektebi) (Tanrıkorur, 2000, s. 89-101). Bu geniş yapı çeşitliliğine uygun olarak geçmişte 

farklı tipolojilerde mevlevîhâneler inşa edilmiştir. 

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 837



Ankara Mevlevîhânesi her ne kadar bugüne ulaşmamışsa da yukarıda yer alan arşiv 

kaynakları, çizim ve fotoğraflardan hareketle Mevlevîhânenin mimarisi hakkında aşağıdaki 

tanımlamaları yapabiliriz. Mevlevîhâne’nin vakfiyesi bulunamadığı için vakfiyeleri bulunan 

diğer Mevlevîhâneler gibi Mevlevîhâne olarak yapıldığı kanıtlanamamaktadır. Bununla 

birlikte Mevlevîhâne tahminlerimize göre ilk yapıldığında tipoloji bakımından cami-tekke 

niteliğinde olup çoğu çift fonksiyonlu kurulmuş, minare ve son cemaat yeri ile donatılmış 

gruptadır. Bu grupta kâgir cami-semahane karakterindeki ibadet/ayin bölümü 

Mevlevîhâne’nin diğer bölümlerinden ayrı bir şekilde avlunun genellikle kıble yönüne 

yerleştirilmiştir. Bu cami/mescid-semahanelerde, ibadet mekânı sema mukabelesi yanında 

çevre halkının namazlarını eda ettikleri bir cami niteliği taşıdığından, Mevlevîhâne’nin diğer 

bölümlerinden bağımsız olarak tasarlanmıştır. 16-18. yüzyıllarda sık rastlanan bağımsız, 

kâgir, tek kubbeli, minareli ve son cemaat yeri olan “cami-tekke” bir avlunun genellikle kıble 

yönüne yerleştirilmiş, derviş hücreleri, türbe ve hazireler gibi çeşitli tekke bölümleriyle 

kuşatılmış külliye şeklindedir. Mevlevîhâne sakinler için bir iç alan oluşturan avlu, 

çevresindeki bölümler arasında iletişim sağlamakta, ayrıca bu mekânlara hava ve ışık da 

temin etmektedir. Bu şekilde külliye şeklindeki çift fonksiyonlu cami-tekke kuruluşları, 16-

18. yüzyıllarda sık görülen bir planlamadır. (Konya Pîrî Mehmed Paşa Zaviyesi, Eskişehir 

Mevlevîhânesi, İstanbul Piyale Paşa Tekkesi ve Hekimoğlu Ali Paşa (Abdal Yakup) Tekkesi 

gibi). Anadolu’nun zengin ticari merkezlerinden olan Ankara, 15. yüzyıldan itibaren 

Bayramiye tarikatının merkezi olduğundan şehirde bulunan Mevlevîlik gibi diğer tarikat 

tekkeleri küçük ölçekte kalmıştır. (Ülgen, 1942, s. 221-222).  

Bugün Ankara Mevlevîhânesi’nin son cemaat yerinin önünde geniş bir avlu bulunmakta 

ancak avlunun batısındaki hâmûşân, Cenâbî Ahmed Paşa ile Azimî Türbelerinden başka birim 

günümüze ulaşmamıştır. Pitton Tournefort’un gravüründe caminin önünde U şeklinde 

hücrelerle kuşatılmış bir avlu görülmekte olup daha sonra avluda yeni bir semahane, harem ve 

selamlık da inşa edilecektir (Tanrıkorur, 2000, s. 119-120). Ankara Mevlevîhânesi, Semahane 

meydanı şekline göre kubbeli kare semahane tipolojisine dahildir (Tanrıkorur, 2000, s. 123). 

Cenâbî Ahmed Paşa Cami başlangıçta hem cami hem semahane olarak kullanılmış, daha 

sonra gelişen ihtiyaçlar için cami-semahane fonksiyonundan vazgeçilip cami avlusunda ayrı 

bir semahane inşa edilmiştir (Resim 6). Günümüze gelemeyen Ankara Mevlevîhânesi’nin 

(Cenâbî Ahmed Paşa Cami vakıf arazisi içerisinde) semahane kısmının tarihçesi hakkında bir 

bilgi bulunmamaktadır. Cami avlusunun kuzey doğusundaki semahane yıkılmadan önceki 

resimlerine göre dikdörtgen planlı, ahşap karkas, iki katlı, çatılı bir yapı halinde idi. Cami, 

avlunun güneyinde, türbe kuzeydoğusunda, Mevlevîhâne kuzeydoğu köşede idi (Ülgen, 1942, 

s. 222). 

 
Resim 6. 1340/1924 Ankara Şehir Haritası’nda Cenâbî Ahmed Paşa Cami ve Mevlevîhâne 

(Günel, Kılcı, 2015, s. 80) 
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H.T. Dağlıoğlu ve Saim Ülgen’e göre 1942’de ihata duvarı bulunmayan cami-semahane, iki 

türbe ve Mevlevîhâne binaları, mahalle arasında açılmış Mimar Sinan Meydanı adlı bir 

meydanın ortasında yer alıyordu. Eski tarihli fotoğraflarda, caminin mahalle arasında yer alan 

bir meydanın ortasında olduğu ve şu anki durumun aksine duvarlarla çevrili olmadığı 

görülmektedir (Resim 7, 8). Kuzeydoğusunda bulunan Mevlevîhâne ahşap binası (ikinci 

semahane) depo olarak kullanılıyordu, cami avlusunda da askeri barakalar konmuştu. 

Caminin batı tarafında ise bugün olmayan bir çeşme vardı. Ulus’ta Cenâbî Ahmed Paşa 

tarafından yaptırılan hamam da bu külliyeye dahil edilmek istense de aradaki mesafeden 

dolayı bu mümkün görülmemektedir. (Tanrıkorur, 2000, s. 131).  

  

Resim 7. Cenâbî Ahmed Paşa Külliyesi çizimi (VGM Arşivi) 

Resim 8. Cenâbî Ahmed Paşa Cami ve yanındaki sivil yapı (Altındağ’ın Manevi Coğrafyası, 

1998, s. 126). 

Bugün cami ve türbelerin batısında bulunan Hâmûşân, Mevlevîhâneden ayakta kalan tek 

bölümdür. Günümüzde avlunun güneydoğusunda Kuran Kursu onun da kuzeyinde bir 

Hâmûşânla bitişiğinde birbirinden ayrı olarak Azimî ve Cenâbî Ahmed Paşa Türbeleri yer 

almaktadır. Caminin kuzey, batı ve kıble yönlerinde ağaçlandırılmış geniş avlular bırakılmış 

ve ön avlunun kuzeybatı köşesine yeni bir tuvaletle su deposu ve sekizgen planlı bir şadırvan 

konmuştur (Çizim 1).  
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Çizim 1. Cenâbî Ahmed Paşa Cami I. ve II. Vaziyet Planı (Mimar Mustafa R. 

Abicel’den işleyen Tanrıkorur, 2000, s.) 

 

Cami-Semahane 

 

Mimar Sinan’a atfedilen ve klasik Osmanlı mimarisinin Ankara’daki tek örneği sayılan bu 

cami, cümle kapısı üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere Kanuni Sultan Süleyman 

döneminde Anadolu Beylerbeyliği yapan Cenâbî Ahmed Paşa tarafından yaptırılmaya 

başlanmış, ancak paşanın 1561 yılından vefatının ardından dört yıl sonra H. 973’te (M. 

1565/1566) tamamlanmıştır (Resim 9).  Kare mekân üzerine tek kubbeli bir planla kesme 

taştan inşa edilen caminin kuzey cephesi dört mermer sütun tarafından taşınan üç kubbeli bir 

son cemaat yeri ile kaplıdır.  İki renkli taşla inşa edilen son cemaat yerinde ortadaki kemer 

diğerlerinden daha geniş ve yüksek tutulmuş, buna uygun olarak yanlarda iki ortada büyük bir 

kubbe ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin ortasında yer alan mukarnas kavsaralı ve geometrik 

bordürlü mermer taçkapı eksende değildir. Girişin üzerindeki kemerin üstünde ise caminin 

inşa kitâbesi vardır. Son cemaat yerinde kapının iki yanında simetrik ikişer dikdörtgen 

pencere bulunur. Bu pencerelerin sivri kemerlerinde iki renk taş işçiliği süslemeler varken 

pencerelerin aralarına mukarnaslı birer mihrâbiye yer alır. 

Cami duvarlarını kalın bir korniş ortadan ikiye ayırmakta alttaki duvarlarda üç cephede de iki 

sıra halinde dörder pencere açılırken üst kısımlara yalnızca ikişer pencere yerleştirilmiştir. 

Mihrap duvarının ortasında farklı olarak yuvarlak bir pencere vardır. Silindirik gövdeli ve tek 

şerefeli kesme taş minare caminin kuzeybatı köşesindedir. Caminin harimi istiridye 

biçimindeki tromplarla geçilen kubbe ile örtülüdür. Kubbenin kasnağına on altı pencere 

açılmış, kubbe göbeği madalyon şeklinde kalem işleri ile süslenmiştir. Mihrap, minber ve 

müezzin mahfili mermerden ve sade geometrik kompozisyonlardan oluşur. Sadeliği ile dikkat 

çeken cami kubbenin içi ve pencerelerin üzerinde görülen kalem işi bezemeler dışında 

süsleme unsuruna sahip değildir (Başkan, 1998). Mimar Sinan ya da öğrencilerine atfedilen 
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bu cami tek kubbeli sade plan şeması ile klasik Osmanlı mimarisinin Ankara’daki tek 

temsilcisi olması bakımından önemli bir yere sahiptir (Kalfazade, 1993, s. 351-352). 

 
Resim 9. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nda Cenâbî Ahmed Paşa Cami (90431-0015) 

 

Cenâbî Ahmed Paşa Türbesi 

Cenâbî Ahmed Paşa tarafından yaptırılan ve cami ile aynı tarihlerde (1565-1566) 

tamamlandığı düşünülen türbe caminin kuzeydoğusunda bulunan cami ile aynı üslupla 

yapılan türbe, kesme taştan sekizgen planlı kubbeli bir yapıdır. Caminin avlu zemininden 

biraz daha yüksekte kalan türbe, mimari açıdan klasik Osmanlı türbelerinin karakteristik 

özelliklerini tekrarlar. Sekiz cephede iki sıralı pencereler altta taş söveli, demir parmaklıklı ve 

sivri kemerli alınlıklıdır (Resim 10, 10a). Üstte ise içi petek desenli ve üçü vitrayla süslenmiş 

sekiz alçı pencere vardır. Kuzey cephedeki türbe girişi dikdörtgen çerçeveli bir kapı ile dört 

basamakla çıkılan basık kemerli bir kapı iledir. Bu kapının üzerinde türbenin tamir kitabesi 

vardır. Ahşap kapı ile girilen türbenin içinde bir taş sanduka, güney duvarda da bir alçı mihrap 

bulunur.   

 

  
 

Resim 10, 10a.Cenâbî Ahmed Paşa Türbesi (VGM Arşivi) 
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Azîmî Türbesi 

Cenâbî Ahmed Paşa Türbesi’nin kuzey doğusunda yer alan taş ve tuğla malzeme ile inşa 

edilmiş, kareye yakın dikdörtgen planlı, içen düz tavanlı dıştan kiremit örtülü bir yapıdır. 

Kitabesine göre H. 1171/M. 1777/1778 yılında, İsmail Paşazade Hacı Esad için yaptırılmıştır. 

1725 yılından sonra Suriye bölgesinde ve özellikle Şam vilâyetinin yönetiminde söz sahibi 

olan Azmzâdeler ailesine mensup Azmzâde İsmâil Paşa’nın dört oğlundan 

biridir.  Azmzadeler aslen Konyalı olup daha sonra 18. yüzyılda Suriye’ye yerleşen bir 

sülâledir. Esad Paşa da Şam valiliği sırasında yönetimde yaptığı yanlış davranışlar nedeniyle 

Rusçuk’a sürülmüş, 1757 yılı Eylül’ünde meydana gelen, padişahın kız kardeşi de dahil 

20.000 hacının ölümüyle sonuçlanan bedevî saldırısı ile ilgili suçundan ötürü Ankara’dan 

geçerken burada idam edilmiştir. Kendisi için yaptırılan türbeye defnedilen Paşa’nın aslen 

Konyalı olması sebebiyle de Mevlevi olabileceği muhtemeldir. Ayrıca kendisi önemli bir 

aileden geldiği için Ankara’da o dönemde en önemli camilerden biri olan Cenâbî Ahmed 

Cami külliyesi içine de defnedilmiş olma ihtimali de vardır (Karaca, 1995, 351). 

 Kıble duvarında iki, meydana bakan cephede bir pencere açılmış olup, pencerelerin sivri 

kemerli tuğladan alınlıkları vardır. Giriş doğu cephedeki hazire tarafından ahşap bir kapı ile 

sağlanır. Türbe içinde bir lahit vardır. İçte sivri kemerli bir niş şeklinde mihrap vardır. Tavan 

pervazlarında kalem işi süslemeler mevcuttur. Azimî Türbesi’nin iki köşesi iki metre 

yüksekliğinde pahlanmıştır. Pahlı kısımların üstteki sivri köşe ile birleşme yerlerinde üçgenler 

meydana getiren dört sıra kirpi saçakla süslenmiştir (Öney, 1970, s. 121) (Resim 11). 

 

 
 

Resim 11. Azîmî Türbesi (Salt Arşivi) 

 

Hâmûşân 

Kelime olarak “susanlar” anlamına gelen hâmûşân, mevlevîhânelerin bahçesindeki Mevlevi 

büyükleri, aileleri, yakınları, dervişler gibi şahsiyetlerin mezarlarının bulunduğu yere denir. 

Cenâbî Ahmed Paşa caminin içerisinde yer alan Mevlevîlere ait hazire caminin kuzey doğu 

tarafında yer almaktadır. Tam olarak kaç mezar olduğu bilinmemektedir. Hazirenin Ankara 

Mevlevîhânesi dervişlerine ait olduğu bilinmektedir. Mezar taşlarının birçoğu Ankara 

taşından olup ancak bazıları yazılıdır (Resim 12). Bunlar arasında Ankara Mevlevî dergâhı 

postnişininden mesnevihan Mehmed, Süleyman, Mustafa Nureddin dedezade ve Ayşe Hanım 

vardır (Dağlıoğlu, 1942, s. 215).  
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Resim 12. Hâmûşân (VGM Arşivi) 

Tamirleri 

İlk inşasından sonra zaman içinde pek çok kez devlet ricâlinden birçok kimsenin 

mevlevîhânenin yapılarını tamir ettirdiği ve yeni birimler eklediğini arşiv kayıtlarından tespit 

etmek mümkündür. Anadolu’da 17. yüzyılda başlayan asayiş bozukluklarının doğal olarak 

tarımsal üretimi engellediği ve üretim miktarında azalmalar meydana geldiği arşiv 

kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bundan mevlevîhâne vakıfları da doğrudan etkilenmiş ve 

ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmıştır. Ankara Mevlevîhânesi’de asayiş bozukluklarından 

etkilenen mevlevîhânelerdendir. Ankara Mevlevîhânesi hakkında, Sahih Ahmed Dede 1040/ 

1630 yılında hayır sahibi bir kişi tarafından yeniden yapıldığını ve içinde ayin-i Mevlevî icra 

olunduğundan bahseder (Sahih Ahmed Dede, s. 298, aktaran Ösen, 2011, s. 62). 

Hurufat defterindeki Safer 1141/Eylül 1728 ve Muharrem 1142/Temmuz 1729 tarihli 

kayıtlarda Mevlevîhâne’nin Mahmut Bey isimli bir zat tarafından bina edildiği yazılmaktadır 

(Çetin, 2019, s. 674). Bu tarih ilk yıllarda Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nin semahane olarak 

kullanılması yerine tekkeye bağımsız bir semahane eklenme tarihi olabilir. Çünkü Evliya 

Çelebi 1640’ta Ankara’yı ziyaret ettiğinde caminin Mevlevîhâne olarak kullanıldığını 

belirtmiştir. 

Ankara Mevlevîhânesi vakıflarının zarar görmesi nedeniyle 19. yüzyılın hemen başlarında 

tamire ihtiyaç duymuştur. Ahmed Dede, 04 Z 1217/ 28 Mart 1803 tarihinde yazmış olduğu 

dilekçesinde Seyyid Yusuf vakfından olan Zirve köyüne 1799 yılında gelen bir müfsit 

yüzünden köy ahalisinin eşkıyalarla uğraşmak zorunda kaldığını, ahalinin perişan olması 

yüzünden vakfında harap olmasına sebep olduğunu, vakfın korunması ve halkın selameti için 

bu kişiye gerekli cezanın verilmesini talep etmiştir (Ösen, 2011, s. 64, BOA. C.EV. 

201/10029). 1802’de Safranbolulu Şerife el-Hac Alime Hatun tarafından caminin onarıldığı 

ve 19. yüzyılın ortalarına Mevlevîhâne’nin tamiri için Meclis-i Vala ile görüşmeler yapıldığı 

belirtilmektedir (Ülgen, 1942, s. 221-222; Kalfazede, 1993, s. 351). Devrin şairlerinden 

Ankaralı Cazib, divanındaki bir tarih manzumesinde (Yılmaz, 2010, s. 520-521); uzun 

yıllardır viran bir durumda olan Mevlevîhâne’nin, vezir Nuri Paşa’nın lütfuyla H.1241’de 

(M.1825-26) bayındır hale getirildiğini söyler (Öztekin, 2015, s. 215). Bundan sonra ise H. 

1261/M.1845 yılında Hacı Bayram ve Taceddin Dergâhlarıyla birlikte Mevlevî Tekkesi’nin 

tamir ve yeniden inşa edilecek yerlerine dair bir belge Meclis Mazbatasında imzalanmıştır 

(BOA, A.MKT. 26/74). Cami ayrıca 1887’de de Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından tamir 

edilmiştir. Caminin 1802/3, 1813 ve 1887/88 yıllarındaki tamirleri son cemaat mahallindeki 

pencere üzerindeki kitabede belirtilir.  
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Mevlevîhâne’nin 1911’deki son şeyhi Mustafa Nureddin Dede’nin aktardığına göre burası 

ufak bir zaviye olarak dedegan (sertabbah, türbedar, neyzen, nat ve ayinhan zabitan) 

bulunmadığı için neyzen ve ayinhanlar fahri hizmet yapmaktaydı. Bundan sonra Mevlevîhâne 

ile önemli bir kayıt buradaki 25 dervişin I. Dünya Savaşı’na katıldığı bilgisidir. 1921’de 

Veled Çelebi (İzbudak) Ankara’ya gelince burada menzil zaviyesi fonksiyonundan dolayı 

Mevlevîhâne’de kalmıştır (Tanrıkorur, 2000, s. 129).  

Cumhuriyet döneminin hemen başındaki1341/1922-1923 yıllarına ait belgeler, İstanbul’dan 

Ankara Cenâbî Ahmed Paşa camine getirilerek muhafaza altında tutulan ve oldukça önem arz 

eden bir takım değerli eşyaların Ankara’dan alınarak tekrar İstanbul’daki Topkapı Sarayı 

Müzesi (Arşivine)’ne taşınması hususunda 269 sandık değerli eşyanın taşıması hakkındadır. 

Bu belgelerden anlaşıldığı kadarı ile bir takım el yazmaları, minyatürlü kitaplar, değerli 

kumaşlar ve çeşitli eserler burada korunamadığından İstanbul’dan getirildikleri yerlere 

gönderilmiştir. Sandukalardan Topkapı Sarayı Müzesi’ne 89 adet ve Evkaf Müzesi’ne ise 11 

adet teslim alınmıştır. (BOA, TSMA.E.1108, aktaran Atlıhan, 2020, s. 39). 

Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 30 Kasım 1925 tarihinde tekke ve zaviyeler kapatılmış ve 

Mevlevîhâne de sosyal fonksiyonunu yitirmiş, diğer tarikat yapıları gibi tamamen 

bakımsızlaşmıştır. Bunun ardından başkent Ankara’nın yeniden imarı amacıyla yapılan 

çalışmalar sonucunda H. Jansen'in 1929 yılında başlattığı yeni Ankara imar planı 

çerçevesinde ortadan kaldırıldığı tahmin edilmektedir. 1929 yılında Alman uzman H. Jansen 

Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nin ön ve arka kısımlarını boşaltarak bir çevre planı hazırlamış, 

Mevlevîhâne II. Dünya Harbi sırasında depo olarak kullanılmış, cami avlusuna askeri 

barakalar da konmuştu. 1940’larda külliyenin H. 1279 (M. 1862/1863) tarihli bir çeşmesi ve 

Mevlevîhâneye ait kerpiç ve bağdadi binalar rölöve yapılıp resim çekilmeden kaldırılmış, 

arazi tesviye edilip merdivenlerle bağlanan kotlarla bir şadırvan, tuvalet ve Kuran kursu 

yapılarak, genişletilen avlu çevresine ihata duvarı çekilmiştir. Cami bundan sonra 1959-1970 

ve 1988 yıllarında onarımlar geçirmiştir (Tanrıkorur, 2000, s. 129). Bugün kalan ise Cenâbî 

Ahmed Paşa Türbesi’nin güneyinde eski Mevlevîhâne’ye ait bir hâmuşan parçasıyla 

ağaçlardan ibarettir (Tanrıkorur, 2000, s. 129, 130). 

 

SONUÇ  

Tasavvufî hayatın yapı taşları olan dergâhlar tarih boyunca inşa edildikleri bölgedeki sosyal 

hayatın belirleyicileri olmuştur. Her ne kadar Anadolu topraklarında belli bir tasavvufi 

görüşün yayılması amacıyla inşa edilmiş olsalar da toplumsal hayatın ihtiyaçlarını karşılamayı 

da vazife edinmişlerdir. Bu anlamda Mevlevîlik Osmanlı tarihi boyunca hem yönetici sınıf 

hem de halkın büyük rağbet gösterdiği, en geniş sınırlara ulaşan tarikatların başında gelmiştir. 

Anadolu’nun ve diğer Osmanlı topraklarının farklı şehirlerinde vezirler, paşalar, mahallî 

beyler tarafından yaptırılan Mevlevîhâneler bunun açık bir göstergesidir. Ankara’da da 16. 

yüzyıldan itibaren mevcut olan Mevlevîhâne başta Cenâbî Ahmed Paşa Cami’nde daha sonra 

müstakil olarak inşa edilecek semahane ve ek yapılarla mevcut olmuştur. Topluma hizmet, 

fakirlere yardım, halkın eğitimi kadar barınma ve sığınma fonksiyonlarını icra eden 

Mevlevîhane 16-18. yüzyıllarda Anadolu’da sık görülen çift fonksiyonlu cami-tekke planına 

sahipti. Semahane, derviş hücreleri, matbah ve meydandan oluşan bu Mevlevîhane genel 

olarak, yapıldığı dönemin mimari ve süsleme özelliklerini yansıtmasına rağmen, Ankara için 

nadir klasik Osmanlı eserlerinden olan Cenâbî Ahmed Paşa Külliyesi içinde yer alması ile 

ayrı bir öneme sahiptir.  Zaman içinde çeşitli ilave ve onarımlarla değişikliğe uğramış 

Mevlevîhâne yapılarının hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.  Sadece tarikat yapısı olması 

açısından değil, mimarlık ve sanat tarihi bakımından da son derece önemli yapılardan olan 
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Ankara Mevlevîhânesi hakkında yapılacak yeni araştırmalarla daha da aydınlatılmaya 

muhtaçtır.  
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ÖZET 

20. yüzyıl Kırım-tatar edebiyatının en değerli simalarından olan Cengiz Dağcı politik 

oyunların kurbanına çevrilmiĢ, topraklarından çok uzaklara sürülen Kırım türklerinin sesini 

yazdığı değerli eserleri ile bütün dünyaya duyurmuĢdur. Gördüklerini, yaĢadıklarını yazar 

prizmasından geçiren Dağcı bütün eserlerinde “yaĢanmıĢ ve yaĢanan bir hayat parçası” 

olduğunu ve her eline kalem aldığında hayalen uzak düĢtüğü topraklara – Kırım’a, Gurzuf’a, 

KızıltaĢ’a döndüyünü hatıralarında dile getirir. SavaĢın her yüzünü görmüĢ, esir kamplarından 

sağ çıkmıĢ yazar, savaĢ bitse de, çilesi bir türlü bitmeyen Kırım türklerinin yaĢadıklarını 

unutmamıĢ ve unutturmamıĢdır. Halkına özgü gerçeği okurlarına duyuran Cengiz Dağcı’nın 

yazdığı eserler hem de yazarın kökleri ile bağlı olduğu Vatan toprağından kopmamağa 

çalıĢmasını, bu hatırlamalardan güç alarak hayata tutunmak çabalarını görmemizi sağlar. II 

Dünya savaĢında hem ön cephede, hem cephe arkasında, savaĢdan sonrakı yıllarda milletinin 

yaĢadıklarını kendine özgün Ģiirsel bir dille anlatan yazar Kırım’ı anlatarak unutturmamağı, 

bu sebeple de hayata tutunmağı sanki misyon edinmiĢdi. 

Bütün hayatı boyunca Anne ve Vatan hasreti çeken yazar Kırım’dan uzak düĢmekle 

dünyada onun için en değerli varlık olan annesinden de ayrı düĢmüĢ, ömrünün son gününe 

kadar annesini hiç görememiĢ, hatta ondan küçük bir haber bile alamamıĢtır. Yazar bir kaç 

romanında olduğu gibi 15 mektupdan oluĢan “Anneme mektuplar” romanında da anne 

özlemini dile getirir. Genellikle uzakta olan kiĢilerin iletiĢim aracı olar mektup yöntemini 

kullanması romanda anlatıcı ile annesi arasında uzaklığın olmasından kaynaklanmaktatır. 

Eserde mektuplar romancının ruhunun tasviri konumundadır. Mektuplar anlatıcının 

karaktaristik özellikleri, ruhsal durumlarını hakkında okura bilgi vermektedir. Bu romanda 

yazar özlem duygusunu mektuplar aracılığı ile samimi ve çıplak bir Ģekilde satırlara 

dökmüĢdür. Romandakı mektuplar tektaraflıdır, anlatıcı annesinin hayatta olmamasından 

emindir, ancak mektupları onun hayatta olduğunu hayal ederek yazmıĢtır. Dağcı annesinden 

uzak düĢtüğü bu yıllarda yaĢadıklarını, gurbette çektiği sıkıntıları annesine yazdığı 

mektuplarda anlatır. 

Romanın anlatıcısı Topkayacı soyadlı bir gençtir. Yazar mektupları onun dilinden takdim 

eder. Mektupların yazıldığı zamanda Topkayacı Londrada yaĢamaktadır, 65 yaĢındadır, kendi 

değimiyle oldukca yaĢlanmıĢ, gözleri zor görmektedir. Ancak romanda Topkayacının yaĢamı 

ile ilgili söylenen bir çok detaylar – onun ailesi ile birlikte Malo-Fontannaya sokağında bir 

odalı evde yaĢaması, okul yıllarında Ģiirler yazması, onları “Gençlik”, “Edebiyat mecmuası” 

isimli dergilerde yayınlatması, babasının tutuklanması, serbest burakıldıktan sonra ailenin 

Akmesçitte yaĢamağa baĢlaması, Safiye Akimova isimli edebiyat öğretmeninin olması, daha 

sonra Zemine Topkayacı ile görüĢmesi, öğrenci iken orduya çağırılması bizzat kendi 

hayatından olan gerçeklerdir. YaĢadıkları ile yazdıkları arasındakı paralellik yazarın 

eserlerinin bu denli samimi karĢılanmasının ilkin sebeplerindedir. Cengiz Dağcı “Anneme 
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mektuplar” romanını yazmakla annesine olan vefa borcunu ödemek istemiĢ, romanın okurlar 

tarafından nasıl karĢılanacağı kaygısına hiç kapılmamıĢtır.  

Yazar çocukluk ve gençlik yıllarını hatırlarken o dönemde Kırım’da yaĢanan olayları – 

günahsız insanların tutuklanmalarını, kollektivleĢdirmenin ağır sonuçlarını, baĢsız kalan 

ailelerin yaĢadığı zorlukları, açlıkla, susuzlukla geçen soğuk kıĢ gecelerini ve sürgünleri, 

Kırım türklerinin topraklarından koparılıĢını kederle hatırlar. Ancak diğer romanlarından 

farklı olarak Cengiz Dağcı bu romanda olayların geniĢ anlatımına yer vermemiĢ, bu olayların 

Kırım türklerinin iç dünyasında açdığı yaraları göstermeğe çalıĢmıĢtır.  

Anahtar kelimeler: Cengiz Dağcı, mektup, roman, özlem, Kırım, Vatan, anne 

 

ANALYSİS OF CENGİZ DAĞCI'S "LETTERS TO MY MOTHER" IN THE 

CONTEXT OF THE LETTER-NOVEL GENRE 

 

ABSTRACT 

Cengiz Dağcı, one of the most valuable figures of the 20th century Crimean-Tatar literature, 

became the victim of political games and announced the drowning voice of the Crimean 

Turks, who were exiled far from their lands, to the whole world with his valuable works. We 

come across sections from his life in the works of the author, who passed what he saw and 

experienced through the prism of the writer. He also states in his memoirs that he is a "part of 

life lived and lived" in all his works and that every time he picks up a pen, he returns to the 

lands he has fallen away from – to Crimea, Gurzuf, KızıltaĢ. The author, who has seen every 

facet of the war and survived the prison camps, has not forgotten the experiences of the 

Crimean Turks even though the war is over. 

The writer, who yearned for mother and homeland all his life, was separated from his mother, 

who was the most valuable asset for him in the world, by staying away from the Crimea. In 

the novel “Letters to my mother”, which consists of 15 letters, the author expresses his 

longing for a mother. The fact that people who are far away usually use the letter method as a 

means of communication is due to the distance between the narrator and his mother in the 

novel. The letters in the novel are one-sided, the narrator is sure that his mother is not alive, 

but he wrote the letters imagining that she was alive.  

The narrator of the novel is a young man named Topkayacı. The author presents the letters in 

his language. At the time the letters were written, Topkayacı lives in London, is 65 years old, 

in his own words, he has aged quite a bit, his eyesight is difficult. However, there are many 

details about Topkayacı's life in the novel – that he lived in a one-room house on Malo-

Fontannaya street with his family, wrote poems during his school years, had them published 

in magazines called “Youth”, “Literature magazine”, his father was arrested, after he was 

released, his family lived in Akmesçit. Starting to live, having a literature teacher named 

Safiye Akimova, later meeting with Zemine Topkayacı, being called to the army while she 

was a student are facts from her own life. The parallelism between what he lived and what he 

wrote is one of the primary reasons why the works of the author are welcomed so sincerely. 

Cengiz Dağcı wanted to repay his debt of loyalty to his mother by writing the novel "Letters 

to my mother", and never worried about how the novel would be received by the readers. 

While remembering his childhood and youth years, the author sadly remembers the events 

that took place in Crimea at that time - the arrests of innocent people, the heavy consequences 

of collectivization, the hardships of families left without a head, the cold winter nights spent 

with hunger and thirst, the exiles and the deportation of the Crimean Turks from their lands. 
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However, unlike his other novels, Cengiz Dağcı did not include a broad narrative of the 

events in his novel, and tried to show the wounds these events caused in the inner world of the 

Crimean Turks. 

Keywords: Cengiz Dağcı, letter, novel, longing, Crimea, Homeland, mother  

 

GİRİŞ 

Vatanı Krım’dan çok uzaklarda yaĢasa da, yazdığı her eserde vatan hasretini satırlara döken 

Cengiz Dağcı politik oyunların kurbanına çevrilmiĢ, topraklarından çok uzaklara sürülen 

Kırım türklerinin sesini yazdığı değerli eserlerle bütün dünyaya duyurmuĢ, bu yolda 

yorulmadan mücadele etmiĢtir. Gördüklerini, yaĢadıklarını yazar prizmasından geçiren, 

roman yazmayı “varoluĢ çabası” gibi kabul eden C.Dağcının kalp sızısı ile kaleme alınmıĢ 

eserlerinde kendi hayatından da kesitlere rastlamaktayız. Bütün eserlerinde „yaĢanmıĢ ve 

yaĢanan bir hayat parçası“ olduğunu ve her eline kalem aldığında hayalen uzak düĢtüğü 

topraklara – Kırım’a, Gurzuf’a, KızıltaĢ’a döndüyünü kendi de hatıralarında belirtmiĢdir. 

SavaĢın her yüzünü görmüĢ, esir kamplarından sağ çıkmıĢ yazar savaĢ bitse de, çilesi bir türlü 

bitmeyen Kırım türklerinin yaĢadıklarını unutmamıĢ ve unutturmamıĢ, bunu sanki bir görev 

edinerek ömrünün sonuna kadar bu sorumluluğu yerine getirmiĢtir. “…Ben ve benim gibi 

kendi kıyılarından ayrılmıĢ insanlar, bizleri nereye götüreceğini bilmediğimiz baĢıboĢ gemiye 

doluĢmuĢ, uzak denizlerin haĢin suları içinde yüzüyorduk. Bütün limanlar kapalıydı bizim 

için. Denizden karaya çıkarabilirsek bile, karanın denizlerden az korkunç ve çetin 

olmayacağının farkındaydık. Çaresizdik. …ĠĢte, kendimi öylesi ruhsal bir durumun içinde 

bulduğum zamanda yazıldı Badem Dalına Asılı Bebekler ve ÜĢüyen Sokak romanlarım. Uzak 

ve ıssız yerlerden geliyordu KızıltaĢlıların ve Gurzufluların boğuk ve derinden derine acı 

çığlıkları kulaklarıma. Onlara özgü gerçeği hayal gücüyle okura duyurabileceğime 

inanıyordum.” (Hatıralarda Cengiz Dağcı; 249-250) 

GELİŞME 

Halkına özgü gerçeği okurlarına duyuran Cengiz Dağcı’nın yazdığı eserler hem de yazarın 

kökleri ile bağlı olduğu Vatan toprağından kopmamağa çalıĢmasını, bu hatırlamalardan güç 

alarak hayata tutunmak çabalarını görmemizi sağlar. II Dünya savaĢında hem ön cephede, 

hem cephe arkasında, savaĢdan sonrakı yıllarda milletinin yaĢadıklarını kendine özgün Ģiirsel 

bir dille anlatan yazar Kırım’ı anlatarak unutturmamağı, bu sebeple de hayata tutunmağı sanki 

misyon edinmiĢdi. Emel Kırım Vakfının yönetim kurulu baĢkanı, değerli gazeteci Zafer 

Karatayın Londrada – yazarın evinde yaptığı söyleĢide Cengiz Dağcı’nın söylediği bu 

cümleler onu bu kadar çalkantılı hayatın zorlu yollarında yaĢatan Ģeyin ne olduğunu bir daha 

anlatır: “Ben vatansız değilim, ben her gün yatağımın içerisinde yattığım zaman adaları 

hatırlıyorum, MemiĢin Bayırını hatırlıyorum, Gelinkayayı hatırlıyorum, Topkayayı, Gurzufu 

hatırlıyorum, hatırlamadığım hiçbir gün güçmiyor, hergün hatırlıyorum, Kırım’la yaĢıyorum, 

benim kendi bedenim buradadır, ama canım hala ordadır.” (Bellek-insan-eser; 70) 

Bütün hayatı boyunca Anne ve Vatan hasreti çeken yazar Kırım’dan uzak düĢmekle dünyada 

onun için en değerli varlık olan annesinden da ayrı düĢmüĢ, ömrünün son gününe kadar 

annesini hiç görememiĢ, hatta ondan küçük bir haber bile alamamıĢtır. Yazar 15 mektupdan 

oluĢan “Anneme mektuplar” romanında da anne özlemini dile getirir. Genellikle uzakta olan 

kiĢilerin iletiĢim aracı olarak mektup yöntemini kullanması romanda anlatıcı ile annesi 

arasında uzaklığın olmasından kaynaklanmaktatır. Bu romanda yazar özlem duygusunu 

samimi ve çıplak bir Ģekilde satırlara dökmüĢdür. Romandakı mektuplar tektaraflıdır, anlatıcı 

annesinin hayatta olmamasından emindir, ancak mektupları onun hayatta olduğunu hayal 

ederek yazmıĢtır. Dağcı annesinden uzak düĢtüğü bu yıllarda yaĢadıklarını, gurbette çektiği 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 849



 
 

sıkıntıları annesine yazdığı mektuplarda anlatır: “Ben, yaĢı altmıĢın üstünde bir oğul; anneyse 

uzun yıllar zulüm aleminde yaĢamıĢ, akıl almaz zorluklara katlanmıĢ, ama bir meleğin 

güzelliği, hoĢgörüsü ve anlayıĢla gelip buluyordu beni. Anne’ye açacağım kadar hiçbir dosta 

açamazdım kalbimi.” (Hatıralarda Cengiz Dağcı; 260) Köyünden çok-çok uzaklarda, kaos 

diye nitelendirdiği, manevi değerlerin unutulduğu bir ortamda hayatını sürdürmeğe çalıĢan 

yazar huzuru, sıcaklığı, saflığı sadece onu sınırsızca seven annesinin bağrında bula bileceğine 

inanmaktadır. Önceki mektuplarda yaĢadığı Ģehirden söz etse de, daha sonrakı mektuplarda 

genel olarak Kırım’da yaĢadığı mutlu, mesut günleri hatırlar, hayalen gezindiği Kırım’ı, kendi 

değimiyle “hayatıma gerçek bir değer ve anlam veren bir kaynak” (Dağcı; 19) olan KızıltaĢ 

köyünü, üzüm bağlarını, çiçeklenmiĢ badem ağaçlarını, deniz kenarında dolaĢtığı güneĢli 

günleri, salkım söğütlerden esen yellerin serinliyini hatırlar. ġimdi Kırım’dan çok uzakta onu 

avunduran tek Ģey bu güzel hatıralardır. “ġimdi burada bu kafes içindeyim. Bazen kafesimi 

kafes değil de, çevremde yıllar yılı ördüğüm, içinden çıkılmaz yüksek bir duvar gibi 

görüyorum. Bu duvarda sen varsın, Halide var, öğretmen Akimova var; ve baĢka sevdiklerim. 

…Kalabalık sokaklarda, soyut bir dünyadaymıĢ gibi, yürüye yürüye kendi duvarlarımın 

arasına dönüyorum.” (Dağcı; 74-75) 

Romanın anlatıcısı Topkayacı soyadlı bir gençtir. Yazar mektupları onun dilinden takdim 

eder. Mektupların yazıldığı zamanda Topkayacı Londrada yaĢamaktadır, 65 yaĢındadır, kendi 

değimiyle oldukca yaĢlanmıĢ, gözleri zor görmektedir. Ancak romanda Topkayacının yaĢamı 

ile ilgili söylenen bir çok detaylar – onun ailesi ile birlikte Malo-Fontannaya sokağında bir 

odalı evde yaĢaması, okul yıllarında Ģiirler yazması, onları “Gençlik”, “Edebiyat mecmuası” 

isimli dergilerde yayınlatması, babasının tutuklanması, serbest burakıldıktan sonra ailenin 

Akmesçitte yaĢamağa baĢlaması, Safiye Akimova isimli edebiyat öğretmeninin olması, daha 

sonra Zemine Topkayacı ile görüĢmesi, öğrenci iken orduya çağırılması bizzat kendi 

hayatından olan gerçeklerdir. YaĢadıkları ile yazdıkları arasındakı paralellik yazarın 

eserlerinin bu denli samimi karĢılanmasının ilkin sebeplerindedir. Cengiz Dağcı “Anneme 

mektuplar” romanını yazmakla annesine olan vefa borcunu ödemek istemiĢ, romanın okurlar 

tarafından nasıl karĢılanacağı kaygısına hiç kapılmamıĢtır. “Eser nerdeyse kırk yıl beklemiĢti 

beni; yazmanın vakti geldiğinin farkında olmadan annemin süt ve kek kokan soluğuyla 

romanı yazmağa koyuldum. Eseri yazdığım sürece hayatımın benzeri olmayan günlerini 

yaĢadım: güldüm, coĢtum, acıdım, yakındım ve ağladım. …Romanı yazarken yaĢanmıĢ 

zamanın gerçeğini vermeye çaba harcamıyor, ben zamanın içinde yaĢıyordum. Ancak 

yalnızca açıklama ve temsilci niteliğinde değil; romanın kiĢileriyle birlikteytim, onlardan 

biriydim.” (Hatıralarda Cengiz Dağcı; 260-261)  

Roman boyunca Topkayacı isimli gençle ondan sekkiz yaĢ büyük edebiyat öğretmeni Safiye 

Akimova arasında olan aĢk iliĢkisi ön plandadır. Genellikle duygu durumlarının hakim 

olduğu, hislerden oluĢan romanda “Vakanın tamamında, aksiyonu sağlayan, fiili durumlardan; 

baĢka bir ifadeyle eylemlerden ziyade, “duygu durumu”dur“. (ġahin; 143) Daha öğrenciyken 

Topkayacının Ģiirler yazdığını duyan Safiye Akimova gencin yazdıklarını inceler, ona 

dönemin Ģartlarına uygun yazmağı tavsiye eder, yoksa çok zorluluk çekeceği konusunda 

uyarır. Belli olduğu üzre o yıllarda her yazılan Ģiir basılamazdı. Bunu Topkayacı dördüncü 

mektubda Ģöyle belirtir: “Editör konuĢurken öğretmen Akimova’nın ′Sağını, solunu 

görmeden, önüne bakmadan yürürsen günün birinde çukura düĢeceğinden haberin yok mu 

senin?´ kelimeleri tekrarlandı kulaklarımda.” (Dağcı; 87) Yazar bu cümlelerle dönemin siyasi 

değiĢikliklerinin insanlar üzerindeki baskısını da vermeğe çalıĢır. Anlatıcı bundan sonra 

editörün söylediği biçimde, Sovyet ideolojisinin taleplerine uygun Ģiirler yazmaz ve bu 

sebepden de Ģiirleri o dergide hiç basılmaz.  

