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OSMANLI KIBRISI’NDA SEYYİDLERİN AİLEVİ İLİŞKİLERİNE 

 GENEL BİR BAKIŞ (18. YY.) 

Doç. Dr. Ümit GÜLER  

Orcid ID: 0000-0002-0828-4197 

Batman Üni. İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi ABD 

ÖZET 

Ailevi ilişkiler İslam-Osmanlı kültüründe umumiyetle mahrem bir alan olarak telakki 

edildiğinden aile içi ilişkiler ve sorunlara dair detaylı bilgiler mümkün olduğunca mahkemeye 

yansıtılmamaya gayret edildiği söylenebilir. Söz konusu olan zümre seyyidler gibi toplumca 

saygı duyulan, üzerlerinde manevi ağırlık ve sorumluluk olan özel bir toplumsal zümre olunca 

bu mahremiyetin daha çok önem arz ettiği söylenebilir. Bununla birlikte sicillerde seyyidlerin 

ailevi ilişkilerine dair dikkate değer bazı görünümlerin elde edilebildiğini ifade edebiliriz. 

Bilhassa boşanma gibi hukuki nitelikli eylemler seyyidlerin ailevi ilişkilerine dair önemli bazı 

bilgiler sunabilmektedir. Bu çalışma ile 18. yüzyıl Kıbrıs şeriyye sicillerinden hareketle 

Osmanlı Kıbrısı’ndaki seyyidlerin ailevi ilişkilerine ışık tutulması hedeflenmiştir. Mevzu 

şimdiye kadar herhangi bir araştırmaya konu edilmemiş olup bu çalışma, Kıbrıs seyyidleri 

üzerine başlattığımız bir dizi çalışmanın elde edilen ilk veri ve bulgularını yansıtmaktadır. 

Döneme ait Kıbrıs kadı sicillerinde, seyyidlerin ailevi ilişkilerine dair en fazla malumatın 

boşanma hadiseleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Taraflar bu bağlamda muhalea akitlerini kadı 

nezdinde tescil ettirmek için mahkemeye müracaat etmişlerdir. Muhalea akdinin tescili ile 

ileride ortaya çıkması muhtemel olan ihtilafların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Zira bu 

dönemdeki kimi seyyidlerin bu minvalde ihtilaf yaşadıkları ve meselenin çözümü için 

mahkemeye başvurdukları gözlenmiştir. Bu müracaatlar ilgili dönemdeki seyyid ailelerine 

dair dikkate değer görünümler sunabilmiştir. Boşanma hadiselerindeki taraflara bakıldığında 

erkeklerin genelde seyyid oldukları gözlenmekle birlikte çok sayıda kadının da seyyid olduğu 

gözlenmiştir. Ancak döneme ait belgeler kadınların seyyidliklerini erkeklerinki kadar net 

biçimde yansıtmadığı söylenebilir. Zira birçok belgede kadınların baba isminde seyyidlik 

unvanı olmakla birlikte kendi isminde bu unvana yer verilmediği olmuştur. Dolayısıyla 

kadınlardaki bu unvanın titiz biçimde zikredilmemiş olması seyyide/şerifelerin net biçimde 

tespitini zorlaştırmaktadır. Ancak yine de çok sayıda şerife ve az da olsa seyyide unvanının 

belgelerde geçtiği bu bağlamda ifade edilmelidir. Seyyidliğe işaret eden bu unvanlar 

vasıtasıyla seyyid ve şerifelerin kendi grupları dışındaki kişilerle de evlilik kurabildikleri 

gözlenmiştir. Bir diğer ifadeyle Osmanlı Kıbrısı’ndaki seyyidlerin sadece kendileri gibi 

seyyid olanlarla değil diğer toplumsal gruplarda yer alan sıradan insanlarla da evlilik 

kurdukları anlaşılmıştır. Bu da seyyidlerin topluma kapalı bir sosyal grup olmadıklarını ortaya 

koymaktadır. 

İlgili dönemde seyyidler arasında meydana gelen boşanma hadiselerine bakıldığında muhalea 

akdi tescil edilmemişse, ya da bir başka ifadeyle akdi ispatlayan bir belge mevcut değilse 

taraflar arasında az da olsa mehir ve nafaka gibi hususlarda ihtilaflar ortaya çıkıp mahkemeye 

yansıyabildiği olmuştur. Sicil kayıtlarına yansıyan ifadelerden taraflar arasında bu gibi 

ihtilaflar vaki olduğunda kendilerine muslihun denilen bazı kimselerin arabuluculuk yaparak 

onları uzlaştırdıkları da gözlenmiştir. Bu bakımdan muslihun uygulamasının seyyidlerin aile 

hayatında olumlu bir rol oynadığı ifade edilebilir. Zira bu sayede taraflar arasındaki kimi 
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ihtilaflar mahkemeye yansımadan ve dolayısıyla gereğinden fazla büyümeden ve ifşa 

edilmeden çözümlenebilmiştir. Seyyidlerin de bu konuda özel bir gayret içerisinde oldukları 

söylenebilir. Zira döneme ait belgeler, seyyidlerin mümkün mertebe ailevi meselelerini 

mahkemeye taşımadıklarına işaret etmiştir. Muhalea belgelerindeki nispi fazlalık da bir 

boşanma akdi olan muhaleanın tesciline ve ileride bu konuda ortaya çıkabilecek ihtilafları 

önlemeye dönük bir eylemdir. Bunun yanı sıra az da olsa bu çerçevede bazı ihtilafların 

yaşandığı gözlenmiştir. Kimi kadınlar boşanma sonrası eski kocalarından mehir ve nafaka 

gibi bazı hakları talepte bulundukları olmuştur. Ancak genelde bu iddiaların gerçeğe muvafık 

olmadığı tanıklar vasıtasıyla ispatlanmamıştır. Bu çerçevede haklı çıkanların genelde 

seyyidler olduğu söylenebilir. Ayrıca kimi belgeler bu dönemde muhalea akitleri 

gerçekleştirilirken bu hukuki işleme tanık tutulduğuna da işaret etmektedir. Dolayısıyla bu 

dönemde muhalea akitleri mahkeme nezdinde tescil ettirilmekle birlikte bu işleme tanık 

tutulduğu da söylenebilir. Böylelikle taraflar arasındaki ihtilaf hallerinde hüccet temini imkânı 

oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Sosyal Tarih, Osmanlı Kıbrısı, Seyyidler, Aile 

 

 

AN OVERVIEW OF THE FAMILY RELATIONS OF SAYYIDS 

IN OTTOMAN CYPRUS (18TH CENTURY) 

 

SUMMARY 

Since familial relations were generally regarded as a private sphere in Islamic-Ottoman 

culture, it can be said that detailed information about family relations and problems were tried 

not to be reflected in the court as much as possible. It can be said that this privacy was even 

more important when the group in question was a special social group such as the seyyids, 

who were respected by the society and had a spiritual weight and responsibility on them. 

Nevertheless, we can state that some remarkable insights into the family relations of seyyids 

can be found in the registers. In particular, legal actions such as divorce can provide important 

information about the family relations of seyyids. This study aims to shed light on the familial 

relations of the seyyids in Ottoman Cyprus based on the 18th century Cyprus Sharia registers. 

The subject has not been the subject of any research so far, and this study reflects the first data 

and findings of a series of studies we have initiated on the seyyids of Cyprus. 

It can be argued that most of the information on the family relations of the seyyids in the 

Cyprus qadi registers of the period is related to divorce cases. In this context, the parties 

applied to the court to have their muhalea contracts registered before the qadi. The registration 

of the muhalea contract was intended to prevent future disputes from arising. It has been 

observed that some of the seyyids in this period had disputes in this regard and applied to the 

court to resolve the issue. These applications were able to provide a remarkable view of the 

seyyid families in the relevant period. When we look at the parties in divorce cases, it is 

observed that men were generally Sayyids, but many women were also Sayyids. However, it 

can be said that the documents of the period do not reflect the seyyid status of women as 

clearly as that of men. In fact, in many documents, women's father's name included the title of 

seyyid, but this title was not included in their own names. Therefore, the lack of meticulous 

mention of this title in women makes it difficult to clearly identify seyyide/sharifahs. 

Nevertheless, it should be noted in this context that a large number of sharifa and a few 

seyyide titles appear in the documents. It has been observed that by means of these titles 

indicating seyyid status, seyyids and sharifas were able to marry people outside their own 

group. In other words, it is understood that the seyyids in Ottoman Cyprus married not only 

those who were seyyids like themselves but also ordinary people from other social groups. 

This reveals that the seyyids were not a social group closed to society. 
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When we look at the divorce cases that occurred among the seyyids in the relevant period, if 

the muhalea contract was not registered, or in other words, if there was no document proving 

the contract, disputes arose between the parties on issues such as mehir and alimony, albeit to 

a lesser extent, and they could be brought to court. From the statements reflected in the 

registry records, it is also observed that when such disputes arose between the parties, some 

people called muslihun would mediate and reconcile them. In this respect, it can be stated that 

the practice of muslihun played a positive role in the family life of seyyids. In this way, some 

of the disputes between the parties could be resolved before they were brought to court, and 

thus, without becoming too big and exposed. It can be said that the Sayyids also made a 

special effort in this regard. Indeed, documents from the period indicate that the seyyids, as 

far as possible, did not take their family matters to court. The relative abundance of muhalaa 

documents is also an action to register the muhalaa, which was a divorce contract, and to 

prevent future disputes on this issue. In addition to this, it was observed that there were some 

disputes within this framework, albeit rare. Some women claimed certain rights from their ex-

husbands after the divorce, such as mehir and alimony. However, these claims were generally 

not proven to be true by witnesses. In this context, it can be said that it was usually the 

seyyids who were vindicated. In addition, some documents also indicate that during this 

period, when muhalea contracts were being executed, witnesses were hired to witness this 

legal transaction. Therefore, it can be said that in this period, muhalea contracts were not only 

registered before the court but also witnessed. Thus, in cases of disputes between the parties, 

the possibility of obtaining a judgment is created. 

Keywords: Islamic History, Social History, Ottoman Cyprus, Seyyids, Family 

 

Giriş 

Ailevi ilişkiler İslam-Osmanlı kültüründe umumiyetle mahrem bir alan olarak telakki 

edildiğinden aile içi ilişkiler ve sorunlara dair detaylı bilgiler mümkün olduğunca mahkemeye 

yansıtılmamaya gayret edildiği söylenebilir. Söz konusu olan zümre seyyidler gibi toplumca 

saygı duyulan, üzerlerinde manevi ağırlık ve sorumluluk olan özel bir toplumsal grup olunca 

bu mahremiyetin daha çok önem arz ettiği açıktır. Bununla birlikte sicillerde seyyidlerin ailevi 

ilişkilerine dair az da olsa dikkate değer bazı görünümlerin elde edilebildiğini ifade edebiliriz. 

Bilhassa boşanma gibi hukuki nitelikli eylemler seyyidlerin ailevi ilişkilerine dair önemli bazı 

bilgiler sunabilmektedir. Bu çalışma ile 18. yüzyıl Kıbrıs şer’iyye sicillerinden hareketle 

Osmanlı Kıbrısı’ndaki seyyidlerin ailevi ilişkilerine ışık tutulması hedeflenmiştir. Mevzu, 

şimdiye kadar herhangi bir araştırmaya konu edilmemiş olup bu çalışma, Kıbrıs seyyidleri 

üzerine başlattığımız bir dizi araştırmanın elde edilen ilk veri ve bulgularını yansıtmaktadır. 

Muhalea 

Döneme ait Kıbrıs kadı sicillerinde, seyyidlerin ailevi ilişkilerine dair en fazla malumatın 

boşanma hadiseleriyle ilgili olduğu söylenebilir. Taraflar bu bağlamda muhalea akitlerini kadı 

nezdinde tescil ettirmek için mahkemeye müracaat etmişlerdir. Muhalea akdinin tescili ile 

ileride ortaya çıkması muhtemel olan ihtilafların önüne geçilmesi amaçlandığı kuvvetle 

muhtemeldir. Zira bu dönemdeki kimi seyyidlerin bu minvalde ihtilaf yaşadıkları ve 

meselenin çözümü için mahkemeye başvurdukları gözlenmiştir. Bu müracaatlar ilgili 

dönemdeki seyyid ailelerine dair dikkate değer görünümler sunabilmiştir. Boşanma 

hadiselerindeki taraflara bakıldığında erkeklerin genelde seyyid oldukları gözlenmekle 

birlikte çok sayıda kadının da seyyid olduğu gözlenmiştir. Ancak döneme ait belgeler 

kadınların seyyidliklerini erkeklerinki kadar net biçimde yansıtmadığı söylenebilir. Zira 

birçok belgede kadınların baba isminde seyyidlik unvanı olmakla birlikte kendi isimlerinde bu 

unvana yer verilmediği olmuştur. Dolayısıyla kadınlardaki bu unvanın titiz biçimde 

zikredilmemiş olması, seyyide/şerifelerin net biçimde tespitini zorlaştırmaktadır. Ancak yine 

de çok sayıda şerife ve az da olsa seyyide unvanının belgelerde geçtiği bu bağlamda ifade 
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edilmelidir. Seyyidliğe işaret eden bu unvanlar vasıtasıyla seyyid ve şerifelerin kendi grupları 

dışındaki kişilerle de evlilik kurabildikleri gözlenmiştir. Bir diğer ifadeyle Osmanlı 

Kıbrısı’ndaki seyyidlerin sadece kendileri gibi seyyid olanlarla değil diğer toplumsal 

gruplarda yer alan sıradan insanlarla da evlilik kurdukları anlaşılmıştır. Bu da seyyidlerin 

topluma kapalı bir sosyal grup olmadıklarını ortaya koyan dikkate değer bir bulgudur. 