Gençler arasındakı iliĢki güçlendikce Topkayacı Safiyeye “Ġye”, Safiye ise ona “Saf” der, çok 

geçmeden onlar evlenmeğe karar verirler. Bu iliĢkinin ailesi tarafından onaylanmayacağını 
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bilen Topkayacı bu iliĢkiyi her kesden gizler. Ancak çok geçmeden Ġye hastalanır ve ölür. Bu 

haber Safın bütün dünyasını alt-üst eder. Ġyenin toprağa verildiği gün Saf askere çağırılır ve 

bir daha vatanına geri dönemez. O zamandan beri artık 40 yılı aĢkın bir süre geçmiĢtir. 

Dördüncü mektupta Topkayacı rüyada KızıltaĢa gitdiyini, orada çocukluk aĢkı olan Saniye 

isimli genç kızın hala onu beklediğini görür. Saniyenin sözleri ile yazar o yıllarda Kırım’da 

yaĢanan faciaları dile getirir: “Kırk yıl!” dedi gene. “Kırk yıl! …Çevrene bak. Evler çöktü, toz 

oldu. Tarlalar kurudu, çöl oldu. Alçaklarda kalan bağlar göl oldu, yükseklerde olanlar yok 

oldu. Ġnsanlara ne oldu diye sorma! Bir çoğunu kurĢuna dizdiler, telgraf direklerine astılar; 

geride kalanları ufkun ötesinde baĢka dünyalara alıp götürdüler.” (Dağcı; 78)  

Bu kırk yıl boyunca KızıltaĢ’a olan özlemi günden güne artmıĢ, oraya geri döneceği günü 

hasretle beklese de o gün hiç gelmemiĢdir. O mekanları hatırladıkca hayata daha sıkı 

bağlandığını idrak eden Topkayacı KızılaĢ’ı unutacağı gün büsbütün yok olacağını anlıyor: 

“Ve bu hisle daha o yıllarda KızıltaĢ’dan kopmama bir sebep olmadığını anlamaya 

baĢlamıĢtım. Gençtim. Güçlüydüm. Sevgi ve güçlü umutlarla silahlıydım. YıkılmıĢ dünyamı 

kendi gücümle yeniden kurmak özlemi uyanıyordu içimde. Ben yalnız değildim, Anne. 

Üstelik benim KızıltaĢ’a ihtiyacım olduğu kadar, KızıltaĢ’ın da bana ihtiyacı olduğunu 

hissetmeye baĢlamıĢtım. …Ben yaĢadıkca KızıltaĢ unutulmayacaktı.” (Dağcı; 121) 

Topkayacı mektuplarda geçmiĢe döner, zor yılları hatırlar. Totalitar dönemin sert 

kuralları insanları korku içinde yaĢamağa mecbur etmiĢdir. Topkayacı babasının mecburen 

Leninin fotoğrafını duvardan asdığı gün konuĢmalarını hatırlar:  

“ O akĢam beklenmedik bir durum ve soru furyası: 

– Baba sana mı verdiler bunu? 

– Asacak mıyız? 

– Sen ne dersin? 

– Asmazsak baĢımız belaya… 

– Asalım istiyorsan… 

Babam, yüzünün rengi uçuk, gözleri korkuyla gölgeli, ama sesi kararlı: “Asacağız. Asmazsak 

belası gelip baĢımızı bulur gene” diyordu.” (Dağcı; 42) 

Yazar çocukluk ve gençlik yıllarını hatırlarken o dönemde Kırım’da yaĢanan olayları –

günahsız insanların tutuklanmalarını, kollektivleĢdirmenin ağır sonuçlarını, baĢsız kalan 

ailelerin yaĢadığı zorlukları, açlıkla, susuzlukla geçen soğuk kıĢ gecelerini ve sürgünleri, 

Kırım türklerinin topraklarından koparılıĢını kederle hatırlar. Ancak daha önce yazdığı 

romanlarından farklı olarak Cengiz Dağcı “Anneme mektuplar” romanında bu olayların geniĢ 

anlatımına yer vermemiĢ, bu olayların Kırım türklerinin iç dünyasında açdığı yaraları 

göstermeğe çalıĢmıĢtır. Mücadelesinden hiç vaz keçmediği Kırım onun için sadece doğub 

büyüdüğü vatan toprağı deyildir. Yazarın bütün detayları ile hatırladığı Kırım’ı anlatıĢı 

kendini tanımlamasına, iç dünyasını açıklamasına da hizmet eder. Yazar annesinin ne zaman 

öldüğünden habersizdir, amma annesi onun için her zaman yaĢıyor ve yaĢayacaktır. Bu 

mektuplar 40 yılı aĢkın bir sürede hayalinde yaĢatdığı annesine özleminin dile getiriliĢidir. 

“…Sen ölüsün. Kefenle mi, kefensiz mi, ve nerde yattığını bilmiyorum. Bugünlerde 

düĢünmüyorum da. Hem sen gerçekten ölmedin ki. Sen benimle birlikte ve benim kafesim 

içinde yaĢıyorsun. Ve yaĢıyacaksın, Anne; düĢler gerçeğe dönüĢene dek yaĢayacaksın, Anne.” 

(Dağcı; 32) 

Annesinin ondan ayrılmadan önceki hayatını satırlara dökmesini istediyini düĢünen anlatıcı 

mektupları yazıp bitirmediği sürece huzur bulamayacağını düĢünmektedir. “Çocukluğumda 
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bana öğretmiĢ olduğun duaları ben yıllar önce unuttum. Unutmadımsa bile canıma daha yakın 

ve ruhumu Tanrı'dan daha iyi yatıĢtırılabilen KızıltaĢ aldı duaların yerini; bu yüzdendir ki, 

pencere camında beliren görüntülere ĢaĢmadım.” (Dağcı; 76) 

Altıncı mektupda yazar annesine sağlık sorunlarını anlatır, kalp sıkıntıları çektiğini söyler. 

Doktora gitdiğini belirtse de, ondan hiç bir medet ummaz, bu zorluklara uzun yıllar dayanan 

kalbine ilaçların deyil, Kırım’ın, KızıltaĢ’ın, annesinin hayalinin iyi geldiğine inanır: “Benim 

yüreğimi anlayabilecek bir uzman var sanki! Üzülme, Anne. Yüreğim büyük, sağlam ve 

güçlü. KızıltaĢ’ı, Soğuksu kıyılarını, Ayı Dağı’nı taĢıyabilir miydim bunca yıl yufka bir yürek 

içinde? Uzman neyime benim! Hem sen varsın, Halide ve Saniye var yüreğimin acıdığı 

anlarda.” (Dağcı; 119) 

Anlatıcı sadece vatanını, köyünü hatırlamakla geçirmez günlerini, her fırsatta oralara yeniden 

kavuĢmak özlemini dile getirir. 40 yılı aĢkın zaman diliminde yaĢamağa çalıĢtığı bu kentte 

gökyüzünün rengi bile baĢkadır, uzun, ağır, çökertici yıllarda yollar, sokaklar, insanlar ona 

hep yabancıdır. Bildiği ve özlediği hayatdan geriye kalan yalnız hayalindekilerdir. Onlar da 

olmasa hayata tutunmaya, var olmaya hiç bir sebebi kalmamıĢtır. “Geceleyin yatağımın içinde 

oturup saatlerce pencere camları gerisindeki karanlığa bakıyordum. KızıltaĢ’ı görüyordum 

karanlığın içinden. Belirli ve güzel. PilibaĢı dibindeki karınca öbekleri, bağın üzümleri, 

baharda çiçek açmıĢ badem ağacı, bozkaya üstünde güneĢlenen kertenkele elle tutabileceğim 

kadar yakın ve capcanlıydı. Onları gördüğüm sürece ben yaĢıyordum. Onlar gözlerimden 

silindiği anlarda hayattan kopuktum, yalnızdım, ve titriyordum. …Günler geçtikçe 

yalnızlığımda daha da güçleniyordu KızıltaĢ’a özlemim. Ben yalnız değildim, Anne. Üstelik 

benim KızıltaĢ’a ihtiyacım olduğu kadar, KızıltaĢ’ın da bana ihtiyacı olduğunu hissetmeye 

baĢlamıĢtım.” (Dağcı; 121) 

Hayatın hızlı akıĢında kaybolan anlatıcı pencere kenarında oturub annesine mektuplar 

yazarken KızıltaĢı dolaĢıyor, özüne dönüyor, düĢlerinde badem ağaçlarının arasında dolaĢıyor, 

çocukluğunun geçtiği sokaklarda, Soğuksu kıyıklarında geziniyor, sisler arkasından Ayı 

Dağını izliyor. Ve bu anlarda tamamen değiĢiyor: “Kendimi KızıltaĢda bulduğum anlarda ben 

olduğumdan bambaĢka bir kiĢi oluyorum; daha doğrusu asıl kendim oluyorum, Anne. Ruhum 

güçleniyor, kendi kendime acıma ve yakınmalardan kurtuluyorum…” (Dağcı; 169) 

Topkayacı KızıltaĢa bağlılığını Ġye ile hayali konuĢmalarında da dile getirir. Canında saklı 

KızıltaĢı kendi gibi Ġyenin de görmesini ister. Umudunu kaybetdiği anlarda Ġye ona dayanma 

gücü verir, umudunu kaybetmemesini sağlar, “KızıltaĢ senin özsuyun; kanın, damarın” der 

ona. Gelgitler yaĢayan anlatıcı bazen umutlansa da, bazen de karamsarlığa kapılır, özlemden 

gücünü kaybetdiğini söyler Annesine. Bu anlarda da KızıltaĢı anar, Kırım’ın bağrından 

kopmasından duyduğu sevinç hissini dile getirir: “Çocukluğumda dalına bebekler astığım 

badem ağacından çok yaĢlıyım, Anne. Ama Ayı Dağından çok gencim ve sana bu mektubu 

yazamayacak kadar güçsüz değilim. …Senin hayatta en büyük ve en güzel baĢarın beni 

KızıltaĢta, PilbaĢı bağı dibindeki evde doğurman olmuĢtur. Yıllarca KızıltaĢ’ı kaybetmek 

korkusuyla yaĢadım. ġimdi korkmuyorum. Heryerde görüyorum KızıltaĢı: evimin içerisinde, 

pencere camları gerisinde, duvar afiĢlerinde, parklarda, istasyonlarda – KızıltaĢ sonsuz bir 

rüya gibi.” (Dağcı; 317) 

Onüçüncü mektubda anlatıcı kendi kendinin gücüne hayretini dile getirir, özleminin gücünün 

onu bir gün hayalen gezindiği yerlere döndüreceğine inancı bazen güçlense de, bazen de 

kaybolur. ”Hay Topkaya bayırlarının kızılcıklarını unutamayan sen, son Mohikan! Kimi 

aldatıyorsun sen be adam?” diyorum kendi kendime. Aldatmıyorum, Anne. Gözlerim hayata 

ve dünyaya açık öleceğim bu evde. Cesedimi ne zaman ve kim bulacak bilmiyorum; ama 

cesedimi bu evde bulan kiĢi Ayı Dağı’nı ve Adaları görecek açık gözlerimin içinde. Ömrüm 

sona yaklaĢtıkça daha çok çekiyorum KızıltaĢ’ın özlemini. …KızıltaĢımızı ben sadece 
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aklımda değil; yüreğim, dalağım, böbreğim ve avuçlarımın içinde taĢıdım yıllar yılı ben mutlu 

bir ölümle öleceğim.” (Dağcı; 360-361) 

Anlatıcı 40 yılı aĢkın dönemde çektiği özlemi bu mektuplarla dıĢa vurmaz sadece, hem de 

annesiyle “dertleĢtikce” sanki yaralarına mehlem sürer. Bu zaman da hayalinin tek gezindiği 

yer özlemini çektiği KızıltaĢ’tır. ”SavaĢta, tutsak kamplarında, gurbet ellerde, daha sonra bu 

odamda yalnızlığıma bürülü sana bu mektupları yazarken, yüreğimin acıları derman buldu 

senin ruhunun çiçeklerinde. ...Durmadan KızıltaĢ’tan ve yalnızlığımdan yakınıp durduğumun 

farkındayım; ama gerçek durum bu, Anne. HerĢey silindi hafızamdan, KızıltaĢ kaldı.” (Dağcı; 

430) 

On beĢinci mektupta anlatıcı askere çağırılması haberini aldığı güne döner. Bununla birlikde 

onun Kırımdakı hikayesi tamamlanır. Ondan sonrası yaĢanan bir ömür değil, koskoca bir 

yalnızlık ve özlemdir. KızıltaĢı yitirmekle hayat da onun için önemini yitirmiĢdi. YaĢadığı 

evle KızıltaĢ arasında bir yerde kaybolduğunu düĢünen anlatıcı kendinde mutluluğu arayıb 

bulmak gücünü hissetmemektedir. “Neden ve niçin bilmiyorum, beni gören (kimliğimi 

bilmesi Ģart değil), yalnızca beni gören, dünyada yaĢadığımdan haberi olan birine ihtiyacım 

var, Anneciğim.“ (Dağcı; 427) Yazarın yalnızlığının ve özleminin büyüklüğünü bu satırlar 

açıkca belli eder. Sanki bu özlem onun için yıllar içersinde vazifeye dönüĢmüĢtü. 

Hatırlamazsa, unutursa KızıltaĢ ve bütün Kırım yok olacaktı, silinecekti bu dünyadan sanki. 

Anlatıcı daha önce de söylediği gibi sonuncu mektubunda da hatırlamakla, özlemekle 

yaĢatıyordu KızıltaĢını. “KızıltaĢı ziyaret etmediğim bir güncüğüm olmuyordu. Her gittiğimde 

insansız evlerini insanlarla dolduruyordum; sönmüĢ ocaklarında alevler yakıyordum; ıssız 

mezarlıklarında, yabanileĢmiĢ bağlarında geziniyordum. Ben yaĢadıkça unutulmayacaktı. 

ġimdi biliyorum; unutulacak bensiz KızıltaĢ. HerĢeyiyle unutulacak, Anne. PilibaĢı bağından 

söz etmeyecek kimse. Ayı Dağı’nı, Soğuksu kıyılarını hatırlamayacak hiç kimse. Hiç 

kimsenin rüyasına girmeyecek KızıltaĢ kızları. Ağlamadığım zamanlarda için için acıyorum 

KızıltaĢ’ımıza…“ (Dağcı; 423) 

“Elli yıldır gönlümü sevindiren, yüreğimi acıtan; bazı gecelerde elimde kalem, masamın 

baĢında otururken beni ağlatan Kırım”ın (Hatıralarda Cengiz Dağcı; 9) ve annesinin 

özleminin satırlara döküldüğü “Anneme mektuplar” romanı okurlar tarafından da çok 

sevilmiĢ, 1988. yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın en iyi romanı” ödülüne 

layik görülmüĢtür. 
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ÖZET  

Aşı tereddüdü kavramında, bireylerde aşıya ya da aşı uygulayıcılarına karşı bir güvensizlik 

durumu söz konusudur. Aşı reddi ise bilinen tüm aşıları redederek aşı yaptırmama durumu olarak 

ifade edilmektedir. Aşı karşıtlığı, Covid 19‘a karşı üretilen aşıların uygulanması zorunluluğuyla 

tekrar gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalar aşı tereddüdü/reddinin kişilik özellikleri, bilişsel 

tarzlar, duygular, inançlar, güven ve sosyo-politik tutumlardan etkilendiğini göstermiştir. Dr. 

Edward Jenner tarafından 18. yüzyılda sayısız ölüme yol açan çiçek hastalığına karşı ilk aşı 

geliştirilmiş, bununla birlikte aşı karşıtlığı da ortaya çıkmıştır. Son yıllarda tüm dünyada 

aşılamaya karşı olumsuz algı ve tutumlarda çarpıcı bir artış gözlenmekte, bu da toplumsal 

bağışıklığı tehdit etmektedir. Salgın hastalıklara karşı toplumun önemli bir kısmının aşı olmasıyla 

sağlanan sürü bağışıklığı, aşı olmayan grupların varlığı nedeniyle risk altında olduğu için 

insanların aşılanmamalarının sebeplerini anlamak ve uygun iletişim stratejileri geliştirerek 

aşılanma faaliyetlerini desteklemek gerekmektedir. Aşı tereddüdü yaşayan insanların uzmanlara 

ve otorite figürlerine güvenmemeleri ve güçlü dini inançlara sahip olma olasılıkları daha fazla 

olduğu ve ayrıca komplocu ve paranoid inançlara sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bireylerin sahip 

olduğu güvensizlik, baskı/zorlama algısı, psikolojik etkenler, sosyal normlar, sosyoekonomik 

durum, eğitim düzeyi gibi faktörler aşı tereddüdü ve reddini etkilemektedir. Günümüzde 

bireylerin aşı dahil sağlık ile ilgili konularda bilgi edinmek için başvurdukları araçlar arasında 

internet ve sosyal medya ilk sıralarda yer almaktadır. İnternet ve sosyal medya üzerinden 

paylaşılan ve büyük çoğunluğu bilimsel temele dayalı olmayan yanlış bilgiler aşı konusunda 

olumsuz tutumların oluşmasına yol açmaktadır. Sağlık kampanyaları hedeflenen kitlelere 

ulaşabilmek noktasında kritik rol oynarken, sağlıkla ilgili istenen tutumların benimsenmesini, 

istenmeyen tutumların ise değiştirilmesini olanaklı hale getirebilmektedir. Uygulanan 

kampanyalar, kişilerin kendilerine gönderilen mesajlara direnç gösterebilmeleri nedeniyle 

başarısızlıkla sonuçlanabilmekte, bireylerde beklenilen tarzda tutum ve davranış değişikliği 

gerçekleşmemektedir. Bu noktada sağlık kampanyaları yürütülse de, bazı durumlarda bireyler 

karşılaştıkları mesajlara karşı savunma mekanizması geliştirerek, iletişimi redebilir, gelen 

mesajları çarpıtabilir ve kaynağa karşı olumsuz tutumlar sergileyebilmektedir. Sağlık 

kampanyalarının aşı tereddüdü üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar sınırlıdır. Yapılan bir 

çalışmada çevrimiçi yorumların sağlık kampanyalarına olan psikolojik etkisi incelenmiş ve 

olumsuz yorumları okuyan kişilerin aşı tereddüdünün arttığı böylece sağlık kampanyalarının 

başarısız olduğu saptanmıştır. Aşılamanın başarıya ulaşması ve toplum bağışıklığının sağlanması 

adına kararsız ve aşı karşıtı kişilere ulaşmak ve aşının güvenirliği konusunda bilgilendirmek 

oldukça önemlidir. Aşı tereddüdüyle mücadele edebilmek için toplumun güven duygusunun 

kazanılması esas noktadır. Bu nedenle sağlık otoritelerinin düzenlenecek kampanyalarda topluma 

doğru bilgi vermeleri oldukça önemlidir. Aşı tereddüdü ve aşı reddine karşı düzenlenecek sağlık 

kampanyalarında üniversiteler, kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalı 

ve tüm yaş gruplarına yönelik olarak sağlık kampanyaları düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı tereddüdü; Bulaşıcı hastalıklar; Sağlık kampanyaları 
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THE PSYCHOLOGY OF VACCINATION HESITATION AND THE EFFECT OF 

HEALTH CAMPAIGNS 

ABSTRACT 

In the concept of vaccine hesitancy, individuals have a state of distrust towards the vaccine or 

vaccine practitioners. Vaccine refusal is expressed as the situation of not vaccinating by 

refusing all known vaccines. The opposition to the vaccine has come to the fore again with the 

necessity of applying the vaccines produced against Covid 19. Studies have shown that 

vaccine hesitancy/rejection is affected by personality traits, cognitive styles, emotions, beliefs, 

trust, and socio-political attitudes. The first vaccine against smallpox, which caused countless 

deaths, was developed by Dr. Edward Jenner in the 18th century, and the opposition to the 

vaccine also emerged. In recent years, there has been a striking increase in negative 

perceptions and attitudes towards vaccination all over the world, which threatens herd 

immunity. Since the herd immunity, which is provided by the vaccination of a significant part 

of the society against epidemics, is at risk due to the presence of unvaccinated groups, it is 

necessary to understand the reasons why people are not vaccinated and to support vaccination 

activities by developing appropriate communication strategies. It turns out that people who 

are hesitant about vaccination are more likely to distrust experts and authority figures, have 

strong religious beliefs, and also have conspiratorial and paranoid beliefs. Factors such as 

insecurity, pressure/coercion perception, psychological factors, social norms, socioeconomic 

status, education level of individuals affect vaccine hesitation and rejection. Today, the 

internet and social media are among the tools that individuals apply to obtain information on 

health-related issues, including vaccination. False information shared on the Internet and 

social media, most of which is not based on scientific basis, leads to negative attitudes about 

vaccines. While health campaigns play a critical role in reaching the targeted audiences, they 

make it possible to adopt desired health-related attitudes and change undesirable attitudes. 

The implemented campaigns may fail due to the resistance of the people to the messages sent 

to them, and the expected attitude and behavior change does not occur in the individuals. 

Although health campaigns are carried out at this point, in some cases, individuals may 

develop a defense mechanism against the messages they encounter, rejecting communication, 

distorting incoming messages and displaying negative attitudes towards the source. Studies 

examining the effects of health campaigns on vaccine hesitancy are limited. In a study, the 

psychological effect of online comments on health campaigns was examined and it was found 

that people who read negative comments increased their hesitancy about vaccination, so that 

health campaigns were unsuccessful. It is very important to reach undecided and anti-vaccine 

people and to inform them about the safety of the vaccine in order to ensure the success of the 

vaccination and to ensure community immunity. Gaining the trust of the society is essential in 

combating vaccine hesitancy. For this reason, it is very important that health authorities 

provide accurate information to the society in the campaigns to be organized. Universities, 

public institutions and various non-governmental organizations should cooperate in health 

campaigns against vaccine hesitancy and refusal, and health campaigns should be organized 

for all age groups. 

Key words: Vaccination hesitation; Infectious diseases; Health campaigns 

GİRİŞ 

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve sağlığın sürdürülebilmesi konusunda en önemli halk 

sağlığı uygulamalarından biri aşılamadır (Yüksel & Topuzoğlu, 2019). Aşılama faaliyetleri 
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sayesinde küresel olarak her yaştan bireyin sağlığının korunarak, toplumsal bağışıklığın 

sağlandığı bilinmesine rağmen, aşı karşıtlığı son yıllarda giderek artmaktadır. İnsanların 

yaşam tarzı, ekonomik, politik, dini ve kültürel nedenlerle insanların aşılanmayı red ettiği, aşı 

yaptırmada çekimser kaldığı veya aşılara karşı direnç gösterdiği ifade edilmektedir (Farhud, 

2015). Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) 2019'da aşı tereddüdünü küresel sağlığa yönelik ilk on 

tehditten biri olarak ilan etmiştir (Thangaraju, & Venkatesan, 2019).  

Aşı karşıtlığı, Covid 19‘a karşı üretilen aşıların uygulanması zorunluluğuyla tekrar gündeme 

gelirken, dünyanın farklı ülkelerinde insanlar Covid aşılarına karşı bir duruş sergilemektedir. 

Ülkemizde 2010 yılında ilk örnekleri görülen aşı karşıtlığının, korona pandemisiyle birlikte 

yeniden yükselişe geçtiği görülmektedir. Aşı karşıtlığının birey ve toplum sağlığı üzerinde 

yıkıcı etkiler oluşturduğu bilinmekte, bu yönüyle küresel sağlığı ilgilendiren uluslararası bir 

problem haline geldiği ifade edilmektedir (Utma, 2021).  

Yapılan çalışmalar aşı tereddüdü/reddinin kişilik özellikleri, bilişsel tarzlar, duygular, 

inançlar, güven ve sosyo-politik tutumlardan etkilendiğini göstermiştir. Aşı tereddüdü/reddi 

aynı zamanda komplocu, dini ve paranoyak inançlarla ilişkilendirilirken, hükümet yetkilileri, 

bilim adamları ve sağlık uzmanları gibi toplumun yetkili üyelerine duyulan güvensizlik, 

aşılara karşı olumsuz tutumlarla ilişkilendirilmiştir (McHale, Keenan, & Ghebrehewet, 2016; 

Murphy et al., 2021; Rieger, 2020). Aşı tereddütü ve direncine ilişkin mevcut literatürün 

çoğu, bireylerin belirli bir aşıya veya genel olarak aşılama programlarına karşı çıkmalarının 

nedenlerine odaklanmaktadır (Larson et al., 2014; Schmid et al., 2017; Marti et al., 2017; 

Siddiqui, Salmon, & Omer, 2013). Ancak aşı tereddütlü ve dirençli bireyleri, aşıları kabul 

eden bireylerden ayıran psikolojik süreçleri belirlemek daha bilgilendirici olabilir (Hornsey, 

& Fielding, 2017).  Bunu yapmak, aşı tereddüdü yaşayan bireylerin benimsedikleri inançları 

anlamaya yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda sağlık kampanyalarını bu kişilerin 

psikolojik eğilimleriyle tutarlı şekillerde uyarlama fırsatı da sağlayabilir (Murphy et al., 

2021).  

AŞI TEREDDÜDÜ VE AŞI REDDİ 

Aşı tereddüdü, yeni bir sorun olmamakla birlikte giderek önem kazanan küresel bir sorundur. 

Aşılar virüs, bakteri vb. patojenlerin hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak veya 

salgıladıkları toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen, bireylerin bağışıklık 

sistemini belirli bir hastalığa karşı direnç kazanması için uyaran biyolojik ürünlerdir (Utma, 

2021). Dr. Edward Jenner tarafından 18. yüzyılda sayısız ölüme yol açan çiçek hastalığına 

karşı ilk aşı geliştirilmiş, bununla birlikte aşı karşıtlığı da ortaya çıkmıştır (CDC 2021).  

Tarihte ölüm ve hastalığa yakalanmanın önüne geçilmesinde aşılama tekniği ile birlikte 

önemli başarılar elde edilmiş, aşı yoluyla bağışıklama sayesinde çiçek hastalığından tahmini 5 

milyon ölümün önüne geçilmiştir. Kızamık yüzde 60, difteri ve çocuk felcinde ise engellenen 

ölüm oranı yüzde 86 oranındadır (Soysal, 2018). 

Son yıllarda tüm dünyada aşılamaya karşı olumsuz algı ve tutumlarda çarpıcı bir artış 

gözlenmekte, bu da toplumsal bağışıklığı tehdit etmektedir. Aşı karşıtlığı bireysel sağlık 

yanında toplum sağlığını da olumsuz olarak etkilemekte, bulaşıcı hastalıklar söz konusu 

olduğunda durum daha da tehlikeli hal almaktadır (WHO, 2018). Bağışıklama konusunda 

DSÖ Stratejik Danışma Uzman Grubu (Strategic Advisory Group of Experts-SAGE) Kasım 

2011‘deki toplantısında; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde aşılamayı kabul etme 

konusundaki isteksizliğin aşıların alımı üzerindeki etkisine endişeyle dikkat çekmiştir. SAGE 

Mart 2012‘de ‗‗Aşı Tereddüdü Çalışma Grubu‘‘ kurmuştur ve bu çalışma grubu aşı 
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tereddüdünü ele alırken ortak bir tanım önermiştir; ‗‗Aşı tereddüdü, aşılama hizmetlerinin 

olmasına rağmen aşıların kabulünde gecikme veya aşıların reddedilmesidir‘‘(WHO, 2018).  

Aşı karşıtlığı ile ilgili çeşitli kavramların mevcuttur. DSÖ ve UNICEF‘in (Birleşmiş Milletler 

Çocuklara Yardım Fonu) ortak hazırladıkları bir raporda aşı tereddüdü ve aşı reddi 

kavramlarının tanımları yapılarak, iki kavram arasındaki farklar açıklanmıştır. Bütün aşıların 

tam kabulü ile kesin reddi arasında aşı tereddüdünün sürekliliği söz konusudur. Aşı tereddüdü 

kavramında, bireylerde aşıya ya da aşı uygulayıcılarına karşı bir güvensizlik durumu söz 

konusuyken, bu konuda tereddüt yaşayan kişiler aşılarını yaptırabilmekte, bazı aşıları 

geciktirebilmekte ya da bir ya da daha fazla sayıda aşıyı yaptırmayı rededebilmektedir. 

Aşılarını tam yaptırsa dahi bireylerde aşı tereddüdü olabilmektedir. Yahut aşıları kesin suretle 

yaptırmayı reddedenlerin yaptırmama konusunda da tereddütleri olabilmektedir (WHO, 2013; 

Soysal, 2018). Aşı reddi ise bilinen tüm aşıları redederek aşı yaptırmama durumu olarak ifade 

edilmektedir (Soysal, 2018). ‗Aşı reddi‘ kavramının kökeni 1850‘li yıllara, İngiltere‘ye 

dayanmaktadır. O dönemde görülen çiçek salgını devleti zorlayıcı aşı politikalarına itmiştir. 

Devletin aşı uygulamasını zorunlu hale getirerek, aşı olmak istemeyenlere ağır yaptırımlar 

getirmesi, ciddi bir tepki ile karşılanmıştır (Boom Julie, & Cunningham Rachel, 2014). Aşı 

karşıtlığı hareketi çoğunlukla bilimsel dayanaktan uzak bir şekilde ortaya çıkarken, özellikle 

son zamanlarda internet ve sosyal medyanın da etkisiyle yanlış bilgilerle karşılaşan bireylerde 

aşıya karşı olumsuz algı ve tutumlar görülmektedir (Utma, 2021). 

AŞI TEREDDÜDÜ PSİKOLOJİ 

Salgın hastalıklara karşı toplumun önemli bir kısmının aşı olmasıyla sağlanan sürü bağışıklığı, 

aşı olmayan grupların varlığı nedeniyle risk altında olduğu için insanların aşılanmamalarının 

sebeplerini anlamak ve uygun iletişim stratejileri geliştirerek aşılanma faaliyetlerini 

desteklemek gerekmektedir (Demir, Demir, & Doğrul, 2022). DSÖ, aşılama davranışlarının 

hem bireysel hem de bağlamsal belirleyicilerine odaklanmaktadır. Bireysel belirleyiciler 

arasında risk algıları, güvensizlik, baskı/zorlama algısı, psikolojik etkenler yer alırken; bağlam 

belirleyicileri, sosyal normlar, sosyoekonomik durum, eğitim düzeyi ve sağlık sistemlerinin 

tasarlanma, işletilme ve finanse edilme şeklini içermektedir (Habersaat, & Jackson 2019).   

Murphy ve arkadaşlarının 2021 yılında yapmış olduğu bir çalışmada aşı tereddüdü yaşayan 

insanların uzmanlara ve otorite figürlerine (yani bilim adamları, sağlık uzmanları, 

politikacılar) güvenmemeleri ve güçlü dini inançlara sahip olma olasılıklarının daha fazla 

olduğu (muhtemelen bu tür inançlar bilimsel dünya görüşüne güvensizlikle ilişkilendirildiği 

için) ve ayrıca komplocu ve paranoid inançlara  (başkalarının niyetlerine güven eksikliğini 

yansıtır) sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu kişilerin hayatlarının öncelikle kendi 

kontrolleri altında olduğuna inanma olasılıkları daha yüksektir ve düşünme tarzlarında daha 

fevriydiler ve daha nahoş, duygusal olarak daha dengesiz ve daha az vicdanlı olmakla 

karakterize edilen bir kişiliğe sahip oldukları belirtilmiştir (Murphy et al., 2021). 24 ülkeden 

5.323 katılımcıyı içeren başka bir çalışmada aşı tereddüdü yaşayan bireylerin komplocu 

düşünceye, yüksek tepkiselliğe, kan ve iğnelere karşı yüksek düzeyde tiksintiye ve güçlü 

bireyci/hiyerarşik dünya görüşüne sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Hornsey, Harris, & Fielding, 

2018).   

 Aşı karşıtı inançlar, toplumdaki bazı bireyler tarafından 'düzen karşıtı' duygularının reklamını 

yapmanın bir yolu olarak ifade edilebilir. Bu nedenle aşı karşıtı insanların otoriteyi temsil 

eden insanlara karşı duyduğu aşırı güvensizlik, bu kaynaklardan yayılan herhangi bir mesaj da 

yansıyıp böylelikle aşı karşıtlarının göstermiş oldukları psikolojik direnci sağlamlaştıracaktır 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 858



(Murphy et al., 2021; Hornsey, Harris, & Fielding, 2018). Aşılar konusunda yaşanan bilgi 

karmaşıklığı, bilime ve kurumlara olan güveni zedelemektedir. Bu bağlamda, kamu 

otoritelerine duyulan güvenin inşasında şeffaf bilgi akışı, kamunun sağlıklı bir şekilde 

bilgilendirilmesi güvenin inşasında önemli bir unsurdur (Utma, 2021). 

AŞI TEREDDÜDÜNE KARŞI SAĞLIK KAMPANYALARININ ÖNEMİ  

Günümüzde bireylerin aşı dahil sağlık ile ilgili konularda bilgi edinmek için başvurdukları 

araçlar arasında internet ve sosyal medya ilk sıralarda yer almaktadır. İnternet ve sosyal 

medya üzerinden paylaşılan ve büyük çoğunluğu bilimsel temele dayalı olmayan yanlış 

bilgiler aşı konusunda olumsuz tutumların oluşmasına yol açmaktadır. Sağlığa ilişkin riskler 

hakkında toplumsal bilincin oluşturularak farkındalık yaratılması amacıyla iletişim strateji ve 

uygulamalarından yararlanılması, sağlık iletişimi disiplinini ortaya çıkarmıştır. Sağlık 

kampanyaları hedeflenen kitlelere ulaşabilmek noktasında kritik rol oynarken, sağlıkla ilgili 

istenen tutumların benimsenmesini, istenmeyen tutumların ise değiştirilmesini olanaklı hale 

getirebilmektedir (Utma, 2021). 

İnsan psikolojisine ve algılama sürecine etki eden birçok etken bulunduğundan bireylerde her 

zaman istenilen düzeyde davranış değişikliğinin gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. 

Uygulanan kampanyalar, kişilerin kendilerine gönderilen mesajlara direnç gösterebilmeleri 

nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanabilmekte, bireylerde beklenilen tarzda tutum ve davranış 

değişikliği gerçekleşmemektedir. Bu noktada sağlık kampanyaları yürütülse de, bazı 

durumlarda bireyler karşılaştıkları mesajlara karşı savunma mekanizması geliştirerek, iletişimi 

redebilir, gelen mesajları çarpıtabilir ve kaynağa karşı olumsuz tutumlar sergileyebilmektedir 

(Utma, 2021). 

İlk kez ABD‘de de 1700‘lü yılların başında insanları çiçek aşısını yaptırmaya ikna etmek, 

alkol kullanımını bıraktırmaya yönelik kampanyaların düzenlendiğini, daha sonraki yıllarda 

ise çağın gereklerine göre farklı konularda bu tarz kampanyaların hayata geçirildiğini 

görmekteyiz (Okay, 2016). Hedef grupta davranış değişikliği oluşturarak, toplumsal bilinç 

geliştirme amacı taşıyan sağlık kampanyalarında ilgili grubun doğru bir şekilde belirlenerek, 

mümkün olan en fazla sayıda kişiye ulaşmak büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte öne çıkan yeni medya ortamları, sağlık kampanyalarının hedef gruplara 

ulaştırılmasında sıklıkla kullanılmakta, söz konusu kampanyaların hedef gruplara 

ulaştırılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Türk Tabipleri Birliği‘nin yayımladığı 

―COVID-19 Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu‖ nda aşılanmada istenen başarıya 

ulaşılamamasının önemli sebebi olarak aşı tereddüdü ile etkin mücadele eksikliği olduğunu 

vurgulamıştır (Türk Tabipleri Birliği, 2021). Sağlık kampanyalarının aşı tereddüdü üzerine 

etkisinin incelendiği çalışmalar sınırlıdır. 2022 yılında yapılmış bir çalışmada çevrimiçi 

yorumların sağlık kampanyalarına olan psikolojik etkisi incelenmiş ve olumsuz yorumları 

okuyan kişilerin aşı tereddüdünün arttığı böylece sağlık kampanyalarının başarısız olduğu 

saptanmıştır (Lu, & Sun, 2022).  

DSÖ, üye devletlere aşı tereddüdünün bir krize dönüşmesini önlemek veya bir krizin zarar 

verici etkilerini en aza indirebilmek tavsiyeleri; (WHO, 2017) 

 Devam eden faaliyetler yoluyla aşı söylentilerine ve korkutmalarına karşı nüfus 

direnci oluşturmak için uzun vadeli çalışın,  

 Güveni sarsabilecek herhangi bir olaya yanıt vermek için iyi hazırlanmış güçlü bir 

program oluşturun,  

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 859



 Durum değerlendirmesine dayalı olarak uygun eylemlerle aşı ve sağlık yetkililerine 

olan güveni zedeleyebilecek herhangi bir olaya derhal yanıt verin şeklindedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Aşılama yalnızca bireyi değil tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Aşılamanın başarıya 

ulaşması ve toplum bağışıklığının sağlanması adına kararsız ve aşı karşıtı kişilere ulaşmak ve 

aşının güvenirliği konusunda bilgilendirmek oldukça önemlidir. Topluma yönelik 

bilgilendirmeler olumsuz aşı tutumları göz önünde bulundurularak yanlış bilgi ve inanışlara 

yanıt verecek biçimde yapılmalıdır. Aşı tereddüdüyle mücadele edebilmek için toplumun 

güven duygusunun kazanılması esas noktadır. Sağlık otoriteleri bilgileri doğru bir şekilde 

toplumla paylaşarak güven duygusunu geliştirmelidir. Aşı tereddüdü ve aşı reddine karşı 

düzenlenecek sağlık kampanyalarında üniversiteler, kamu kurumları ve çeşitli sivil toplum 

kuruluşları işbirliği yapmalı ve tüm yaş gruplarına yönelik olarak sağlık kampanyaları 

düzenlenmelidir. Sağlık kampanyalarının aşı tereddüdü üzerine etkisinin incelendiği 

çalışmalar sınırlı olup bu konuda çalışmaların yapılmasını gereksinim vardır.  
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 a a  ğ m z yüzy l a   reyler e  ulunmas   ereken  e er ler     yüzy l  e er ler  olarak 

a lan  r lmakta  r  Günümüz e  arkl  k   , kurum ve kurulu  tara  n an     yüzy l  e er ler  

s n  lamalar  yap lmakla   rl kte ele t rel  ü ünme, pro lem   zme, yarat   l k,     rl ğ , 

  r   m  l k,   l   ve teknolo   okuryazarl ğ        e er ler  n plana   kmakta  r    r ok 

eğ t m pay a       yüzy l  e er ler ne eğ t m s stem n e ve  ğret m pro ramlar n a yer 

vermek    n  al  malar yürütmekte  r      yüzy l  e er ler n   ğren  lere kazan  rmak sa e e 

  r   s pl n n veya  ers n sorumluluğu  eğ l  ütün  ersler n ortak  e e   olmak zorun a  r  

 unun    n     yüzy l  e er ler n n  ünün  artlar  ve   t ya lar na   re yen lenen  oğra ya 

 ğret m pro ram n a ken  ne yer  ulmas  ka  n lmaz  r   u  al  ma ortaokul  ğren  ler n n 

sa  p ol uğu     yüzy l  e er ler n  ortaya   kartmak ve  ürk e  ğret m pro ram n      yüzy l 

 e er ler   ağlam n a  eğerlen  rmek ama  yla  er ekle t r lm  t r   rtaokul  ğren  ler n n 

    yüzy l  e er ler n   n elemek ama  yla n tel ara t rma y ntem  kullan lm  t r   al  ma a 

      ürk e  ers   ğret m pro ram  k lavuz al narak      y l n a okutulan  ers k taplar      

 y  e er ler  a  s n an anal z e  lm  t r   ra t rma ver ler    er k anal z  y ntem   le 

  zümlenm  t r   ap lan  al  ma sonu un a ortaokul  ğren  ler n n  ok  oyutlu     yüzy l 

 e er ler n n  orta  üzey e  ol uğu ortaya   km  t r   ğren  ler n   l   ve teknolo   

okuryazarl ğ   e er ler , ele t rel  ü ünme ve pro lem   zme  e er ler ,   r   m  l k ve 

inovasyon becerileri, sosyal sorumluluk ve l  erl k  e er ler  alt  oyutlar n a  zay   

 üzey e   kar yer   l n   alt  oyutun a  se  orta  üzey e   eğer aral ğ n a yer al  ğ  tesp t 

e ilmi tir       üzy l  e erilerinin ya amla  ağ a t r larak  a a i levsel  ir pozisyon a  ers 

kitaplar  ve etkinlerin i in e yer almas   u  al  ma a yer alan  neriler en  iri ir  

Anahtar Kelimeler:      üzy l  e erileri,  ürk e  ers kitaplar ,  ürk e  ersi  ğretim 

pro ram   

 

21ST OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS CENTURY SKILLS AND 

TURKISH TEACHING 

ABSTRACT 

The skills that should be found in individuals in the century we are living in 21st century it is 

called the skills of the century. Nowadays, it is used by different people, institutions and 

organizations for the 21st century. although century skills classifications are made, skills such 

as critical thinking, problem solving, creativity, cooperation, entrepreneurship, information 

and technology literacy come to the fore. Many education stakeholders 21st century it carries 

out studies to place century skills in the education system and educational programs. 21st 

century to provide students with century skills should not only be the responsibility of a 

discipline or a course, but should be the common goal of all courses. 21 For this. it is 

inevitable that the century skills will find a place for themselves in the geography curriculum, 

which has been renewed according to the conditions and needs of the day. This study is the 
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21st that middle school students have. to reveal the century skills and to introduce the Turkish 

teaching program at the 21st. it was carried out in order to evaluate the skills in the context of 

the century. 21st century of secondary school students. qualitative research method was used 

to examine the century skills. In the study, the 2018 Turkish course curriculum was taken as a 

guide and the textbooks taught in 2022 were 21. Century  has been analyzed in terms of skills. 