İlgili dönemde seyyidler arasında meydana gelen boşanma hadiselerine bakıldığında muhalea 

akdi tescil edilmemişse ya da bir başka ifadeyle akdi ispatlayan bir belge mevcut değilse 

taraflar arasında az da olsa mehir ve nafaka gibi hususlarda ihtilaflar ortaya çıkıp mahkemeye 

yansıyabildiği olmuştur. Sicil kayıtlarına yansıyan ifadelerden taraflar arasında bu gibi 

ihtilaflar vaki olduğunda kendilerine muslihun denilen bazı kimselerin arabuluculuk yaparak 

onları uzlaştırdıkları da gözlenmiştir. Bu bakımdan muslihun uygulamasının seyyidlerin aile 

hayatında olumlu bir rol oynadığı ifade edilebilir. Zira bu sayede taraflar arasındaki kimi 

ihtilaflar mahkemeye yansımadan ve dolayısıyla gereğinden fazla büyümeden ve ifşa 

edilmeden çözümlenebilmiştir. Seyyidlerin de bu konuda özel bir gayret içerisinde oldukları 

söylenebilir. Döneme ait belgeler, seyyidlerin mümkün mertebe ailevi meselelerini 

mahkemeye taşımadıklarına işaret etmiştir. Muhalea belgelerindeki nispi fazlalık da bir 

boşanma akdi olan muhaleanın tesciline ve ileride bu konuda ortaya çıkabilecek ihtilafları 

önlemeye dönük bir eylemdir. Bunun yanı sıra az da olsa bu çerçevede bazı ihtilafların 

yaşandığı gözlenmiştir. Kimi kadınlar boşanma sonrası eski kocalarından mehir ve nafaka 

gibi bazı hakları talepte bulundukları olmuştur. Ancak genelde bu iddiaların gerçeğe muvafık 

olmadığı tanıklar vasıtasıyla ispatlanmıştır. Bu çerçevedeki ihtilaf ve davalarda haklı 

çıkanların genelde seyyidler olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kimi belgeler bu dönemde muhalea 

akitleri gerçekleştirilirken bu hukuki işleme tanık tutulduğuna da işaret etmektedir. 

Dolayısıyla bu dönemde muhalea akitleri mahkeme nezdinde tescil ettirilmekle birlikte bu 

işleme tanık tutulduğu da söylenebilir. Böylelikle taraflar arasındaki ihtilaf hallerinde hüccet 

temini imkânı oluşmaktadır. 

Muhalea akitlerinde kadın kocasına mal veya para vermektedir. Ancak bu mal veya para 

genelde boşanma neticesinde ortaya çıkan ve kocanın mükellefliğinde olan bazı hak ve 

menfaatlardan oluşmuştur. Örneğin mehri müeccel, kadının kocası üzerinde bulunan bir 

hakkıdır ve boşanma neticesinde bunun erkek tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak 

muhalea akitlerinde bu mehirler akit bedeli olarak sıklıkla erkeklere verilmiştir. Bunun yanı 

sıra iddet nafakası gibi diğer bazı haklar da koca lehine vaz geçilmiştir. Fakat bu durumun 

seyyid ailelerine mahsus olmadığı, Osmanlı Kıbrısı’nda yaygın bir uygulama, hatta teamül 

olduğu söylenebilir.  

Talak 

Osmanlı Kıbrısı’nda seyyidlerin zaman zaman talak yoluyla eşlerini boşadıkları da olmuştur. 

Gerek muhalea gerekse talak ile ilgili kayıtlarda evliliklerin neden yürümediği veya 

yürütülemediği hakkında net bilgi verilmemektedir. Dolayısıyla evliliğin sonlanmasına giden 

sürecin net biçimde kimden veya kimlerden kaynaklandığını tespit etmek pek mümkün 

değildir. Ancak birçok belgede “beynlerinde hüsn-i mu‘âşeretleri olmamağla” ya da “hüsn-i 

mu‘âşeretimiz olmamağla” gibi genel ifadelerin sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. Bu ifadeler 

de tarafların geçimsizlik yaşadıklarına icmali biçimde işaret etmektedir. Bu durum, İslam-

Osmanlı ailesindeki mahremiyet hassasiyetini yansıtması bakımından dikkate değer bir 

görünümdür. Tabii bunun da sadece seyyid ailelerine özgü olmayıp genel bir durum olduğu 

belirtilmelidir. 

Tefrîk 

Bu dönemde kimi seyyidlerin evliliklerinin, taraflar arasında denklik bulunmadığı 

gerekçesiyle mahkeme tarafından sonlandırıldığı da olmuştur. Bu minvalde rastlanan 2 

Cemaziyelâhir 1168 tarihli belgede Seyyide Şerife Rabia ile Seyyid Hasan bin Seyyid Ali’nin 

nikâhları, denklik bakımından aralarında uyumsuzluk olduğu ve kadının velisi olan abisinin 
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izninin bulunmaması sebebiyle mahkeme tarafından bozulmuş ve boşanmalarına 

hükmolunmuştur. Kadının velisi olan es-Seyyid Mustafa Ağa bin es-Seyyid Ali Ağa 

mahkemeye müracaat ederek kız kardeşinin evlendiği kişinin bir dönem kalyonculuk gibi 

gayrimeşru eylemlerde bulunduğunu, bu sebeple kendisine denk olmadığını, ayrıca veli olarak 

bu evliliğe rızasının bulunmadığını beyan ederek tefrîk davasında bulunmuş ve iddiasını 

şahitlerle ispatlayarak evliliğin sonlandırılmasını sağlamıştır. 

Muhtelif Hususlar 

Döneme ait sicil belgelerinde boşanma hadiseleri sürecinde ve sonrasında genelde erkeklere 

yönelik birtakım suçlamaların olabildiği sıklıkla gözlenebilmektedir. Ancak bu çerçevede 

seyyidlere yönelik ciddi bir suçlamanın yapılmaması dikkate değer bir bulgu olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu da onların genel ahlaki yapılarına işaret eden olumlu bir görünümdür. Bunun 

yanı sıra ailevi meselelere dair açılan davalarda da genelde seyyidlerin hüccetler vasıtasıyla 

haklı bulunmaları bu tespiti destekler niteliktedir.  

Meydana gelen boşanma hadiseleri akabinde geride kalan çocukların nafaka gibi giderlerinin 

karşılanması hususunda mahkemenin seyyidlere herhangi bir ayrıcalık uygulamayarak 

gereken sorumluluğu yüklediği birçok belgeye yansımıştır. Bu çerçevede seyyidlere yönelik 

herhangi bir özel muameleye rastlanmadığı ifade edilebilir.  