The research data were analyzed by content analysis method. As a result of the study, middle 

school students' multidimensional 21. it turned out that the skills of the century are at an 

 interme iate level   Stu ents in ormation an  te  nolo y litera y skills,  riti al t inkin  an  

problem solving skills, skills in entrepreneurship and Innovation, Social Responsibility, and 

leadership skills sub- imensions at weak level   lower  areer awareness when it comes to 

 mo erate  ran e, it  as  een  etermine  t at over takes pla e       ne o  t e su  estions in 

this study is that the century skills should be placed in textbooks and activities in a more 

functional position by being linked to life. 

 

Keywords: 21st Century Skills, Turkish textbooks, Turkish course curriculum. 

 

G   Ş 

    yüzy l a  a ar l  olmak  steyen  nsanlar  ele t rel  ü ünme, pro lem   zme yetenekler ne 

sa  p olmal ,     ayat n a l  erl k e e  lmel ,   ğer  nsanlarla     rl ğ  ve uyum   er s n e 

 al  a  lmel , ken  s n  yen leye  lmel , ayr  a  let   m e  a ar l  olmal  ve merak n ,  ayal 

 ü ünü asla y t rmemel   r   a ner,        kt  Er,         

 kt    ğrenme kavram n n  erkes e ka ul   rmü  net   r tan m   ulunmamakla   rl kte, akt   

 ğrenme e  ğrenen n ken    ğrenmeler n en sorumlu olmas  ve  ğrenme süre  n e akt     r 

 ek l e yer almas  vur ulanmakta  r   rslan,         kt    ğrenme süre  n e ama , 

 ğrenen n kontrolü el ne almas  ve  u saye e  ğren  kler n  ken   anlay   ve kavrama 

    m ne   re  üzenlemes ne  mk n sağlamakt r   y e e    eser  oğlu,         

    yüzy l ak   el  meler,   l  n n  ok   zl  üret lmes n  ve ayn    z a  ün ell ğ n  y t rmes n  

beraberinde getirmekte  r    l  n n ak     z na yet  e  lmek ve  ağa ayak uy ura  lmek    n 

  reyler n okul ortam n a  ğretmenler tara  n an y nlen  r lmekten  azlas na   t ya lar  

var  r    reyler n   l  ye ne en   t ya  ol uğunun  ark n a olmalar ,   l  y  e  ne  le ekler  

y ntemlere   k m olmalar  ve e  n  kler    l  ler   evaml  yen leye  lmeler   ğrenmey  

 ğrenme  e er s n n   er ğ n  olu turmakta  r   y  nl ,         
 ro  e      e  ecer  er   
  rey  ünlük  ayatta kar  s na   ka  le ek olay ve  urumlar   n e en   lme yeteneğ ne sa  p 

olma  ğ n an, kar  la a aklar na  er an  az rl kl  olma   t ya    uymakta  r    reyler n 

kar  la t klar   urum ve olaylar    ze  lme ama  yla  ü ünme  e er ler n en  ay alanarak 

  r en  ok se enek  el rleye  lmes ,  u se enekler aras n a ter    yapa  lmes  ve ter    n  

uy ulaya  lmes  pro lem   zme  e er s  olarak tan mlanmakta  r  Dağl ,         
    r  ğ   e   et      ecer  er   
 ağ m z n  em eğ t m  em    alanlar n a en  erekl  unsurlar n an   r  olarak  n plana   kan 

    rl ğ ,   r   rev  tamamlaya  lmek ama    le   reyler n  el rl    r süre yar  mla arak 

  rl kte  al  malar   ekl n e tan mlanmakta  r   o nson    o nson,        İ   rl ğ  süre   

  reyler n sosyalle mes  ve aka em k  e er ler n n  el  mes ,  a kalar n an yar  m alma ve 

 a kalar na yar  m etme   ss n  ya amalar , yen    k rler e  ne  lmeler  a  s n an  neml  

 ay alar sağlamakta  r   ay    et n,         

Hem eğ t m  em    alanlar  a  s n an ol uk a  neml  ve  ün el   r konu olmas na rağmen 

alanyaz n a  zell kle ün vers te  ğren  ler n n     yüzy l  ğrenme  e er ler  üzer ne yap lm   

az say  a  al  maya   nan a ou    laro,        o olano,       Dağ an ve   ğerler ,       

Günü ,   a a     Lamb,         ller,         n  ve   ğerler ,       ula  lm  t r   rtaokul 
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 ğren  ler n n     yüzy l  ğrenme  e er ler  üzer ne yap lm   sa e e   r ara t rmaya   ozkurt 

   ak r,       ula  lm  t r. 

 

       

  ren  e  rnek e   

Doküman anal z , yaz l   el eler n   er ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek    n 

kullan lan   r n tel ara t rma y ntem   r   a  ,        Doküman anal z ,  as l  ve elektron k 

materyaller olmak üzere tüm  el eler   n elemek ve  eğerlen  rmek    n kullan lan s steml  

  r y ntem  r    tel ara t rma a kullan lan   ğer y ntemler       oküman anal z   e anlam 

  karmak,  l  l  konu  akk n a   r anlay   olu turmak, amp r k   l    el  t rmek    n ver ler n 

incelen- mesini ve yorumlanmas n  gerektirmektedir (Corbin & Strauss, 2008).  

BULGULAR 

    yüzy l  e er ler  s n  lamalar  yap lmakla   rl kte ele t rel  ü ünme, pro lem   zme, 

yarat   l k,     rl ğ ,   r   m  l k,   l   ve teknolo   okuryazarl ğ        e er ler  n plana 

  kmakta  r    r ok eğ t m pay a       yüzy l  e er ler ne eğ t m s stem n e ve  ğret m 

pro ramlar n a yer vermek    n  al  malar yürütmekte  r      yüzy l  e er ler n   ğren  lere 

kazan  rmak sa e e   r   s pl n n veya  ers n sorumluluğu  eğ l  ütün  ersler n ortak  e e   

olmak zorun a  r   unun    n     yüzy l  e er ler n n  ünün  artlar  ve   t ya lar na   re 

yen lenen  oğra ya  ğret m pro ram n a ken  ne yer  ulmas  ka  n lmaz  r   u  al  ma 

ortaokul  ğren  ler n n sa  p ol uğu     yüzy l  e er ler n  ortaya   kartmak ve  ürk e 

 ğret m pro ram n      yüzy l  e er ler   ağlam n a  eğerlen  rmek ama  yla 

 er ekle t r lm  t r   rtaokul  ğren  ler n n     yüzy l  e er ler n   n elemek ama  yla n tel 

ara t rma y ntem  kullan lm  t r   al  ma a       ürk e  ers   ğret m pro ram  k lavuz 

al narak      y l n a okutulan  ers k taplar       y  e er ler  a  s n an anal z e  lm  t r  

 ra t rma ver ler    er k anal z  y ntem   le   zümlenm  t r   ap lan  al  ma sonu un a 

ortaokul  ğren  ler n n  ok  oyutlu     yüzy l  e er ler n n  orta  üzey e  ol uğu ortaya 

  km  t r   ğren  ler n   l   ve teknolo   okuryazarl ğ   e er ler , ele t rel  ü ünme ve 

pro lem   zme  e er ler ,   r   m  l k ve  novasyon  e er ler , sosyal sorumluluk ve l  erl k 

 e er ler  alt  oyutlar n a  zay    üzey e   kar yer   l n   alt  oyutun a  se  orta  üzey e  

 eğer aral ğ n a yer al  ğ  tesp t e  lm  t r   

 eri  op a a  raç arı 

Doküman anal z , yaz l   el eler n   er ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek    n 

kullan lan   r n tel ara t rma y ntem   r   a  ,        Doküman anal z ,  as l  ve elektron k 

materyaller olmak üzere tüm  el eler   n elemek ve  eğerlen  rmek    n kullan lan s steml  

  r y ntem  r    tel ara t rma a kullan lan   ğer y ntemler       oküman anal z   e anlam 

  karmak,  l  l  konu  akk n a   r anlay   olu turmak, amp r k   l    el  t rmek    n ver ler n 

incelen- mesini ve yorumlanmas n   erektirmekte ir   or in   Strauss,     ).  
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Verilerin Analizi 

  les ve Hu erman a          re n tel ver  anal z   ver ler n toplanmas , ver ler n azalt lmas , 

ver ler n   ster lmes , sonu    karma ve  oğrulama olarak ü  a amal   r   oplanan ver ler  

anal z e erken  et msel ve   er k anal z      n a s ylem anal z ,  oküman anal z       

tekn kler  e kullan lmakta  r    l  r m     m ek,         u ara t rma kapsam n a  n elenen 

tekn k  oküman anal z   r   

 

     Ş      S      

 ra t rman n  a ka   r sonu u     ,     ,      ve       ürk e  ers   ğret m 

pro ramlar n n,   er k olarak     yüzy l  e er ler n en  ğrenme ve yen lenme, ya am ve 

kar yer  le   l  , me ya ve teknolo    e er ler n  kapsaya ak n tel kte ol uğunu 

  stermekte  r   u  ağlam a  aman,  a lan ve  olak       ,     yüzy l n yet  t rmey  

ama la  ğ    reyler n ta  mas   ereken temel  e er ler   ğren  lere kazan  rma a  ürk e 

 ers n n ayr    r yer  ol uğunu  el rtmekte  r   ürk e  ersler    l    eğ l,  e er   ersler   r   

Say n ve G  er        tara  n a yap lan ara t rma a  a  u ara t rman n sonu uyla paralel   r 

sonu  ortaya   km     ,   ve    s n  lar  ürk e  ers   ğret m pro ram n n        ama  ve 

kazan mlar n a   l  , me ya ve teknolo   okuryazarl ğ   e er ler   ems yes  alt n ak  me ya 

okuryazarl ğ   e er s ne  üyük oran a yer ver l  ğ    rülmü tür   

 al  ma a       ürk e  ers   ğret m pro ram  k lavuz al narak      y l n a okutulan  ers 

kitaplar       y  e erileri a  s n an analiz e ilmi tir   ra t rma verileri i erik anal z  y ntem  

 le   zümlenm  t r   ap lan  al  ma sonu un a ortaokul  ğren  ler n n  ok  oyutlu     yüzy l 

 e er ler n n  orta  üzey e  ol uğu ortaya   km  t r   ğren  ler n   l   ve teknolo   

okuryazarl ğ   e er ler , ele t rel  ü ünme ve pro lem   zme  e er ler ,   r   m  l k ve 

 novasyon  e er ler , sosyal sorumluluk ve l  erl k  e er ler  alt  oyutlar n a  zay   

 üzey e   kar yer   l n   alt  oyutun a  se  orta  üzey e   eğer aral ğ n a yer al  ğ  tesp t 

e ilmi tir       üzy l  e erilerinin ya amla  ağ a t r larak  a a i levsel  ir pozisyon a  ers 

kitaplar  ve etkinlerin i in e yer almas   u  al  ma a yer alan  neriler en  iri ir  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı Türkçe ders kitapları ile Sosyal Bilgiler ders kitapları arasında yer alan 

ortak miras ögelerine ait kazanımların Bloom taksonomisine göre analiz edilmesidir. Türkçe 

dersi öğretim programı ile sosyal bilgiler dersi öğretim programı arasında öğrenme alanları 

bağlamında farklılıklar olsa da kültür ve miras öğrenme alanında yer alan konular birbirleriyle 

ilintilidir. Bununla birlikte bu analizi yaparken Bloom taksonomisini baz almak ölçme ve 

değerlendirme açısından daha çık ve net bilgiler içereceğinden çözümleme Bloom 

taksonomisine göre dizayn edilmiştir. Bloom Taksonomisinde öğrenmenin hangi 

basamaklarda gerçekleştiği, bilginin hangi süreçlerde tam anlamıyla öğrenildiği ve bilginin 

öğrenilme aşamaları altı basamakta incelenir. Bloom Taksonomisi aşamaları tam anlamıyla 

uygulandığı zaman, öğrenmenin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bloom 

Taksonomisi doğrultusunda bir basamak atlanırsa ya da tam öğrenme sağlanmazsa, öğrenme 

bir bütün olarak sekteye uğrar ve dolayısıyla öğrenme gerçekleşmez. Öğrenim sırasında 

aşamaların gerektiği şekilde tam anlamıyla kavratılması bu bakımdan önemlidir. 

Taksonomiye göre, tüm aşamalar doğru bir şekilde sıralanır ve pekiştirilirse, yaratıcılıkla 

beraber üst düzey düşünme becerileri de kazanılır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, 

Türkçe ve sosyal bilgiler ders kiaplarında yer alan kazanımların Bloom taksonomisinde 

kapladıkları düzeyler birbirlerinden değişkenlik göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Ortak miras, Türkçe dersi öğretim programı, Sosyal Bilgiler dersi 

öğretim programı, Bloom taksonomisi 
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ANALYZING TURKISH TEXTBOOKS AND SOCIAL STUDIES TEXTBOOKS' 

ACHIEVEMENTS IN COMMON HERITAGE ITEMS DECISIVELY ACCORDING 

TO BLOOM TAXONOMY 

 

ABSTRACT 

Turkish textbooks and Social Studies textbooks The aim of this study is to analyze the 

achievements of common heritage elements between Turkish textbooks and Social Studies 

textbooks according to Bloom taxonomy. Although Turkish course curriculum and social 

studies course curriculum have differences in the context of learning areas, the subjects in the 

field of culture and heritage learning are related to each other. Dec. However, since taking 

Bloom taxonomy as a basis while performing this analysis will contain more accurate and 

clear information in terms of measurement and evaluation, the analysis has been designed 

according to Bloom taxonomy. In Bloom's Taxonomy, the steps at which learning takes place, 

the processes by which information is literally learned and the stages of learning information 

are examined in six steps. When the stages of Bloom Taxonomy are fully applied, it is 

possible to develop and consolidate learning. If a step is skipped in line with Bloom's 

Taxonomy or complete learning is not provided, learning as a whole is interrupted and 

therefore learning does not occur. In this regard, it is important to fully comprehend the stages 

as needed during learning. According to the taxonomy, if all the stages are sorted and 

consolidated correctly, high-level thinking skills are acquired along with creativity. When the 

findings of the research are considered, the levels of the achievements in Turkish and social 

studies courses vary from each other in Bloom taxonomy. 

Keywords: Common heritage, Turkish course curriculum, Social Studies course curriculum, 

Bloom taxonomy 

 

GİRİŞ 

Ol va ve Gordon       , programı b r plan, program,  çer k ve öğrenme yaşantıları olarak 

tanımlarken, Legendre       akt. Budak,       b r toplumun yönel m ve değerler n  yansıtan, 

eğ t m n amaçlarına ulaşılmasını sağlamaya yönel k genel veya özel eğ tsel b r planlamaya 

 l şk n b lg ler bütünü olarak tanımlamaktadır. Bobb tt         se programı çocuk ve 

gençler n, yet şk n yaşamında yapılması gerekenler  yapab lme becer s n  gel şt rmek ve her 

açıdan yet şk n b rer b rey olab lmeler   ç n yapmaları gerekenler n toplamı şekl nde  fade 

etm şt r.  

Programlar, eğ t m faal yetler n n hang  kapsam ve sınırlar  çer s nde yürütüleceğ  konusunda 

çerçeve oluşturur. Her eğ t m öğret m programı hedef,  çer k, öğrenme-öğretme sürec  ve 

ölçme-değerlend rme olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar b r taraftan eğ t m 

s stem n  etk lerken b r taraftan da b rb rler   le etk leş mde bulunurlar. Dolayısıyla herhang  

b r nde meydana gelen değ ş m, yen l k, aksaklık, yeters zl k b r d ğer n  de etk leyecekt r. Bu 

etk leş m eğ t m programının boyutları arasında d nam k  l şk ler bütünü olarak tanımlanan 

program gel şt rme kavramına  şaret etmekted r  Dem rel,      . Dar b r bakış açısıyla 

program gel şt rme  eğ t m programlarının tasarlanması, uygulanması, değerlend r lmes  ve 

değerlend rme sonucunda elde ed len ver ler doğrultusunda yen den düzenlenmes  sürec d r 

 Erden,      . Daha gen ş b r bakış açısıyla  fade ed lecek olursa eğ t m programlarının ulusal 
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ya da uluslararası düzeyde n tel kl , ülken n kalkınması ve gel şmes ne katkı sağlayacak, 

toplum ve kültürün korunması ve gel şmes n  amaçlamaya dönük b r şek lde gel şt r lmes  

gerekmekted r  Özdem r,      .  

 aşamın her alanındak  duyguları, düşünceler ,  nançları, değer yargılarını, kültürel 

b r k mler  anlama ve kuşaktan kuşağa aktarmada d lden yararlanılır. B reyler düşünce  le  ç 

 çe geçm ş b r yapıda olan d l  le düşünür, f k rler n  aktarır, gelen uyarıcıları anlar ve y ne d l 

sayes nde düşünce gücünü gel şt r r  Aksan,       Erg n,       Özbay,      .  

Alan yazın tarandığında     -    ,     -    ,     -    -     ve     -     Türkçe Ders  

Öğret m Programları nın karşılaştırılması ve değerlend r lmes   Aktaş ve  urt,       

Altunkeser ve Coşkun,       Altunkeser ve Coşkun,       Alver ve Sancak,       Bağcı, 

Ayrancı ve Mutlu,       Bayburtlu,       Epçaçan ve Erzen,       Özenç,        ah n, 

       ah n ve Bayramoğlu,        ıldız ve İzalan,       ve      Türkçe Ders  Öğret m 

Programı na  l şk n Öğretmen Görüşler   Alver ve Bıçak,        le  lg l  çalışmaların olduğu 

görülmekted r. Ancak     ,      ve      Türkçe Ders  Öğret m Programları nı anal z ed p 

değerlend ren ve karşılaştıran herhang  b r çalışma yapılmadığı saptanmıştır.  

İlkokul kademes nde  . sınıfta ve ortaokul kademes nde  ,   ve  . sınıfların ders 

programlarında haftada üç ders saat  olarak yer almaktadır. Bu ders temelde  hak ve 

sorumluluklarını b len, yaşamları boyunca karşılaşacakları problemler n çözümünde en uygun 

çözüm yollarını bulab len, yaşamının her alanında etk n, üretken, demokrat k Türk 

vatandaşları yet şt rmey  amaçlayan  lk ve ortaokuldak  en öneml  derslerden b r d r  Akdağ, 

      Akpınar ve Kaymakçı,       Hayırsever,       Kılıçoğlu,      .  

YÖNTEM 

Evren ve Örneklem  

Doküman anal z , yazılı belgeler n  çer ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek  ç n 

kullanılan b r n tel araştırma yöntem d r   ach,      . Doküman anal z , basılı ve elektron k 

materyaller olmak üzere tüm belgeler   ncelemek ve değerlend rmek  ç n kullanılan s steml  

b r yöntemd r. N tel araştırmada kullanılan d ğer yöntemler g b  doküman anal z  de anlam 

çıkarmak,  lg l  konu hakkında b r anlayış oluşturmak, amp r k b lg  gel şt rmek  ç n ver ler n 

incelen- mesini ve yorumlanmasını gerektirmektedir  Corbin & Strauss,      .  

 

BULGULAR 

Sosyal Bilgiler dersinde toplam   öğrenme alanı bulunmaktadır. Bunlar  Birey ve toplum, 

kültür ve miras, insanlar, yerler ve çevreler, bilim, teknoloji ve toplum, üretim, dağıtım ve 

tüketim, etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar dır. Türkçe dersi öğretim programında ise 

tema olarak isimlendirilen   ana tema bulunmaktadır. Bunlar  Erdemler, milli kültürümüz, 

milli mücadele ve Atatürk, birey ve toplum, okuma kültürü, iletişim, hak ve özgürlükler dir. 

Türkçe dersi öğretim programının   Erdemler, milli kültürümüz, birey ve toplum, iletişim hak 

ve özgürlükler temaları ile, sosyal bilgiler dersine ait  birey ve toplum, kültür ve miras etkin 
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vatandaşlık öğrenme alanları birbirleriyle ortak miras ögeleri arasında yer alan değerlere 

sahiptirler. 

Daha açık bir biçimde ifade edilecek olursa  Birey ve toplum öğrenme alanı, birey ve toplum 

teması ile, hak ve özgürlükler ile iletişim teması etkin vatandaşlık öğrenme alanı ile erdemler 

ve milli kültürümüz temaları kültür ve miras öğrenme alanı ile neredeyse birebir 

örtüşmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Doküman anal z , yazılı belgeler n  çer ğ n  t t zl kle ve s stemat k olarak anal z etmek  ç n 

kullanılan b r n tel araştırma yöntem d r   ach,      . Doküman anal z , basılı ve elektron k 

materyaller olmak üzere tüm belgeler   ncelemek ve değerlend rmek  ç n kullanılan s steml  

bir yöntemd r. N tel araştırmada kullanılan d ğer yöntemler g b  doküman anal z  de anlam 

çıkarmak,  lg l  konu hakkında b r anlayış oluşturmak, amp r k b lg  gel şt rmek  ç n ver ler n 

incelen- mesini ve yorumlanmasını gerektirmektedir  Corbin & Strauss, 2008).  

Verilerin Analizi 

M les ve Huberman a        göre n tel ver  anal z   ver ler n toplanması, ver ler n azaltılması, 

ver ler n göster lmes , sonuç çıkarma ve doğ- rulama olarak üç aşamalıdır. Toplanan ver ler  

anal z ederken bet msel ve  çer k anal z  dışında söylem anal z , doküman anal z  g b  

tekn kler de kullanılmaktadır   ıldırım &   mşek,      . Bu araştırma kapsamında  ncelenen 

tekn k doküman anal z d r.  

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Türkçe dersi öğretim programı ile sosyal bilgiler dersi öğretim programı arasında öğrenme 

alanları bağlamında farklılıklar olsa da kültür ve miras öğrenme alanında yer alan konular 

birbirleriyle ilintilidir. Bununla birlikte bu analizi yaparken Bloom taksonomisini baz almak 

ölçme ve değerlendirme açısından daha çık ve net bilgiler içereceğinden çözümleme Bloom 

taksonomisine göre dizayn edilmiştir. Bloom Taksonomisinde öğrenmenin hangi 

basamaklarda gerçekleştiği, bilginin hangi süreçlerde tam anlamıyla öğrenildiği ve bilginin 

öğrenilme aşamaları altı basamakta incelenir. Bloom Taksonomisi aşamaları tam anlamıyla 

uygulandığı zaman, öğrenmenin geliştirilmesi ve pekiştirilmesi mümkün olmaktadır. Bloom 

Taksonomisi doğrultusunda bir basamak atlanırsa ya da tam öğrenme sağlanmazsa, öğrenme 

bir bütün olarak sekteye uğrar ve dolayısıyla öğrenme gerçekleşmez. Öğrenim sırasında 

aşamaların gerektiği şekilde tam anlamıyla kavratılması bu bakımdan önemlidir. 

Taksonomiye göre, tüm aşamalar doğru bir şekilde sıralanır ve pekiştirilirse, yaratıcılıkla 

beraber üst düzey düşünme becerileri de kazanılır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında, 

Türkçe ve sosyal bilgiler ders kiaplarında yer alan kazanımların Bloom taksonomisinde 

kapladıkları düzeyler birbirlerinden değişkenlik göstermektedir. 
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ÖZET 

Metabonomi veya metabolomik,  spektrometri ve genomik araştırmaları sonrası bu teknolojiler 

ile geliştirilen yeni bir "omik" disiplini olup, genellikle, canlı sistemlerdeki tüm metabolitlerin ve 

eksojen uyaranlara, genetik veya çevresel modifikasyona yanıt olarak metabolik varyasyonların 

eş zamanlı olarak ölçülmesini ifade eder. Metabonominin ana amacı, bir hücrenin veya canlı 

sistemin biyolojik durumunun, biyoakışkanlardaki metabolitlerin kimyasal profil modellerini 

ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle, metabonomik çalışmaların odağı, küçük molekül metabolitlerinin 

kalitatif ve kantitatif karakterizasyonudur. Metabonominin toksikoloji, hastalık teşhisi, 

biyobelirteç keşfi ve ilaç alanındaki çalışmalar ile sağlık alanında büyük bir potansiyele sahip 

olduğu kanıtlanmıştır. Kütle spektrometresi ile birleştirilmiş kromatografi, metabonomikte 

önemli bir analitik araç olacak kadar ilerlemiştir. Bu teknik NMR spektroskopisinden daha 

yüksek bir duyarlılığa sahip olduğu için biyolojik sıvıların ve çok bileşenli metabolomların 

profillerini oluşturmada uyumlu ve güçlüdür. Transkriptomik/genomik ve proteomik ölçümler 

toksisite testlerinde toksik ajanların uygulanmasına yanıt verse de, bu bulguları eski usul 

toksikolojik verilerle ilişkilendirmek zordur ve dolayısıyla ilaç yarılanma oranı belirlemede de 

negatif etkiler. Bunu tam tersi olarak metabonomik, ilaca maruz kaldıktan sonra zaman içinde 

tüm organizmanın işlevsel bütünlüğü hakkında bilgi veren tamamlayıcı bir yaklaşım sunar. Hedef 

dokudaki biyobelirteçler, toksisitenin yeri ve mekanizmasıyla ilgili olan biyolojik sıvılardaki 

metabolitlerin konsantrasyonundaki karakteristik değişikliklerle tanımlanabilir. Karmaşık yapılı 

organizmalarda, bu biyomoleküler organizasyon ve kontrol seviyeleri birbirine bağlıdır ve yaşam 

boyunca çevresel olaylardan ve stres koşullarından etkilenir. Çeşitli analitik yöntemlerle uygun 

karakterizasyonların yapılması ve biyoinformatik araçlar kullanılarak analiz edilebilen çok 

değişkenli veri setleri de dahil edilerek biyolojik aktivitedeki değişikliklerin tanımlanabilmesi 

mümkündür. Birçok metabolit, çeşitli hastalıklar için belirteç olarak tanımlanmıştır. Beyin 

omurilik sıvısında bulunan şizofreni belirteçleri buna örnektir. Yine bir başka örnek,  plazmada 

bulunan koroner arter tıkanıklığı belirteçleri ve seminal sıvıda bulunan erkeklerde kısırlık 

belirteçleri gibi belirteçler mevcuttur. Bu metabolitlerin vücut sıvılarındaki konsantrasyonları 

genellikle hastalık için tedaviye yanıt olarak değişmektedir. Ayrıca bu biyobelirteçler, hastalığın 

yerleri ve hastalık mekanizmaları hakkında bilgi içerir. Hastalık riski, bireysel alerjenler ve 

hassaslık veya bir hastalıktan iyileşme belirteçleri olarak hareket eden metabolitler de 

bulunmuştur. Gelecekte hem bireyler hem de popülasyonlar için metabolik profiller ile hastalık 

riskleri arasındaki ilişkileri tanımlayan metabolom çapında ilişkilendirme çalışmaları umut verici 

olabilir. Bu yaklaşımda, milyonlarca insanın metabolik profilleri tespit edilir ve daha sonra 

istatistiksel olarak kalp hastalığı, diyabet gibi sistemik hastalıkların risk faktörleriyle 

ilişkilendirilir. Metabolom çapında ilişkilendirmenin avantajı, birçok hastalık sürecine ilişkin 

büyük çaplı çalışmalardan elde edilen geniş, iyi düzenlenmiş biyolojik data koleksiyonlarının 

mevcut olmasıdır. Bu data setleri, hastalık riskinin belirteçleri için geriye dönük olarak 

araştırılabilir. Metabonomi ilaç adayı bileşiklerin de toksisitesini değerlendirmek için kullanılan 

bir teknik olarak kabul edilmektedir ve birçok ilaç şirketi tarafından ilaç geliştirme çalışmalarına 

uyarlanmıştır. Toksik ajanın zarar verdiği organı belirlemek, biyolojik süreçlerini tespit etmek ve 
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lezyonun başlangıcı, ilerlemesi ve iyileşmesi için belirteçlerin konsantrasyonunu belirlemek 

mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: metabonomik, metabolomik, kütle spektrometrisi, toksikoloji, kromotografi 

 

APPLICATIONS OF CHROMATOGRAPHY: METABONOMY AND 

METABOLOMICS 

ABSTRACT 

In general, metabolomics or metabonomics refers to the simultaneous measurement of all 

metabolites in living systems and metabolic variations in response to exogenous stimuli, genetic 

or environmental modification. It is a new field of "omics" research that was developed with 

these technologies after spectrometry and genomics research. The primary goal of metabonomy is 

to identify the metabolite profiles in biofluids that reflect the biological state of a cell or living 

system. The qualitative and quantitative characterisation of small molecule metabolites is thus the 

main focus of metabonomic studies. With investigations in toxicity, disease diagnostics, 

biomarker identification, and pharmaceuticals, metabonomy has demonstrated that it has 

significant potential in the realm of health. Chromatography and mass spectrometry have 

developed sufficiently to serve as a key analytical tool in metabonomics. This method is effective 

and appropriate for characterizing biological fluids and multicomponent metabolomes since it is 

more sensitive than NMR spectroscopy. Although transcriptomic/genomic and proteomic 

measurements react to the administration of harmful substances in toxicity testing, it is 

challenging to link these findings with traditional toxicological data, which has a detrimental 

effect on determining medication half-life. Metabonomics, in contrast, offers an alternative 

strategy that exposes details on the overall organism's functional integrity over the course of drug 

exposure. Characteristic variations in the concentration of metabolites in biological fluids, which 

are pertinent to the site and mechanism of toxicity, can help identify biomarkers in target tissue. 

These levels of biomolecular organization and control are interconnected in complex organisms 

and are influenced by environmental changes and stressful situations over the course of a 

lifetime. By performing the necessary characterizations using a variety of analytical techniques 

and including multivariate datasets that can be examined using bioinformatics tools, changes in 

biological activity can be detected. Numerous metabolites have been found to be indicators of 

various diseases. One illustration of this is the presence of schizophrenia indicators in the 

cerebrospinal fluid. As yet another illustration, markers of male infertility can be discovered in 

seminal fluid and markers of coronary artery blockage in plasma. When a disease is being treated, 

the amounts of these metabolites in body fluids frequently alter. These biomarkers also offer data 

on the locations and pathophysiological causes of the disease. There have also been discoveries 

of metabolites that serve as markers of sensitivity or disease recovery, as well as allergens and 

disease risk. Metabolome-wide association studies that describe relationships between disease 

risk for both individuals and populations and metabolic profiles may hold promise in the future. 

This method involves determining the metabolic profiles of millions of people and then 

statistically correlating those profiles with risk factors for systemic diseases like diabetes and 

heart disease. The availability of substantial, well-organized biological data from extensive 

research of numerous disease processes is a benefit of metabolome-wide association. For 

indicators of illness risk, these databases can be retroactively searched. Many pharmaceutical 

companies have adopted metabonomy as a method for assessing the toxicity of drug candidate 
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molecules in research related to medication development. The organ that was harmed by the 

hazardous chemical may be located, its biological processes can be detected, and the 

concentration of markers for the lesion's onset, progression, and healing can be found. 

Keywords: metabonomics, metabolomics, mass spectrometry, toxicology, chromatography 

 

GİRİŞ 

Metabolomik, metabolomu kapsamlı bir şekilde karakterize etmek için ileri analitik kimya 

tekniklerini sofistike istatistiksel yöntemlerle birlikte kullanan, hızla gelişen bir yaşam bilimi 

alanıdır(German et al., 2005). Metabolom, genellikle belirli bir organel, hücre, organ, biyosıvı 

veya organizmada bulunan metabolitlerin veya küçük moleküllü kimyasalların tam koleksiyonu 

olarak tanımlanır (Wishart et al., 2007). Bu tanımlama doğrultusunda, bir metabolit, herhangi bir 

organizmada herhangi bir yerde saptanabilen herhangi bir küçük moleküldür (moleküler kütlesi 

<1.500 Da olan). Başka bir deyişle, metabolitler, rutin olarak endojen katabolizma veya 

anabolizma tarafından üretilen lipitler, amino asitler, kısa peptidler, nükleik asitler, şekerler, 

alkoller veya organik asitler gibi endojen bileşikler olabilir. Bu moleküllere ―birincil‖ 

metabolitler denir. Sentezleri konakçı genom tarafından kodlanır ve büyüme, gelişme ve birçok 

temel fizyolojik fonksiyon için gereklidirler (Demain, 1980). Oksotrof olan hayvanlar için konak 

genomu, belirli temel metabolitlerin sentezlenmesi için gerekli olan bir dizi geni kaybetmiştir 

(biyotin ve vitamin K) ve bu bileşiklerin diyetten alınması veya bazı durumlarda bağırsak 

mikroflorasındaki genler tarafından sentezlenmesi gerekir. Bu kritik metabolitler, esansiyel 

amino asitleri (fenilalanin, histidin, izolösin, lizin, lösin, metionin, treonin, valin ve triptofan) ve 

vitaminleri (A vitamini, 8 farklı B vitamini ve ayrıca C, D, E ve K vitaminleri) içerir. Bu temel 

metabolitlerdeki beslenme eksiklikleri, kwashiorkor (protein veya esansiyel amino asit eksikliği), 

iskorbüt (C vitamini eksikliği), pellagra (B3 vitamini eksikliği) veya raşitizm (D vitamini 

eksikliği) gibi çeşitli hastalıklara yol açabilir (Wishart, 2019).  

Metabolitler ayrıca bitki/gıda fitokimyasalları (polifenoller, fitoöstrojenler, alkaloidler), gıda 

katkı maddeleri, reçetesiz veya reçeteli ilaçlar, mikrobiyal yan ürünler, kozmetik kimyasallar, 

kirleticiler, herbisitler ve böcek ilaçları ile bunların çok sayıda ve çeşitli parçalanma ürünleri gibi 

diyet veya çevreden gelen daha egzotik, ksenobiyotik bileşikleri içerebilir. 

Büyüme ve gelişme için gerekli olmayan (hatta bazen zararlı olan) bu ksenobiyotik moleküller 

genellikle ikincil metabolitler (bitkiler için), ekzojen metabolitler (omurgalılar için), kalıcı 

organik kirleticiler veya "exposome" olarak adlandırılır  (Fry & Power, 2017; Gertsch, 2016; 

Wild, 2005). 

Tüm organizma üzerinde ve türler arasında ölçüldüğü şekliyle endojen metabolom yüksek oranda 

korunur (Peregrín-Alvarez et al., 2009). Esasen aynı metabolitler, balıklardan insanlara kadar 

hemen hemen tüm omurgalılarda bulunur. Aslında, tek fark, farklı hücreler, biyosıvılar veya 

dokulardaki spesifik konsantrasyonlarında yatmaktadır. Bununla birlikte, eksojen metabolom 

(veya eksposom), büyük ölçüde diyet modellerine, çevresel maruziyetlere ve hatta söz konusu 

organizmanın bağırsak mikroflorasına bağlı olduğundan oldukça değişkendir (Rappaport et al., 

2014). Popülasyonlar veya türler genelinde endojen metabolitler arasında kayda değer bir koruma 

derecesi olsa da, bir bireyin metabolomunun değişmez olmadığını hatırlamak önemlidir. Aslında, 

her bireyin metabolomu, yaş, cinsiyet, diyet, coğrafi konum, çevre, günün saati ve hatta kişinin 

kendi genetiği dâhil olmak üzere birçok iç ve dış değişkene karşı son derece hassastır (Kim et al., 

2014; Suhre et al., 2016). Metabolitler ve genler arasındaki yakın bağlantı, bazılarının 
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metabolitleri "genomun kanaryaları" olarak adlandırmasına yol açmıştır (Wishart, 2012). Bunun 

nedeni, belirli bir gendeki tek bir DNA baz değişikliğinin, endojen metabolit seviyelerinde 

10.000 kat değişikliğe yol açabilmesidir (Şekil 1) (Bory et al., 1990). Konsantrasyondaki bu 

büyük amplifikasyon, metabolitlerin genler, transkripsiyonel aktivatörler, RNA transkriptleri, 

protein taşıyıcılar ve enzimler dâhil olmak üzere çoklu hücre içi aktörlerin aşağı akış ürünleri 

olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır (Fiehn, 2002). Bu hücre içi etkiler, farklılaşmanın çeşitli 

aşamalarında veya farklı doku konumlarında tek tek hücrelerin metabolomlarının varyasyonunda 

bile görülebilir (Duncan et al., 2019; Onjiko et al., 2017). Bu tür hücreler arası ve hücre içi 

farklılıklar, farklı hücre tiplerine, dokulara ve organlara özgü ek hücre dışı (yani fizyolojik) 

faaliyetler yoluyla daha da büyütülür. Gerçekten de, insan vücudundaki organların çoğu oldukça 

özelleşmiş metabolik "motorlar"dır.  

Metabolom Ölçümü 

Metabolom doğası gereği büyük ve karmaşıktır. Escherichia coli ve Saccharomyces cerevisiae 

gibi mikropların sırasıyla 3.700 ila 16.000 metaboliti vardır (Ramirez-Gaona et al., 2017; Sajed et 

al., 2016). Tek tek bitkilerin 30.000–80.000 metabolite sahip olduğu düşünülürken, tüm bitkiler 

âleminde 200.000 ila 1.000.000 arasında metabolitten oluşur (Binning, 2004; Saito & Matsuda, 

2010). En çok sayıda bitki bileşikleri, ikincil metabolitler ve lipitlerdir. Omurgalılar, bitkilerde 

görülen daha "egzotik" ikincil metabolitlerin aksine, metabolitlerin çoğunluğu farklı lipit türleri 

olmak üzere, büyük olasılıkla tek tek bitkilere benzer boyutta bir metaboloma sahiptir. Serbest 

yaşayan insanlar çok çeşitli bir diyete sahip oldukları ve çok çeşitli ilaçlara, gıda katkı 

maddelerine, kozmetiklere ve ev kimyasallarına maruz kaldıkları için, insan metabolomunun 

muhtemelen bir milyondan fazla endojen ve ekzojen bileşikten oluştuğuna inanılmaktadır (Uppal 

et al., 2016). Ancak bugüne kadar Homo sapiens'te sadece yaklaşık 114.000 kadar metabolit 

tanımlanmıştır (Wishart et al., 2018). 

İnsan genomu (~20.300 gen; (Salzberg, 2018)) veya insan proteomu (>620.000 protein türü; 

(Ponomarenko, 2016)) ile karşılaştırıldığında, metabolom hem daha büyüktür hem de ölçülmesi 

çok daha zordur (Wishart, 2019). Genom sadece dört nükleotid bazının kombinasyonlarından ve 

proteom 20 proteojenik amino asidin kombinasyonlarından oluşurken, metabolom binlerce farklı 

kimyasal sınıfa ait yüzbinlerce bireysel kimyasaldan oluşur (Djoumbou Feunang et al., 2016). Bu 

kimyasal karmaşıklık, metabolomik ölçümlerin genomik veya proteomik ölçümlerden çok daha 

geniş bir ekipman yelpazesi gerektirdiği anlamına gelir. Özellikle metabolomik araştırmacıları, 

Metabolomda bulunan birçok farklı kimyasal sınıfını ayırmak ve tespit etmek için nükleer 

manyetik rezonans (NMR) spektrometreleri, kütle spektrometreleri (MS), gaz kromatografisi 

(GC), sıvı kromatografisi (LC) sistemleri, iyon hareketlilik sistemleri (IMS), kapiler elektroforez 

(CE) sistemleri, entegre sıvı kromatografisi-kütle spektrometrisi (LC-MS), entegre kapiler 

elektroforez-kütle spektrometrisi (CE-MS), entegre iyon mobilite spektrometrisi-kütle 

spektrometrisi (IMS-MS), gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC- MS) veya LC-MS/NMR 

sistemleri gibi analitik araçların bir kombinasyonunu kullanmalıdır (Dunn et al., 2005). Gen 

dizileme yalnızca tek tip bir araca (bir DNA dizileyici) ihtiyaç duyarken, bu durumun tersine, 

protein dizileme/karakterizasyon tipik olarak yalnızca tek bir tür yüksek çözünürlüklü kütle 

spektrometresine ihtiyaç duyar.  

Metabolomik İş Akışı 

Bir metabolomik deney için standart iş akışını gösteren bir diyagram Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Tipik olarak doku biyopsisi, organ veya hücre kültürü gibi biyolojik bir numune toplanır ve 
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metabolik olarak söndürülür (sıvı nitrojen ile). Numune daha sonra yüzlerce ila binlerce metabolit 

içeren bir sıvı karışım üretmek için ekstrakte edilir veya homojenleştirilir. Çoğu durumda, 

invaziv doku ekstraksiyon sürecini önlediğinden, doku numunesi yerine kan, idrar veya hücre 

büyüme ortamı gibi bir biyosıvı toplamak çok daha kolaydır. Uygun biyoakışkan elde edildikten 

sonra, LC-MS, GC-MS, CE-MS, IMS-MS veya NMR sistemleri dâhil olmak üzere bir veya daha 

fazla analitik kimya platformundan geçirilebilir. 

 

Şekil 1: Bir metabolomik deney için tipik iş akışını şematik olarak gösteren bir diyagram 

(Wishart, 2019). 

Hücreler veya dokular izole edilebilir ve çıkarılabilir (doku bazlı metabolomik yapıldığında). Kan 

ve idrar gibi biyosıvılar toplanabilir (biyosıvı bazlı metabolomik yapılıyorsa). Numuneler daha 

sonra gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS), sıvı kromatografisi-kütle spektrometrisi 

(LC-MS) veya nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopisi kullanılarak kimyasal analiz 

yapılır. İş akışındaki tüm adımlar önemli olsa da veri analizi bileşeni, son on yılda 

metabolomikleri etkinleştirmek için gereken temel gelişmelerin çoğunun gerçekleştiği yerdir 

(Wishart, 2019).  

MS cihazları (LC-MS, GC-MS, CE-MS ve IMS-MS) metabolitleri NMR cihazlarından temelde 

farklı bir şekilde saptar. Tüm MS tabanlı teknikler için, metabolit algılama ve tanımlamanın 

anahtarı, hedef moleküllerin iyonizasyonudur. Yumuşak iyonlaşma (LC, IMS veya CE-MS için) 

veya sert iyonlaşma (GC-MS için) nötr moleküllere pozitif veya negatif yük verir (molekülün 

karakterine bağlı olarak). İyonize moleküllerin veya iyonize moleküler fragmanlarının kütle-yük 

(m/z) oranını ölçerek ve bu bilgiyi bilinen bileşiklerin diğer referans MS spektrumları ile 

karşılaştırarak, genellikle belirli bir bileşiğin kimliğini belirlemek mümkündür. . LC, GC, IMS 

veya CE sütunlarından (iyonize edilmeden önce) ayrıştırılan moleküle ilişkin ek bilgiler de 

bileşik tanımlamaya yardımcı olabilir. MS cihazları son derece hassastır ve genellikle bir deneyi 

gerçekleştirmek için yalnızca birkaç mikrolitre sıvı gerektirir (Bouatra et al., 2013; Psychogios et 

al., 2011). Ne yazık ki, iyonizasyon işlemi numuneyi buharlaştırır, bu nedenle MS doğası gereği 

yıkıcı bir tekniktir (Wishart, 2019). MS'den farklı olarak, NMR tahribatsız bir yöntemdir. Bu, 

numunelerin tekrar tekrar geri kazanılabileceği ve yeniden ölçülebileceği anlamına gelir 

(Wishart, 2008).  
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Metabolomik Deney 

Genel olarak konuşursak, dört tür metabolomik deney vardır: 1) hedeflenen metabolomik, 2) 

hedeflenmemiş metabolomik, 3) fluksomik ve 4) metabolit görüntüleme. Deney seçimi, büyük 

ölçüde sorulan sorulara ve çalışmayı yapan laboratuvarın araçsal yeteneklerine bağlıdır. 

Hedeflenen metabolomikler, metabolom içindeki bileşiklerin küçük bir alt kümesini (50-500) 

tanımlamaya ve ölçmeye odaklanır (Roberts et al., 2012). Hedeflenen metabolomik, hipotez testi 

ve biyobelirteç tespiti için idealdir. NMR, LC-MS veya GC-MS ekipmanı ve uygun yazılım 

kullanan yüksek verimli kit tabanlı sistemler için de çok uygundur. Hedeflenen metabolomik, 

klinik ve tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Roberts et al., 2012; Xia et al., 

2013).  

Öte yandan, hedeflenmemiş metabolomik, mümkün olduğu kadar çok metaboliti veya varsayılan 

metaboliti (genellikle 10.000'den fazla özellik) karakterize etmeye çalışmak için LC-MS, GC-MS 

veya CE-MS kullanır. MS tabanlı metabolomikte, özellik terimi genellikle benzersiz bir m/z 

oranı ve benzersiz bir kromatografik tutma/elüsyon süresi anlamına gelir. Bununla birlikte, çoklu 

iyonik özelliklerin tek bir metaboliti (izotoplar, tuz eklentileri, moleküler dimerler ve çoklu yüklü 

türler) temsil edebileceğini hatırlamak önemlidir. Aslında, bolluğuna bağlı olarak, tek bir 

metabolit, bir kütle spektrumunda 10 adede kadar veya daha fazla iyon özelliği üretebilir. Genel 

bir kural olarak, hedeflenmemiş metabolomikler (izotop oranı aykırı değer analizi 

tekrarlanabilirliği iyileştirmesine rağmen) kantitatif veya tekrarlanabilir değildir (de Jong & 

Beecher, 2012).  

Lipitler dahil olmak üzere suda çözünen ve suda çözünmeyen metabolitleri karakterize etmek için 

hem hedeflenmiş hem de hedeflenmemiş metabolomik uygulanabilir. Lipitlerin ve lipid 

karışımlarının spesifik veya özel çalışması, lipidomik adı verilen bir metabolomik dalını temsil 

eder (Brown, 2007; Wenk, 2005). Lipitler böylesine büyük, ilginç ve kimyasal olarak çeşitli 

metabolit sınıfını temsil ettiğinden (insanlarda >80.000 lipid molekülü vardır), lipidomik alanı 

gelişmekte ve birçok hedefli ve hedefsiz lipidomik çalışma ortaya çıkmaktadır (Wishart, 2019).  

SONUÇ 

Küçük moleküller yaşam için gereklidir. Bu yaklaşımda, milyonlarca insanın metabolik profilleri 

tespit edilir ve daha sonra istatistiksel olarak kalp hastalığı, diyabet gibi sistemik hastalıkların risk 

faktörleriyle ilişkilendirilir. Metabolom çapında ilişkilendirmenin avantajı, birçok hastalık 

sürecine ilişkin büyük çaplı çalışmalardan elde edilen geniş, iyi düzenlenmiş biyolojik data 

koleksiyonlarının mevcut olmasıdır. Metabolomik, bilim insanlarına küçük molekül 

metabolitlerinin bilinen bu işlevlerini her zamankinden çok daha fazla ayrıntı ve çok daha fazla 

hassasiyetle daha fazla keşfetme fırsatı sunmaktadır. Giderek daha geniş kapsama alanı, daha 

fazla hassasiyet, çok gelişmiş analitik yazılım ve daha gelişmiş kromatografik cihazlar ile yeni 

metabolomik deneyleri yapmayı mümkün kılmaktadır. 
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ÖZET 

Son yıllarda, daha genel olarak “zirai yan ürün” olarak bilinen bitki atık materyallerinin 

kullanımına yönelik çok büyük bir ilgi vardır. Meyve kabukları ve diğer zirai atıklar değerli 

bileşiklerin üretimi için potensiyel olarak önemli kaynaklardır. Bu bitki kaynaklı yan ürünler 

çok fazla miktarda üretilmektedirler ve farklı bioaktif maddeler bakımından zengindirler. Son 

zamanlarda, ucuz kaynaklardan değerli bileşiklerin üretimi için bu yan ürünlerin farmasötik 

üreticiler tarafından kullanımı artmaktadır. Gıda endüstrisindeki farklı ve yaygın 

kullanımından dolayı ceviz en önemli zirai ürünlerdendir. Çok fazla miktarda üretildiği için 

ceviz kabuğu büyük bir potansiyele sahiptir. Ceviz işleme endüstrisinde ceviz içinin kabuktan 

ayrılması ile çok büyük miktarda yumuşak ve sert kabuk yan ürün olarak üretilir. Bu ürünler 

cevizin en büyük bölümüdür ( %60 dan fazlası) ve  yararlı bir kullanımı olmadan atılır ya da 

yakılır. Biyoaktif bileşiklerin değerli bir kaynağı olan bu yan ürünlerin farklı özellikleri 

yeterince araştırılmamıştır.  Mantar türlerinin neden olduğu gıda bozulması gıda endüstrisinde 

yaygın bir problemdir ve kimyasal koruyucuların kullanımına sebebiyet vermiştir. Bununla 

birlikte, bu kimyasallar son yıllarda sağlık üzerinde görülen yan etkilerinden dolayı tüketiciler 

tarafından kabul görmemektedir. Tüketicilerin daha az kimyasal içeriğe sahip ürünlere olan 

artan talebi, gıda üreticilerinin ve bilim insanlarının doğal kaynaklardan elde edilen 

çevredostu antifungal ajanları keşfetmek için olan çabalarını arttırmıştır. Özellikle, tarımsal 

atık ürünler ucuz kaynaklardan doğal antifungal ajanları elde etmek için araştırmacıların 

dikkatini çekmektedir.Bu yüzden bu çalışma ceviz kabuğu hekzan özütlerinin ve esansiyel 

yağının potansiyel antifungal aktivitesini değerlendirmeyi hedeflemiştir. Hekzan özütü ve 

esansiyel yağı hidrodistilasyon metodu ile sırasıyla Sokslet ve Clevenger cihazları 

kullanılarak elde edilmiştir. Hekzan özütü ve esansiyel yağının Fusarium oxyporium, 

Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Candida albicans üzerindeki antifungal aktivitesi 

agar disk difüzyon yötemi ile belirlenmiştir. Kısaca, test edilen mikroorganizma süspansiyonu 

(0,5 McFarland konsantrasyonunda 0,1 mL) PDA (Potato Dextrose Agar) üzerine homojen bir 

şekilde yayıldı. 6 mm çapındaki steril diskler agar yüzeyine yerleştirildi ve dimetil sülfoksit 

(DMSO) içinde çözülmüş hekzan özütünden ve esansiyel yağından 30 uL her bir diske her 

mikroorganizma için damlatıldı. Ġnkubasyonun sonunda, disklerin etrafında oluşan inhibisyon 
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zonları ölçüldü. Tüm deneyler üç tekrarlı yapıldı ve sonuçların ortalaması alındı. Ekstraksiyon 

verimlerii hekzan özütü ve esansiyel yağı için sırasıyla % 3,8 (w/w) and % 0.1 (V/w) olarak 

tespit edildi.  C. albicans dışında test edilen mantar türleri üzerinde antifungal aktivite 

gözlenmedi. Ceviz kabuğu hekzan özütünün ve esansiyel yağının antifungal aktivitesi  C. 

albicans için sırasıyla 16 ±3,6 and 11±1,4 mm olarak belirlendi. Bu çalışmada elde edilen 

sonuçlar ceviz kabuğundan elde edilen hekzan özütünün ve esansiyel yağının C. albicans 

üzerinde önemli engelleyici etkiye sahip olduğunu gösterdi. 

Anahtar kelimeler: ceviz kabuğu, antifungal ajan, anticandidal etki, esansiyel yağ, hekzan 

özütü 

 

EVALUATION OF ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF HEXANE EXTRACT AND 

ESSENTIAL OIL OBTAINED FROM WALNUT HULL 

ABSTRACT 

In the last two decades, there has been an explosive interest in the utilization of plants waste 

materials, more generally known as “agricultural by-products”. Fruit shells and other 

agricultural wastes are potentially important sources for producing valuable compounds. 

These plant-based byproducts are produced in high amounts and rich in different bioactive 

compounds. Recently, the utilization of by-products has been increased by pharmaceutical 

manufacturers to produce valuable compounds from such cheap resources. Walnuts are one of 

the most important agricultural products, owing to their different uses within the food 

industry. Walnut shells have great potential because of their production in large amounts. In 

the walnut processing industry, upon separation of the kernel from the outer parts of the fruit, 

large amounts of husk and shell are produced as by products. These materials are the major 

part (more than 60%) of the walnut fruit and are discarded or burnt as fuel without any useful 

application. Different properties of these by-products, as valuable sources of bioactive 

compounds, have not been investigated comprehensively. Food spoilage caused by fungal 

strains is a common problem in the food industry and has led to the use of chemical 

preservatives. However, chemicals have not been widely accepted by consumers in recent 

years due to their perceived adverse effects on health. The increasing demand of the 

consumers for the products with less chemical content boosted the efforts of food 

manufacturers and scientists to discover ecofriendly, antimicrobial agents obtained from 

natural sources. Especially, agricultural waste products have attracted great attention of 

researchers to obtain natural antifungal agents from cheap sources. Therefore, the present 

study aimed to evaluate potential antifungal activity of hexane extract and essential oil of 

walnut hulls. Hexane extract and essential oil were obtained by hydro distillation method 

using Soxhlet apparatus and Clevenger, respectively. Antifungal activities of walnut hull 

hexane extract and essential oil against Fusarium oxyporium, Aspergillus flavus, Aspergillus 
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parasiticus, Candida albicans were determined by agar disk diffusion method. Briefly, a 

suspension of the tested microorganism (0.1 mL at the concentration of 0.5 McFarland) was 

spread uniformly on the PDA (Potato Dextrose Agar). Sterile disks with a diameter of 6 mm 

were placed on agar surface and 30 uL of hexane extract dissolved in sterile dimethyl 

sulfoxide (DMSO) and essential oil were loaded on each disk for each microorganism. At the 

end of incubation, inhibition zones formed around the disc were measured.  All experiments 

were performed in triplicate and results were averaged. Extraction yields were determined as 

3.8 % (w/w) and 0.1 % (V/w) for hexane extract and essential oil, respectively. No antifungal 

activity observed against the tested fungal strains except C. albicans. Antifungal activities of 

walnut hull extract and essential oil against C. albicans were determined as 16 ±3.6 and 

11±1.4 mm respectively.  The results obtained in this study revealed that hexane extract and 

essential oil obtained from walnut hull have important inhibitory activity on C. albicans. 

Keywords: walnut hull, antifungal agent, anticandidal effect, essential oil, hexane extract 

GĠRĠġ 

Ceviz ağacı (Juglans regia L.) dünya çapında geniş bir alanda yetiştirilmektedir. Ġklim 

koşullarının elverişli olması nedeni ile Türkiye‟nin birçok tarım bölgesinde ceviz 

yetişebilmektedir (Esen, 2013). Güncel verilere göre; en büyük ceviz üreticileri sırasıyla Çin 

Halk Cumhuriyeti (1.586.367 ton/yıl), Amerika Birleşik Devletleri (613.260 ton/yıl), Ġran 

(409.562 ton/yıl) ve Türkiye‟dir (215.000 ton/yıl). Ceviz yeşil kabuğu, ceviz hasatında ortaya 

çıkan, birçok değerli fitokimyasal bileşeni içeren önemli bir zirai atıktır (Sarıtaş, 2018). Çok 

fazla miktarda üretildiği için ceviz kabuğu büyük bir potansiyele sahiptir. Ceviz işleme 

endüstrisinde ceviz içinin kabuktan ayrılması ile çok büyük miktarda yumuşak ve sert kabuk 

yan ürün olarak üretilir. Bu ürünler cevizin en büyük bölümüdür ( %60 dan fazlası) ve  yararlı 

bir kullanımı olmadan atılır ya da yakılır (Jahanban-Esfahlan vd., 2018). Biyoaktif bileşiklerin 

değerli bir kaynağı olan bu yan ürünlerin farklı özellikleri yeterince araştırılmamıştır.  Ceviz 

yeşil kabuk ve yaprakları geleneksel tıpta halk arasında damar kuvvetlendirici, kanama 

durdurucu, antihelmintik, antidiaretik, antifungal, hipoglisemik, hipotansiv ve sedativ 

özellikleri ile bilinmekte ve kullanılmaktadır. (Yiğit vd., 2009.) Ġç cevizden elde edilen yağ ve 

esansiyel yağ ile ilgili literatürde birçok çalışma mevcuttur. Fakat ceviz kabuklarından elde 

edilen esansiyel yağ ve hekzan özütü (yağ fraksiyonu) ile ilgili çok sınırlı sayıda çalışma 

vardır. Özellikle, tarımsal atık ürünler ucuz kaynaklardan doğal antifungal ajanları elde etmek 

için araştırmacıların dikkatini çekmektedir.Bu yüzden bu çalışma ceviz kabuğu hekzan 

özütlerinin ve esansiyel yağının potansiyel antifungal aktivitesini değerlendirmeyi 

hedeflemiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

MATERYAL 

Ceviz Kabukları Kahramanmaraş/Pazarcık‟tan temin edilmiştir. 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 886



Antifungal aktivite testinde kullanılan küf türleri (Fusarium oxyporium, Aspergillus flavus, 

Aspergillus parasiticus) Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü‟nden, maya türü (C. 

albicans) ise Tarsus Üniversitesi‟nden temin edilmiştir. 

Ceviz kabuğu  özütlerinin hazırlanması 

Ceviz kabukları 25°C‟de, karanlıkta, nemsiz ortamda kurutulmuştur. Kurutulan kabuklar 

mekanik öğütücüde toz haline getirilmiştir. Ceviz kabuğundan hekzan özütü hidrodistilasyon 

yöntemiyle soxhlet extraktöründe hazırlanmıştır.Sonraki aşama olarak rotary evaporator 

kullanılarak özütlerin içinde kalan çözücü buharlaştırılıp özütler yoğunlaştırılmıştır. 

 Ceviz kabuğu esansiyel yağının hazırlanması 

Yaş ceviz kabukları -20°C „de dondurularak saklanmıştır. Dondurulan ceviz kabukları blender 

cihazi ile parçalanmıştır. Ceviz kabuğunun  esansiyel yağı hidrodistilasyon yöntemiyle  

clevenger cihazında hazırlanmıştır.Daha sonra uçucu yağ ayırma hunisinde hekzan 

kullanılarak ve yoğunluk farkından yararlanılanarak ayrılmıştır.  

Özütleme verimliliğinin hesaplanması 

Hazırlanan özütün çözücüsü buharlaştırıcıda ayrıldıktan sonra özütleme verimi aşağıdaki 

formüle göre hesaplanmıştır 

% Özütleme verimi= Toplam kullanılan kabuk miktarı(gr) ×100………………………(1) 

                                         Elde edilen özüt miktarı (gr)  

Antifungal aktivitenin belirlenmesi 

Elde edilen ceviz kabuğu hekzan özütü ve esansiyel yağının antifungal aktiviteleri CLSI 

(Klinik ve lab standartları enstitüsü, 2019)‟nın önerdiği agar disk difüzyon yöntemi ile 

Fusarium oxyporium, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ile C. albicans üzerinde test 

edilmiştir (Chakraborty ve Mitra, 2008). 

Bu deney için öncellikle mikroorganizmalardan konsantrasyonu 0,5 McFarland bulanıklık 

standardına (1-1,5 10
8
 hücre/spor mL

-1
) denk gelecek şekilde inokulum hazırlanmıştır. Bunun 

için öncelikle küf türlerinin Patato Dekstroz Agar (PDA)‟daki 1 haftalık kültürlerinden 

aseptik koşullarda hazırlanmış spor süspansiyonu ile C. albicans‟ın Patato Dekstroz sıvı besi 

yerinde (PDB) 37°C‟de 24 saat inkübe edilmesiyle hazırlanan kültürü PDB ile uygun 

konsantrasyona denk gelecek şekilde seyreltilmiştir. (Göksen vd., 2020; Min vd., 2021). 

Hazırlanan bu inokulumdan 100 µL PDA üzerine homojen bir şekilde yayılarak inokule 

edilmiş ve 6 mm çapındaki steril kâğıt diskler besiyeri üzerine aseptik koşullarda 

yerleştirilmiştir. 30 µL ceviz kabuğundan elde edilen esansiyel yağ/hekzan özütü steril 

disklerin üzerine damlatılmıştır. Hekzan özütü dimetilsülfoksit (DMSO) içinde 0.5 gr/ ml 

konsantrasyonunda  çözülmüştür. C. albicans için 37°C‟de 24 saat, küf türleri için ise 
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25°C‟de bir hafta inkubasyon uygulanmıştır.Ġnkubasyon sonunda disklerin çevresinde 

inhibisyon zonu olup olmadığı gözlenmiştir. Ġnhibisyon zonu oluşması durumuda oluşan 

zonun çapı ölçülmüştür. Deneyler 3 tekrarlı yapılarak sonuçlar ortalama±standart sapma 

olarak ifade edilmiştir. 

BULGULAR  

Özütleme verimliliğinin hesaplanması 

Ceviz kabuğundan elde edilen özütlerin  % özütleme verimleri Tablo 1.‟de gösterilmiştir. 

Buna göre hekzan ile hazırlanan özütün verimi daha yüksek olmuştur. 

Tablo 1. Hekzan özütünün ve esansiyel yağın % özütleme verimleri 

Özüt % Özütleme verimi 

Hekzan özütü 3,8 

Esansiyel yağ 0.1 

 

Antifungal aktivitenin belirlenmesi 

Elde edilen ceviz kabuğu hekzan özütü ve esansiyel yağının antifungal aktiviteleri disk 

difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2‟de gösterilmiştir. 

Mikroorganizmaların her biri için steril disklere 30 µL DMSO ve hekzan damlatılarak 

çözücünün fungus türü üzerinde antifungal etki gösterip göstermediği değerlendirilmiştir. 

DMSO/hekzan damlatılan tüm petrilerde herhangi bir inhibisyon zonu gözlenmemiştir.  

Tablo 2. Hekzan özütü ve esansiyel yağın antifungal aktivitesi (mm) 

Mikroorganizma Hekzan özütü Esansiyel yağ 

Fusarium oxyporium - - 

Aspergillus flavus - - 

Aspergillus parasiticus - - 

C. albicans 16±3,6 11±1,4 

 

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, incelenen küf türleri üzerinde agar disk difüzyon 

yöntemi ile herhangi bir antifungal aktivite gözlenmemiştir. C. albicans üzerinde hem ceviz 

kabuğu hekzan özütü hem de esansiyel yağı inhibe edici etki göstermiştir. Bu etki ceviz 

kabuğu hekzan özütünde esansiyel yağa göre daha fazla olarak tespit edilmiştir. 

Literatürdeki diğer çalışmalar da ceviz kabuklarından elde edilen özütlerin antimikrobiyal 

aktivite gösterdiğini doğrulamaktadır. Zoral ve Turgay (2014) tarafından  cevizin dış kabuk ve 
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yaprağından elde edilen metanol ve su özütlerinin antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır. 

Bu çalışmada elde edilen özütlerin Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Pseudomonas aeruginosa ve bazı Candida albicans ve diğer Candida türlerine karşı 

antimikrobiyel aktivite gösterdikleribelirlenmiştir. 

Yeşil ceviz kabuklarından elde edilen sulu özütlerin Gram pozitif bakterileri inhibe ettiği 

Gram negative bakteriler üzerinde ise antimikrobiyal aktivite göstermediği belirtilmiştir. Bu 

durum, sulu ceviz kabuğu özütünde bulunan maddelerin Gram negatif bakterilerin 

lipopolisakkarit dış membranlarını geçemediği için bu bakteriler üzerinde inhibe edici etki 

gösteremediği şeklinde açıklanmıştır (Fernández-Agulló vd., 2013). 

Yeşil ceviz kabuğu yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında birçok hastalığa karşı 

kullanılmaktadır (Zhou vd., 2019). Son birkaç yıldır yapılan çalışmalar da yeşil ceviz 

kabuğunun çok önemli farmasötikleri bünyesinde barındırdığına işaret etmektedir (Carvalho 

vd., 2010; Diao vd., 2019). Yapılan fitokimyasal analizler yeşil ceviz kabuğunun vanillik asit, 

syringic asit, kumarik asit, ferulik asit, myricetin ve juglone gibi önemli farmasötik aktiviteye 

sahip biyomolekülleri içerdiğini göstermiştir (Cosmuleccu vd., 2010). 

Literatürde bulunan diğer çalışmalarda da ceviz kabuklarının antimikrobiyel aktivite de dahil 

birçok biyoaktivite gösteren çeşitli fitokimyasallları barındırdığı belirtilmektedir.Literatürde 

bildirilen veriler, bu çalışmada elde edilen hekzan özütünün ve esansiyel yağın C. albicans 

üzerindeki antimikrobiyal aktivitesini desteklemektedir. Bu çalışma atık durumunda olan 

ceviz kabuğunun ucuz antifungal ajan kaynağı olarak kullanılabileceğini ve katma değeri 

yüksek yeni ürünleri üretmek için potansiyelini göstermektedir. Laboratuvarımızda yapılması 

planlana çalışmalar kapsamında ceviz kabuklarından elde edilen hekzan özütünün ve 

esansiyel yağının antifungal aktivitesi diğer farklı maya türleri üzerinde test edilecektir. 
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ÖZET 

Babil Kulesi tarihi efsanelere konu olmuş, dini ve mitolojik olarak gündeme gelmiş bir 

yapıdır. Tarihi kaynaklarda Sümer Dönemindeki ziguratlara benzediği, Babil İmparatorluğu 

döneminde de spiral bir gövde ile yapılan bir kule olduğu anlatılmaktadır. Anlatılanlara göre 

spiral bir gövdenin etrafındaki merdivenlerden kulenin tepesine çıkılabilirdi. Kule, zamanının 

en yüksek yapısı idi. Babil Şehri kulesi ve birçok yapısı ile cazibe merkezi olmuş, işgallerde 

ise diğer yapılar gibi çoğu kez kule de yıkılmıştı. Babil Kralları Nabopolassar ve 

Nabukadnezar Kuelyi yeni baştan yapmışlar, Pers Kralı Kserkses ise Babil‟I ele geçirdğinde 

kuleyi tekrar yıkmıştı. Büyük İskender Doğu savaşlarında Pers ordusunu yenince Babil‟e 

yerleşmiş ve kuleyi de onartmıştı. 

Babil Kulesi kaynaklara göre insanoğlunun zamanında yapabildiği en büyük kuledir. İnanışa 

göre kuleyi yapanlar inşaat devam ederken büyüklüğe kapıldıkları için Tanrı kuleyi yıkmış ve 

insanların dilini de yetmiş farklı dile ayırmış, böylece de birlik olan insanlar yeryüzüne 

dağılmışlardı. Tarih kitaplarına konu olan Babil Kulesi Avrupa‟da yüzyıllarca minyatür 

resimlerde de konu edinilmiş ve genel olarak 3-4 katlı bir yapı olarak tasvir edilmişti. Bu 

tasvirlerde insanlığın yaptığı hata sonucu kulenin yıkılışı konu ediliyordu.  

15. yüzyılda Alman Ressam Pieter Bruegel tuval üzerine yağlı boya tekniği ile devasa 

boyutlarda büyük bir kule tasviri yapmıştır. Aynı konuda üç adet resim yapan Bruegel‟den 

sonra yüzlerce sanatçı bu görüntüden esinlenerek Babil Kulesi tasvirlerinde bulunmuşlarıdır. 

Minyatürlerdeki küçük boyutlu kuleye nazaran bu resimlerdeki kule insanoğlunun o zaman 

bildiği en büyük yapıdan bile daha büyük görülüyor ve izleyenleri şaşırtıyordu.  

20.yüzyılda kule resim dışında mimari, heykel, seramik ve enstalasyon sanatlarında da yankı 

bulmuş, özellikle Avrupa Parlemanto Binası dağılan ve faklı dil konulan insanların tekrardan 

bir araya gelmeleri ve bir yapı altında tekrardan buluşmaları amacı ile Babil Kulesi formunda 

inşa edilmiştir. Resim ve enstalasyon sanatlarında yapılan Babil Kulesi formunda da bu 

yüzyılda sanatçılar insanlığın birliğinin temsil etmeye çalışmışlardır.  

Bruegel‟den günümüze kadar çok sayıda ressam Babil Kulesi tasvirlerinde bulunmuş, güncel 

konular ile Babil Kulesi düşüncesini ilişkilendirmişlerdir. Bu ressamlardan geçmiş zamanda 

yaşamış ve halen günümüzde yaşayanlardan 10 kişi seçilmiş ve her ressamın bir resmine konu 

içinde yer verilmiştir. Bu sanatçılar ve konu edilen yapıtlarının isimleri şöyledir: Pieter 

Bruegel (Babil Kulesi, 1563), Abel Grimmer (Babil Kulesi, 1604), Athanasius Kircher (Babil 

Kulesi, 1679), Gustave Dore (Babil - Dillerin Karışıklığı,1865), Maurits Cornelis Escher 
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(Babil Kulesinden Esinlenilmiş Babbit Kulesi, 1922), Jean Thomassen (Babil Kulesi, 1989), 

Michael Lassel (Babil Kulesi, 2001), Anne Desmet (Parçalı Babil Kulesi, 1999), Andreas  

Zielenkiewicz (Babil Kulesi, 2006,), Mustafa Küçüköner (Babil, 2007). Resimlerde yer alan 

Babil Kulesi formu hem konu olarak hem de biçim olarak incelenecek ve anlatılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Babil, Kule, Resim, Sanat 

 

THE USE OF THE TOWER OF BABEL IN PAINTING 

ABSTRACT 

The Tower of Babel is a structure that has been the subject of historical legends and has come 

to the fore in religious and mythological terms. In historical sources, it is told that it is similar 

to the ziggurats in the Sumerian Period, and that it was a tower built with a spiral body during 

the Babylonian Empire. According to rumors, it was possible to reach the top of the tower by 

stairs around a spiral body. The tower was the tallest structure of its time. The City of 

Babylon became a center of attraction with its tower and many other structures, and during 

the occupations, the tower was often destroyed like other structures. Babylonian Kings 

Nabopolassar and Nebuchadnezzar rebuilt Kuel, while the Persian King Xerxes destroyed the 

tower again when he captured Babylon. When Alexander the Great defeated the Persian army 

in the Eastern wars, he settled in Babylon and had the tower repaired. 

According to the sources, the Tower of Babel is the largest tower that mankind has ever built. 

According to the belief, because the builders of the tower were overwhelmed by the size 

while the construction was going on, God destroyed the tower and divided the language of 

people into seventy different languages, so that the people who were united were scattered on 

the earth. The Tower of Babel, which is the subject of history books, was also the subject of 

miniature paintings in Europe for centuries and was generally depicted as a 3-4-storey 

building. In these depictions, the collapse of the tower as a result of the mistake made by 

humanity was the subject. 

In the 15th century, German painter Pieter Bruegel made a huge tower depiction with oil 

painting technique on canvas. After Bruegel, who painted three paintings on the same subject, 

hundreds of artists were inspired by this image and made depictions of the Tower of Babel. 

Compared to the small-sized tower in miniatures, the tower in these paintings was seen even 

larger than the largest structure known to man at that time, and it surprised the audience. 

In the 20th century, the tower echoed in the arts of architecture, sculpture, ceramics and 

installation, apart from painting. Especially the European Parliament Building was built in the 

form of the Tower of Babel in order for people who were dispersed and spoke a different 

language to come together again and meet again under one structure. In this century, artists 

tried to represent the unity of humanity in the form of the Tower of Babel made in painting 

and installation arts. 

From Bruegel to the present, many painters have depicted the Tower of Babel and have 

associated the idea of the Tower of Babel with current issues. Among these painters, 10 

people who lived in the past and are still alive today were selected and one painting of each 

painter was included in the subject. These artists and the names of their works are as follows: 

Pieter Bruegel (Tower of Babel, 1563), Abel Grimmer (Tower of Babel, 1604), Athanasius 

Kircher (Tower of Babel, 1679), Gustave Dore (Babylon - Confusion of Languages, 1865), 

Maurits Cornelis Escher (Babbit Tower, Inspired by the Tower of Babel, 1922), Jean 

Thomassen (Tower of Babel, 1989), Michael Lassel (Tower of Babel, 2001), Anne Desmet 

(Partted Tower of Babel, 1999), Andreas Zielenkiewicz (Tower of Babel, 2006,), Mustafa 
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Küçüköner (Babylon, 2007). The Tower of Babel form in the pictures will be examined and 

explained both as a subject and as a form. 

Keywords: Babel, Tower, Painting, Art 

 

GİRİŞ 

Bilindiği gibi Babil inançların ve efsanelerin şehridir. MÖ. binlerce yıl boyunca kadim 

uygarlıkların başkenti olmuştur. Sümer, Akad, Asur, Babil, Pers ve Roma uygarlıklarınca 

işgal edilmiş, yeri gelmiş yakılmış yıkılmış, yeri gelmiş inşa ve onarım yapılmış yapıları ile 

nam salmıştır. Sümer döneminde dört köşeli ve düz kenarlı yapılar vardı ve hem dini hem de 

diğer konularda en büyük yapılar bu mimari biçimde yapılırdı. Zamanın en büyük yapıları 

ziguratlardı ve dini olarak kullanılıyordu. Babil İmparatorluğu döneminde dini kapsamlı 

yapılarda köşeler erimiş, düz kenarlar yerini oval ve spiral yamaçlara bırakmıştır. 

Anlatılanlara göre spiral bir gövdenin etrafındaki merdivenlerden kulenin tepesine 

çıkılabilirdi. Kule, gelmiş geçmiş en yüksek yapı idi. Günümüzde Babil Kulesi deyince 

aklımıza gelen üçgenimsi, spiral gövdeli silindirik yapı Babil Dönemlerine dayanmaktadır. 

(Küçüköner, 2013, 13-15) 

Babil Şehri Babil İmparatorluğu döneminde çok zengin bir şehir olmuş Babil Kulesi, İştar 

Kapısı, Babil‟in Asma Bahçeleri gibi eşi benzeri olmayan zenginlikler şehri cazibe merkezi 

yapmıştır. Öncesinde ve sonrasında sıkça saldırılara uğrayan Babil Şehri ve Kulesi çoğu kez 

yıkılmıştı. Babil Kralları Nabopolassar ve Nabukadnezar şehri onarmış, kuleyi yeni baştan 

yapmışlardı. Pers Kralı Kserkses ise Babil‟i ele geçirdğinde kuleyi tekrar yıkmıştı. Sonra 

Roma adına doğuya dönük savaşan Büyük İskender Pers ordusunu yenince Babil‟e yerleşmiş 

ve kuleyi de yeniden onartmıştı. 

Günümüzde Bağdat‟ın kuzeyinde Fırat Nehrinin yanında bulunan El Hilla şehrinde bulunan 

kalıntılar gövdesi yuvarlak olan bir yapının olduğunu göstermektedir. Tarihi kaynaklara 

bakıldığında da Babil Kulesinin bu bölgede olduğuna işaret edilmektedir. Babil Kulesi 

Tevrat‟ta da geçmektedir. İnsanoğlunun bir iken büyük bir kule yaptığı ve kule 

tamamlanırken tepesinin bulutlara kadar çıktığı, en tepeye varıldığında insanların gururlarına 

kapıldıkları anlatılır. İnsanlığın bu gururu olunca Tanrı tarafından kule yıkılır ve bir olan 

insanlık dili yetmiş faklı dile bölünerek insanlar farklı gruplar halinde dünyaya dağılırlar. 

Kutsal kitaplarda ve tarih kitaplarında konu edilen Babil Kulesi‟nin inşası ve yıkılma anı 

Avrupa‟da yüzyıllarca minyatür türde resmedilmiştir. Minyatür resmin yapısı gereği kule bir 

kale kadar ve 3 ila 4 katlı basit yapılar olarak tasvir edilmişti. Genelde kule tepeye yakın 

bitme aşamasında iken yıkılışı anlatılmaya çalışılıyordu. Yüz yıllarca basit resimler olarak 

tasvir edilmiş, 15. yüzyıla gelindiğinde farklı yapılarda tasvirler gündeme gelmeye 

başlamıştır.  

Alman Ressam Pieter Bruegel tuval üzerine yağlı boya tekniği ile devasa boyutlarda büyük 

bir kule tasviri yapmıştır. Roma‟daki Kolezyumu yakından gören Alman Rönesans dönemi 

ressamı Pieter Bruegel 1563 yılında tuval üzerine yağlı boya tekniği ile devasa boyutları olan 

bir kule tasviri yapmıştır. Ardından kulenin yıkılışını gösteren bir tuval resim daha yapmış ve 

birdenbire insanların daha önce hayal bile edemediği boyutlarda büyük bir yapıyı görsel 

olarak ortaya koymuştu. Bruegel‟den sonra yüzlerce sanatçı bu görüntüden esinlenerek Babil 

Kulesi tasvirlerinde bulunmuşlarıdır. Bu büyük gövdeli spiral yapılı kule insanlığın beğenisini 

almış, Bruegel‟den sonra da ressamlara bolca benzeri yapılması için siparişler gelmiştir. 

Bruegel ve sonrasında o yüzyıldan beri başlayıp günümüze kadar geçen süreç içerisinde Babil 

Kulesi resmi yapan Abel Grimmer, Athanasius Kircher, Gustave Dore, Maurits Cornelis 

Escher, Jean Thomassen, Michael Lassel, Anne Desmet, Andreas Zielenkiewicz ve Mustafa 
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Küçüköner‟e ait birer adet resim bu çalışma kapsamında ele alınacak ve değerlendirilecektir. 

Bu ressamların bir kısmı kulenin yıkılışı ile ilgili eserler yaparken sonraki gelenler kulenin 

birlik teması üzerine eserler üretmişlerdir.  

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Babil Kulesi formu ile resim yapan ressamlar bu çalışma kapsamında araştırılmıştır. Tarihi 

kaynaklarda, sanat kitaplarında, müzelerde, sanal literatürde yapılan araştırmalar sonunda 

ortaya çok sayıda ressam ve Babil Kulesi konulu resimleri çıkartılmıştır. Ancak konunun 

tarihi süreç içerisinde dönüşüm geçirdiği evreler göz önüne alınarak bu çalışmalardan bir 

kısmı bulgular bölümünde değerlendirilmeye alınmıştır.  

Bu bölümde yer alan ressamlar kısa bilgi olarak anlatılmış ve ressamlara ait görsellerdeki 

resimler sanatsal olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Süreç içerisinde resimlerin yapıldığı 

dönemin şartları, yapı malzemeleri, teknolojik imkanlar, dünya genelinde yaşanan savaş gibi 

etkin sosyolojik ve tarihi olaylar ressamları etkilemiş ve resimlerin anlatımında ve verdikleri 

mesajlarda değişiklikler olmuştur.   

Pieter Bruegel (1525-1569) 

Flaman asıllı Alman Kuzey Avrupa Rönesansının en büyük ustalarından biri olarak bilinir. 