Ailevi meselelere dair mahkeme işlemlerinde genelde kadınların vekilleri aracılığıyla 

işlemlerini yürüttükleri gözlenmiş, ancak kendilerinin bizzat mahkeme huzurunda yer 

aldıkları da olmuştur. Birçok belgede kadınların hak iddiasında bulunarak davacı olabilmeleri 

ve seyyidleri mahkeme huzuruna çıkartmaları dikkate değer bir görünümdür. Osmanlı 

Kıbrısı’nda Müslim-gayrimüslim evliliklerinin Osmanlı toplumunun geneline nispetle 

oldukça yüksek bir oranda olduğu söylenebilir. Ancak seyyidlerin evliliklerine bakıldığında 

seyyidlerin oldukça nadir biçimde zimmi kadınlarla evlilik gerçekleştirdikleri ortaya 

çıkmıştır. Bu da Osmanlı Kıbrısı’nda seyyidlerin gayrimüslim kadınlarla evliliğe sıcak 

bakmadıklarına yönelik önemli bir görünümdür. Benzer şekilde Kıbrıs’taki erkekler yaygın 

biçimde cariye edinebilmişken seyyidlerin genelde cariye edinmedikleri de ortaya çıkmıştır. 

Tüm bunların yanı sıra Osmanlı Kıbrısı’ndaki seyyidlerin Diyarbekir seyyidlerine nazaran 

evliliklerini sonlandırma noktasında daha esnek oldukları gözlenmiştir. Zira Osmanlı 

Diyarbekiri’ndeki seyyidlerin Kıbrıs’takilere nispetle çok daha nadir biçimde evliliklerini 

sonlandırdıkları anlaşılmaktadır. Bu da seyyidlerin içerisinde yaşadıkları toplumun sosyo-

kültürel yapısından etkilendiklerine işaret etmektedir. Bu etkinin bir başka görünümü de 

zimmi kadınlarla evlilik hususundadır. Kıbrıs’ta bu evliliklerin nadiren de olsa 

gerçekleşebildiği olmuştur, ancak Diyarbekir seyyidlerinde gayrimüslim kadınlarla evliliğin 

gerçekleştiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu da Kıbrıs’ın sosyo-kültürel 

yapısının seyyidler üzerindeki etkisine dair dikkate değer bir görünümdür. 

Sonuç 

Döneme ait kadı sicilleri Osmanlı Kıbrısı’nda seyyid ailelerine dair dikkate değer görünümler 

sunabilmiştir. Bu belgeler vasıtasıyla ilgili dönemde seyyid ve şerife/seyyidelerin ailevi 

ilişkilerinin kurulması, sonlanması ve bu süreçte ailelerinin niceliksel ve niteliksel 

görünümlerine dair izlenimler elde edilebilmiştir. Bilhassa Kıbrıs’taki seyyidlerin yerel sosyo-

kültürel yapıdan etkilenmeleri dikkate değer bir görünümdür. Bu da seyyidler gibi oldukça 

önemli bir sosyal grubun Osmanlı coğrafyasında tek düze ve standart bir yapı arz etmediğini; 

devletin farklı yer ve zamanlarındaki görünümlerin Osmanlı sosyal tarihi araştırmalarına 

dikkate değer bir katkı sunabileceğini ortaya koymuştur. 

 

Kaynakça 

Kıbrıs Şer’iyye Sicilleri, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı 

defterler. 
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ABSTRACT 

With the emergence of the Covid-19 pandemic, interest in alcohol-based hand sanitizers has 

increased. For these products to be effective, appropriate alcohols must be used in certain 

concentrations and prohibited alcohols such as methyl alcohol must not be used. The present 

study was carried out to determine the quality of alcohol-based hand sanitizers used in our 

Sanliurfa Province. For this purpose, 34 samples of hand sanitizers left for customers to use at 

workplace entrances were collected and analyzed by gas chromatography. It was determined 

that only 20% of the samples were in compliance with the limits. It was determined that 6% 

of the samples did not contain alcohol, and 15% of them contained toxic methyl alcohol. 

Other samples were found to contain alcohol below the limits. The results show that alcohol-

based hand sanitizer users are largely exposed to substandard and counterfeit products. In 

order to use such products, it is important to carry out regular checks by the relevant 

institutions. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Alcohol-based hand sanitizers, Gas chromatography 

 

INTRODUCTION 

Infection is a disease that occurs as a result of the transmission of harmful organisms such as 

bacteria, fungi, viruses, and humans in any way. If a disease can be transmitted from one 

individual to another, it is defined as a contagious disease. It is known that communicable 

diseases seriously affect public health by sometimes causing epidemics. Epidemic diseases 

that spread and affect more than one country or continent are called pandemics (Tunç and 

Atici, 2020). 

Covid-19, which first appeared in Wuhan city of Hubei Province of China at the end of 2019 

and spread all over the world in a very short time, was declared a pandemic by the World 

Health Organization (WHO) on March 11, 2020 (Berardi et al., 2020a). As of 03 October 

2022, the number of cases around the world reached 618 million, and the number of deaths 

reached 6.55 million. In Türkiye, the total number of cases is approximately 16.9 million and 

the number of deaths has exceeded 101 thousand (Anonymous, 2022a) 

Covid-19, which has become today’s most important health problem, is transmitted in various 

ways such as droplets, cough, contaminated hands and surfaces (Rundle, 2020). The 

application of mask-distance-hygiene rules is effective in preventing contamination. There 

may be uncertainties about what kind of substances and products should be used, especially in 

terms of hygiene. In this respect, it is of great importance to have accurate and sufficient 

information about disinfectant substances used especially for hand hygiene. It is reported and 

recommended by WHO that frequent washing of hands with soap and water or disinfecting 

with an alcohol-based disinfectant is effective in preventing contamination. Although hand 

washing with soap is more appropriate, alcohol-based hand sanitizers (ABHS) appear as a fast 

and effective solution in cases where this cannot be achieved (Anonymous, 2022b) 

ABHS has been used frequently to ensure hand hygiene, especially after the pandemic. WHO 

recommends ethyl alcohol (At least 80% (v/v)) and isopropyl alcohol (At least 75% (v/v)) in 
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hand sanitizer formulations (WHO, 2010). The United States Food and Drug Administration 

(FDA) approves concentrations between 70% and 91.3% (v/v) for isopropanol and ethyl 

alcohol (FDA, 2020). Apart from these, n-propanol is also used in formulations, especially in 

Europe. Although these alcohols are effective against bacteria, viruses, and fungi, they are not 

effective against spores. They show their effects by destroying the cell wall and denaturing 

proteins. 

With the pandemic, the consumption of ABHS increased rapidly; as a result, the stocks were 

rapidly depleted. Especially, problems have started to be experienced in the supply of ethyl 

alcohol in the market. As a result, there has been an increase in illegal production, which is 

expressed as under-the-counter. Hand sanitizers with many different names and brands, whose 

name has not been heard in the market, are offered for sale. 