Yerel konular ve köy yaşamını anlatan resimleri ile bilinen ressamın 3 farklı Babil Kulesi 

resmi yaptığı bilinmektedir. “Aslında Babil Kulesinin Bruegel tarafından üç resme konu 

edildiği bilinmektedir. Bunlardan ilki Roma‟dayken bir fildişi tablet üzerine yapılmış ancak 

sonradan kaybolmuştur. İkincisi Tevrat‟ın ilk bölümü olan Yaradılış (Genesis-Tekvin) 

kitabında geçen Babil Kulesinin yapılışı ile ilgili resimdir (Resim 1). Resim Viyana 

Müzesinde olduğu için bazı kaynaklarda “Viyana Versiyonu” olarak da anılmaktadır.” 

(Küçüköner, 2013, 42).  

 

 

Görsel 1. Pieter Bruegel (Yaşlı), “Babil Kulesi” (Viyana Versiyonu), 1563, Ahşap Üzerine Yağlı Boya, 114 x 

155 cm. 

Görsel 1‟de Pieter Bruegel‟in Viyana versiyonu olarak da bilinen 1563 yılında yaptığı Babil 

Kulesi resmi görülmektedir. Bu resimde geçmiş kule resimlerinden faklı olarak devasa gövdeli 

bir yapı görülmektedir. Zamanın hükümdarı resmin sol alt bölümünde etrafındaki yetkili kişilerle 
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yapıyı denetlemektedir. Arka planda yer alan şehirdeki binalar kulenin yanında oldukça küçük 

kalmaktadır.  

Sanatçının kendi yaşadığı dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak bu resmi yaptığı bilinmektedir. 

“ Günümüze Resim Sanatının Öyküsü” adlı kitapta Anna - Carolla Krausse bu durum hakkında 

şöyle demektedir: “Bruegel‟in bu resmi yaparken yaşadığı Anvers kenti, 16. yüzyılın başında, 

çok kısa bir zaman diliminde Avrupa‟nın en büyük şehirlerinden biri haline gelmişti. Afrika‟dan 

dolaşarak Hindistan‟a ulaşan deniz yolunun ve Amerika kıtasının keşfi ile Avrupa‟nın batı 

kıyılarındaki liman kentleri inanılmaz bir gelişme gösterdiler. Anvers rıhtımları dünyanın her 

yerinden yağan yeni mallarla ve insanlarla doluydu. Kentte Babil‟e özgü bir dil karmaşası 

yaşanıyordu. Kısa sürede zengin olmanın keyfini çıkaran tüccarlar da herhalde bu rıhtımlarda 

kibirli bir eda ile dolaşmaktaydılar” (Krausse, 2005, 28).  

Bruegel bu resimdeki devasa boyutlu kule formu ile insanların olduğu kadar ressamların da hayal 

dünyasına hitap etmiştir. Ondan hemen sonraki yıllarda çok sayıda ressam Bruegel‟in resmindeki 

kuleye benzer biçimde kule resimleri yapmaya başlamıştır. Bunlardan birisi Abel Grimmer‟dir. 

Abel Grimmer (1570-1619) 

Geç Rönesans Dönemi sanatçısı olan Grimmer Bail Kulesi konusu onlarca resim yapmıştır. O 

kadar çok sipariş almıştır ki genelde hep bir birine benzer resimler yapmıştır. “Geç Rönesans 

Dönemi sanatçılarından olan Grimmer‟in Babil Kulesi resimlerinin hemen hemen hepsi  

neredeyse biribirlerinin tıpkı kopyalarıdır. Onun işi bir resim yapmaktan çok, yaptığı bir 

resimden yeni yeni resimler türetmek gibidir. Onları birbirlerinden ayırmanın yolu ise, kuledeki 

bir kaç pencerenin boylarının farklılığı, ya da, bir figürün duruşundaki değişiklikti.” (Küçüköner, 

2013, 50) 

 

 

Görsel 2. Abel Grimmer, “Babil Kulesi”, 1604, Tuval Üzerine Yağlı Boya 

Görsel 2‟de ressam Grimmer‟in 1604 yılında yaptığı Babil Kulesi adlı resim görülmektedir. Kule 

altın sarısı rengi ile dönemin en zengin şehri olan Babil‟e de gönderme yapmaktadır. Tepesinde 

henüz bitmemiş bir yapı görünümü vardır. Kule etrafında koşuşturma mevcuttur, kulede alışveriş 

ve yaşam başlamış, tepedeki inşaat için de işçiler acele etmektedirler. Resmin sol alt kısmındaki 

koyu alanda devlet yetkilileri ve hükümdar uygun bir yükseklikten kuleyi izlemektedirler. Konu 

ve resimsel anlarım Bruegel‟in resminden alınmıştır. Kulenin renginde ve biraz da daralan 

biçiminde farklılıklar olmuştur. Bruegel‟in kulesinde kuleye giren yol yapının sağ tarafından 

ilerlerken bu resimdeki kulede yapının sol tarafından gövdeye bitişmekte ve dönerek tepeye 

kadar uzanmaktadır.  

 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 895



Athanasius Kircher (1602–1680) 

Alman sanatçı Athanasius Kircher genelde yazı bilimci olarak bilinir. Belgesel türde çizimleri ile 

bilinmektedir. Genelde şehir görünümleri üzerine çizimler yapmıştır. Mısır hiyerogliflerinin 

çözümü için uğraşmış, portrelerindeki benzerliklerle de ün yapmıştır.  

 

Görsel 3. Athanasius Kircher, “Babil Kulesi”, 1679, Çizim: Lieven Cruyl, Asitleme ve Baskı: Coenraet Decker. 

Görsel 3‟de ressam Athanasius Kircher‟ın 1679 yılında yaptığı Babil Kulesi resmi 

görülmektedir. Resimde görülen kule, Bruegel ve sonrasında gelen ressamların yaptıkları 

kulelere nazaran daha yüksektir. Yaklaşık 13 katlı sütun yapısından oluşmaktadır. Sütunlar ve 

yapı mimari olarak Antik Yunan mimarisini çağrıştırmaktadır. Ön sağ bölgedeki yüksek tepede 

dönemin hükümdarı ve ileri gelenleri kulenin yapımını irdelemektedirler. Arka planda resmi 

binalar, dini yapılar yer alır. Aslında kule resimde olmasa arka plandaki yapıların ne kadar da 

büyük olduğundan bahsedilebilirdik. Ancak o yapılar bile kulenin yanında algılanmıyorlar. Hatta 

arka plandaki yapılar aslında Babil Kulesinin büyüklüğünün ortaya çıkartmak için yapılmış 

gibidirler.  

Kule yapısında bir değişiklik daha görülmektedir. Kuleye uzanan yollar önceki resimlerdeki gibi 

tek bir yoldan değil iki yoldan kuleye varmaktadır. Hatta biri sol taraftan diğeri de sağ taraftan 

kuleyi sarmakta ve spiral olarak dönerek yukarı doğru uzanmaktadırlar. Bu sebepten dolayı da 

bazı yerlerde bu iki yol kesişmektedir. Kircher o güne kadar görülmemiş yükseklikte bir kule 

resmi yapmış ve inmsanları oldukça şaşırtmıştı. 

Gustave Dore (1832-1883) 

19. yüzyılın en iyi illüstratörü olarak bilinen Fransız Gustave Dore, kutsal kitaptaki konuların 

resimlemişti. Ayrıca Dante‟nin „İlahi Komedyası‟ gibi ünlü kitaplardaki konuların da gravür 

resimlerini yapmış ve eserleri ile tarihe iz bırakmıştır. Dore‟nin gravür tekniğini kullanarak 

yaptığı resimler hayal dünyasının gücünü gösteriyordu. Sanatçı aldığı siparişlere kendinden de 

bir şeyler katarak unutulmayacak güzellikte resimler üretiyordu. “Doré'nin 180 gravürünü 

içeren London: A Pilgrimage isimli kitap 1872'de yayımlandı. Ticari açıdan başarı kazanan 

kitap, dönemim eleştirmenlerini tatmin etmedi. Bazı eleştirmenler Doré'nin Londra'daki fakirlik 

üzerine fazla odaklandığını düşünüyordu. Art Journal ressamı, "gördüğünü değil hayal 

ettiklerini" çizmekle suçladı. Westminster Review'da "Doré bize en bayağı, en aşağılık dış 

özellikleri içeren çizimler sunuyor" dendi. Ancak kitabın getirdiği maddi başarı sonucunda Doré 

başka İngiliz yayıncılardan da teklifler aldı.” (Sanal 1) 
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Görsel 4. Gustave Dore, “Babil - Dillerin Karışıklığı”, 1865, Gravür. 

Görsel 4‟te ressam Gustave Dore tarafından1865 yılında yapılmış bir Babil Kulesi resmi 

görmekteyiz. Bulutların üzerine kadar uzanan kulenin tepesi görülememektedir. Bu durum 

kulenin o zamana kadar yapılmış çizimlere nazaran en yükseği olduğunu göstermektedir. Sanatçı 

kulenin gövdesinde detaylara yer vermemiş, kulenin yapısındaki detaylarda değil de, resimdeki 

konu ile ilişki kurmasını istemiştir. 

Sanatçı tiyatro sahnesine benzeyen bir kompozisyon içinde Babil Kulesine yer vermiş, kulenin 

yıkılışı ile başlayan dillerin karmaşıklığını konu edinmiştir. “ Hükümdarın olduğu ön planda 

tiyatral bir sahne görülür. Büyük bir taşın üzerinde ellerini yukarı açan kişi (büyük olasılıkla 

kahin), hükümdara kulenin getireceği felaketlerden bahsetmektedir. Hükümdar ve etrafındaki 

yönetici kişiler bu büyücü tavırları sergileyen kahini izlemekteler. Birkaç kişi de onun 

anlatımından etkilenmiş olacak ki, onun davranışlarına benzeyen davranış ve ruh hali 

sergilemekte. Bütün bu çarpıcı figür kümesinin üzerinde durduğu taşlar ve taşların arkasında 

kuleye doğru malzeme taşıyan insanlar ve arabalar, bu tiyatral atmosferin yanında kulenin 

inşaatını gösteren olası görsel öğeler olarak kalmaktadır. Kule gövdesinin tam ortasında 

gözümüzün hemen önünde ve resmin merkezinde yer alan elleri gökyüzüne doğru açık ve 

gövdesine ışık düşen bu figür ise, bütün resmin en etkin öğesi konumundadır” (Küçüköner, 

2013, 56). 

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 

Hollandalı ressam ve grafiker olan Maurits Cornelis Escher 1922-35 yılları arasında Roma‟da 

yaptığı çalışmalarda karmaşık biçimlere yer vemiştir. İçviçre‟de olduğu dönemlerde 

metamorfoz tarzında çalışmalar yaptı. Daha sonraları sonsuzluk ve döngü içeren çalışmalar 

yapan sanatçının binlerce çşzşm ve baskı resmi bulunmaktadır.  

 

Görsel 5. Maurits Cornelis Escher, “Babil Kulesi”, 1928, Ağaç Baskı Resim, 62.1 x 38.6 cm. 
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Görsel 5‟de Escher‟in 1928 yılında yaptığı Babil Kulesi adlı çalışması görülmektedir. 

Diğerlerinden farklı olarak bu çalışmada sanatçı izleyiciye kuleyi üstten göstermektedir. 

Kuledeki katmanlar en alttan başlayıp yukarı doğru kat kat gösterilmiştir. Sanatçı 20. 

Yüzyılda gelişen hava taşımacılığı ve uçaklarla yapılan yüksek uçuşlarda dünyanın yukarıdan 

bakıldığında çok daha farklı ve etkileyici olduğunu bildiğinden çalışmasında bu duruu 

kullanmıştır. Izleyici diğer resimlerde kuleye alttan bakmakta olduğu için kule oldukça 

heybetli görülürken, bu resimde izleyici kuleye üstten bakmajtadır. Bu durumda ize kuleden 

çok izleyici kuleye göre daha önemli bir pozisyonda olmaktadır. Elki de Escher, eski 

resimlerde tepeden bakan ve kuleyi yıkacak olan ilahi güçlerin yerine günümüz insanını 

yerleştirmiş, böylece kuleyi aslında insanın büyüklük egosu yüzünden yıkıldığını anlatmak 

istemiştir. Bir bakıma kuleyi insanın kendisi yıkmıştır.  

Çalışma ağaç oyma baskı resim olduğu için tek renkte üretilmiştir. Dolatısı ile resimdeki 

figürlerin bir kısmı beyaz, bir kısmı da siyah renktedir. Bu zıtlık bir bakıma dillerin 

karışıklığına da gönderme yapmaktadır. Ayrıca kule öncekilerin tersine yubvarlak değil, 

köşeli ve düz kenarlı dörtgen formunda resmedilmiştir.  

 

Jean Thomassen (1949) 

Hollandalı sanatçı Jean Thomassen fantastik konulu resimleri ile tanınmıştır. Küçük yaşta 

kanserden öleceği beklenirken mucize olarak hayatta kalmaya başarmış, bu süreç içerisinde 

babasının resimli ansiklopedisi ile hayata tutunmuştu. Genç yaşta yaptığı resimlerle ünlü 

olmuş, Hollandalı koleksiyonerler tarafından çalışmaları daha bitmeden satın alınmaya 

başlamıştır. (Sanal 2) 

 

Görsel 6. Jean Thomassen, “Babil Kulesi”, 1989, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 100 x 150 cm. 

Görsel 6‟da sanatçı Jean Thomassen‟ın 1989 yılında yaptığı Babil Kulesi konulu yağlı boya 

tablosu görülmektedir. Resimde sanatçının kendinin de ilgi duyduğu turistik bir gezi konusu 

yer almaktadır. Resimde kulenin büyük bir bölümü yer alır. Kulenin zemin katında bir sürü 

farklı türde insan turist olarak beklemektedir. Aslında bir tur eşliğinde gezide olan bu 

insanların bir kısmı da kulenin merdivenlerindedir. “Kulenin alt katının sol tarafında, 

İngiltere‟de bulunan ve tarihin en eski anıtlarından biri olarak kabul edilen „Stonehenge‟in 

taşları, sağ tarafa ise Antik Yunan‟a ait bir tapınağın sütunları yerleştirilmiştir. Arada kalan 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 898



duvarlar ise üzerindeki figür çizimlerinden dolayı Antik Mısır‟a gönderme yapmaktadır. 

Sanatçı, böylece Babil Kulesi‟nin ilk katına eski uygarlıklara ait olan ve günümüzde işlevleri 

ve mimari yapıları ile büyük bir gizem taşıyan simgeler yüklemiştir.” (Küçüköner, 2013, 79) 

Resimde ikinci kat ve üstteki katlara çıkıldıkça eskiden günümüze doğru bir tarihi görünüm 

izlenmektedir. Binanın inşaatında kullanılan iskele malzemesi kibritten yapılmış ve resimde 

alaysı bir durum oluşturulmuştur. Sanatçı kendi çağının izlerini bu resimde kullanmış, Babil 

Kulesi konusuna yeni anlamlar yükleyebilmiştir.  

Michael Lassel (1948) 

Romanyalı sanatçı Michael Lassel ressam 1972 yılına kadar Bükreş‟teki Sanat Akademisinde 

okuduktan sonra Almanya‟da resim öğretmenliği yaptı. Uluslararası faaliyetlere katılan ve 

sergilerde yer alan sanatçı Almanya‟da sanat çalışmalarına devam etmektedir. (Sanal 3) 

 

 

Görsel 7. Michael Lassel “Babil Kulesi”, 2001, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 110x80 cm. 

Görsel 7‟de sanatçı Michael Lassel‟in 2001 yılında tuval üzerine yağlı boya ile yaptığı Babil 

Kulesi resmini görmekteyiz. Ayakkabılardan oluşan kule bir iç mekanda yer almaktadır. 

Sanatçı farklı türdeki ayakkabılar ve botları bir araya getirerek aslında farklı insanların bir 

arada olabilirliğini göstermeye çalışmıştır. Sanatçı daha çok askeri bot türünde ayakkabılar 

kullanmış ve bir taraftan da savaşların felaketle biten sonuçlarını da gün yüzüne çıkartmıştır. 

Yerde görülen tarihi belgeler ve Bruegel‟in Rotterdam versiyonu olan Babil Kulesi resmi 

ayaklar altında kalmıştır. Savaşlar tarihi ve sanatı ayaklar altına almakta ve yok etmektedir.  

20 yüzyılın sanlarında artık sanatçılarda çevreye karşı bir duyarlılık başlamıştı. Bunun yanı 

sıra savaş gibi büyük felaketler oluşturan olayların da sonuçları dünya insanı tarafından 

görüldüğü için sanatçılar savaşa karşı da eserler üretmeye başlamışlardır. Sanatçılara göre 

Babil Kulesi görseli arka planda birliği temsil ettiği için insanlar üzerinde birlik ve barış gibi 

umutları canlandırabilirdi. 

Anne Desmet (1964) 

İngiltere doğumlu Anne Desmet Oxford üniversitesini bitirdikten sonra Merkezi Sanat ve 

Tasarım Okulunda baskı resim üzerine yüksek lisansını tamamladı. Sanatçı yüksek baskı 

tekniğinde yaptığı ahşap baskı resimleri ile İngiltere‟de tanınmıştır. Uluslararası çok sayıda 
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sanatsal faaliyete katılan sanatçının kırktan fazla ödülü bulunmaktadır. Sanatçı 1999 yılından 

bu yana yüzlerce Babil Kulesi konulu çalışma üretmiştir. 

 

 

Görsel 8. Anne Desmet, “Parçalı Babil Kulesi”, 1999, Ahşap ve Linol Baskı Resim, 7,5 x 10,8 cm 

Görsel 8‟de Anne Desmet‟in 1999 yılında linol oyma baskı tekniği ile yaptığı Parçalı Babil 

Kulesi adlı gravür resmi görülmektedir. Küçük boyutlarda olan çalışma mini print resim 

türünde yapılmış ve Bruegel‟in resimlerindeki kuleye benzetilmiştir. Ona nazaran daha çok 

çizgisel bir görünüm sunan resimde dikey olarak yer alan üç adet beyaz alan çalışmayı dört 

parçaya ayırmaktadır. Sanatçı resmi dört parçaya bölerek aslında çalışmaya dekoratif bir 

görünüm eklemiştir.  

Andreas Zielenkiewicz (1955) 

Polonyalı sanatçı Andreas Zielenkiewicz Torun‟da UMK Üniversitesi‟nden 1980 yılında 

güzel sanatlar derecesi ile mezun oldu. Polonya‟da tanınan sanatçı diğer ülkelerde de sergiler 

açmıştır. Romantik ve geleneksel türlerde resimler yapan sanatçı faklı bir fantastik sanat 

anlayışa da sahiptir. Bir ifadesinde sanatçı kendisi için şöyle demektedir: “Çalışmam sezgisel, 

otomatik ve deneyseldir. Keşfetmek veya icat etmek için bildiğim her şeyi unutmaya çalışma 

sürecidir. Renk ve görüntünün katmanlanması, silinmesi, yeniden yaratılması, esere -şimdiki 

ve geçmiş- bir tarih duygusu verir. Seçtiğim malzeme ve görsellerle duyusal bir bağım vardır” 

(Sanal 4) 

 
Görsel 9. Andreas Zielenkiewicz, “Babil Kulesi”, 2006, Tuval Üzerine Akrilik, 90 x 80 cm 
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Görsel 9‟da sanatçı Andreas Zielenkiewizc‟in 2006 yılında yağlı boya ile yaptığı Babil Kulesi 

çalışması görülmektedir. Bruegel‟in Amsterdam versiyonu olan Babil Kulesi resmini alıp bu 

çalışmada ortaya koymuştur. Farklı olarak üzerindeki figür vb detayları bırakmış, onun yerine 

resmin zeminindeki labirent yapısını resme katmıştır. Sanatçı eski görsel ile kendi zamanının 

hayal dünyasını birleştirmiştir. Sürrealist bir tavır sergileyen çalışmada labirentli alan ile kule 

arasında ulaşılmazlık gibi anlamlar ortaya çıkmaktadır. Belki de sanatçı birlik olmak için 

aşılamayacak labirentimsi yolların ve mücadelelerin insanları beklediğini vurgulamak 

istemiştir. “Zielenkiewicz kuleyi kendi resimlerinde kullandığı sürrealist bir düzenin içine 

almıştır. Zemindeki labirent binlerce koridordan oluşmakta, tüm yer yüzünü kaplarcasına 

geniş bir alana yayılmaktadır. Labirentteki yollarının çoğu çıkmaz sokak görünümündedir. 

Doğru yolu bularak Babil Kulesi‟ne varmak belki de milyonda bir ihtimaldir. Bu sembolik 

anlatım Babil Kulesi mitindeki „birlik‟ imgesinin ulaşılamaz olduğunu göstermektedir. 

Sanatçı, Babil Kulesi‟ne yüklediği bu ulaşılmaz imgelem ile dünya tarihinde yeni bir 

medeniyet yapmanın ve doruğa vardırmanın zorluğuna, insanlığa adım attıracak yeni bir 

birliğe varmanın neredeyse imkansız oluşuna gönderme yapmaktadır” (Küçüköner, 2013, 86). 

Mustafa Küçüköner (1971) 

Türk sanatçı Mustafa Küçüköner 1971 yılında Gümüşhane‟nin Torul ilçesinde doğmuştur. 

İlkokul öğretmeni babasının hobisi olan arıcılık dünyasında kendi yaptığı el aletleri ve 

oyuncakları ile çocukluğunu geçirmiştir. Özellikle büyüdüğü köy ortamında kendi yaptığı 

şövale üzerine koyduğu kağıtlara gördüğü doğa, insan ne varsa renkli resmetmesi ile dikkat 

çekmiştir. Liseyi bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 

Bölümünü kazanmış ve 1991 yılında lisans diploması almıştır. 1998 yılında Atatürk 

Üniversitesi‟nde yüksek lisansını tamamlamıştır.  Yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Fakültesi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde sanatta yeterliğini 

tamamlayan sanatçı halen Necmettin Erbakan Üniversitesi‟nde Resim bölümünde profesör 

olarak görev yapmaktadır.  

Uluslararası sanatsal faaliyetlerde 200‟den fazla katılımı olan sanatçı Babil Kulesi formunu 

tuval resimlerde, ahşap oyma resimlerde ve enstalasyon sanatına uygun eserlere 

dönüştürmektedir. Sanatçı Babil Kulesi ile ilgilendiği bilinen tek Türk sanatçıdır. Dünya 

sanatçılarının son elli yıldır Babil Kulesi formu ile vermeye çalıştıkları birlik mesajına benzer 

çalışmalar yapmaktadır.   

 

Görsel 10. Mustafa Küçüköner, “Babil”, 2019, Gravür, 49,3 x 51,5 cm. 

Görsel 10‟da sanatçı Mustafa Küçüköner‟in gravür tekniği ile 2019 yılında yaptığı Babil adlı 

çalışması görülmektedir. Çalışmada büyük, yüksek ve resmi saran dairesel yapı içinde üçgen 

formda yer alan kule resmin tam ortasındadır. Merkezde olması ile dikkat çeken kulenin alt 
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kısmı su ile bağlantılı yapılmıştır. Kule denizin içindedir. İçinden tünele benzeyen bir yapı ile 

geçilmekte ve karşıdan karşıya bir ulaşım yolu oluşmaktadır. Kulenin üzerinde spiral şekilde 

ince çizgisel olarak sarmal yolar görülmektedir. Bu sarmal yolları resmi kaplayan dairesel 

yapının iç yamaçlarında da görmekteyiz. Belli ki burası yollarla dolu, işlek bir yerdir. 

Resimde bu kadar yolun olması ve aksine bu yollarda yürüyen hiç figür olmaması mekanın 

terkedilmiş olabileceği ihtimalini gün yüzüne çıkarmaktadır.  

Dışta kalan dairesel yapı bir taraftan da kulenin etrafını çevreleyen surlara benzemektedir. 

Nitekim ünlü tarihçi Heredot da Babil şehrinin etrafının su kanalları ve büyük surlarla çevrili 

olduğunu yazmaktadır. (Heredotos, 2012, 97) insan elinin de şekil verdiği bu yüksek yapı 

geriye doğru gittikçe kıvrımlar halinde gözden kaybolmaktadır.  

Büyük duvarın resmin alt kenarında ovalleşerek oluşturduğu büyük bir de hilal dikkati 

çekmektedir. Bu hilal biçimi sosyolojik ve inanç açısından bakıldığında sanatçının yaşadığı 

coğrafyayı temsil etmektedir. Sanatçı hilal biçimi ile ilgili olarak şöyle der: “Hilal biçimin 

resme yerleşimi ve diğer biçimlerle ilişkisinin resim değerlerine göre aranması, bu biçimi 

resim yüzeyinde nasıl kullanabilirim sorusuna vermeye çalıştığım cevabı da adeta 

görselleştirir. İçbükey biçim resme yerleştikten sonra onun karşısında olan izleyici, hemen 

önündeki bu alandan hem sağa hem de sola doğru bakışını ilerletirken, aslında bir nevi kendisi 

de ona sunulan biçimi ve dolayısı ile imgeyi kuşatmaktadır.” (Küçüköner, 2013, 109) 

 

SONUÇ 

“Babil Kulesi Formunun Resim Sanatında Kullanımı” adlı bu çalışmada Babil Kulesinin 

resim sanatında nasıl kullanıldığı sorusunun cevabı aranmıştır. Tarihi kaynaklar taranarak 

konu ile ilgili örnek resimlere ulaşılmıştır. Özellikle 16.yüzyıldan başlayıp günümüze kadar 

geçen süreç içerisinde yapılmış yüzlerce eser arasından farklı zamanlarda yapılmış 10 adet 

eser seçilmiştir. Bu eserler sanatçıları ile birlikte ele alınmış, biçimsel, konu ve farklılıkları 

yönünden incelenmiş, içerdikleri mesaj ve anlamlar ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.  

Çalışmanın biçimsel yapısı oluşurken Giriş Bölümünde Babil Şehri ile ilgili kısa bilgi 

verilmiş, dini ve tarihi önemine değinilmiştir. İlk defa tuval üzerine Babil Kulesi resminin 

Alman ressam Pieter Bruegel tarafından 1563 yılında yapıldığını ve kulenin aşırı büyük bir 

formda resmedildiği anlatılmış, sonrasında gelen ressamların çalışmalarında yer alan kule 

formunun farklılıkları incelenmiştir.  

Araştırma ve Bulgular Bölümünde Bruegel‟in çalışmasından sonra sırasıyla yabancı 

sanatçılardan Abel Grimmer, Athanasius Kircher, Gustave Dore, Maurits Cornelis Escher, 

Jean Thomassen, Michael Lassel. Anne Desmet, Andreas Zielenkiewicz ve Türk sanatçı 

Mustafa Küçüköner‟in yaptıkları Babil Kulesi konulu resimler ele alınmış ve incelenmiştir.  

Yapılan incelemelerde görülmüştür ki, ressamlar Babil Kulesin üçgenimsi formda ele alarak 

çalışmalar yapmışlar, tarihi açıdan önemli olaylarla ilişkilendirmişler, kendi yaşadıkları 

zamanın teknolojik, sosyolojik ve kültürel durumu ile ilişkilendirmişlerdir. Babil Kulesi hem 

taşıdığı tarihi birlik anlamı ile hem de üçgenimsi formu ile sanatçılar tarafından sanat 

eserlerinde kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. Babil Kulesi formunun 

günümüz dünyasında yaşanan felaketler karşısında bir olmayı, birlik olmayı çağrıştırdığı için 

Türk sanatçıların da ilgisini çekmesi beklenmektedir.  
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ÖZET 

Son yıllarda geleneksel kauçukların yerini termoplastik esaslı kauçuklar hızla almaya 

başlamıştır. Termoplastik kauçukların geri dönüşüm özelliğinin olması -50 
o
C ile 125

o
C gibi 

düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilmeleri birçok makine elemanının kullanımında 

avantajlar sağlamaktadır.  PP/EPDM karışımı olan termoplastik vulkanizatlar aynı zamanda 

UV direnç ve yüksek sıcaklık direnci sağlamaktadır. Bu özellikleri ile kablo izolasyon 

malzemesi üretiminde ve farklı sektörlerde conta gibi sızdırmazlık elemanı üretiminde 

kullanılmaktadır. Bu malzemelerden beklenen özelliklerden birisi de aşınma direncidir. Ancak 

saf olarak kullanıldığında aşınma performansları yeterli olmamaktadır. Söz edilen aşınma 

performansını sağlamak için PP/EPDM karışımı elastomere değişik mineral katkı malzemeleri 

ilave edilir. Bu katkı malzemelerinden birisi de talk mineralidir. Talk minerali ucuz olup bazı 

mekanik ve tribolojik özellikleri iyileştirebilme özelliği bulunmaktadır. Bu çalışmada 

PP/EPDM karışımı olan termoplastik vulkanizat elastomer (TP-V) kullanılmıştır. TP-V 

bünyesine ağırlıkça %5, %10, %15 ve %20 oranlarında talk mineral katkısı ilave edilmiştir. 

Böylece farklı oranlarda talk katkılı kompozit malzemeler üretilmiştir. Üretilen TP-V esaslı 

ve talk katkılı kompozit malzemelerin tribolojik performansları araştırılmıştır. Tribolojik 

deneyler, 2000 m kayma yolunda kuru kayma şartlarında ve yaklaşık %50 nem ortamında 

yapılmıştır. Triboloji deneylerinde 20 ve 40N yükler altında ve 1.0 m/s kayma hızında 

gerçekleştirilmiştir. Farklı oranlarda talk içeren TP-V/talk kompozitin aşınma deney 

numunelerinin üretimi için mekanik mikser ile sıcak ve soğuk pres kullanılmıştır. Mekanik 

mikserde TP-V elastomer hamur haline getirildikten sonra talk katkı ilave edilerek tekrar 

karışım sağlanmıştır. TP-V kompozit karışım hamuru önce ASTM G99 standardına göre imal 

edilmiş olan kalıba yerleştirilmiştir. Sonra da sıcak prese konularak test numuneleri 

şekillendirilmiş sonra da soğuk preste soğutulmuştur. Üretilen kompozit test numunelerinin 

aşınma ve sürtünme performansları incelenmiştir. Tribolojik deneylerde TP-V/talk 

kompozitlerin aşınma oranı, pim ve disk yüzey sıcaklık değişimleri ile sürtünme katsayısı 

değişimleri tespit edilmiştir. TP-V/talk kompozitindeki talk mineral katkı oranının artırılması 

ile kompozitlerin sürtünme katsayısı ile pim ve karşı çelik disk aşınma yüzey sıcaklıklarının 

arttığı tespit edilmiştir. Pim ve disk aşınma yüzey incelemeleri optik mikroskop kullanılarak 

incelenmiştir. Ayrıca talk katkı ile TP-V elastomer ana matris arasındaki ara yüzey 

incelemeleri için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır 

Anahtar Kelimeler: TP-V, Triboloji, Kompozit, Talk, Elastomer  
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THE EFFECT OF TALC FILLER RATIO ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES 

OF THERMOPLASTIC VULCANIZATE ELASTOMER 

 

ABSTRACT 

In recent years, thermoplastic-based rubbers have started to rapidly replace traditional 

rubbers. The fact that thermoplastic rubbers have a recycling feature and can work at low and 

high temperatures such as -50 
o
C to 125

o
C provides advantages in the use of many machine 

parts. Thermoplastic vulcanizates, which are a mixture of PP/EPDM, also provide UV 

resistance and high temperature resistance. With these features, it is used in the production of 

cable insulation material and in the production of sealing elements such as gaskets in different 

sectors. One of the properties expected from these materials is wear resistance. However, 

when used purely, their abrasion performance is not sufficient. Various mineral additives are 

added to the PP/EPDM blend elastomer to provide the mentioned wear performance. One of 

these additives is talc mineral. Talc mineral is cheap and has the ability to improve some 

mechanical and tribological properties. In this study, thermoplastic vulcanizate elastomer (TP-

V), which is a PP/EPDM mixture, was used. Talc mineral additive has been added to TP-V at 

the rates of 5%, 10%, 15% and 20% by weight. Thus, composite materials with talc at 

different rates were produced. The tribological performances of the produced TP-V based and 

talc filled composite materials were investigated. Tribological experiments were carried out 

on a 2000 m sliding distance under dry sliding conditions and approximately 50% humidity. 

Tribology experiments were carried out under loads of 20 and 40N and at a sliding speed of 

1.0 m/s. A mechanical mixer and hot and cold press were used for the production of wear test 

specimens of TP-V/talc composite containing talc in different ratios. After the TP-V 

elastomer was turned into dough in a mechanical mixer, talc additive was added and mixed 

again. TP-V composite mixture dough was first placed in the mold manufactured according to 

ASTM G99 standard. Then, the test specimens were shaped by placing them in a hot press 

and then cooled in a cold press. The friction and wear performances of the produced 

composite test specimens were investigated. In tribological experiments, the wear rate, pin 

and disc surface temperature changes and friction coefficient changes of TP-V/talc 

composites were determined. It was determined that the friction coefficient of the composites 

and the wear surface temperatures of the pin and counter steel disc were increased by 

increasing the talc mineral filler ratio in the TP-V/talc composite. Pin and disc wear surface 

examinations were examined using an optical microscope. In addition, scanning electron 

microscopy (SEM) was used to examine the interface between the talc filler and the TP-V 

elastomer matrix. 

Keywords: TP-V, Tribology, Composite, Talc, Elastomer 

 

GİRİŞ 

Termoplastik vulkanizatlar dinamik olarak vulkanize edilmiş etilen propilen dien (EPDM) 

kauçuğu ile polipropilen karışımı olan elastomerlerdir. Bu elastomer, polipropilen ana matrisi 

bünyesinde homojen olarak dağıtılmış vulkanize edilmiş EPDM partiküllerinin bulunması ile 

açıklanabilir. Bu özelliği ile mükemmel bir kauçuksu elastikiyet özelliği göstermektedir. 

EPDM elastomeri mükemmel UV direnci, ozon direnci ve oksijen direnci özelliklerine 

sahiptir. Buna karşın polipropilen termoplastik polimeri sert, mukavemetli, birçok 

kimyasallara direnç gösteren özellikler gösterir. Termoplastik vulkanizatlar (TPV), EPDM ve 

PP polimer karışımı olup hem termoplastik özellikler gösteren hem de elastomer özellikleri 
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gösteren dış hava şartlarına direnç özellikleri göstermektedir. Kısaca TP-V elastomerler, çok 

geniş bir sıcaklık aralığında (-50 
o
C-125

o
C ) çok düşük kalıcı deformasyon özelliği gösteren 

ve yüksek elastiklik gösteren bir elastomer malzeme çeşididir (Van Duin, M, 2006, Wu, H., 

Tian, M., Zhang, L., Tian, H., Wu, Y., Ning, N., & Hu, G. H, 2016, Naskar, K, 2007, Amin, 

S., & Amin, M, 2011).  

Buna ilaveten, yüksek yorulma ve yırtılma direnci, yüksek kimyasal direnç, kolay 

işlenebilirlik özelliklerini de göstermektedir. Bu özellikleri ile otomotiv, inşaat, elektrik, el 

aletleri imalat sektöründe yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Literatürde TPV ile ilgili 

çok sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Wu, H., Tian, M., Zhang, L., Tian, H., Wu, Y., Ning, N., 

& Chan, T. W, 2015, Nakason, C., Wannavilai, P., & Kaesaman, A, 2006, Wu, H., Tian, M., 

Zhang, L., Tian, H., Wu, Y., & Ning, N, 2014, Babu, R. R., Singha, N. K., & Naskar, K, 

2010, Chen, Y., Xu, C., Cao, L., Wang, Y., & Cao, X, 2012).   

Kapı ve pencere contaları imalatında, kablo ve tel kaplama imalatında, endüstriyel tekerlekler, 

borular, hava kanalı sızdırmazlık contaları, conta, pompa ve titreşim absorbe edici parçaların 

imalatında kullanım alanı bulmaktadır.  

Bu özelliklere ilaveten TP-V elastiklik özelliğinden dolayı kablo izolasyonı imalatı ve 

conta kullanım alanlarında yaygın olarak kullanılırken bazı kullanım alanlarında belirli bir 

mukavemet ve aşınma direnci özellikleri de beklenmektedir. Bunun için TP-V elastomer 

bünyesine bazı mikro ve nano boyutlu inorganik katkılar kullanılmaktadır (Mirzadeh, A., 

Lafleur, P. G., Kamal, M. R., & Dubois, C, 2013, Mirzadeh, A., Lafleur, P. G., Kamal, M. R., 

& Dubois, C, 2012, Chatterjee, K., & Naskar, K, 2008, Mirzadeh, A., Lafleur, P. G., Kamal, 

M. R., & Dubois, C, 2013, Wang, C., Zhang, Y., Zhang, L., Liu, Q., & Wang, Z, 2016, 

Chatterjee, K., & Naskar, K, 2008, Katbab, A. A., Hrymak, A. N., & Kasmadjian, K, 2008, 

Zhu, Y., Zhang, X., Song, Z., Qi, G., Wang, X., Li, B., ... & Qiao, J, 2013, Wu, H., Yao, P., 

Ning, N., Zhang, L., Tian, H., Wu, Y., & Tian, M,2016). 

Bu katkılardan birisi de talk mineral katkıdır. Talk minerali çok sert olmayan ancak 

termoplastik elastomere sertlik ve hafif mukavemet kazandırabilecek bir katkıdır. Conta ve 

kablo izolasyonu üretiminde kullanılan malzemelere birçok test yapılmaktadır. Bu testlerden 

birisi de aşınma testidir. Aşınma testi abrazif ve adhezif aşınma şeklinde olabilmektedir. 

Endüstrinin değişik alanlarında kullanılan bu malzemelerin aşınma direncini artırmak için bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Bu deneysel çalışmada TP-V elastomer bünyesine %5, %10, %15 ve %20 gibi farklı 

oranlarda talk katkı ilave edilerek TPV esaslı kompozit malzeme üretilmiştir. Üretilen 

malzemeler disk üzerinde pim olacak şekilde dizayn edilmiş pim-disk aşınma cihazı 

kullanılmıştır. Endüstride imalatı yapılan birçok makine elemanı çalıştıkları ortamda farklı 

şartlarda çalışmaktadır. Bu şartları etkileyen faktörlerden birisi uygulanan yük ve kayma 

hızıdır.  

Bu faktörler, makina elemanlarının ömrünü iyi veya kötü yönde etkilemektedir. Bu çalışmada 

malzemeye uygulanan yük esas alınmıştır. Aşınma deneyleri 1.0 m/s kayma hızında ve ortam 

sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 20N ve 40N yükler seçilmiştir. Deneyler 

sonucunda talk katkı ve yükün aşınma ve sürtünmeye etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda 

aşınma deneyleri sonucunda kompozit pim ve karşı çelik disk numunelerinin aşınma yüzey 

mikroyapı incelemeleri optik mikroskop kullanılarak yapılmıştır. Buna ilaveten talk katkı ile 

ana matris arasındaki bağlantıyı incelemek için taramalı elektron mikroskobu kullanılmıştır. 
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DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

Materyal ve Metot 

Malzeme: 

Triboloji deneylerinde kullanılan ana matris malzeme polipropilen ile çapraz bağlı EPDM 

karışımı olan termoplastik elastomerdir. Enjeksiyon ve ekstrüzyonla şekillendirilmeye uygun 

olup 51 Shore D sertliğine sahiptir Otomobil, elektrik/elektronik, inşaat, medikal, endüstri ve 

tüketim ürünleri gibi sektörlerde birçok parçanın imal edilmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. PP-EPDM karışımı olan elastomer TPV-Elastron V ticari koduyla Elastron 

Engineering Life, İstanbul/Türkiye firmasından satın alınmıştır. Omya talc ticari adıyla 

piyasada ticari olarak satılan talk katkısı ise Omya Madencilik firmasından İstanbul’dan temin 

edilmiştir. 

Metot: 

Çalışmada, PP/EPDM karışımı ana matrisine ağırlıkça %5, %10, %15 ve %20 oranlarda talk 

katkısı ilave edilerek kompozit numuneler üretilmiştir. Kompozit numunelerin üretiminde 

mekanik mikser ile pres (sıcak/soğuk) kullanılmıştır. PP/EPDM karışımı termoplastik 

elastomer önce mekanik mikserde karıştırılarak katı hamur haline getirilmiştir. Daha sonra 

talk katkısı hamura ilave edilerek kompozit karışımı hazırlanmıştır. Bir sonraki aşamada ise 

kompozit hamuru özel olarak imal edilmiş çelik test kalıbına yerleştirilerek sıcak kalıba 

konulmuş ve basılmıştır. Sıcak kalıpta kalıbın doldurulabilmesi için üst ve alt kalıp 

sıcaklıkları 190
o
C’ ye ayarlanmıştır. Pres basıncı ise 30,60 ve 100 bar olarak üç kademeli 

ayarlanmıştır. Baskı süreleri ise sırasıyla 120, 120 ve 180 saniye olarak ayarlanmıştır. Sıcak 

preste kalıpta şekillendirilen aşınma test numuneleri soğuk prese alınarak soğutulmuştur. 