This study, it is aimed to determine the alcohol content of the hand sanitizers placed at the 

entrances for the use of the public in different workplaces operating in Şanlıurfa and to 

determine their compliance with the norms. 

MATERIALS and METHODS 

Reagents and samples 

ABHS samples were obtained from 34 different workplaces operating in Şanlıurfa's 

Karaköprü, Haliliye, and Eyyübiye districts in January and February 2021. Approximately 50 

ml sample was placed in capped tubes, brought to the laboratory, and stored at +4 °C until 

analysis. 

Ethyl alcohol (≥99.9%), methyl alcohol (≥99.9%), and isopropyl alcohol (≥99.8%) standards 

were obtained from Merck. For quantitation, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 solutions were prepared and 

the calibration graphs were obtained by reading in the GC-FID device with a minimum value 

of 0.99 (Figure 1). 

Instrumentation and chromatographic conditions 

ABHS analysis was performed according to the method by Zhang (2020) with some 

modifications. Analyzes were carried out using a ZB-WAX column (30 m x 0.25 mm x 0.25 

μm) in a Thermo brand TraceGC model and gas chromatograph device with an FID detector. 

A temperature program was applied to the column to separate the peaks. After waiting for 5 

minutes at 40 °C, it was increased to 120 °C with an increase of 100 °C/min and stayed at this 

temperature for 1 minute. The GC injector temperature was 150 °C and the detector 

temperature was 200 °C. The split rate was 1/100, the flow rate was 1 ml/min and the 

injection volume was 1 µl. 
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Figure 1. Calibration charts for some alcohol 

 

RESULTS and DISCUSSION 

The results obtained in this study, which were conducted to determine the amount of alcohol 

in ABHS, are given in Table 1. When the table is examined, it is seen that 2 samples (6%) do 

not contain any type of alcohol that should be found in ABHS. In 5 samples (15%), methyl 

alcohol, which is prohibited to be used because of its toxic effect, was detected. When the 

samples containing ethyl alcohol and isopropyl alcohol are examined, it is seen that 56% of 

the samples contain ethyl alcohol, 15% isopropyl alcohol, and 9% of their mixture. Based on 

the minimum value (70%) approved by the FDA in the evaluation of alcohol content by 

ABHS, it was determined that only 20% of the samples comply with the norms. On the other 

hand, 59% of the samples were below the specified value with their alcohol content varying 

between 22% and 66.7%. 

 
Table 1. Alcohol concentration in ABHS 

Sam

ple 

No 

Ethyl 

Alcohol 

(%v/v) 

Isopropyl 

Alcohol 

(%v/v) 

Methyl 

Alcohol 

(%v/v) 

 Sam

ple 

No 

Ethyl 

Alcohol 

(%v/v) 

Isopropyl 

Alcohol 

(%v/v) 

Methyl 

Alcohol 

(%v/v) 

1 17.8 11.0 11.9  18 66.7 10.4   

2 nd  19 46.7     

3   65.7    20 62.6     

4 59.1      21 48.4     

5 38.3 3.6    22   87.0   

6 32.4   12.9  23 53.1     

7     37.7  24 71.4     

8 42.2      25 63     

9   40.1    26 70.6     

10 37.5      27 82.6     

11 43.9      28     21 

12   54.2    29 65     

13 22.3      30 60     

14 46.6      31 61     

15 39.1 5.8    32 55   33 

16 64.5      33   96   

17 nd  34 82     

nd: Not Detected 

 

Berkkan and Ulutaş (2020) determined the alcohol content of the colognes (n:19) offered for 

sale in Türkiye between 37.9% and 97.9% (w/w). They determined that 3 of them were lower 

than the required value (52.09%, w/w) according to the Turkish Cosmetic Products 

Regulation. 
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In another study conducted by the same researchers, ethyl alcohol and isopropyl alcohol were 

detected in 30 alcohol-based hand sanitizers at rates ranging from 1.2% to 88.2% (w/w). It 

was determined that 11 samples contain less than 50% alcohol and 2 samples contain methyl 

alcohol that is not suitable for use (Berkkan and Ulutaş, 2021). 

Berardi et al., (2020b) found that 3 of 7 hand gels used as sanitizers contained ethyl alcohol 

below 60%, the minimum value recommended by WHO. 

A study conducted in Johannesburg analyzed 94 hand sanitizer samples from different 

vendors. As a result of the analysis, it was observed that 3 samples did not contain alcohol, 

while the other samples contained ethanol, 2-propanol or 1-propanol, or a combination of the 

two alcohols. It was determined that 37 (41%) of alcohol-containing hand sanitizers contain 

less than 60% alcohol. It has also been reported that hand sanitizers contain ethyl acetate, 

isobutanol, methanol, and 3-methyl-butanol, which should not be used (Matatiele et al., 

2022). 

In their study in Canada, Tse et al., (2021), analyzed a total of 42 hand lotions, 26 liquid, and 

16 gel. It was determined that 11 of the samples did not comply with the Health Canada 

directive. It has also been observed that unsuitable samples contain high levels of 

acetaldehyde. 

CONCLUSIONS 

It is seen that there are problems in compliance with the standards both in our study and in 

other studies. It has been observed that the alcohol types recommended for use in most of the 

analyzed products are below the norms, some contain toxic alcohols, especially methyl 

alcohol, and some do not use alcohol. An alcohol content below 70% can’t be effective 

enough against Covid-19, and the use of toxic alcohols such as methyl alcohol carries great 

risks in terms of health. In addition, when consumers buy inappropriate hand sanitizers, they 

also suffer economically. For this reason, relevant institutions need to carry out audit activities 

more effectively. In addition, consumers should pay attention to buying products that have all 

their permissions obtained and approved by the Ministry of Health while purchasing ABHS. 
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ÖZET 

Siyaset, geçmişten günümüze görünümleri ülkeler açısından farklılık göstermekle birlikte 

kadınların dışlanıldığı cinsiyetçi rol ve örüntülerin en kesin görüldüğü alanların başında 

gelmektedir. Kadınlar hak mücadelelerinde özellikle seçme ve seçilme taleplerinde pek çok 

engelle karşı karşıya kalmışlardır. Kadınların söz sahibi olmaları ve karar verici pozisyonlarda 

bulunmaları kabul edilmemiş ve tehlikeli bulunmuştur. Bu eril yargı ve uygulamaların 

temelinde şüphesiz temeli eşitlikten uzak erkek egemen yapının toplumsal ve kültürel olarak 

inşa edilmiş içerimleri yatmaktadır. Bu yapı kadınları edilgen, pasif, duygusal ve bakım 

emeğiyle sorunlu tutan buna karşın; etken, karar verici, rasyonel olarak etkin kılan cinsiyet 

olarak da erkekleri konumlandırmaktadır. Kadınları kamusal alanda aktif özneler olarak ele 

alınmasının makul olarak değerlendirilmediği bu anlayış en ufak bir kadın güçlenmesinde 

kadınları pasifize etmek için çeşitli cinsiyetçi politikaları gündeme getirmektedir. Bu 

politikaların en yaygın olanı gelişmekte ya da azgelişmiş ülkelerde görülmektedir.  