Soğuk preste uygulanan basınç 100 bar, baskı süresi ise 180 saniye olarak ayarlanmıştır.  

 

2.3. Tribolojik Testler  

Talk katkılı TP-V vulkanizat kompozit numunelerin tribolojik testleri disk üzerinde pim olan 

bir aşınma test cihazında gerçekleştirilmiştir. TP vulkanizat pim numuneleri 50 mm boyunda 

ve 6 mm çapında olacak şekilde kalıpta pres yardımıyla üretilmiştir. AISI 316L paslanmaz 

çelik malzeme ise karşı disk malzeme olarak kullanılmıştır. Çelik diskler 90 mm çapında ve 5 

mm kalınlığında olacak şekilde silindirik olarak üretilmiştir. Disklerin her biri önce 

tornalanmış, sonra ise düzlem yüzey taşlama işlemi yapılmıştır. Hazırlanan çelik disklerin 

yüzey pürüzlülüğü ölçülmüş ve ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) 0.39-0.55 µm olarak 

ölçülmüştür. Aşınma deneyleri test yapılan ortam sıcaklığında ve yaklaşık %50 nem 

şartlarında laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Talk katkılı TP-V elastomer kompozit 

malzemelerin aşınma deneyleri en az üç kez tekrarlanmış olup makale içindeki şekillerde 

ortalama değerler alınmıştır. Aşınma deneyleri pim-disk aşınma test cihazında 

gerçekleştirilmiştir. Herbir test numunesinin sürtünme katsayısı yanal yük ölçülerek 

belirlenmiştir. Yanal yük ölçümü, bir yük hücresi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Yanal yükün 

belirlenmesi için dakikada yaklaşık 1000 veri yük hücresi yardımıyla alınmıştır. Alınan 

veriler bir masaüstü bilgisayarda excell programına aktarılmıştır. Her bir malzemenin 

sürtünme katsayısı değerleri aşağıdaki verilen formülle hesaplanmıştır. 

  
  

    
      

Yukarıda verilen formüldeki µ;sürtünme katsayısını, Fs; yanal yükü ve FN ise normal yükü 

ifade etmektedir. 

Aşınma oranı (AO) ise aşağıda verilen formülle hesaplanmıştır.  

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 907



 

 

   
  

       
            

Formülde Δm; ağırlık kaybını, L; kayma yolunu, N; normal yükü, ρ ise polimer/kompozittin 

yoğunluğunu ifade etmektedir. 

Deneylerde kullanılan pim ve çelik disklerin aşınma deneyi süresinde yüzey sıcaklıkları kızıl 

ötesi sıcaklık ölçen bir termometre ile ölçülmüştür. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TPV kompozitlerin 20N ve 

40N yükler altındaki sürtünme katsayısının değişimi Şekil 1’de verilmiştir. Şekilde açıkça 

görüldüğü gibi TPV elastomerine ilave edilen talk katkı oranının artması ile kompozitlerin 

20N yük altındaki sürtünme katsayısında artan ve azalan salınımlı bir değişkenlik tespit 

edilmiştir. 20N yükteki TPV elastomerinin sürtünme katsayısı yaklaşık 0.83 olarak 

belirlenmiştir. TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin sürtünme katsayıları 

sırasıyla 0.74, 0.77, 0.88 ve 0.66 olarak belirlenmiştir. 40N yük altında saf TPV elastomerinin 

sürtünme katsayısı 0.47 olarak belirlenirken 5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T 

kompozitlerin sürtünme katsayıları sırasıyla 0.52, 0.54, 0.53 ve 0.55 olarak tespit edilmiştir. 

Yani 40N yük altında TPV elastomerine göre TPV kompozitlerin sürtünme katsayılarında 

artış gözlenmiştir. Artış oranı 5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitler için sırasıyla 

%10.6, %14.8,  %12.7  ve %17 oranında olmuştur. 

 

Şekil 1. TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TP-V kompozitlerin 

20N ve 40N yükler altındaki sürtünme katsayısının değişimi 
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Tablo 1. TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TP-V kompozitlerin 

triboloji deneyi süresince ölçülen pim ve çelik disk yüzey sıcaklıkları 

 

Malzemeler 

Yük (N) 

20 40 

Yüzey sıcaklıkları (
o
C) 

Pim Disk Pim Disk 

TPV 

elastomer 

21.6 34,4 21.1 38.8 

TPV-5T 21.2 30.4 24.8 39.2 

TPV-10T 21.4 30.6 24.6 39.0 

TPV-15T 21.8 33.8 25.2 39.2 

TPV-20T 21.8 32.8 29.4 40.8 

TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TPV kompozitlerin triboloji 

deneyi süresince ölçülen pim (bakınız Şekil 2) ve çelik disk yüzey sıcaklıkları (bakınız Şekil 

3) ölçülerek Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 20N yük altında gerçekleştirilen 

deneylerde kullanılan tüm malzemeler için pim sıcaklıkları 21.2 ile 21.8 
o
C aralığında elde 

edilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 1’de ve Şekil 2’de görülmektedir Disk sıcaklık aralığı ise 

30.4 ile 34.4 
o
C aralığında ölçülmüştür. Yine TPV elastomer ile 5T, TPV-10T, TPV-15T ve 

TPV-20T kompozitlerin 40N yük altındaki pim sıcaklıkları 21.1 
o
C  ile 29.4 

o
C  aralığında 

ölçülmüştür. Disk sıcaklıkları ise minimum 38.8 
o
C  ve maksimum 40.8 

o
C ölçülmüştür. 

Tablo 1’de ve Şekil 3’de görülmektedir. Çelik disk sıcaklıklarının daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Tablo 1’de, Şekil 2 ve Şekil 3’de görüldüğü gibi pim malzeme yüzey sıcaklığına 

göre çelik disk yüzey sıcaklığı daha yüksek bulunmuştur.  

 

Şekil 2. TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TPV kompozitlerin 

20N ve 40N yükler altındaki pimyüzey sıcaklığının değişimi 
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Şekil 3. TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TPV kompozitlerin 

20N ve 40N yükler altındaki çelik disk yüzey sıcaklığının değişimi 

 

Şekil 4. TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TPV kompozitlerin 

20N ve 40N yükler altındaki aşınma oranı değişimi 

Şekil 4’ de TP-V kauçuğu ile %5,%10,%15 ve %20 oranlarında talk içeren TP-V 

kompozitlerin 20N ve 40N yükler altındaki aşınma oranı değişimi verilmiştir. 20N 

yükte1.0m/s kayma hızında yapılan aşınma deneylerinde TP-V elastomerin aşınma oranı 

1.09x10
-15

 m
2
/N olarak belirlenmiştir. TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T 

kompozitlerin aşınma oranları ise sırasıyla 1.35x10
-15

 m
2
/N, 1.62x10

-15
 m

2
/N, 1.88x10

-15
 m

2
/N 

ve 3.20x10
-15

 m
2
/N olarak tespit edilmiştir. TPV elastomeri aşınma oranına göre 
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kıyaslandığında TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin aşınma oranlarında 

%23.8, %48.6, %72.4 ve %193 oranında artış gözlenmiştir. 40N yük altında yapılan aşınma 

deneyi sonucunda TPV elastomerinin aşınma oranı 0.956x10
-15

 m
2
/N olarak belirlenmiştir.  

TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin aşınma oranları ise sırasıyla 

1.35x10
-15

 m
2
/N, 1.62x10

-15
 m

2
/N, 2.01x10

-15
 m

2
/N ve 3.60x10

-15
 m

2
/N olarak tespit 

edilmiştir. Yani 40N yükte TPV elastomerin aşınma oranı ile kıyaslama yapıldığında polimeri 

ile kıyaslandığında TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin aşınma 

oranlarında yaklaşık %41.2, %69.4, %110.2 ve %276.5 oranında artış olduğu 

gözlemlenmiştir. Yani TP-V elastomerine ilave edilen talk katkı oranı arttıkça kompozitlerin 

aşınma oranı artmıştır. Bunun sebebi TP-V elastomerine ilave edilen talk katkının matrisle iyi 

bir bağ yapamaması ile açıklanabilir. (Bakınız Şekil 5). Talk ile matris iyi bir bağ yapamadığı 

zaman talk partikülleri aşınma deneyi esnasında matristen kolaylıkla ayrılacak ve bunun 

sonucu olarak aşınma miktarı artış gösterecektir. 

 

  

a)TPV-10T kompozit b)TPV-20T kompozit 

Şekil 5. a)TPV-10T ve  b)TPV-20T kompozitlerin  çekme testinde edilen kırık yüzey taramalı 

elektron mikroskop görüntüsü  

Şekil 6a-e’de 1.0m/s kayma hızında ve 40N yük altında gerçekleştirilen aşınma deneylerinde 

TP-V elastomeri ile TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin triboloji testi 

sonucunda meydana gelen pim malzemelerin aşınma yüzey optik mikroskop mikroyapı 

görüntüleri verilmiştir. Şekil 6(a)’da TPV elastomerinin aşınma yüzeyi görünmekte olup daha 

düzgün bir aşınma yüzeyi görülmektedir. Şekil 6 (b,c,d ve e)’da talk katkılı TPV 

kompozitlerin aşınma yüzeylerinin optik mikroskop görüntüleri verilmiştir. Şekil Şekil 6(b,c,d 

ve e)’de görüldüğü gibi TPV esaslı elastomere talk katkı ilave edildiğinde aşınma oranı 

artmaktadır (bakınız Şekil 4). Talk katkılı TPV kompozitlerin aşınma yüzeylerinde TPV 

elastomerine oranla daha fazla aşınma izleri gözlenmektedir. Talk katkı oranı arttıkça aşınma 

izleri artmakta ve derinleşmekte olduğu görülmüştür.  
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Pim 

  

a) b) 

  

c) d) 

 

 

e)  

Şekil 6. Aşınma deneyi sonucunda pim numunelerin aşınma yüzeyi optik mikroskop 

görüntüleri a) TP-V elastomeri  b) TPV-5T  c) TPV-10T  d) TPV-15T ve e) TPV-20T 

(Yük:40N, kayma hızı:1.0 m/s, kayma yolu:2000m) 
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Karşı çelik disk 

  
a) TP-V elastomeri 

  
b) TPV-5T   

  
c) TPV-10T   

 
 

d) TPV-15T   

  
e) TPV-20T   

Şekil 7. Aşınma deneyi sonucunda çelik disk aşınma yüzeyi optik mikroskop görüntüleri a) 

TP-V elastomeri  b) TPV-5T  c) TPV-10T,  d) TPV-15T ve TPV-20T  (Yük:40N, kayma 

hızı:1.0m/s, kayma yolu:2000m)  
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Şekil 7a-e’de 40N yük altında ve 1.0m/s kayma hızında gerçekleştirilen aşınma deneylerinde 

TP-V elastomeri ile TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin aşınma deneyi 

sonucunda meydana gelen karşı çelik disk malzemelerin aşınma yüzey mikroyapı görüntüleri 

verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi hem TP-V elastomeri hem de sırasıyla TPV-5T, TPV-10T, 

TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin karşı disk aşınma yüzeylerinde ince film tabakalarının 

oluştuğu gözlenmiştir. Çelik disk fotoğraflarının bulunduğu resimlerde TPV elastomer pim ve 

TPV/talk kompozit pim görüntüleri de verilmiştir. 40N yükte tüm malzemeler sorunsuz 

çalışmıştır. Pim yüzeylerinde herhangi bir kalıcı deformasyon görülmemiştir. Deneylerde 

kullanılan tüm malzemeler için adhezif aşınma mekanizmasının etkin olduğu gözlenmiştir. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan deneyler sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. 1m/s kayma hızında ve 20N yük altındaki TP-V elastomeri ile TPV-5T, TPV-10T, 

TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerinin sürtünme katsayıları sırasıyla 0.83, 0.74, 0.77, 0.88 ve 

0.66 olarak belirlenmiştir. Buna ilaveten 40N yük altındaki sürtünme katsayıları ise sırasıyla 

0.47, 0.52, 0.54, 0.53 ve 0.55 olarak tespit edilmiştir. 

2. 20N yük altında kullanılan tüm malzemeler için pim sıcaklıkları 21.2 ile 21.8 
o
C 

aralığında elde edilirken disk sıcaklıkları ise 30.4 ile 34.4 
o
C aralığında ölçülmüştür. 40N yük 

altındaki pim sıcaklıkları 21.1 
o
C ile 29.4 

o
C aralığında ölçülmüştür. Disk sıcaklıkları ise 

minimum 38.8 
o
C ve maksimum 40.8 

o
C olarak tespit edilmiştir.  

3. 1m/s kayma hızında ve 20N yük altındaki TP-V elastomerin aşınma oranı 1.09x10
-15

 

m
2
/N olarak belirlenmiştir. TPV-5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin aşınma 

oranları ise sırasıyla 1.35x10
-15

 m
2
/N, 1.62x10

-15
 m

2
/N, 1.88x10

-15
 m

2
/N ve 3.20x10

-15
 m

2
/N 

olarak tespit edilmiştir. 40N yükteki TPV elastomerinin aşınma oranı 0.956x10
-15

 m
2
/N, TPV-

5T, TPV-10T, TPV-15T ve TPV-20T kompozitlerin aşınma oranları ise sırasıyla 1.35x10
-15

 

m
2
/N, 1.62x10

-15
 m

2
/N, 2.01x10

-15
 m

2
/N ve 3.60x10

-15
 m

2
/N olarak tespit edilmiştir. 

4. TP-V elastomerine ilave edilen talk katkının ana matrisle iyi bir bağ yapamadığı tespit 

edilmiştir. 

5. Yapılan çalışma ve gözlemler sonucunda deneylerde kullanılan tüm malzemeler için 

adhezif aşınma mekanizmasının etkin olduğu ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, doğal yayılış alanı dışında Isparta’da tesis edilen, 60 yaşlı Sarıçam (Pinus 

silvestris L.) ağaçlandırma sahasında, bazı büyüme özellikleri, kozalak verimi ile bu özellikler 

arasındaki etkileşim tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarıyla türün ormancılık 

uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Çalışmada, türün 2022 yılı vejetasyon dönemi sonunda, tesadüfî olarak örneklenen 50 

bireyinde ağaç boyu, göğüs yüksekliği çapı ve olgun kozalak sayısı ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir. Bu 

özellikler arası ve yükselti ile olan ilişkiler, uygulanan korelasyon analizi yardımıyla tahmin 

edilmiştir.  

Çalışmaya konu, özellikler bakımından bireyler arası geniş farklılıklar olmakla birlikte, 

ortalama ağaç boyu, göğüs yüksekliği çapı ve olgun kozalak sayısı sırasıyla, 16.4 m, 37.8 cm 

ve 50.1 adet bulunmuştur. Bu özelliklerden, ağaç boyu, 10-32 m arasında;  göğüs yüksekliği 

çapı 24-52 cm arasında ve olgun kozalak sayısı 5-200 adet arasında değişim göstermiştir. 

Bireyler arası bu geniş farklılıklar, türde kitlesel seleksiyon yerine bireysel seleksiyonun 

önemini vurgulamıştır. 1384 ile 1419 m arasında değişen yükselti ise ortalama 1405 m 

ölçülmüştür.  

Uygulanan korelasyon analizi sonucunda kozalak sayısına, göğüs yüksekliği çapı’nın 

istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) ve pozitif yönde etkide (r=0.436) bulunduğu 

belirlenirken, ağaç boyu ve yükseltinin anlamlı bir etkisi (p>0.05) belirlenememiştir.  

Çalışma sonuçlarının, türün ağaçlandırma uygulamaları, tohum kaynakları ve gen koruma 

sahalarının tescil ve tesisi gibi genetik-ıslah çalışmalarına ile diğer uygulamalarına katkı 

sağlanması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büyüme, korelasyon, üreme, varyasyon, yabancı tür. 
 

CONE PRODUCTION AND GROWTH CHARACTERISTICS IN AN 

AFFORESTATION AREA OF SCOTS PINE 

ABSTRACT 

This study was carried out in 60 years plantation area where was out of natural distribution in 

Isparta of Scots pine (Pinus silvestris L.) to estimate some growth characteristics, cone 

production, and their interactions to contribute forestry practices of the species. 
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For the purpose, tree height, diameter at breast height, and cone number of cones were 

measured in 50 trees chosen randomly at the end of growth period of 2022. Collected data 

was analysed at SPSS package. Relations among the characteristics together with altitude 

were estimated at the same package by correlation analysis.   

While there were large differences for the characteristics among the trees, averages of tree 

height, diameter at breast height and cone numbers were 16.4 m, 37.8 cm and 50.1, 

respectively.  They were between 10 m and 32 m for tree height, ranged from 24 cm to 52 cm 

for diameter at breast height, and varied between 5 and 200 for cone numbers. The large 

differences showed importance of individual selection to mass selection in the species.  

Average of altitude varied between 1384 m and 1419 m was 1405.  

Results of correlation analysis showed statistically significant (p<0.05) relation between 

diameter at breast height and cone numbers (r=0.436), while tree height and altitude had no 

significant (p>0.05) effective on cone number.    

Results of the study could be used for afforestation practices, and genetic-breeding such as 

selection and establishment of seed sources, together with other practices in the species. 

Keywords: Growth, correlation, reproduction, variation, exotic species 

 

GĠRĠġ  

Çalışmaya konu Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Avrupa ve Asya’da 37º-70º kuzey enlemleri ile 

7º-137º doğu boylamları arasında, geniş doğal yayılışa sahip bir orman ağacı türüdür (Pamay, 

1962) ve bu yayılışı ağaçlandırma ve yabancı tür çalışmalarıyla daha da genişlemektedir. 

Sarıçam, coğrafi ırkların varyasyonları esas alınarak, Pravdin’e atfen (1964) Pinus sylvestris 

ssp. sylvestris, ssp. hamata, ssp. siberica ve  ssp. kulundensis ssp. lapponica olmak üzere  

sistematik bakımdan 5 alt türe ayrılmıştır (Kasaplıgil,1992). Bu alt türlerden, Pinus sylvestris 

L. ssp. hamata (Steven) Fomin. Kırım, Kafkasya ve Türkiye’de doğal yayılış göstermektedir 

(Mirov,1967). Türkiye’deki bu yayılışı, kuzeyde Sinop-Ayancık, güneyde Kayseri-Pınarbaşı, 

doğuda Kars-Kağızman, batıda Bursa-Orhaneli bölgeleri olmakla birlikte, en uç güney 

yayılışı Afyon-İhsaniye’dir (Anonim, 1993, Şekil 1). Tür bu doğal yayılışını, güncel 

ormancılık istatistiklerine göre 23.1 milyon ha Türkiye orman alanı içerisinde 1.4 milyon 

ha’da doğal yayılış yapmaktadır (Anonim, 2022).  

Sarıçam’ın Türkiye’deki bu yayılışını, genel olarak 1000-2500 m yükseltileri arasında 

yapmakla birlikte, bazı alanlarda ise, örneğin Ardahan’da 2300 m, Sarıkamış‘da 2700 m ve 

Artvin Borçka’da 200 m’de de görülmektedir. Orta Anadolu’da, daha çok kuzey yamaçlarda 

1000 m yükseltiden başlayarak ağaç sınırına kadar, güney yamaçlarda ise 1400-1500 metrenin 

üzerinde doğal yayılış yapmaktadır (Gezer ve diğerleri, 2002). Sarıçam bu geniş doğal yayılış 

alanına bağlı olarak, değişik ekolojik koşullara uyum sağlayabilmektedir. Sarıçam’ın doğal 

yayılış alanlarında, vejetasyon süresi 2-9 ay, yıllık ortalama sıcaklık 4-10 
0
C, yıllık yağış 

miktarı 400- 600 mm, Mayıs-Eylül devresinin yağış ortalaması 100-320 mm, yıllık nisbi nem 

%66-72 arasında değişim gösterebilmektedir.  Bu alanda, en düşük sıcaklık -37 
0
C, kurak 

devre, genelde Temmuz-Ağustos, yyüksek mıntıkalarda ise Eylül–Ekim aylarındadır (Pamay, 

1961). 
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ġekil 1. Türün Doğal Yayılış Alanı ve Örnek Alanın Konumu. 

Türün bu ekolojik özellikleri, ağaçlandırma uygulamalarıyla doğal yayılış alanı dışına 

çıkarılması durumunda daha da değişkenlik gösterebilmektedir. Bu potansiyel alanlardan biri 

de Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü tarafından Isparta ili olarak görülmüş ve Isparta ilinde 

1956-1960 yılları arasında tür doğal yayılış alanı dışına çıkarılarak (Şekil 1) ön deneme 

amaçlı ve sınırlı alanda ağaçlandırma sahası tesis edilmiştir. Çalışma, tesis edilen bu 

ağaçlandırma sahasında, kozalak verimi ile bazı büyüme özellikleri arasındaki etkileşimin 

tahmin etmek ve türün ormancılık uygulamalarına katkı sağlanması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM  

Materyal 

Çalışma Isparta sınırları içerisinde yer alan, 37°41'04"-37°45'03" kuzey enlemleri ve 30°27' 

40"-30°35'33" doğu boylamları arasında yer alan ortalama 1405 m yükseltili ve yaklaşık 60 

yaşlı ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 

  

ġekil 2. Örnek Alan ve Uydu Görüntüsü. 
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Isparta Meteoroloji İstasyonu’nun 2019 sıcaklık verilerine göre, yörede yıllık sıcaklık 

ortalaması 12.2 °C, yıllık toplam yağış miktarı ise 564.0 mm’dir (MGM, 2019). 1930-2005 

yılları arası Isparta Merkez meteoroloji istasyonu verilerine dayanarak yapılan iklimsel 

analizde, sahada ‘yarı nemli’ iklim tipinin hakim olduğu ve baskın vejetasyon tipi ise ‘park 

görünümlü kurak orman’ olarak tespit edilmiştir (Erinç, 1965). 

Yöntem 

Materyal bölümünde detaylandırılmaya çalışılan ağaçlandırma sahasında, 2022 yılı vejetasyon 

dönemi sonunda, tesadüfi olarak örneklenen 50 bireyde; boy ölçer yardımıyla ağaç boyu (B), 

kumpas yardımıyla göğüs yüksekliği çapı (d1.30) ölçülerek, 2 yaşlı olgunlaşmış yeşilimsi mor 

renkli (Sevimsoy, 1984) kozalak sayımları (KS) gerçekleştirilmiştir. Örneklenen bireylerin 

yükseltileri (Y) ise altimetre yardımıyla ölçülmüştür.  

Elde edilen veriler SPSS (SPSS, 2011) İstatistik paket programında değerlendirilerek 

özelliklere ait ortalama, minimum, maksimum, standart sapma ve varyasyon katsayısı (CV)  

değerleri hesaplanmıştır. Özellikler arasındaki ilişkiler yine aynı programda, Pearson 

korelasyon analizi yardımıyla tahmin edilmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIġMA 

Çalışmaya konu özelliklere ilişkin temel istatistiksel değerler Tablo 1’de verilmiştir. Çalışma 

sonucunda bireylerde 10-32 m arasında değişim gösteren ağaç boyu ortalama 16.4 m;  24-52 

cm arasında değişim gösteren göğüs yüksekliği çapı ortalama 37.8 cm ve 5-200 adet arasında 

değişim gösteren olgun kozalak sayısı ortalama 50 adet bulunmuştur (Tablo 1). Özellikler 

bakımından bireyler arası bu geniş farklılıklar, türde kitlesel seleksiyon yerine bireysel 

seleksiyonun önemini vurgulamaktadır. Sarıçam yaklaşık 10 yaşlarında tohum üretimine 

başlamakta ve 20 yaşlarında yeterli tohumu üretir hale gelmektedir ve dolayısıyla çalışmaya 

konu alan yaş bakımından tohum ve kozalak üretimine uygundur. Türkiye’de yayılış gösteren 

sarıçam meşçerelerinde bol tohum yılı 2 yılda bir gerçekleşmektedir (Gezer ve diğerleri, 

2002). Buna karşın çalışmamız bir yıllık sonuçları içermektedir. Bu nedenle çalışmanın ileriki 

yıllarda da devam ettirilmesi önem arz etmektedir.   

 

Tablo 1. Özelliklere İlişkin Temel İstatistiksel Değerler. 

 
Özellikler Ortalama Minimum Maksimum St. Sapma % CV 

B (m) 
16.4 10 32 4.1 24.9 

d1.30  (cm) 37.8 
24 52 7.2 19.0 

KS (adet) 
50.1 5 200 42,63 85.1 

 

Çalışmada elde edilen boy ve göğüs yüksekliği çapı değerlerine (Tablo 1), Şahin (2019) 

tarafından benzer yaş gruplarında ve Erzurum yöresindeki Sarıçam ağaçlandırmalarında da 

ulaşılmıştır (17 m ve 39 cm). Elde edilen sonuçlara göre türde ortalama yıllık boy artımının 

27.3 cm ve göğüs yüksekliği çapının ise 0.63 cm olduğu söylenebilir (Tablo 1). Yörede 

gerçekleştirilen bir çalışmada ise, yıllık boy ve göğüs yüksekliği çapı artımının yörenin doğal 

türleri olan Anadolu Karaçamı’nda [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] 

sırasıyla 41 cm ve 1.19 cm, Toros Sediri’nde (Cedrus libani A. Rich.) 30 cm ve 0.78 cm 

bulunurken, yöreye yabancı tür Ehrami Karaçam’da (Pinus nigra Arnold. ssp. pallasiana var. 
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pyramidata) 33 cm ve 0.84 cm bulunmuştur (Kartal ve Bilir, 2022). Dolayısıyla çalışmaya 

konu Sarıçam bu türlere oranla daha düşük gelişim göstermiştir. Ancak bu gelişme 

performansı yıllara göre değişim gösterebilmektedir.   

Uygulanan korelasyon analizi sonucunda (Tablo 2) ağaç boyu ile göğüs yüksekliği çapı 

arasında (r=0.284) ve göğüs yüksekliği çapı ile olgun kozalak sayısı arasında (r=0.436) 

istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) ilişkiler belirlenirken, diğer özellikler arasında 

anlamlı bir ilişki (p>0.05) belirlenememiştir. Ancak, ortalama 1405 m olan saha yükseltisi 

1384 ile 1419 m arasında değişim göstermekte olup, diğer yükselti kademelerine yönelik yeni 

çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  

 

Tablo 2. Ağaç Boyu (B), Göğüs Yüksekliği Çapı (d1.30), Kozalak Sayısı (KS) ve Yükselti (Y) 

Arasındaki İlişkiler.   

 

r d1.30 
B Y 

B 
.284

*
 -  

Y 
-.195

NS
 -.242

NS
 - 

KS 
.436

**
 -.180

NS
 .247

NS
 

*; İlişkiler %95, ve **; %99 önem düzeyinde anlamlıdır. NS; ilişkiler anlamsızdır (p>0.05). 

Aynı tür (örneğin, Boydak, 1977; Bhumibhamon, 1978; Bilir ve diğerleri, 2006 ve 2008) ve 

diğer bitki türleri (örneğin, Baloğlu ve Bilir, 2020) üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda da, 

büyüme özellikleri ile üreme özellikleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkilere ulaşılmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Çalışma sonucunda, ortalama ağaç boyu, göğüs yüksekliği çapı ve olgun kozalak sayısı 

değerleri sırasıyla 16.4 m, 37.8 cm ve 50 adet bulunmuştur (Tablo 1). Ancak, çalışmanın 

ileriki yıllarda da devam ettirilmesi önem arz etmektedir.   

Uygulanan korelasyon analizi sonucunda, ağaç boyu ile göğüs yüksekliği çapı; göğüs 

yüksekliği çapı ile olgun kozalak sayısı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) 

ilişkiler belirlenirken, diğer özellikler arasında anlamlı bir ilişki (p>0.05) belirlenememiştir 

(Tablo 2). Ancak, diğer yükselti kademelerine yönelik yeni çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 
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ÖZET 

Türkiye, Hindistan, İran ve Çin’den sonra dünyada 4. büyük nar üreticisi ülkedir. Ülkemizin 

sahip olduğu nar çeşit zenginliği pek çok ülkeden daha geniştir. Ülkemiz nar ihracatı 

açısından da şanslı ülkelerdendir. Ülkemiz, dünyada en fazla nar ihraç eden ülkeler 

arasındadır. Dolayısıyla nar ülkemizin ihracat gelirlerini arttırıcı bir üründür. Nar 

yetiştiriciliğinde pek çok sorun mevcuttur. Bunlardan biri de derim öncesi meyve 

çatlamalarıdır. Üretici, meyve çatlaması sorunu ile gelirin büyük bir kısmının kaybetmektedir. 

Narda meyve çatlamalarında sadece çevre koşulları değil, genetik faktörler de etkilidir. Bu 

çalışmanın amacı 20 nar çeşidinin Mersin – Erdemli ekolojik koşullarındaki meyve çatlama 

özelliklerini incelemektir. Yürütülen çalışma ile nar çeşitleri arasında meyve çatlaması 

açısından önemli farklılıklar bulunmuştur. Meyve çatlama yüzdesi %0-71 arasında 

değişmiştir. Elde edilen sonuçlar ölçülen  varyasyonun meyve çatlamasına dayanıklık ıslah 

programlarında kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: Nar, meyve çatlaması, çeşit 

 

DETERMINATION OF FRUIT CRACKING RATES OF SOME POMEGRANATE 

VARIETIES 

 

ABSTRACT 

Turkey is the 4th largest pomegranate producer country in the world after India, Iran and 

China. Pomegranate variety richness of our country is wider than many other countries. Our 

country is one of the lucky countries in terms of pomegranate export. Our country is among 

the countries that export the most pomegranate in the world. Therefore, pomegranate is a 

product that increases the export revenues of our country. There are many problems in 

pomegranate cultivation. One of them is fruit cracking before harvesting. The producer loses a 

large part of the income with the fruit cracking problem. Not only environmental conditions 

but also genetic factors are effective in pomegranate fruit cracking. The aim of this study is to 

examine the fruit cracking characteristics of 20 pomegranate cultivars in Mersin – Erdemli 

ecological conditions. Significant differences were found in terms of fruit cracking between 

pomegranate cultivars. The percentage of fruit cracking varied between 0-71%. The results 

showed that the measured variation can be used in fruit crack resistance breeding programs. 

Keywords: Pomeganate, fruit cracking, cultivar 
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GİRİŞ 

Türkiye, Hindistan, İran ve Çin’den sonra dünyada 4. büyük nar üreticisi ülkedir. Ülkemizin 

sahip olduğu nar çeşit zenginliği pek çok ülkeden daha geniştir. Ülkemiz nar ihracatı 

açısından da şanslı ülkelerdendir. Ülkemiz, dünyada en fazla nar ihraç eden ülkeler 

arasındadır. Dolayısıyla nar ülkemizin ihracat gelirlerini arttırıcı bir üründür (TUİK, 2022). 

Nar yetiştiriciliğinde pek çok sorun mevcuttur. Bunlardan biri de derim öncesi meyve 

çatlamalarıdır. Üretici, meyve çatlaması sorunu ile gelirin büyük bir kısmının kaybetmektedir. 

Nar klimakterik göstermeyen bir meyvedir (Ben-Arie ve ark., 1984). Olgunluk kriterleri 

genellikle şeker/asit oranı, çeşide özgü kabuk ve dane rengidir. Dolayısıyla nar meyvelerinin 

derilmesi için optimum şeker/asit dengesine ve çeşide özgü dane ve kabuk rengine ulaşmasına 

bağlıdır. Bu nedenle nar meyvelerinin erken derimi, meyvenin kalitesini düşürmektedir. Tam 

olgunluğu beklemek ise yetiştiriciyi meyve çatlaması ile karşı karşıya bırakmaktadır (Yılmaz, 

2005). Narda meyve çatlamalarında sadece çevre koşulları değil, genetik faktörler de etkilidir. 

Farklı adaptasyon çalışmalarında, aynı ekolojide yetiştirilen değişik nar çeşitlerinin farklı 

çatlama oranları gösterdiği belirlenmiştir (Josan ve ark., 1979; Özgüven ve ark., 1997). Nar 

genotileri arasında meyve çatlamasına dayanıklı çeşitlerde bulunmaktadır (Özgüven ve ark., 

1997). Bu çalışmanın amacı 20 nar çeşidinin Mersin – Erdemli ekolojik koşullarındaki bazı 

pomolojik ve meyve çatlama özelliklerini incelemektir.  

 

MATERYAL VE METOT 

Deneme, 5x3 m mesafe ile dikilmiş 20 nar çeşidine ait 5 yaşındaki ağaçlar materyal olarak 

kullanılmıştır. Denemede yer alan nar çeşitleri; İ-1, İ-2, İ-8, İ-12, İ-29, İ-1261, İ-1264, İ-1265, 

İ-1267, İ-1453, İ-1465, İ-1479, İ-1499, İ-1513, 01N04, 07N03, 07N14, 33N12, 33N34, 

33N49’dur. 

İncelenen çeşitlerden, meyve olgunluk döneminde meyve çatlama  durumu takip edilerek, 

hasatla birlikte çatlamış meyve oranı belirlenmiştir. Meyve çatlama oranı, çatlamış 

meyvelerin toplam meyve sayısına oranlanması ile elde edilmiştir. İncelenecek meyveler 

hasatla birlikte örneklenmiş, meyve kabuk rengi, dane rengi, tat ve çekirdek sertliği 

belirlenmiştir. 

Deneme, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 5 yinelemeli ve her yinelemede 1 ağaç 

olacak şekilde kurulmuştur. Elde edilen veriler, Jump 7.0 (SAS Institute Inc.) istatistik paket 

programında analizlenmiştir. Çeşitler arasındaki farklılık, Tukey testi ile gruplandırılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Denemede incelenen nar çeşitlerinin Erdemli ekolojik koşullarıdaki meyve çatlama oranları, 

meyve kabuk rengi, meyve dane rengi, tat ve çekirdek sertliği değerleri Tablo 1.’de 

sunulmuştur. Çeşitlerin meyve çatlama oranları Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

Yürütülen çalışma ile nar çeşitleri arasında meyve çatlaması açısından önemli farklılıklar 

bulunmuştur. Meyve çatlama yüzdesi çeşitler arasında  %0-71 arasında değişmiştir. İzmir 

1267, İzmir 1453, İzmir 1465 ve 33N12 çeşitlerinde çatlama görülmemiştir. 33N34, İzmir 1, 

İzmir 1479 ve 33N49 çeşitlerinde en yüksek çatlama oranları tespit edilmiştir (Şekil 2, 3, 4 ve 
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5). Bu çeşitlerin içinde en yüksek çatlama oranı %71 ile 33N34 nar çeşidinde belirlenmiştir. 

Bu çeşidin meyve çatlamasına çok duyarlı olduğu görülmüştür. Elde edilen bu veriler, 

Özgüven ve ark., (1997)’nın bulguları ile paralellik göstermektedir. 

 İncelenen narlardan 5 çeşit mayhoş, 14 çeşit tatlı ve 1 çeşit ise ekşi tada sahip bulunmuştur. 

Yine çekirdek sertliği dikkate alındığında, 4 çeşit yumuşak çekirdekli, 1 çeşit orta sert 

çekirdekli ve 15 çeşit ise sert çekirdekli olarak tespit edilmiştir. 

Meyve kabuk ve dane renkleri incelendiğinde İzmir 1264, İzmir 1513, 07N14 ve 33N34 nar 

çeşitlerinin meyve kabuğu ve danelerinin kırmızı olduğu diğer çeşitlerin ise daha açık renkli 

olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Elde edilen sonuçların özellikle meyve çatlaması karakteri açısından  geniş bir dağılım 

gösterdiği saptanmıştır.  Sonuçta, tespit edilen bu varyasyonun, ileride yapılacak bir meyve 

çatlamasına dayanıklık ıslah programında kullanılabileceği söylenebilir. 

 

Tablo 1. Denemede incelenen nar çeşitlerinin Erdemli ekolojik koşullarıdaki meyve çatlama 

oranları, meyve kabuk rengi, meyve dane rengi, tat ve çekirdek sertliği değerleri 

 

Çeşitler Kabuk 

rengi

Dane rengi Tadı Çekirdek 

sertliği

Çatlama 

oranı (%)

İ-1 Pembe Pembe Tatlı Orta Sert 16,8 b

İ-2 Sarı-Pembe Pembe Tatlı Sert 4,2 b

İ-8 Sarı-Pembe Pembe Tatlı Sert 6,7 b

İ-12 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Sert 2,5 b

İ-29 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Sert 3,7 b

İ-1261 Sarı Açık pembe Tatlı Sert 2,8 b

İ-1264 Kırmızı Kırmızı Mayhoş Sert 0,0 b

İ-1265 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Sert 2,3 b

İ-1267 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Yumuşak 0,0 b

İ-1453 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Yumuşak 0,0 b

İ-1465 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Yumuşak 0,0 b

İ-1479 Pembe Pembe Tatlı Sert 13,8 b

İ-1499 Sarı-Pembe Pembe Ekşi Sert 7,9 b

İ-1513 Kırmızı Kırmızı Mayhoş Sert 1,1 b

01N04 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Yumuşak 3,1 b

07N03 Sarı-Pembe Açık pembe Tatlı Sert 2,7 b

07N14 Kırmızı Kırmızı Mayhoş Sert 4,3 b

33N12 Sarı-Pembe Açık pembe Mayhoş Sert 0,0 b

33N34 Kırmızı Kırmızı Tatlı Sert 71,0 a
33N49 Pembe Açık Pembe Mayhoş Sert 13,4 b

D%5 P<,0001
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Şekil 1. Denemede yer alan 20 nar çeşidine ait meyve çatlama oranları 

 

 

Şekil 2. İzmir1 nar çeşidine ait meyveler 

 

Şekil 3. İzmir 1479 nar çeşidine ait meyveler 
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Şekil 4. 33N34 nar çeşidine ait meyveler 

 

Şekil 5. 33N49 nar çeşidine ait meyveler 

 

SONUÇ 

Yürütülen çalışma ile nar çeşitleri arasında meyve çatlaması açısından önemli farklılıklar 

bulunmuştur. Meyve çatlama yüzdesi çeşitler arasında  %0-71 arasında değişmiştir. İncelenen 

narlardan 5 çeşit mayhoş, 14 çeşit tatlı ve 1 çeşit ise ekşi tada sahip bulunmuştur. Yine 

çekirdek sertliği dikkate alındığında, 4 çeşit yumuşak çekirdekli, 1 çeşit orta sert çekirdekli ve 

15 çeşit ise sert çekirdekli olarak tespit edilmiştir. 

Elde edilen sonuçların özellikle meyve çatlaması karakteri açısından  geniş bir dağılım 

gösterdiği saptanmıştır.  Sonuçta, tespit edilen bu varyasyonun, ileride yapılacak bir meyve 

çatlamasına dayanıklık ıslah programında kullanılabileceği söylenebilir. 
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ÖZET 

15. yüzyılda Almanya’da Gutenberg tarafından matbaa bulunmuĢ ve kitap yazma ve çoğaltma 

iĢi hızlanmıĢtı. Önceden el yazması olarak tek tek yazılan kitaplar artık kalıp yazıları ile 

hızlıca çoğaltılabiliyordu. El yazması kitaplar için resim yapan ressamlar da hızla basılan 

kitaplara resim yetiĢtirme konusunda zorluk yaĢamaya baĢlamıĢlardı. Bunun üzerine resim 

alanında elle tek tek resimleme yerine bir kalıp oluĢturma ve kalıptan resimleri basarak 

çoğaltma düĢünceleri oluĢmuĢ ve bunun gerçekleĢmesi de kısa sürmüĢtü. Alman ressam 

Albert Dürer zamanın en çok kalıp yapan ve kalıplardan resim üreten ressamı olmuĢ, dini 

kitaplara, tarihi konulara, mitolojiye vb her türlü konuda kalıplar ve gravürler yapmıĢtır. 

AhĢap kalıplara ilaveten kısa sürede bakır levhalar da bürin dene aletler ile oyulmaya 

baĢkanmıĢ ve yüksek baskı tekniği ile resimler çoğaltılabilmiĢtir. Avrupa’da Rönesans 

Döneminden 20. yüzyıla kadar tarihi yer ve olaylar, mitolojik öyküler, dini konular ve 

portrelerin yanı sıra Ģehirler, sosyal konular ve tarihi yapılar da belgesel niteliğinde gravür 

resimlerde yer almıĢtır. 