Dünya genelinde ve Türkiye özelinde kadın haklarının hala eşit bir şekilde uygulandığını 

söylemek mümkün değildir. Kadınlar eğitim, çalışma haklarından ve politikada özne olma 

hallerinden oldukça uzak bir profilde yer almaktadırlar. Kadınların erkeklerle eşit statüde 

olması bir vatandaşlık göstergesi ve hatta kalkınmanın temel nüvelerini barınmasına rağmen 

pek çok sorunlu alan karşımızda durmaktadır.  

Türkiye’de kadınların hak edinme mücadelesi geç Osmanlı dönemiyle birlikte başlamış ise de 

(Çakır, 2001) ancak esas itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleşmiştir. Atatürk, pek çok Avrupa ülkesinden önce 

kadınların kamusal alandaki birey olarak haklarına erişmesini sağlamış adeta bu hakları altın 

tepside sunmuştur.  

Kız ve erkek çocukların eğitim hakkı, kadınların çalışma hakkına erişmeleri çok önemlidir. 

Ayrıca seçme ve seçilme haklarının nitelikli anlamda sağlanması da bu dönemle beraber 

çağdaşlığın ve laikliğin en temel koşulsuz kararı ve pratikteki yansıması olarak bilinmektedir. 

Kadınların bireysel, toplumsal, ekonomik, hukuksal ve politik alanda bu güçlenmeleri sonraki 

dönemlerde ise etkili olmaktan uzaklaşmıştır. Özellikle 1950’li yıllardan 1980’lere kadar olan 

dönemde kadınların siyasette etkin aktörler oldukları söylenemez. 1980’ler ise dünya çapında 

kadınların seslerini yükselttikleri ve haklarının daha geniş alanda yankı bulmasına yol açan 

yepyeni bir tarihsel ve sosyolojik dönemdir. Böylelikle kadınlar, kadınlık deneyimlerini 

gündelik yaşam pratikleri etrafında sorgulamaya, tartışmaya, akademik alanda irdelemeye, 

yayınlar yapmaya, bu çalışmaları duyurmaya, paylaşmaya ve kız kardeşlik ruhu ile geniş 

alanlara seslenmeye başlamışlardır. Türkiye de 2. Kadın Hareketi denilen bu dönemden 

oldukça etkilenmiştir. Siyasal alanın da çehresi değişmiş kadınların hak taleplerinin, emeğin 

yönünün, kadına yönelik şiddetin, beden politikaların da etraflıca ele alınmaya başladığı bir 

yeni dönem kendisini göstermiştir.  
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Bu çalışmada Türkiye’nin siyasal alanın temel dinamiklerinin kadın hakaretinin yönü ve seyri 

açısından Cumhuriyet’in kurulduğu 29 Ekim 1923 tarihinden günümüze değin geçirdiği 

aşamaların sosyolojik yorumlaması yapılacaktır. Bu nedenle özellikle kadınların temel 

haklarının geldiği nokta toplumsal cinsiyet eşitliği emelli perspektifle irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Ataerkil Yapı, Türkiye, Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği. 

 

ABSTRACT 

Politics is one of the areas where sexist roles and patterns are most clearly seen, in which 

women are excluded, although their appearance differs from past to present. In their struggle 

for rights, women have faced many obstacles, especially in their demands to vote and be 

elected. It was not accepted and dangerous for women to have a say and to be in decision-

making positions. Undoubtedly, the socially and culturally constructed implications of the 

male-dominated structure, which is far from equality, lie on the basis of these masculine 

judgments and practices. On the other hand, this structure keeps women passive, emotional 

and problematic with care work; it also positions men as the active, decision maker and 

rationally active gender. This understanding, in which it is not considered reasonable to 

consider women as active subjects in the public sphere, brings up various sexist policies to 

pacify women in the slightest women's empowerment. The most common of these policies are 

seen in developing or underdeveloped countries. 

It is not possible to say that women's rights are still applied equally throughout the world and 

in Turkey. Women are in a profile far away from their rights to education, employment and 

being a subject in politics. Although women's equal status with men is an indicator of 

citizenship and even contains the basic cores of development, many problematic areas remain. 

Although the struggle for women’s rights in Turkey started with the late Ottoman period, it 

was mainly realized by the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic 

of Turkey. Before many European countries, Atatürk enabled women to access their rights as 

individuals in the public sphere, and presented these rights on a golden platter. 

It is very important that girls and boys have the right to education and women's access to the 

right to work. In addition, providing the right to vote and be elected in a qualified sense is 

known as the most basic unconditional decision and practical reflection of modernity and 

secularism in this period. This empowerment of women in the individual, social, economic, 

legal and political fields has been far from being effective in the following periods. It cannot 

be said that women were active actors in politics, especially in the period from the 1950s to 

the 1980s. The 1980s, on the other hand, was a brand new historical and sociological period in 

which women's voices were raised around the world and their rights had a wider resonance. 

Thus, women began to question, discuss, and analyze their experiences of womanhood around 

their daily life practices, to make publications, to announce and share these studies, and to 

appeal to wide areas with the spirit of sisterhood. Turkey has been greatly influenced by this 

period, which is called the 2nd Women’s Movement. A new era has manifested itself in which 

the demands of women whose face has changed in the political arena, the direction of labor, 

violence against women, and body politics have begun to be discussed in detail. 

Keywords: Politics, Patriarchal Structure, Turkey, Women’s Rights, Gender Equality. 

 

GİRİŞ 

Siyaset, çok geniş kapsamlı ve karmaşık yapılı konuları kapsayan sosyal bir olgudur. Siyasal 

alanın kamusallığın en önemli bir o kadar da kaos ve girift yapılanması içerisinde cinsiyet 

ayrışmasının sosyolojik okumasını yapmak çok önemlidir. Bu ayrışmanın en açıkça 

görüldüğü yer şüphesiz mekânsal olarak kendisini göstermektedir.  
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Kamusal ve özel dikotomiliğini politik arenanın içerisinde bütünüyle birbirinden ayrı 

gündelik yaşam pratiklerinde, toplumsal norm ve değerlerin konumlandırılışında var olmakta 

ve yeniden üretilmektedir. Bu yeniden üretilmenin temel nüveleri, toplumsal cinsiyet 

rollerinin geleneksel işbölümü uyarınca nasıl kurgulandığı ve nasıl görünür kılındığı ile ortaya 

konulmaktadır. Bu ortaya konuluş kimi zaman açıkça kendisini şeffaf bir şekilde belirtirken 

kimi zaman ise örtük yani gizil olarak belirmektedir.  

Siyasetin kadınları dışlayıcı tavırlarını çözümlemek ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nasıl 

oluştuğunu ve günümüze kadar nasıl geldiğini sosyolojik olgularla açımlamakla mümkün hale 

gelmektedir. Toplumsal cinsiyetin kadınlara ve erkeklere biçtiği rollerin eşitsiz içerimleri 

siyaset yapma tarzlarını da etkilemektedir. Bu doğrultuda politikanın kadınlar açısından 

taşıdığı anlamsallığı sorgulamak cinsiyetçi rol ve örüntülerin içerimlerinin yorumlanmasıyla 

gerçekleşebilir. 

Türkiye’de Politikanın Eril Yüzündeki Kadın Çizgiler 

Türkiye’de politikanın yönü kadınlar adına geçmişten günümüze değin farklı toplumsal ve 

hukuksal düzenlemelere sahne olmuştur. Kadınlar derin gelenekçi ve cinsiyetçi yapı ve 

mekanizmalara rağmen Türkiye özelinde geç Osmanlı döneminden itibaren güçlenmeye ve 

etkin karar süreçlerine katılmaya başlamışlardır. Ancak bu kamusal alan dinamikleri her 

zaman çok da kolay olmamıştır. Pek çok sancılı dönemin yaşanması kadınların siyasette aktif 

özne olmalarını geciktirmiştir.  

Kadınların hak talepleri daima erkek egemen yapılar ve cinsiyetçiliğin egemen olduğu 

kamusal alanın dinamikleri nedeniyle kenarda kalmıştır (Talaslı, 1996). Kadınların politikada 

aktör olabilmeleri erkeklerin izinlerine ya da mevcut eril kabulleri değiştirmek için verdikleri 

mücadelelerinin başarılarına bağlıdır. Bu da ‘erkek işi’ ya da ‘kadın işi’ olarak ayrımcılığın 

siyasette de özellikle yaşanmaktadır. Habermas’ın da belirttiği gibi, “kamusal ve özel ayrımı, 

erkeklik ve kadınlık anlayışında anahtar konumda rol oynamıştır. Kadınların siyasal kamudan 

dışlanması, sadece erkeklerin buraya kendilerine ayrılmış bir kontenjanmışçasına hâkim 

olması anlamında değil, siyasal kamunun yapısı ve özel alanla ilişkisi itibarıyla cinsiyete özgü 

bir şekillendirebilmesi anlamında da tayin edici olmuştur” (Habermas,1997:22).Siyaset tam 

da bu noktada ‘erkek işi’ olarak tanınan cinsiyetçi alanda kadınları dışlayan, bu alanda 

olmalarını çok da istemeyen, varlıklarını adeta tehdit olarak algılayan ve bu yönde politikalar 

üreten özellikle sosyal devlet olma özelliğinden çok uzak ülkelerde görülmektedir.  

Kadın haklarının güç kazanmasına ve ses getirmesine bakıldığında ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleriyle doğrudan ilintili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kadınları birey olarak 

tanıyan siyasete söz sahibi olarak gerek nicelik gerekse nitelik olarak görünür kılınmalarını 

önceleyen toplumlar gerçek anlamda kalkınmış ülke statüsünde olan ülkelerdir. Kalkınma 

olgusunun ekonomik temelli olmanın yanı sıra özellikle toplumsal, hukuksal ve kültürel 

olarak inşa edilen yapılarla oluşması ve oldukça geniş kapsamının olması kadınların 

politikadaki yer alışlarının içerimlerinin sorgulanmasıyla daha anlamlı kılınacaktır.  

Kadınsı siyaset, tek bir modelin egemen olmaksızın, farklılıkların hoşgörüyle kabul 

edilebildiği böylece, siyaset yapmak için bu alanın daha geniş bir şekilde tanımlandığı bir 

siyaset anlayışını ifade etmektedir (Yeğenoğlu, 2007). Bugüne kadar sağ ya da sol olarak 

nitelendirilen tüm siyasal partilerin kadın konusuna gereken önemi vermediği ise bilinen bir 

gerçektir. Altındal’ın da dikkat çektiği üzere “kadın sorunu söz konusu olunca bakış 

açılarındaki farklılıklara rağmen, Osmanlı’daki gelenekçi yapının aynen korunduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla Türkiye’deki kadınların özellikle siyasetin eril yapısından dolayı 

yeterli derecede temsil edilemedikleri ve siyasi süreç içerisinde partilerin kadın sorununa 

gereken önemi vermediği bilinmektedir. Türkiye’nin hukuksal yapısı içinde her türlü 

vatandaşlık haklarını elde etmiş olan kadınlar, bugüne kadar karsı karsıya bırakıldıkları 

uygulamalar nedeniyle siyasetin aktif öznesi haline gelemedikleri için, bugün de siyasal 

alanda ancak seyirci pozisyonunda yer almaktadırlar” (2009:354).  
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Siyasal partiler, ne kadınların cinsiyete dayalı ikincil konumlarını değiştirmek konusunda 

erkek egemenliğini sorgulayacak bir girişimde bulunmakta, ne de halen çok cılız olan bu tür 

girişimleri desteklemektedirler (Ayata, 1998). Kadınların kamusal alandaki hak 

mücadelelerinin Nezihe Muhiddin, Ulviye Mevlan gibi öncü kadınlarla duyulan sesi Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin kurulmasının ardından pek çok Avrupa ülkesinden önce kadınlara 

haklarını tanıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleriyle hız kazanmıştır. Sadece 

bu hakların verilmiş olması ve günümüze kadar gelmesinin bile hala eğitim ve çalışma 

hakkından yoksun, kız öğrencilerin eğitim hayatına kalın setler ören coğrafyaların ve tabii ki 

geri kalmış ülkelerin kadın haklarına olan “alerji”sine bir başkaldırı olarak nitelendirmek 

mümkündür. Atatürk’ün Türk kadına verdiği haklar esas olarak tüm metin boyunca tartışılan 

kadınların birey olarak muhatap kabul edildiğinin, eşit vatandaş ve yurttaş olarak 

konumlandırıldığının en açık göstergeleridir.  

Kamusal alanda özne olarak gören devlet eliyle gerçekleşen hak temelli ve toplumsal cinsiyet 

eşitliğine yönelik politikaların sönümlenmesi 1950’lerle birlikte kendisini göstermiştir. 

Kadınların politikada edindikleri hakların en önemli temsili karesi ve görünümü olan 550 

milletvekili içerisinden 18 kadın milletvekilinin 5. mecliste temsil edilmesi, 1934’te 

politikaya yön veren kadınların olduğudur. Oysa 1950’lerle birlikte kadınların çok partili 

hayata geçiş ile birlikte güçleneceği ve parlamentoda sayılarının artacağı savı adeta hüsrana 

uğramıştır. Kadınların siyasette söz sahibi olmaları 1980’lere kadar suskunluk dönemine 

girmiştir.  