17.ve 18. yüzyıllarda gravür resimleme iĢi belgesel resim alanında en geçerli sanat dalı olmuĢ, 

Avrupa’da bu tekniği öğrenen ressamlar gidebildikleri her yerin görüntüsünü taslaklara çizmiĢ 

ve kendi yaĢadıkları yerdeki atölyelerinde gravür kalıplarına aktarmıĢlardı. Bu kalıplardan 

basılan resimler o yüzyılların tüm görsel belleği olmuĢlardır. Aynı süreç içerisinde Fransa’dan 

çok sayıda ressam, haritacı, kaĢif ve doğa bilimci Anadolu’ya gelmiĢtir. Bunlar Anadolu ve 

etrafındaki yerlerde bulunan tarihi yapıları, kaleleri, hamamları, kılık kıyafetleri, Ģehirleri ve 

sosyal yaĢamı defterlerine çizerek ya da detaylarını yazılı anlatarak geri dönmüĢler ve 

Paris’teki atölyelerde bu çizimleri gravür resimlere dönüĢtürmüĢlerdir. Anadolu coğrafyasına 

ait bu gravür resimler zamana ait tek belgesel görseller olmuĢtur.  

Türkiye’de ilk gravür yapım iĢi Sanayi Nefise Mektebinde baĢlanmıĢ, sonra Ankara, Ġzmir 

gibi büyük illere ulaĢmıĢtır. 1995 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim Bölümü’nde de doğu bölgelerine ait ilk gravür atölyesi kurulmuĢ ve 2005 

yılından itibaren Bölgede yer alan önemli tarihi yerlerin belgesel türünde gravür resimleri 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. 2007-2015 yılları arasında da Ani ġehrindeki yapıların gravür 

resimleri yapılmıĢtır. Ani Ģehrinde yer alan Selçuklu Kervansarayı bir düzine öğretim elemanı 

ve öğrenci tarafından yerinde izlenmiĢ, günümüz görünümü ile eskizleri alınmıĢ ve atölye 

ortamında kalıplara aktarılarak gravür teknikleri ile resim haline getirilmiĢlerdir. Bu teknikler 

arasında yapıları doğal renklerinde gösterecek düzeyde olan renkli gravür teknikleri de 

kullanılmıĢtır. Bu yöntemler; 1) Asitli oyma elde edilen iki kalıptan oluĢan renkli gravür 

resimleme yöntemi ve 2) tek ahĢap kalıptan aĢamalı olarak elde edilen renkli gravür 
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resimleme yöntemleridir. Bu renkli gravür yöntemleri ile Ani Kervansarayı’na ait dört adet 

gravür resim konu kapsamında yer alacaktır. Konu içinde gravür resimler incelenecek ve 

resimsel olarak yorumlanacaktır. Bu resimlerin de önemli yapıların günümüze ait görüntüleri 

gravür resimleme sayesinde tarihe belge olarak kalacak ve sonraki zamanlarda günümüze ait 

bilgiler taĢıyacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Belge, Renkli Gravür, Ani, Kervansaray. 

 

EXPRESSION OF THE SELJUK CARAVANSARAA IN ANI WITH COLOR 

ENGRAVING PICTURES WITHIN THE SCOPE OF DOCUMENTARY 

ENGRAVING 

 

ABSTRACT 

In the 15th century, Gutenberg found the printing press in Germany, and the work of writing 

and copying books accelerated. Books, previously written individually as manuscripts, could 

now be quickly reproduced with pattern writing. Painters who painted for manuscript books 

also began to have difficulties in raising pictures for books that were quickly printed. 

Thereupon, the ideas of creating a mold and printing the pictures from the mold instead of 

painting one by one by hand in the field of painting arose, and it took a short time to realize 

this. German painter Albert Dürer became the most mold maker and painter of the time, and 

he made molds and engravings on religious books, historical subjects, mythology, etc. In 

addition to the wooden molds, copper plates were also carved with burine-like tools in a short 

time and pictures could be reproduced with high printing technique. In Europe, from the 

Renaissance Period to the 20th century, historical places and events, mythological stories, 

religious subjects and portraits, as well as cities, social subjects and historical buildings, were 

included in the documentary engravings. 

In the 17th and 18th centuries, the engraving painting became the most valid art form in the 

field of documentary painting, and the painters who learned this technique in Europe drew the 

images of everywhere they could go and transferred them to the engraving patterns in their 

workshops. The pictures printed from these patterns became the visual memory of those 

centuries. In the same period, many painters, cartographers, explorers and naturalists from 

France came to Anatolia. They returned by drawing the historical structures, castles, baths, 

costumes, cities and social life in Anatolia and the surrounding areas in their notebooks or by 

describing the details in writing, and they turned these drawings into engraving paintings in 

the workshops in Paris. These engravings of Anatolian geography have been the only 

documentary images of the time. 

The first engraving work in Turkey started at the Sanayi Nefise School, and then it reached 

big cities such as Ankara and Ġzmir. In 1995, the first engraving workshop belonging to the 

eastern regions was established in Erzurum Atatürk University Fine Arts Faculty Painting 

Department, and since 2005, documentary engravings of important historical places in the 

region have been started to be made. Engraving pictures of the buildings in the city of Ani 

were made between 2007 and 2015. The Seljuk Caravanserai in the city of Ani was watched 

on-site by a dozen instructors and students, sketches of today's appearance were taken and 

transferred to molds in the workshop environment and turned into pictures with engraving 

techniques. Among these techniques, colored engraving techniques were used to show the 

structures in their natural colors. These methods are; 1) The color engraving illustration 

method consisting of two molds obtained from acid engraving and 2) the color engraving 

illustration methods obtained gradually from a single wooden mold. With these colored 
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engraving methods, four engravings of Ani Caravanserai will be included in the scope of the 

subject. Engraved images will be examined and interpreted pictorially within the subject. The 

images of important buildings in these paintings will remain as documents in history thanks to 

the engraving illustration and they will carry information about today's time in the future. 

Keywords: Document, Color Engraving, Ani, Caravanserai. 

 

GİRİŞ: GRAVÜR 

Gravür kelime manası olarak oyarak çukurlar ve tümsekler oluĢturmak olarak bilinir. Gravür 

resim yaparken Ģu iĢlemler sırası ile yerine getirilir:  

1) Sanatçı önce çalıĢmak istediği bir tasarım, resim, taslak hazırlar. 

2) Sonra tasarımın aktarılacağı ve oyma iĢleminin yapılacağı yüzeyi düz olan ahĢap, plastik 

veya metal levha gibi bir nesne hazırlanır.  

3) Sanatçı tasarımını karbon kağıdı veya bir Ģekilde çalıĢacağı levhaya aktarır. 

4) Sanatçı oyma aletleri sayesinde ilk olarak resimde beyaz kalması gereken yerler kalıptan 

oyarak çıkartır. 

5) Kalıp çinko metalinden ise levhanın yüzeyi vernikle kaplanır ve sonra çizilerek aĢamalı 

asitleme iĢleminden geçirilir. Yüzeydeki tasarıma ait yerler asit tarafından çukurlaĢtırılır.  

6) El ile oya veya asitleme yolu ile çukurlar elde etme iĢlemleri tamamlanır. 

7) Sonra sanatçı baskı yapacağı rengin boyasını hazırlar. 

8) Kalıp el aletleri ile oyulduysa ve yüksek baskı olacaksa hazırlanan boya merdane ile 

yüzeye sürülür. Böylece oyulmayan yüksekte kalan yerler boya alır. ÇukurlaĢan yerler boya 

almaz, baskıda da kağıdın beyazı olarak kalırlar.  

9) Kalıp asitleme yolu oyulduysa ve çukur baskı olacaksa hazırlanan boya ragle gibi yarı sert 

yarı yumuĢak bir plastik malzeme ile yüzeyi tamamına yedirilerek sürülür. Çukurlar boya ile 

dolunca tarlatan ya da gazete ile yüzeyde kalan boyalar silinerek alınır. Geride sadece resmi 

oluĢturacak olan çukurlardaki boyalar kalır.  

9) Yüksek baskı için kalıp pres makinasının tablasına yerleĢtirilir. Bristol veya baskıya uygun 

kağıt getirilerek üzerine yatırılır.  

10) Çukur baskıda da kalıp silindikten sonra baskı presinin üzerine yerleĢtirilir. Suda bir 

miktar bekletilerek ıslatılan gravür kağıdının üzerindeki su gazete kâğıdı ile alınarak pres 

tablasındaki kalıbın üzerine yatırılır.  

11) Her iki teknik için de bu aĢamada aynı iĢlem yapılır. Kalıp ve üzerindeki kağıt birlikte 

presten geçirilir ve kalıptaki resme ait boya kağıda geçmiĢ olur.  

12) Pres manikasından geçtikten sonra kalıptaki boya kağıda aktarılmıĢ olur.  

Baskı iĢlemi tamamlandıktan sonra ortaya çıkan resme gravür resim denir. Sanatçı istere bir 

adet de basabilir, isterse çok sayıda da baskı alır. Her baskının sol alt köĢesine o baskının 

kaçıncı olduğu ve o baskıdan toplamda kaç adet basıldığı yazılır.  

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Gravür ve Belgesel Gravürün Tarihi 

Gravür 15. yüzyılda Almanya’da matbaanın bulunuĢu ile geliĢmiĢ ve bir sanat dalı olmuĢtur. 

Gutenberg tarafından matbaanın bulunuĢu sayesinde el yazması kitapların yerini matbaa ile 
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hızla basılan ve çoğaltılan kitaplar almıĢtı. Bu hıza ressamların el ile resim yapmaları artık 

yetiĢemiyordu. Bu ihtiyaç üzerine ressamlar farklı iĢlerde kullanılan ahĢap oyma iĢini alarak 

resim sanatı için de kullanmayı denemiĢlerdi. Bu ressamlardan en tanınmıĢı olan Albert 

Dürer’dir. Dürer yüzlerce sayıda farklı konularda resimleri ahĢap kalıplardan baskı yaparak 

binlerce sayıda resim elde etmeye baĢlamıĢtı. 15.yüzyılın son yarısı ve 16.yüzyılın tamamı 

boyunca Dürer’in geliĢtirdiği ahĢap kalıba resim oyarak bundan resim çoğaltma yöntemini 

kullanmıĢ, matbaanın kitap hızına yetiĢilmiĢti. Dürer devrinin en çok kalıp yapan ve baskı 

yolu ile resim üreten sanatçısı olmuĢ, dini kitaplara, tarihi konulara, mitolojiye vb her türlü 

konuda kalıplar ve gravürler yapmıĢtır. 

AhĢap kalıplarla resim çoğaltma iĢi devam ederken diğer bir kalıp malzemesi olan bakır 

levhalar da oyulmaya baĢlanmıĢtı. Burin denen çelikten yapma oyma uçları ile bakır levhanın 

düz yüzeyi tasarıma uygun olarak oyulabiliyor, tümseğine boya verilerek kağıtlara baskı 

resimleri yapılabiliyordu. Artık kitap baskılarının hızına yetiĢilmiĢti. Hatta kitapların dıĢında 

sanatçılar piyasadan da sipariĢler alıyorlardı. Bu sipariĢlerde tarihi yerlerin görüntülerinin 

gravür resimlemesi iĢi de yer alıyordu. Tarihi yerlerin dıĢında önemli olaylar, mitolojik 

öyküler, dini konular, portreler, Ģehirler ve sosyal konularda belgesel türde gravür resimlerde 

yer almaya baĢlamıĢtı. Önemli kiĢiler gravür ile portrelerini yaptırıyor ve çok sayıda 

bastırıyor, sonradan gelenler o kiĢiyi gravürdeki portresinden hatırlayabiliyordu.  

Belgesel türünde yapılan gravürler üzerlerindeki konuları, mekanları onlarca yıl, hatta 

yüzlerce yıl sonraya taĢıyan yegane görsel kaynaklar olmuĢtur. Bir yüzyıl öce bir kentin 

görünümünü öğrenmek için en geçerli kaynak belge türünde yapılan gravür resimlerdi. Belge 

türündeki gravür resimler en geçerli görsel tanıktılar. 16. 17.ve 18. yüzyıllarda da belgesel 

resim türünde gravür resimleme iĢi alanında en geçerli sanat dalı olmuĢ, Avrupa’da bu tekniği 

öğrenen ressamlar gidebildikleri her yerin görüntüsünü taslaklara çizmiĢ ve kendi yaĢadıkları 

yerdeki atölyelerinde gravür kalıplarına aktarmıĢlardı. 

Bu yüzyıllarda Fransa’dan çok sayıda ressam, haritacı, kaĢif ve doğa bilimci dünyanın bir çok 

yerine gittikleri gibi Anadolu’ya da gelmiĢlerdi. Bunlar Anadolu ve etrafındaki yerlerde 

bulunan tarihi yapıları, kaleleri, hamamları, kılık kıyafetleri, Ģehirleri ve sosyal yaĢamı ya 

defterlerine çizerek ya detaylarını yazarak ya da eskiz türünde çizerek kaydetmiĢlerdir. Paris’e 

döndüklerinde atölyelerde bu çizimleri gravür resimlere dönüĢtürmüĢlerdir. Anadolu 

coğrafyasına ait bu gravür resimler zamana ait tek belgesel görseller olmuĢtur. Zamanla 

Osmanlı Devleti de bu gravürlerden yararlanmıĢtır. 1995 yılında T.C. Kültür Bakanlığı faklı 

kaynaklarda yer alan Anadolu, Ġstanbul, kılık kıyafet konularında yüzlerce gravür resmi bir 

araya getirerek 7 cilt halinde yayımlamıĢtır. Gümümüzde halen o dönem tarihinin görsel 

özelliklerine bu belgesel gravürlerden yola çıkılarak ulaĢılmaktadır. 

Türkiye’de ilk gravür yapım iĢi Sanayi Nefise Mektebinde 20. yüzyılın baĢlarında denk 

düĢmüĢtür. Sonraları Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde, Ġstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar 

Akademisinde, Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde ve EskiĢehir Anadolu Üniversitesinde 

baskı resim atölyeleri açılmıĢtır. 1995 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Resim Bölümü’nde Mustafa Küçüköner tarafından doğudaki ilk gravür atölyesi 

kurulmuĢtur. Bu atölyede 2005 yılından itibaren Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan önemli 

tarihi yerlerin belgesel türünde gravür resimleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu yerlerden biri de 

Kars Ġl’ine bağlı olan Ani ġehri’dir. Ani Ģehrinde yer alan bütün yapılar bir düzine öğretim 

elemanı ve öğrenci tarafından yerinde izlenmiĢ, kağıtlara etüt ve çizimleri yapılmıĢtır. 2007-

2015 yılları arasında konu ile ilgili belgesel türünde 300’e yakın gravür resim üretilmiĢtir. 

Bunlardan en önemlileri kuĢkusuz Selçuklu Dönemi yapıları olmuĢtur. 

Ani ġehrindeki Selçuklu yapılarının günümüz görünümlerinin gravür resimleri yapılmıĢtır. 

Gezilerde yapılan etüt ve çizimler ve foto kayıtlardan yararlanılarak bu görünümler atölye 
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ortamında kalıplara aktarılarak gravür teknikleri ile resim haline getirilmiĢlerdir. Bu 

yapılardan biri Ani Selçuklu Kervansarayı’dır. Kervansarayın günümüz görünümlerinden 

yararlanarak belge türünde gravür resimler yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada bu gravürlerden 4 tanesi 

yer alacak ve sanatsal açıdan değerlendirilecektir. Ayrıca gravürlerde kullanılan teknik de 

analiz edilecektir. Ani Kervansarayı gravürlerinde kullanılan renkli gravür yöntemleri 

Ģunlardır: 

1.2. Tek Ahşap Kalıptan Aşamalı Oyma Yolu ile Elde Edilen Renkli Gravür Resimleme 

Yöntemi 

Bu tekniğe aĢamalı renkli ahĢap baskı da denmektedir. Ġlk kez ünlü Ġspanyol sanatçı Pablo 

Picasso tarafından uygulanmıĢtır. AĢamalı renkli yüksek baskıda tek bir kalıpla çok sayıda 

renk katmanı yapılabilmektedir. Önce tasarım ahĢap kalıbın yüzeyine aktarılır. Sonra oyma 

aletleri ile beyaz kalması gereken yerler oyularak tahtadan çıkartılır. Kullanılacak olan renkte 

boya hazırlanır ve merdane ile yüzeye sürülür. Sanatçının belirlediği sayıda kağıda bu 

Ģamadan açık bir renk ile baskı alınır. Ġkinci aĢamada bu sefer açık renk kalacak yerler 

kalıptan oyularak çıkartılır ve bir sonraki renk merdane ile kalıbın geri kalan yüzeylerine 

sürülür. Bir önceki aĢamada basılan açık renk Kağıtların üzerinde görülebilmektedir. Bir 

sonraki renk merdane ile yüzeye sürülür ve aynı kağıtlara sırası ile baskı yapılır. Ġki renk ile 

renk arası genelde aĢamalı renkli yüksek baskı yapılabilir. Ancak her aĢamada kalıp oyularak 

eksildiği için resim de son aĢamada artık neredeyse kaybolur ve kalıbın da iĢlevi bitmiĢ olur.  

1.3. Asitli Oyma ile Elde Edilen İki Kalıptan Oluşan Renkli Gravür Resimleme Yöntemi 

Ġki Kalıplı Renkli Metal Baskı Tekniğinde ise iki adet kalıp kullanılır. Sanatçı tasarımını sıcak 

renk ve soğuk renk uygulamasına göre ikiye ayırır, her bir renk grubu için birer adet kalıp 

hazırlar. Sıcak grup renkler için ayrılan kalıbın üzerinde sıcak tonların olması için asitleme 

iĢlemi yapılır. Soğuk renk grubu için de bir baĢka kalıp ayarlar ve asitleme iĢlemi yapılır. Her 

iki kalıbın da asitleme iĢlemi tamamlandıktan sonra boya verme aĢamasına geçilir. Önce ilk 

kalıba sıcak tondaki renk yüklenir ve yüzeyde kalan fazla boya tarlatan ile silinerek yüzeyden 

alınır. Sonra ikinci kalıba soğuk tondaki renk yüklenir ve yüzeyde kalan fazla boya tarlatan ile 

silinerek yüzeyden alınır. Bu sırada baskı alınacak olan gravür kağıdı bir küvetin içinde suya 

yatırılır ve en az yarım saat suda kalması sağlanır.  

Üzerlerindeki fazla boyaları alınan kalıplar sıra ile pres makinasına götürülür. Önce sıcak renk 

olan kalıp pres makinasının tablasına yerleĢtirilir. Küvetteki gravür kağıdı çıkartılarak gazete 

kağıtları ile yüzeylerindeki su çekilir. Kağıt yeterince ıslanmıĢ ve içindeki lifleri baskıyı daha 

iyi alabilme kıvamına getirilmiĢtir. Kağıt tabladaki kalıbın üzerine yatırılır. Kalıp ve kağıt 

birlikte presten geçirilmiĢ, ilk renk kağıda basılmıĢtır. Kağıt kalıbın üzerinden bir ucundan 

tutularak kaldırılır ama geride kalan bir miktarı pres silindirinin altında tutulur. Böylece 

kağıdın yeri sabit kalmıĢ olur. Baskısı alınan ilk kalıp tabladan alınır ve aynı yere bu sefer de 

soğuk renk ile harlanmıĢ olan ikinci kalıp yerleĢtirilir. Bir ucu havada olan kağıt kalıbın 

üzerine örtülür ve bu sefer de pres ters tarafa çevrilir. Soğuk renk tonları da aynı kağıda 

geçmiĢ olur.  

Baskı aĢamasında önce basılan sıcak rengin üzerine gelen soğuk renk birbiri ile karıĢır. Bazı 

alanlarda sadece sıcak renk görülür. Bazı alanlarda ise sadece soğuk renk. Bazı alanlarda ise 

iki rengin karıĢımından oluĢan ara renkler ve ara tonlar görülür.  

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR: ANİ KERVANSARAYINA AİT BELGESEL 

TÜRDE YAPILMIŞ RENKLİ GRAVÜR RESİMLER 

AraĢtırma ve Bulgular bölümünde Ani Kervansarayından bahsedilecek ve Kervansarayla ilgili 

yapılmıĢ renkli gravür resimlere yer verilecektir. Gravür resimler sanatsal açıdan incelenecek, 

teknik açıdan değerlendirmeler yapılacaktır.  
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2.1. Ani Kervansarayı 

Ani Kervansarayı Selçuklu Döneminde yapılmıĢtır. Kaynaklarda XII. yüzyılın baĢlarında 

yapıldığı yazılmaktadır. Yüzlerce yıl ticaret kervanlarına ve yolculara hizmet etmiĢtir. 

Selçuklu Devleti hâkimiyeti altına aldığı yerlerde çeĢitli vasıflarda mimari yapılar yapıyordu. 

“Ani’nin Selçuklular tarafından fethinden sonra yaptırılan cami, kervansaray, türbe, saray, 

külliye, çarĢı, hamam, çeĢme, köprü ve diğer mimarlık eserleri, Türklerin Anadolu ve 

Balkanlardaki etkinliklerinin ilk örneği olduğu için çok büyük bir önem taĢımaktadır (Belli, 

2014, 36)”.  

Ani Kervansarayı ihtiĢamlı ve dekoratif bir taç kapıya sahiptir. Ön cephe duvarında iki renkte 

taĢlar kullanılmıĢ, kapı üzerindeki desenler de bu renk farklılığı ile rahatça örülebilmiĢtir. 

“Ani Ören yerinde merkezi bir konumda yer alan Selçuklu Kervansarayının XII. yüzyılın 

baĢlarında yapıldığı bilinmektedir. Yöreye ait sarımtırak renklerdeki taĢlarla yapılan binada 

Selçuklu Dönemine ait süslemeler ve düzgün bir taĢ iĢçiliği de görülmektedir.” (Küçüköner. 

2016, 303) 

 

 

Görsel 1. Derya Hazır, “Kervansaray GiriĢi (Ana Binanın Doğu Cephesi)”, 2015, Ġki Kalıplı Renkli Metal 

Baskı, 30x37 cm. 
 

Görsel 1’de Ani Kervansarayının doğuya bakan cephesi görülmektedir. Kervansarayın 

oldukça heybetli olan bu cephesi aynı zamanda Ġpekyolu üzerinde doğudan gelen 

kervansarayların uzaktan görmelerini de kolaylaĢtırıyordu. Kervanlar ve insanlar yaklaĢtıkça 

taç kapı daha da büyüyor ve cazibesi artıyordu. Kervansaraya gelenler bu heybetten oldukça 

çok etkileniyorlardı. “Kazanç beklentilerinin dıĢındaki bu tür yapılar, esas amaçları hizmete 

yönelik olduğu kadar devletin taĢradaki imajının somutlaĢan unsurları olmuĢtur (Çaycı, 2017, 

100). Bu kapı aynı zamanda Selçuklu Devletinin gücünün de göstergesi idi.  

Bu gravür resimde iki farklı kalıp kullanılmıĢ ve asitli oyma tekniği ile resim çalıĢılmıĢtır. 

Kervansarayın kendi yapısında da olan sıcak ve soğuk renk taĢ yapısı iki farklı kalıbın 

yapılıĢını kolaylaĢtırmıĢtır. Hem sıcak hem de soğuk renkli alanlar için iki kalıp 

hazırlanmıĢtır. Önce sıcak renkli kalıba görüntünün ilgili alanları aktarılmıĢ ve kalıbın 

asitleme iĢlemi yapılmıĢtır. Sonra soğuk renk olacak kalıba da resimdeki soğuk alanlar 
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aktarılmıĢ ve asitleme iĢlemi yapılmıĢtır. Asitleme iĢlemleri bittikten soran her kalına kendi 

rengi yüklenmiĢ ve fazla boyalar yüzeyden silinmiĢtir.  Önce sıcak renkli kalıp pres 

makinasının tablasına yatırılarak üzerine kağıt örtülmüĢ ve presten geçirilmiĢtir. Kağıt olduğu 

yerde bir ucu havada iken ikinci kalıp da yerine koyulmuĢ ve presten geçirilmiĢtir. Baskı 

iĢlemi tamamlandığında iki renk karıĢımı zengin tonlarda görüntü ortaya çıkmıĢ ve belgesel 

türde gravür resim tamamlanmıĢtır.   

Selçuklu Döneminde yapılan kervansaraylar dünya ülkelerinde de tanınmaya baĢlamıĢtı. Öyle 

ki çevre Devletlerde ve kültürlerde Selçuklu tarzı yapılar yapılıyor, süslemelerde 

bulunuluyordu. “XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu üslubu, bilindiği gibi, tüm Anadolu, 

Kafkasya, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Mısır ve Ġran mimari ve güzel sanatların tüm 

alanlarında etkili olmuĢ ve kendini hissettirmiĢtir” (Gündoğdu, 2009, 125).  

 

Görsel 2. Habip Yalçınkaya, “Ani Kervansarayı”, 2010, AhĢap Baskı. 50x35cm. 

Görsel 2’de Habip Yalçınkaya’ya ait aĢamalı renkli yüksek baskı tekniği ile yapılmıĢ olan Ani 

Kervansarayı” adlı gravür resim görülmektedir. Bu resimde Kervansarayın arka tarafı yer alır. 

Ön cephenin sağlam duruĢunun aksine bu tarafta duvarların çoğu yıkılmıĢ olarak 

gözlemlenmektedir. Yapının en yüksek yeri olan kubbesi ve onu taĢıyan ayakları halen 

sağlam görülmektedir. Bu kubbeli ve sütunlu yapı Kervansaray yapılmadan önce de orada 

olan bir kiliseye aitti. Selçuklular Ani ġehri’ni aldıklarında duvarları yıkık olan bu kiliseyi 

Kervansarayın yapımında bitiĢik bir konuma almıĢlar ve böylece korumuĢlardır.  

AĢamalı ve renkli yüksek baskı tekniği ile yapılan bu gravür resimde kalıp olarak kontrplak 

tahtası kullanılmıĢtır. Kontrplak tahtasının yanlama olan liflerinin izleri resimde de 

görülebilmektedir. Sanatçı Ani gezisi sırasında aynı açıdan kağıt üzerine çalıĢacağı mekanın 

eskizin i almıĢ, renkler için de foto kayıtlar yapmıĢtır. Sonra Erzurum’da atölye ortamında 

çizimi kontrplak kalıba aktarmıĢtır. Önce beyaz alanları oyma aletleri ile oyarak kalıptan 

çıkartmıĢ ve ilk renk olan açık pembe rengi merdane ile yüksekte kalan yerler sürmüĢtür. 

Üzerine de kağıt koyarak presten geçirmiĢ ve ilk aĢamayı tamamlamıĢtır. Sonra pembe 
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kalacak yerleri de kalıptan oyarak çıkartmıĢ, yüzeye açık kahverengi yükleyerek aynı 

kağıtların üzerine basmıĢtır. Bu aĢama bittikten sonra sanatçı bu sefer açık kahverengi kalması 

gereken yerleri kalıptan oyarak atmıĢtır. Geride kalan yüksek alanlara kiremit kahve rengi 

yükleyerek aynı kağıtlara baskı almıĢtır. Bu aĢamada tamamlanmıĢ kağıtlar kurumaya 

bırakılmıĢtır. bu sırada resimde kahverengi kalması gereken yerler de kalıp üzerinde oyularak 

çıkartılmıĢtır. Geri kalan yerlere siyah renk yüklenerek aynı kağıtlara baskıları alınmıĢtır.  

Siyah renk resmin tamamlayıcı unsurudur. Resmin tamamlandığını gösterir. Siyah renkten 

sonra sanatçı alt kısımda kalan yerlerde tekrar oymalar yapmıĢ ve haki yeĢil rengi sadece bu 

bölgede kalıba yükleyerek kağıtlara basmıĢtır. ÇalıĢma tamamlanmıĢ ve Kervansarayın 

arkasında kalan bu yapı aslına uygun renk ve biçimde belge türünde resmedilmiĢtir.  

 

 

Görsel 3. Derya Hazır, “Ani Kervansarayı BirleĢim Yeri”, 2015, Ġki Kalıplı Renkli Gravür Baskı, 40x30 cm.  
 

Görsel 3’te Derya Hazır’a ait “Ani Kervansarayı BirleĢim Yeri” adlı gravür resim 

görülmektedir. Bu resimde Görsel 1’de yer alan ön cephe ile Görsel 2’de yer alan arka yapı 

arasındaki birleĢim yeri açıkça görülebilmektedir. Düz duvar Ģeklindeki karĢı cephe kiliseye 

ait bir duvardır. Havariler Kilisesi de denen yapının üzerinde kiliselerde görülen süsleme ve 

yazılar yer almaktadır. Duvara bitiĢik olan kemer Ģeklindeki yapı ise Selçuklu tarzını 

göstermektedir. Bu kemer yapının üzerinde Kervansaraya ait süslemeler mevcuttur.  

Ġki faklı medeniyetin ve kültürün bir buluĢma noktası olan bu görüntü Selçuklu Devletinin 

geçmiĢ uygarlıklara sahip çıktığının da göstergesidir. Özellikle kervansaraylara önem 

verilmiĢ, doğu ile batının birleĢtiği noktalara dönüĢtürülmüĢlerdir. “Bu yollar ve Tebriz 

üzerinden gelen yollar Ani’ye uğrayarak buradan Kars-Erzurum hattıyla Trabzon’a 

ulaĢıyordu. AnlaĢılacağı üzere, Türkistan’dan (Orta Asya) geçerek batıya devam eden 

kollarının önemli bir kısmı Ani ile bağlantılıdır (Belli, 2014, s:13). 

International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022

www.discoveranatolia.org 936



 

Görsel 4. Nuh BoztaĢ, “Ani Kervansarayı Tavanı”, 2009, AĢamalı Renkli AhĢap Baskı Resim, 35x50 cm. 

Görsel 4’te Nuh BoztaĢ tarafından yapılmıĢ “Ani Kervansarayı Tavanı” adlı gravür resim 

görülmektedir. Resimde görülen tavandaki süsleme ve desenler tamamen Selçuklu Dönemine 

aittir. Günümüzde tavandaki desenler bozulmamıĢ olarak görülebilmektedir. Resimde sol ve 

sağ alt köĢelerden baĢlayan iki adet kemer yukarı gittikçe ortaya yaklaĢmakta ve tanda tam 

ortada buluĢmaktadırlar. “Kubbe ve yarım kubbe geçiĢlerindeki mukarnas dolgular, tavandaki 

renkli taĢ süslemeler, halat örgülü sivri kemerli kapı silmesi ve iki yandaki üçgen niĢler, bu 

yapının Selçuklu etkisi altında yapılmıĢ olduğunu gösterir.” (Gündoğdu, 2009, 99). 

AĢamalı renkli yüksek baskı tekniği ile yapılan bu resimde kalıp olarak kontrplak malzeme 

kullanılmıĢtır. Sanatçı Ani gezisi boyunca alanda eskiz çalıĢmıĢ ve atölye ortamında bu 

eskizden yararlanarak tasarımını hazırlamıĢtır. Tasarımı kontrplak yüzeyine aktardıktan sonra 

resimde beyaz kalacak yerleri oyma aletleri ile oyarak kalıptan çıkartmıĢtır. Bu beyaz alanlar 

genelde resimde ıĢığın girdiği alt bölgelerde ve ıĢığın yansıdığı duvar bölmelerinde rahatça 

görülebilmektedir. Sonra yüzeye açık mavi renk yüklenerek kağıtlara basılmıĢtır. Bu 

aĢamadan sonra resimde açık mavi kalacak yerler kalıp üzerinden oyularak çıkartılmıĢtır. Geri 

kalan tümsek alanlara merdane ile çok açık tondaki krem kahverengi karıĢımı olan boya 

sürülmüĢ ve bir önceki aĢamada baskı yapılan kağıtlardaki aynı görüntünün üzerine 

basılmıĢtır. Bu aĢamada tamamlandıktan sonra aynı iĢlem diğer renkler için de tekrarlanmıĢ 

ve en son en koyu tonu oluĢturan koyu bordo renk basılarak çalıĢma tamamlanmıĢtır.  

SONUÇ 

“Belgesel Gravür Kapsamında Ani ġehrindeki Selçuklu Kervansarayının Renkli Gravür 

Resimler ile Anlatımı” adlı bu çalıĢma Türk gravür sanatında belgeselciliği ve Ani ġehrinde 

bulunan ve renkli baskı teknikleri ile gravür resimleri yapılan Selçuklu Kervansarayını konu 

edinmek üzere kaleme alınmıĢtır. Literatür taramaları yapılmıĢ, konuyla ilgili tarihi ve 

tanımsal bilgilere ulaĢılmıĢtır. Kervansaray ile ilgili yapılan gravürlerden konu ile ilgili 

olanları seçilerek çalıĢmada değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın GiriĢ bölümünde gravür kelime manası olarak tarif edilmiĢ, gravür yapımının 

aĢamaları anlatılmıĢtır. Kavramsal Çerçeve bölümünde gravür sanatının tarihine yer verilmiĢ, 

belgesel gravür sanatının çıkıĢ sebepleri ve olumlu yönleri konu içinde anlatılmıĢtır. Ardından 

çalıĢmada yer alan gravürlerin yapıldığı tek ahĢap kalıptan aĢamalı oyma yolu ile elde edilen 

renkli gravür resimleme yöntemi ve asitli oyma ile elde edilen iki kalıptan oluĢan renkli 

gravür resimleme yöntemi tarif edilmiĢtir.  
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AraĢtırma ve Bulgular bölümünde önce Ani Kervansarayının tarihi ve mimari özelliklerinden 

kısaca bahsedilmiĢ ve örnek görseller anlatılmıĢtır. Görsel 1’de yer alan sanatçı Derya 

Hazır’ın iki kalıplı renkli metal baskı tekniği ile 2015 yılında yaptığı “Kervansaray GiriĢi 

(Ana Binanın Doğu Cephesi)” adlı çalıĢmaya ait gravür resim sanatsal açıdan ve teknik açıdan 

ele alınarak değerlendirilmiĢtir. Ġkinci olarak sanatçı Habip Yalçınkaya’nın aĢamalı renkli 

yüksek baskı tekniği ile 2010 yılında yaptığı “Ani Kervansarayı” adlı çalıĢmaya ait gravür 

resim sanatsal açıdan ve teknik açıdan ele alınarak değerlendirilmiĢtir. Üçüncü sırada sanatçı 

Derya Hazır’ın iki kalıplı renkli metal baskı tekniği ile 2015 yılında yaptığı “Ani 

Kervansarayı BirleĢim Yeri” adlı ikinci çalıĢmasına ait gravür resim sanatsal açıdan ve teknik 

açıdan ele alınarak değerlendirilmiĢtir. Dördüncü olarak da sanatçı Nuh BoztaĢ’ın aĢamalı 

renkli yüksek baskı tekniği ile 2009 yılında yaptığı “Ani Kervansarayı Tavanı” adlı 

çalıĢmasına ait gravür resim sanatsal açıdan ve teknik açıdan ele alınarak değerlendirilmiĢtir. 

Yapılan inceleme, değerlendirme ve yorumlarda görülmüĢtür ki Ani Kervansarayı Türk 

sanatçılar tarafından renkli gravür teknikleri ile resmedilebilmiĢtir. Hem aĢamalı renkli 

yüksek baskı tekniği ve hem iki kalıplı renkli metal baskı tekniği Ani Kervansarayının 

belgesel türde resmedilmesini kolaylaĢtırmıĢtır. Bu iki tekniğin belgesel tür gravür sanatında 

kullanımı göstermiĢtir ki yapının görünen formu bu teknikler sayesinde birebir verilebilmekte, 

kültürel detaylar renkli ve doğru iĢlenebilmekte, yapının mimari özellikleri olduğu gibi 

anlatılabilmektedir.  

Sonuç olarak denebilir ki aĢamalı renkli yüksek baskı tekniği ve iki kalıplı renkli metal baskı 

tekniği ile yapılan bu gravürler Ani Kervansarayının belgesel türde resmedilmesini ve gelecek 

kuĢaklara aktarılmasını sağlayabilmiĢtir. Bu çalıĢmadan yola çıkarak aĢamalı renkli yüksek 

baskı tekniği ve iki kalıplı renkli metal baskı tekniği ile Türkiye’mizin bütün bölgelerinde 

bulunan tarihi açıdan önemli, kültürel bakımdan değerli yapıların gravürleri yapılabilir ve 

tarihe miras olarak bırakılabilir.  
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ÖZET 

Diş hekimliği meslek kaynaklı hastalıklara yakalanma olasılığı yüksek olan sağlık 

mesleklerinden biridir. Diş hekimliğinin doğası gereği mesleki uygulamalar hasta üzerine 

gerçekleştirilirken işlemin birebir olarak klinisyen tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Ancak gerek ağız içerisinde uygulama gerçekleştirilecek bölgelere ulaşmanın zorluğu, 

gerekse bu bölgelerin uygulama esnasında sürekli görüş açısında tutulması çabası klinisyenin 

uygulama esnasında anatomik duruşa aykırı ve statik postürde uzun süreler geçirmesini 

gerektirir. Bunun sonucunda da özellikle omurgada istenmeyen deformitelerin oluşması 

zaman içerisinde kaçınılmaz bir hal alır. Yapılan çalışmalarda diğer sağlık durumlarının da 

eşlik ettiği kas iskelet sistemi hastalıkları diş hekimlerinde en çok boyun, omuz, el, kol, bilek 

ve bel ağrısı olarak kendini göstermektedir. Diş hekimleri tarafından gerçekleştirilen fizik 

tedavi ziyaretlerinin %30 ila %50`sinde majör şikayet boyun ağrısıdır. Temel şikayet olarak 

omurga ve üst ekstremite tutulumları kendini gösterirken bu durumdan meslek icrası sırasında 

sabit pozisyonlarda uzun süreli duruşlar, tekrarlayan hareketler ve uzun çalışma sürelerine 

bağlı geliştirilen sedanter yaşam tarzı sorumlu tutulabilmektedir. Normal bir oturma 

pozisyonuna eşlik eden 45 derecelik bir baş lateral fleksiyonu bile vücudun ağırlık merkezinin 

yer değiştirmesi sonucunda boyun kasları üzerine aşırı yükler bindirebilmektedir. Bu durum 

sabit duruşta daha uzun süreler devam ederse kuvvetin etki ettiği bölge yaralanmaya daha da 

açık hale gelecektir. Ayrıca böyle bir durumda omurgayı bölgesel olarak değerlendirmek de 

bir hata olacaktır. Çünkü belirli bir pivot noktaya uzun süreli uygulanan kuvvet kinetik zincir 

üzerinden yansıyan mekanizmalarla tüm omurgaya etki edecektir. Kayropraktik mesleği de 

özellikle omurga ve omurga kaynaklı kas iskelet sistemi bozukluklarında problemin 

belirlenmesi, tedavisi ve önlenmesinden sorumlu olan bir sağlık meslek grubudur. Bu 

doğrultuda kayropraktik diş hekimlerinin karşı karşıya kaldığı fiziksel problemlerin önlenmesi 

ve tedavi edilmesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye`de de yer edinmelidir. Gerek diş 

hekimlerine özel uygulama esnasında karşılaştıkları fiziksel güçlükleri ortadan kaldıracak 

ergonomik gereçlerin tasarlanmasında gerekse zaten hali hazırda oluşmuş olan kas iskelet 

sistemi hastalıklarının tedavi edilmesinde ve tekrarlamasının önlenmesinde kayropraktik 

mesleğinin katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda kayropraktik bakış açısı altında 

diş hekimlerinin meslek kaynaklı edindikleri kas iskelet sistemi bozukları derlenerek bunlara 

çözüm önerileri sunulabilir. Türkiye`de kendine yeni yeni yer edinen kayropraktik mesleği bu 

sorunlara çeşitli çözüm önerileri sunmanın yanında hastalıkların önlenmesinde tedbir 

niteliğinde tavsiyeler verebilir. 

Anahtar Kelimeler; Kayropraktik, Postür, Ergonomi, Meslek hastalıkları 
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MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISORDERS IN DENTISTS WITH 

CHIROPRACTIC PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

Dentistry is one of the health professions that is likely to suffer from profession-related 

diseases. Due to the nature of dentistry, professional practices are carried out on the patient 

and the procedure must be performed one-to-one by the clinician. However, both the 

difficulty of reaching the areas to be applied in the mouth and the effort to keep these areas in 

constant visibility during the application require the clinician to spend a long time in a static 

posture contrary to the anatomical posture during the application. As a result, the occurrence 

of unwanted deformities, especially in the spine, becomes inevitable over time. 

Musculoskeletal system diseases, which are accompanied by other health conditions, manifest 

themselves as neck, shoulder, hand, arm, wrist and back pain in dentists. In 30% to 50% of 

physical therapy visits performed by dentists, the major complaint is neck pain. While spinal 

and upper extremity involvements manifest themselves as the main complaints, this situation 

can be held responsible for long-term postures in fixed positions during the performance of 

the profession, repetitive movements and sedentary lifestyle developed due to long working 

times. Even a 45-degree head lateral flexion accompanying a normal sitting position can place 

excessive loads on the neck muscles as a result of the displacement of the body's center of 

gravity. If this situation continues for longer periods in a fixed posture, the area affected by 

the force will still be more vulnerable to injury. It would also be a mistake to evaluate the 

spine regionally in such a case. Because the force applied to a certain pivot point for a long 

time will affect the entire backbone with the mechanisms reflected through the kinetic chain. 

The chiropractic profession is also a group of health professionals who are responsible for the 

identification, treatment and prevention of the problem, especially in the case of 

musculoskeletal disorders originating from the spine and spine. In this direction, chiropractic 

should have a place in Turkey as well as all over the world in the prevention and treatment of 

physical problems faced by dentists. It is thought that the chiropractic profession will 

contribute to the design of ergonomic equipment that will eliminate the physical difficulties 

they encounter during the special application for dentists and to the treatment and prevention 

of recurrence of musculoskeletal system diseases that have already occurred. In this direction, 

under the perspective of chiropractic, the musculoskeletal system disorders acquired by 

dentists due to their profession can be compiled and solutions can be offered. The chiropractic 

profession, which has just gained a place for itself in Turkey, can offer various solutions to 

these problems as well as give precautionary recommendations in the prevention of diseases. 

Keywords; Chiropractic, Posture, Ergonomics, Occupational Diseases 
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GİRİŞ 

Ortalama mesai sürelerinde çalışan bir diş hekimi gününün çoğunu sahip olduğu çalışma 

ekipmanına göre oturarak veya ayakta tedavi prosedürlerini uygularken geçirir. Oturur 

pozisyonda vücut ağırlığının çoğunu oturma ekipmanı kompanse etse de hastanın ağız 

içerisinde uygulama prosedürlerini gerçekleştirmek için çoğu kez açılı pozisyonlarda sabit 

kalınması gereklidir. Genellikle bel hafifçe bükülmüş, boyun aşağı doğru eğilmiş, kollar 90 

dereceye yakın açılarda fleksiyona getirilmiş şekilde bir postür oluşturulur. Yapılan 

incelemeler sırasında uygulama esnasında ortaya çıkan en belirgin bulgunun gövde fleksiyonu 

ve gövde lateral fleksiyonu yönlerinde 20`şer derecelik açının var olduğudur (Pejcić ve ark., 

2016). 

Bu durum diş hekimlerinin mesleki uygulamaya ve alışkanlıklara bağlı kas-iskelet sistemi 

yaralanmaları ile karşı karşıya kalma oranını arttırmaktadır. Leggat ve arkadaşlarının yazmış 

oldukları derleme çalışması ile diş hekimlerin sıklıkla farklı maruziyetlere bağlı edinsel 

mesleki hastalıklara yakalandığı ancak bunlardan kas-iskelet sistemi bozukluklarının tedavi 

edilebilir ve önlenebilir olduğu yönünde çalışmaların bulunduğunu ortaya koymuşlardır 

(Leggat ark., 2007). Lindfors ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş olduğu bir diğer çalışma 945 

diş hekimi, diş hijyenisti ve diş hemşiresi üzerinde tarama gerçekleştirmiş olup bunların 

%81`inde üst ekstremite kas iskelet sistemi bozukluğu bulunduğunu ortaya koymuşlardır 

(Lindfors ve ark., 2006). Bunlar ve buna benzer farklı çalışmalar incelendiğinde inceleme 

yapılan grubun demografik özelliklerine göre diş hekimlerde %64 ila %93 oranlarında kas-

iskelet sistemi problemlerinin görüldüğü bilgisine ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu çalışmaların 

verilerine göre en sık etkilenen bölgeler %19,8 ila %85 görülme sıklığı ile boyun, %20 ila 

%65 görülme sıklığı ile omuzlar ve %36,3 ila %60,1 görülme sıklığı ile sırt ve bel bölgesidir 

(Huppert ve ark., 2021).  

Sorunların görülme oranının bu denli yüksek oluşu akıllara hangi önlemlerin alınarak 

problemler ortaya çıkmadan oluşum mekanizması önlenebilir sorularını getirmektedir. Bu 

doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde, gerçekleştirilmiş olan karşılaştırmalı 

çalışmaların ve geçmiş dönem uygulamalarının incelenmesinin bazı sorulara yanıtlar 

oluşturabileceği düşünülmektedir. Tarihçe olarak incelendiğinde 20. yüzyılın 5. dekatından 

sonra diş hekimleri hastalarını öncesinde daha sık tercih edilen hastanın oturduğu pozisyonda 

tedavi etme tekniğinden uzaklaşarak hastayı yatırarak tedavi etme prosedürlerini kullanmaya 

başlamışlardır. Ancak bu gelişme klinisyenlerin uygulama esnasında ayakta durma 

alışkanlığından uzaklaşarak oturarak tedavi girişimlerini gerçekleştirmelerini daha yaygın 

hale getirmeye başlamıştır (Schön ve Kimmel. 1968). Ancak 2016 yılında gerçekleştirilen bir 

çalışma sadece oturarak veya sadece ayakta çalışan diş hekimlerinin gün içerisinde farklı 

zaman dilimlerinde bazen oturarak bazen de ayakta çalışan diş hekimlerine göre daha fazla 

bel ağrısı bildirdiklerini ortaya koymuştur (Pejcić ve ark., 2016). Sadece diş hekimleri 

üzerinde değil farklı popülasyonlar üzerinde gerçekleştirilen ergonomi odaklı çalışmaların da 

birçoğunun ortak görüşü, gün boyu yapılan fiziksel kuvvet gerektiren veya gerektirmeyen tüm 
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işlerde uzun süreli sabit bir pozisyonda durmanın özellikle omurga ve çevresindeki çoğu 

anatomik yapıyı fiziksel stres altına soktuğu yönündedir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Diş hekiminin uygulama esnasındaki duruşu, özellikle dört elle çalışma stilinin benimsenmesi 

nedeniyle ortostatik duruştan oturur duruşa doğru evrilmiştir. Günümüzde farklı derecelerde 

kullanılan iki postür olanağı ile karşılaşılmakta olup bunlar ortostatik ve oturur pozisyondaki 

duruştur. Uygulamada, birçok diş hekiminin alışkanlıkları, çalışma rutinleri ve kötü 

tasarlanmış iş istasyonları nedeniyle yanlış duruşlarda çalıştıkları sıklıkla gözlemlenmektedir 

(EDSAC, 2004).  

Çalışma Ortamına Uyum ve Nötral Duruş 

Ġnsan vücudunun uyum sınırları gözetilerek gerçekleştirilebilecek çalışma planı “ISO 

Standard 11226 Ergonomics - Evaluations of static operating postures” kılavuzunda 

tanımlanmıştır. Bu duruş tipi diş hekimleri için de tavsiye edilir ve dengeli veya nötr duruş 

olarak adlandırılır. Tüm bu koşullar, diş hekiminin ergonomi alanındaki bilgi eksikliğinden ve 

insan vücudunun uyum sınırlarının olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu sınırların ötesinde, diş hekimleri meslek hastalığı riskine maruz 

kalmaktadır. "ISO Standardı 11226 Ergonomi - Statik çalışma duruşlarının değerlendirilmesi" 

kılavuzunda açıklanan duruş, diş hekimleri için tavsiye edilir ve dengeli veya nötr duruş 

olarak adlandırılır. Dengeli veya nötr duruş, doğru çalışma duruşu için bir referans noktasıdır 

ve klinik eylemlerin tüm aşamalarında uygulama koşullarının dayattığı sınırlar içinde 

tutulması önerilir. Bu, insan vücudunun hareket-motor fizyolojisini dikkate alan doğal, 

zorlamasız, stressiz ve simetrik bir oturma duruşudur. Nötr duruş, diş hekimliği pratiğinin 

ihtiyaçlarına göre uyarlanmış genel ergonomik çalışmaların sonucudur. Bu duruş minimal kas 

kasılmalarına ve yine minimal gerilemelere maruz bıraktığından dolayı rahattır, stabildir ve 

simetriktir. Tüm vücut segmentlerinin ve eklemlerinin stabilizasyonuna olanak sağlar ve 

postüral denge için belirleyici unsurdur. Dengeli veya nötr duruş, risksiz bir kullanım için her 

biri nötr sınırlara sahip farklı vücut bölümlerinin karmaşık bir şekilde konumlandırılmasının 

sonucudur (EDSAC, 2004; Larbi ve ark., 2012).  

Nötral duruşun belli başlı özellikleri ilk olarak düz bir vücut ve vücut simetrine uyum 

sağlamayarak başlar. Sırtın “C” şeklinde yuvarlanmasından kaçınılmalıdır. Gövdenin öne 

fleksiyonuna maksimum 20 derece izin verilmektedir. Daha büyük açılarda bir öne eğim, 

lateral fleksiyon ve gövde rotasyonu kontrendikedir. Başın öne fleksiyonu maksimum 20-25 

derece aralığında olmalıdır. Kollar vücut boyunca yerleştirilmiş, Kollar omuzdan 10 derece 

kadar öne yuvarlanmış ve ön kollar yatay çizgide 25 dereceye kadar kaldırılarak açılanmıştır. 

Dizler 105 ila 110 derecede bir açı ile konumlanmış olmalıdır. Kalça ekleminin serbest bir 

pozisyonda olduğuna emin olunmalı ve bacaklar arasındaki açının 45 derece civarında olması 

teşvik edilmelidir (Hokwerda, 2004).  
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Diş Hekimlerinin Duruş Alışkanlıkları 

Marklin ve Cherney tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen bir çalışma diş hekimlerinin 

çalışma prosedürlerini video ortamında kayıt altına almış ve sonrasında kayıtlar analiz 

edilmiştir. Çalışma esnasında klinisyenlerin %78 ila %66 oranında oturur pozisyonda 

oldukları ve bu süre boyunca toplam zamanın en az %50 sinde 30 derece ve üzerinde gövde 

fleksiyonu gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. 4 saatlik inceleme boyunca klinisyenlerin 

zamanın yüzde 85'inde boyunlarını en az 30 derece fleksiyona getirdikleri tespit edilmiştir 

(Marklin ve ark., 2005). 

Bruyne ve arkadaşları gerçekleştirmiş oldukları bir çalışmada 25 katılımcının farklı oturaklar 

üzerinde gerçekleştirdikleri bir uygulama prosedürü esnasında M. Splenius Capitis, M. 

Sternocleidomastoideus, M. Trapezius Pars Descendens ve M. Trapezius Pars Ascendens'in 

kas aktivitesi yüzey elektromiyografisi kullanılarak ölçerek servikotorasik bölge üzerine etki 

edip etmediğini araştırmışlardır. Ancak çalışma sonucunda tabure tipi değişiminin bu kasların 

aktivitesi üzerinde herhangi bir fark yaratmadığını görmüşlerdir (Bruyne ve ark., 2021).  

Yousef ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş oldukları bir diğer çalışma 300 kişilik diş hekimliği 

öğrencilerinden oluşan bir popülasyonun %50`ten fazlasının hasta pozisyonlama ve kendi 

postürlerini koruma konusunda hatalı alışkanlıklar geliştirmiş oldukları tespit edilmiştir 

(Yousef ve ark., 2009).  Yine benzer şekilde Taraneh ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş 

oldukları bir diğer çalışma diş hekimliği öğrencilerinin kas iskelet sistemi sakatlanmlarına 

elverişliliklerini değerlendirmiş ve çalışma sonunda öğrencilerin çoğunluğunun (%66) kas-

iskelet sistemi hastalıkları geliştirmek için orta ve yüksek risk seviyesinde olduğunu ortaya 

koymuşlardır (Taraneh ve ark., 2016). Ayrıca Ambarwati ve arkadaşlarının 2018 yılında 

gerçekleştirmiş oldukları bir diğer çalışma da postür analizi esnasında riskli gruba dahil edilen 

klinisyenlerin kas-iskelet sistemi hastalıklarına maruz kalma oranlarının %55,53 olduğunu 

ortaya koymuşlardır (Ambarwati ve ark., 2018).  

Ratzon ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş oldukları bir diğer çalışma 60 diş hekiminin oturarak 

veya pozisyon değiştirerek çalışma alışkanlıklarını incelemiş ve çalışmanın sonucunda 

oturarak çalışmanın bel ağrısı ile ilişkilendirilebilir olduğu sonucuna varmışlardır (Ratzon ve 

ark., 2001). Park ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş olduğu bir diğer çalışma diş heklimlerinin 

bölgesel olarak hangi yaralanmalara daha açık olduğunu analiz etmiş ve alt sırt, boyun ve bel 

bölgelerinin en yüksek risk altındaki bölgeler olduğunu ifade etmişlerdir (Park ve ark., 2015).  

Farklı zamanlarda farklı popülasyonlar üzerine ve farklı araştırmacılar tarafından 

gerçekleştirilen çalışmaların da gösterdiği şekli ile diş hekimleri meslek kaynaklı kas-iskelet 

sistemi hastalıklarına yakalanma oranı yüksek olan meslek gruplarından biridir. Çalışmaların 

çoğu alt sırt, bel ve boyun bölgesinde sorunların oluşacağı sonucunu vurgulamaktadır. Ayrıca 

elde edilen veriler ve hastalık oranı hiç de azımsanacak seviyede değildir. Gruplar arası 

karşılaştırmalı çalışmaların gösterdiği üzere esas problem sürekli olarak postürel açılanmalara 

maruz kalmak olsa da klinisyenin sabit postürde ve özellikle oturarak uzun süre çalışma 
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alışkanlıkları daha yüksek risk faktörleri ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu sebeple 

klinisyenlerin ergonomik koşulları düzenlenirken hem ayakta hem de oturarak çalışmaya izin 

verecek ekipmanlara sahip olması ve çalışma şekillerini belirli aralıklarla gün içerisinde sık 

sık  değiştirmeleri bir öneri olarak sunulabilir.  

Kayropraktik Bakış Açısı ile Değerlendirme ve Çözüm Önerileri 

Mesleki tartışma platformlarında Diş hekimi hasta sayısı fazla olan kayropraktik uzmanlarının 

ortak görüşü, bu hastaların aynı yaralanma modellerini ve mekanizmalarını gösterme 

eğiliminde oldukları yönündedir. Bu durum rahatlıkla klinisyenlerin gün boyu duruş 

alışkanlıkları ve kronik kas yaralanmaları ile ilişkilendirilebilir. Nötral duruş olarak 

tanımlanan standardın dışında gerçekleştirilen her hareket vücudun ağırlık merkezini 

değiştirecektir. Bunun yanına bir de uzun süreli postürel alışkanlıklar eklenirse kas, bağ, 

eklem gibi yapılarda çok kullanmaya bağlı yaralanmaların oluşması kaçınılmazdır.  

Teorik olarak; Daha önceki başlıklarda bahsedilen boynun 45 derece civarında fleksiyonu ile 

şekillenmiş bir duruş alışkanlığı bir süre boyunca boynun arka kaslarının kullanımına ve 

sonrasında ortaya çıkan yorgunluğa eşlik eden enerji krizi ile çeşitli kompansasyon 

mekanizmalarına yol açacaktır. Boyun arka kasları yorulup hareketi devam ettiremez konuma 

geldiğinde tonüsü korumak için boynun ön rotasyonel kasları devreye girerek kontralateral 

tarafta kontraksiyon yaratmak suretiyle ekstansör grubu kompanse etmeye başlayacaklardır. 

Bu durum da vertebral eklemler üzerinde aşırı fiziksel bir yük oluşturarak disfonksiyonel 

bozuklukların oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu konuda yapılan bir çalışmada, diş 

hekimleri bir önceki yıla göre boyun semptomlarının %26 ila %73 arttığı bildirilmiştir (Morse 

ve ark., 2010). 

Diş hekimleri yaygın bir şikayet, iş gününün yarısında başlayan boyun ağrısı ve bununla 

ilişkili baş ağrılarıdır. Bu şikayet genellikle statik postür ve bir üst servikal segmentin bir alt 

sevikal segment üzerinde posteriora kuvvet uygulaması sonucunda posterior kasların 

gerilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Servikal bölgenin manipülatif müdahaleler kullanılarak 

disfonsiyonunun düzeltilmesi tipik olarak ağrının azalmasına ve ani hareket açıklığının 

artmasına neden olur. 

Bir diş hekimi rotasyonda ve hafifçe öne eğilmiş konumda otururken, lomber erektör spina 

kasları tamamen devreye girer. Bu da bel bölgesi omurlarının üzerine uzun süreli fiziksel stres 

binmesine bağlı olarak disfonksiyonların gelişmesine neden olabilir. Ayrıca bel bölgesi 

ağrıları çoğu masa başı oturan çalışan grubunun temel problemlerinden biridir. Ancak diş 

hekimlerinin bu rotasyon ilaveli daha dik açılı oturuş pozisyonu oturma ve ayakta durma 

pozisyonlarına kıyasla lomber lordozda ve sakral tiltte daha fazla azalmaya neden olabilir. Bu 

da spinopelvik dengesizliğe ve sonucunda daha şiddetli bir sonuç olan bel ağrısına neden 

olabilmektedir (Cho ve ark., 2005).  

Kayropraktik bakış açısı ile ilk yapılması gereken koruyucu önlemlerin problem ortaya 

çıkmadan alınmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda ergonomik düzenlemeler ve eğitimler majör 
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rol oynamaktadır. Koruyucu basamağın ikinci adımı ise risk altındaki kas gruplarını 

yaralanmadan önce esnetmek ve güçlendirmek ile ilişkilidir. Mutlak olarak adaptasyon 

kabiliyeti arttırılmış bir kasın yaralanma ihtimali çok daha düşük olacaktır.  

Ancak yaralanma zaten halihazırda ortaya çıkmışsa o zaman çoğu durumda tedavi, vertebral 

eklemler arasında kronik olarak spazm yaşayan servikal kas sisteminde esnekliği geri 

kazanmak için kayropraktik manipülasyon ve fizik tedaviden oluşur. Yaş grubu itibariyla hala 

genç hastaların kaslarındaki esneklik nedeniyle, önemli ölçüde daha yüksek bir iyileşme 

prognozu görülmektedir. Buna karşılık, nispeten yaşlı diş hekimleri, omurganın dejeneratif 

bozukluklarına daha fazla sahip olabilmekte ve bu durum iyileşmelerini zorlaştırabilmektedir.   

Manipülatif tedavinin yanında uygulanabilecek olan farklı tekniklerde elektrik stimülasyonu 

ve ultrason inflamasyonu azaltabilir ve sorunlu yapılara kan akışını hızlandırabilir. Ayrıca 

tetik noktalar üzerinde termal ultrason uygulaması tetik noktanın sertliğini azaltabilir Drapper 

ve ark., 2010; Benjaboonyanupap ve ark., 2015). Pasif germeler ve Propriyoseptif 

Nöromusküler Fasilitasyon uygulamları da spazma uğramış kaslarda rahatlama ve ağrı 

sağaltımında kullanılabilecek güvenli yöntemlerdir.  

Egzersiz odaklı yaklaşımlarda stabilizasyonu sağlayacak ana kas gruplarından olan özellikle 

boyun ve üst torakal bölge ekstansörlerinin güçlendirilmesi gövde stabilizasyonun 

sağlanmasında aktif rol oynayabilir. Bunun yanında uzun süreli kompansatuar görev gören 

sternokleidomastoid kaslarına gerçekleştirilen germeler de rahatlatıcı ve dinlendirici nitelikte 

olabilir. Uzun süreli öne eğilme postüründe sürekli aktif çalışan lomber bölge ekstansör 

kaslarına gerçekleştirilecek esnetmeler de kalıcı olumsuz postürel değişikliklerin 

önlenmesinde etkili olabilecektir. Tüm bunların yanında özellikle çalışma esnasında 

kullanılabilecek sakroiliak ve abdominal bölge korseleri hem güçsüz gövde kaslarına destek 

olarak hem de klinisyeni normal anatomik duruş sınırlarında tutmaya zorlayarak koruyucu bir 

önlem olarak işlev görebilir. Bu noktada korse kullanımının bir alışkanlık haline gelerek 

kasların daha da güçsüzleşmesinin önlenmesi adına hastanın düzenli takibinin yapılması önem 

arz edecektir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak; kayropraktik mesleği özellikle Türkiye`de yeni gelişen bir meslek olarak 

kendini göstermektedir. Bununla birlikte diş hekimliği meslek profesyonellerinin maruz 

kalmış oldukları meslek etkileşimleri kas-iskelet sistemi hastalıklarında bir çözüm olarak 

sunulabilecektir. Dünyada mesleğin bu başlık altında kullanımı yaygın olup Türkiye`de de 

aktif olarak yaşanan bu soruna çözüm önerileri sunulmasında rol üstlendikleri taktirde hem 

sağlık meslek camiasına hem de halk sağlığına katkı sağlama olanağı bulacaklardır. Gerekli 

önlemlerin alınması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi adına bu iki meslek grubunu bir 

araya getiren akademik çalışmaların planlanarak gerçekleştirilebilecek uygulamaların ne denli 

efektif olabileceğinin sorgulanması gereklidir.  
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ÖZET 

Tarih öncesinden günümüze insanlar yaşamlarını sürdürmek için barınmaya ihtiyaç 

duymuştur. Barınmaya yönelik, doğal ve beşeri faktörlerin etkisiyle yapı kavramı ortaya 

çıkmıştır. Yapı bulunduğu döneme ve bölgeye göre farklılık göstermektedir. İlk yerleşimler 

mağara yapısı olmakla beraber zamanla ev kavramı oluşmuştur. Yer şekilleri, iklim, malzeme, 

sosyal–ekonomik duruma göre farklı formlarda evler üretilmiştir. Aynı zamanda etnik, din ve 

tarihi unsurlarda evlerin formlarını şekillendirmiştir. Bu faktörler evlerin formlarını etkilediği 

gibi plan ve cephe kurgusunu da etkilemiştir. Gerek plan gerekse cephe uyumunda parça-

bütün ilişkisinin sağlanmasında çeşitli tasarım yaklaşımları olmuştur. Tasarım 

yaklaşımlarından biri de orandır. Evrende doğal veya yapay birçok varlıkta bir ölçü ve oran 

vardır. Doğadaki bitki, hayvan, meyve, sanat eserlerinde ve birçok mimari eserde bu oran 

altın oran şeklindedir. Mimari yapılarda oran plan ve cephe kurgusuna simetri, düzen, ritim ve 

uyum olarak yansımıştır. Bu yaklaşımların çoğunda altın orana yakın değerlerde elde 

edilmiştir. Geçmişten günümüze oran kullanımı devam etmektedir. Geçmişe bakıldığında 

geleneksel mimari dokuda da oran önemli bir tasarım öğesidir. Ülkemizde de farklı 

geleneksel mimari dokular mevcuttur. Bu dokulardan biri de Şanlıurfa geleneksel evleridir. 

Çalışma kapsamında Şanlıurfa geleneksel evlerinde avlu cephelerini oluşturan kapı, pencere, 

kemer açıklığı ve eyvan elemanlarının kendi içindeki boyutlarda oran yaklaşımı incelenmiştir. 

Avlu cepheleri cephe elemanın en boy oranları, toplam yüzey alandaki doluluk boşluk oranı, 

tüm cepheler birbirleriyle kıyaslanarak oranları ve oranlardaki sapma değerleri tespit 

edilmiştir. Şanlıurfa geleneksel ev avlu cephelerindeki düzen ortaya koyulmuş ve etkili olan 

faktörler belirlenmiştir. Evlerde kullanılan oran iklim, sosyo-kültürel yapı, işlev, malzeme, 

simetri, düzen, uyum ve ritim oluşumuyla ilişkilidir.  Evlerin kuzey ve güney cephelerindeki 

oranın iklimle ilişkili olduğu, doğu ve batı cephelerindeki oranın işlevle, cephe 

elemanlarındaki genel oranın malzemeyle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Sosyo- kültürel 

yapıdan dolayı avlulu dışa kapalı evler tasarlanmıştır. Bu faktör hem planı hem de cepheyi 

dolayısıyla cephe elemanlarını etkilemiştir. Restorasyonu tamamlanmamış tescilli yapılarda 

veya geleneksel dokuda yeni inşa edilecek evlerde elde edilen tespitlere dikkat edilerek 

yapılması oldukça önem arz etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Şanlıurfa geleneksel ev, cephe, oran, altın oran 
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FACADES IN SANLIURFA TRADITIONAL HOUSES 

PROPORTIONAL ANALYSIS OF ELEMENTS 

ABSTRACT 

From prehistoric times to the present, people have needed shelter to survive. The concept of 

building has emerged with the effect of natural and human factors for shelter. The building differs 

according to the period and region in which it is located. Although the first settlements were cave 

structures, the concept of a house was formed over time. Houses in different forms were produced 

according to landforms, climate, materials, and social-economic status. At the same time, it has 

shaped the forms of houses in ethnic, religious and historical elements. These factors affect the 

forms of the houses as well as the plan and façade setup. There have been various design 

approaches in ensuring the part-whole relationship in both plan and facade harmony. One of the 

design approaches is proportion. There is a measure and proportion in many natural or artificial 

beings in the universe. This ratio is the golden ratio in plants, animals, fruits, works of art and 

many architectural works in nature. In architectural structures, the ratio is reflected in the plan and 

façade setup as symmetry, order, rhythm and harmony. In most of these approaches, values close 

to the golden ratio were obtained. The use of ratios continues from past to present. In retrospect, 

proportion is also an important design element in traditional architectural texture. There are also 

different traditional architectural textures in our country. One of these textures is the traditional 

houses of Şanlıurfa. Within the scope of the study, the ratio approach of the interior dimensions of 

the door, window, arch opening and iwan elements that form the courtyard facades of Şanlıurfa 

traditional houses has been examined. The aspect ratios of the facade elements of the courtyard 

facades, the occupancy-to-space ratio in the total surface area, the ratios of all facades and the 

deviation values in the ratios were determined. The layout of Şanlıurfa traditional house courtyard 

facades has been revealed and the effective factors have been determined. The ratio used in 

houses is related to climate, socio-cultural structure, function, material, symmetry, order, harmony 

and rhythm formation. It has been determined that the ratio of the north and south facades of the 

houses is related to the climate, the ratio of the east and west facades is related to the function, and 

the general ratio of the facade elements is related to the material. Due to the socio-cultural 

structure, closed houses with courtyards were designed. This factor affected both the plan and the 

façade, and therefore the façade elements. It is very important to pay attention to the 

determinations obtained in the registered buildings whose restoration has not been completed or in 

the houses to be built in the traditional texture. 

Keywords: Şanlıurfa traditional house, facade, oran, golden ratio 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca insanlar barınma ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaçlarını farklı şekilde gidermiş ve 

zamanla konut kavramı ortaya çıkmıştır. Konut, bulunduğu bölgenin sosyokültürel, ekonomik 

yapısına uygun iklim ve malzemeye göre farklı formlarda oluşan, insanın doğal ortam 

üzerinde bıraktığı izlerdir. Konutların gruplaşmasıyla yerleşmeler meydana gelmektedir. 

Yerleşmeleri oluşturan konutların şekillenmesinde doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Yer 

şekilleri, iklim ve kullanılan malzeme doğal faktörleri; sosyal–ekonomik ve plan özellikleri 

beşeri faktörleri oluşturmaktadır. Bu faktörlerin etkisi ile bulunduğu yere adapte bir şekilde 

tasarlanan konutlar çeşitlilik göstermektedir. Aynı zamanda etnik, tarihi ve psikolojik unsurlar 

da konutların çeşitli formlar almasında etkili olmaktadır (Güzel 2013). 

Bulunduğu bölgeye göre değişkenlik gösteren Anadolu konut mimarisinde Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi Şanlıurfa geleneksel evleri önemli bir yere sahiptir. Evlerin plan şemasını ve 

cephe karakteristiğini iklim, kültürel ve dini yapı şekillendirmektedir. Karasal iklimin 
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görüldüğü il, Türkiye’nin en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip şehirlerinden biridir. Evlerde 

iklim faktöründen ötürü avlulu plan şeması kullanılmıştır. 

Evler dışa karşı gösterişsiz ancak içte pek çok bezeme ve süslemeye sahiptir. Bu bezeme ve 

süslemelerde belli bir düzen bulunmaktadır. Bu düzen çoğu zaman nesneler arasındaki oranla 

yakalanmıştır. Oranla tasarlanmış eserler güzel olarak algılanmakta ve zaman zaman kusursuz 

kabul edilmektedir. Bu eserlerin belirli bir orana göre yapıldığı bilinmese de kusursuz ve 

güzel olarak değerlendirilmektedir (Hastürk, 2014). 

Bu bağlamda çalışmada, Şanlıurfa geleneksel evlerinde avluya yönelmiş cephelerin cephe 

elemanlarının kapı, pencere ve eyvan açıklıklarındaki oranlar araştırılmıştır. Bu oranların 

oluşumundaki sosyokültürel yapı, iklimsel faktörler, topoğrafya, malzeme ve estetik kaygı 

sorgulanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bina cepheleri dışardan bakılınca binanın kimliğini yansıtan önemli bir unsurdur. Binalardaki 

cephe kurgusu bulunduğu mekan ve zamana göre değişkenlik göstermektedir. Tarih boyunca 

mimarlık farklı akımların etkisinde kalmış ve dönemin mimari akımına göre yapı planları ve 

cepheleri değişkenlik göstermiştir. Ancak her dönem birçok yapıda değişmen şey orantı 

kullanımı olmuştur. 

Oran ve Orantının Tarihsel Gelişimi 

Geçmişten günümüze orantı insanları etkileyerek sanat eserlerinde ve mimaride yer 

edinmiştir. Oran, büyüklük, nicelik ya da derece bakımından iki nesne arasında veya parça ile 

bütün arasında bulunan bağıntı olarak tanımlanabilir. Bir bütünü onun parçaları 

oluşturmaktadır. Parçaların kendi arasında veya bütün ile matematiksel ilişkisine orantı denir 

(Tunçer,1981).Oran, geometriyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. En basit düzgün geometrik 

şekiller üçgen, dörtgen, beşgen ve dairedir. 1830 öncesi mimarinin büyük çoğunluğu özellikle 

yerel mimaride orantı geometrisi çokgenlerden türetilmiştir. Ayrıca orantı geleneksel mimari 

cephe özgünlüğünün bir özelliğidir. Geometrinin netliği çizgiler, kemerler ve daireler ile 

mimari tasarıma aktarılır (Langhein,2005). Antik çağda, kendilerine has bir mimari üslup 

oluşturan Mısırlılar 3x4x5 üçgenini, 1/2, 5/8, 4/3 ve bunun gibi birçok orantıları eserlerinde 

kullanmıştır. Özelikle Grek mimarisinde çok kullanılan ve yaygınlaşan altın oranın ilk 

örnekleri o dönemde ortaya atılmıştır (Tunçer,1981). 

Altın oran, bazı doğal form ve strüktürleri matematiksel bir sayı dizini gibi modelleyen 

yöntem olarak kullanılmaktadır. Altın oranın ilk tanımlamasına bakıldığında M.Ö 3.yy da 

Euklid’in Stoikheia adlı kitabında “sıra dışı ve ortalama oran”  olarak geçmektedir. Yunan 

alfabesinde bulunan Փ (fi) simgesi ile gösterilmektedir. Altın oran bir doğru parçasında “… 

bütünün büyük parçaya oranı; büyüğün küçük parçaya oranına eşittir” (Doczi,1994) şeklinde 

tanımlanmaktadır (Arslan Selçuk ve ark. 2009) (Şekil 1).   

 

Şekil 1 Doğru parçasında altın oran ( Demir, 2015 ). 
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Doğada Oran Orantı 

Doğadaki birçok canlı cansız varlığın yapısal düzeninde bir oran orantı bulunmaktadır. 

Örneğin: Kozalak diziminde, ayçiçeğinde, ananas ve deniz kabuğunda altın oran dizilimi 

mevcuttur (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 Doğada Altın Oran Örnekleri (Omotehinwa, Ramon, 2013). 

Mimaride Oran ve Orantı 

Dünyada başyapıt olarak görülen birçok mimari eserde oran bulunmaktadır. Mimaride bazı 

stiller ve tasarımlarda altın oran, bir oran orantı aracı olarak görülmüş kütle, cephe 

tasarımında sıklıkla kullanılmıştır. Kiriş, kolon, kubbe gibi temel yapı elemanlarının 

modellemesinde ve plan, cephe, kesit gibi mimari elemanlarda altın oran bulunmaktadır 

(Arslan Selçuk ve ark. 2009). Mimarlıkta kullanılan oranlar: Aritmetik Oranlar ve geometrik 

oranlar şeklinde sınıflandırılabilir. Aritmetik Oranlar; kanon, modül, fibonacci dizisinden 

oluşmaktadır. Geometrik Oranlar ise; quadrator, triangulator, altın orandan oluşmaktadır. 

Mimarlıkta kullanılan diğer oransal düzenler; uyum, ritm ve simetridir (Tuncer, 1996). 

Mimaride kullanılan modülasyonun temelini de oran oluşturmaktadır. Bir birimin kendisi 

veya katları oranı, oranın tekrarı modülasyonu oluşturmaktadır. Oran ve modül matematiksel 

veya geometrik şekillerle mimariye yansıtılmıştır. İlk çağ Mısır mimarisiyle başlamış olup 

grek mimarisinde yaygınlaşıp Rönesans mimarisinde evrenselleşmiştir. Geçmiş dönem 

örneklerinden Roma Etrüks Tapınağı incelendiğinde ızgara-grid sistemine oturtulmuş bir 

modülasyon kullanımı söz konusu olmuştur (Tunçer, 1981) (Şekil 3). 

Ananas Kabuğunda Altın Oran                                              Nautilus’ta Altın Oran  

                               

Kozalak diziliminde Altın Oran Ayçiçeğinde Altın Oran 
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Şekil 3Roma Etrüks Tapınağı, Benevento Trajan Takı ve Capitol Severus Takı (Tunçer,1981). 

Şanlıurfa Geleneksel Evleri’nin Mimari Özellikleri 

Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. İl’in büyük bir kısmı kalkerlerle 

kaplıdır. Kolay işlenebilir yumuşak bir dokuya sahip sonra sertleşen kalkerler inşaat 

malzemesi olarak kullanılmıştır. Yöresel adı nahit olan 25cm yüksekliğindeki kalker taşı 

önemli yapı malzemelerinden biridir. Şanlıurfa’da karasal iklim görülmektedir. Kış ayları 

soğuk yaz ayları ise sıcaktır. Yeryüzü şekli, yapı malzemesi ve iklim mimarisinin 

şekillenmesinde rol almıştır. İl’in dini, sosyo-kültürel yapısı da mimariyi etkilemiştir. 

Mahremiyet olgusuyla Şanlıurfa geleneksel evleri dışa kapalı içe dönük bir şekilde 

tasarlanmıştır. 

Şanlıurfa geleneksel evleri karasal iklime uygun, geniş bir avlu etrafında dizilen yarı açık ve 

kapalı mekanlardan oluşmaktadır. Evlerde yazlık ve kışlık kullanım odaları mevcuttur. Yazlık 

kullanıma ayrılan bölümler, kuzeye yönlendirilmiş ve genellikle hava akımından 

faydalanabilmesi için iki katlı planlanmıştır. Kışlık kullanıma ayrılan bölümler, güneye 

yönlendirilmiş, kolay ısıtılabilmesi için genellikle zemin katta ve kat yüksekliği daha düşük 

olacak şekilde tasarlanmıştır (Turan, 2009) (Şekil 4). 

 

Şekil 4  Karaçizmeciler Evi ve Elçi Konağı (Koncak arşivinden 2022)  
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Şanlıurfa geleneksel evlerinin içe dönük, mahremiyete önem veren plan şemasına sahip 

olması kültürel yapıdan kaynaklanmaktadır. Büyük evlerde harem-selamlık bölümleri 

biçimindeki işlevsel ayırım bulunmaktadır. Evlerin küçük olan kısmı erkek misafirlerin 

ağırlandığı selamlık, evin büyük olan kısmı ise haremdir (Şekil 5).  

 

Şekil 5 Şahap Bakır Evi Zemin Kat Planı (Akkoyunlu’dan uyarlanmıştır, 1989). 

Avlu, eyvan, oda, ahır (develik) ve tuvaletin bulunduğu selamlık bölümünde ikinci kat 

çıkılmamaktadır. Daha geniş ve donanımlı olan haremde ise birimler avlu etrafında klimatik 

etkilerin yönlendirdiği yazlık ve kışlık kullanıma uygun planlanmıştır. Harem avlusunun 

kuzey yönünde bulunan ve cephesi güneye bakan “kış oturacağı” denilen bir eyvan ve 

yanlarında birer oda, güney yönünde ise bunun simetriği durumunda cephesi kuzeye bakan 

“yaz oturacağı” yer almaktadır (Melikoğlu 2018). 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışma Şanlıurfa eski kent yerleşkesinde bulunan tescilli evde yapılmıştır. Ev Biçakçi 

Mahallesi 262 ada 10 numaralı parselde yer almaktadır. Ev otel olarak faaliyet 

göstermektedir. Kapalı plan tipinde iki kat şeklinde tasarlanmıştır. Evin girişi sokaktaki 

kabaltından avlunun batı kanadında sağlanmaktadır.  
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Tablo 1 Numaralı Eve Ait Genel Bilgiler 

 

 

Batıya bakan kanatta iki oda mevcuttur. Cephede basık kemerli bir kapı ve bir pencere 

bulunmaktadır. Batıya bakan cephe analizi aşağıdaki gibidir (Tablo 2). 
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Tablo 2 1 Numaralı Ev Batıya Bakan Cephe Analizi 

 

Cephede altın orandan en az sapan cephe elemanı 0,200 değeriyle kapı olmuştur. 

 

Doğuya bakan kanadın zemin katında bir oda ve mutfak, birinci katında bir oda, mutfak ve 

kabaltı mevcuttur. Cephede basık kemerli bir kapı, yedi tane pencere, üç tane tepe penceresi 
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ve sonradan eklenmiş bir kapı bulunmaktadır. Doğuya bakan cephe analizi aşağıdaki gibidir 

(Tablo 3). 

Tablo 3 1 Numaralı Ev Doğuya Bakan Cephe Analizi 

 

Cephede altın orandan en az sapan cephe elemanı 0,223 değeriyle birinci katta bulunan 

pencere olmuştur. 

 

Kuzeye bakan kanatta altı oda ve iki eyvan mevcuttur. Cephede kemerli iki eyvan ve düz 

lentolu iki pencere bulunmaktadır. Kuzeye bakan cephe analizi aşağıdaki gibidir (Tablo 4). 
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Tablo 4 1 Numaralı Ev Doğuya Bakan Cephe Analizi 

 

Cephede altın orandan en az sapan cephe elemanı 0,243 değeriyle penceredir. 

 

 

Güneye bakan kanadın zemin katında eyvan, birinci katında iki oda ve bir eyvan mevcuttur. 

Cephede üç kemerli revak, kemerli eyvan ve düz lentolu altı pencere bulunmaktadır. Güneye 

bakan cephe analizi aşağıdaki gibidir (Tablo 5). 
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Tablo 5 1 Numaralı Ev Güneye  Bakan Cephe Analizi 

 

Cephede altın orandan en az sapan cephe elemanı -0,237 değeriyle Eyvan açıklığı olmuştur.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Cephe uyumunda parça-bütün ilişkisinin sağlanmasında oran önemli bir tasarım yaklaşımıdır. 

Çalışılan evin avlu doğu ve batı kanadında mekan olarak ağırlıklı bir şekilde oda 

bulunmaktadır. Bu cephelerde kapı ve pencerelerde altın orandan en az sapan değerin tespit 
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edilmesi işlevle ilişkilendirilmiştir. Güneye bakan cephede boyut olarak kapı ve pencere 

açıklığından daha büyük olan eyvan açıklığında altın orandan en az sapan değerin tespit 

edilmesi iklim ile ilişkilendirilmiştir. Şanlıurfa’nın yüksek sıcaklıkta geçen yaz aylarında 

evlerin bu mekanları hava sirkülasyonunu sağlayarak serinlemek için, kışın ise güneşten daha 

çok faydalanmak için kullanılmıştır. Evin cephe elemanlarının çoğunda “2,…” oranı  

kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu oran 25 cm yüksekliğindeki kalker taşından 

kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda cephe elemanlarının cephede tekrar ettiği görülmüştür. Bu 

simetri, düzen, uyum ve ritim oluşumundan ötürüdür. 
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