1968 yeni toplumsal hareketler birlikte tüm dünyada etkin kılınan kadın hareketinin 2. Dalgası 

ise kadınların çok daha güçlenmeye dair politikaların uygulanmasının gerekliliğini 

göstermiştir (Sancar, 2000). Beraberinde Türkiye’de de kadınların etkinliği geniş yelpazelerde 

hissedilmiştir. Ancak kadınların siyasette 2007 yılına kadar sayılarının azlığı bu alanda hala 

mevcut cinsiyetçi geleneksel ve muhafazakâr politikaların olduğunun en açık kanıtıdır. 2007 

yılı ve sonrasındaki kadınların politikada aktif rol üstlenmesi ise sivil toplum bilinci ile 

gerçekleşmiş ve pek çok kritik eşiği aşabilen güçlü kadın siyasette etkin kararlar alabilmek ve 

kadın sorununa dair farkındalık uyandırabilmek adına parlamentoda ve yerel yönetimde yer 

almaya daha çok görünür kılınmaya yol almışlardır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kadınların “erkeksi” bir alan olarak kabul edilen siyasette var olabilmeleri çok da mümkün 

olmamakta bu alanda yer alabilmek çok ciddi mücadele alanlarını ve aşamaları geçebilen 

kadınlarla gerçekleşmektedir. Oysa 2016-2030 yıllarını kapsayan küresel hedef olarak 

belirlenmiş olan “Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri”nin içerisinde 5. ilkesi olarak karşımıza 

çıkan toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin uygulanması gerekmektedir. 17 ilkenin içerisinde 

yer alan bu ilke temel olarak kadınlara atfedilen duygusallık, pasifize edilme, karar verici 

olmaktan uzak ikincilleştirilmiş rollerden sıyırılmayı erkeklerin rasyonel ve güçlü profilleriyle 

etkinlik kazandıkları yapılardan uzaklaşılmasını ve eşitlik ilkesiyle kadınların erkeklerle aynı 

statülerde yer almalarını hedeflemektedir. İlkenin önemi kadınların özgürleşmesine ve 

güçlenmesine ve tarihi 16. yüzyıla kadar dayanan 1. Dalga kadın hareketinin temel nüvelerini 

yaşatmayı özellikle savunmasından kaynaklanmaktadır. 

Kadınların eğitim hakkı, çalışma hakkı, özel mülkiyet edinme hakkı, ortak mirasta yer edinme 

ve özellikle bu özel bir konu olarak ele alınan seçme ve seçilme hakkının tanınmasında da 

görüldüğü üzere eşitliğin mutlak anlamda kadınlara tanınmasının gerekliliği hala günümüzde 

çözüme kavuşmaması nedeniyle sosyal politik düzlemde tartışılmakta ve projeler 

üretilmektedir. Azgelişmiş ülkelerin sınıf geçemediği, geçmekte zorlandığı bu çok önemli ilke 

kadınların politikada sadece niceliksel artışının değil aynı zamanda niteliksel olarak edinilen 

kazanımları da değerli görmektedir.  
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Günümüzde kadınların her geçen gün sesleri daha gür bir şekilde duyulmaktadır. Kadınların 

sayılarının artması oldukça önemlidir; ancak esas mevzu kadınların aktif rollerde yer 

almalarının gerekliliğidir. Özellikle İçişleri ya Dışişleri gibi oldukça önemli Bakanlıklılarda 

yer almaları, parti genel başkanlıklarının kadınlardan oluşması, Başbakanlık ve 

Cumhurbaşkanlığı konumlarında bulunmaları Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olarak 

değerlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliği karnesinin de iyi notlarla dolduğunu 

gösterecektir.  

Kadınlara birey olarak tanınan hakların genişletilmesi ve farkındalıkların oluşturulması sosyal 

politikanın kırılganlıkla olan ilintisinin sorgulanmasında da görülecektir. Sürdürülebilir 

Kalkınma İlkeleri içerisinde 5. ilkenin kadınların eşit bir şekilde kadınsı ve “erkeksi” alan 

ayrımlaşmasının olmadığı, kadınlara elde ettikleri hakların yaygınlaştırıldığı ve sözleşmelerin 

uygulamalarla yaşam alanlarının eşit bir şekilde sunulduğu toplumların güçlü ve kalkınmış 

olması kaçınılmazdır. Ancak bu şekilde kadınlar politikadaki eril görünümler içerisinde 

çemberin içerisinde dâhil olabilir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Kayseri ilinde bulunan yüzme mesleki haz alma düzeyleri ile iş 

performansı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmaya Kayseri 

ilinde yaşayan rastgele yöntemle seçilmiş 99 yüzme antrenörü gönüllü olarak katılmıştır. 

Araştırmada veri toplama araçları; Erdoğan (2013) tarafından geliştirilen ‘Mesleki Haz Alma 

Ölçeği’, Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen daha sonra ise Sigler ve Pearson 

(2000) tarafından kullanılan ve Türkçe’ye uyarlanması Çöl (2008) tarafından yapılan ‘İş 

Performası 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, 

değişkenine göre bağımsız T test istatistiği kullanılırken; yaş, eğitim durumu ve antrenörlük 

yılı değişkenleri karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi(Lsd) test istatistiği 

kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen puanların arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi (r) uygulanmıştır. Araştırma verilerimize 

göre antrenörlerin ortalamanın üzerinde mesleki haz alma ve iş performansı değerlerine sahip 

olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan çeşitli değişkenler açısından yapılan incelemede ise 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve antrenörlük yılları ile mesleki haz alma düzeyleri ve iş 

performansları arasında ilişki tespit edilememiştir. Gerçekleştirdiğimiz korelasyon 

çalışmasında ise mesleki haz alma ile iş performansı arasında pozitif yönlü ilişki olduğu 

saptanmıştır. Yüzme antrenörlerinin yüksek düzeyde mesleki haz alma ve iş performansı 

düzeyine sahip olmalarının sebebi kayseri ilindeki antrenörlere çalışma şartları bakımında 

kolaylık sağlanıyor olmasından ve aynı zamanda maddi anlamda onları tatmin edecek 

düzeyde kazanç elde ediyor olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Mesleki Haz Alma ,İş Performansı, Yüzme Antrenörleri 
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL 

PLEASURE AND WORK PERFORMANCE OF SWIMMING TRAINERS IN 

KAYSERİ 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the levels of professional enjoyment and job 

performance of swimming in Kayseri in terms of various variables. 99 swimming coaches 

who were randomly selected and living in Kayseri province participated in the research 

voluntarily. Data collection tools in research; The 'Vocational Enjoyment Scale' developed by 

Erdoğan (2013), the 'Work Performance Scale' developed by Kirkman and Rosen (1999) and 

later used by Sigler and Pearson (2000) and adapted into Turkish by Çöl (2008) set as a 

demographic information form. 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 according to the gender variable were used; One-way analysis of variance (Lsd) test 

statistic was used in the comparison of age, education status and coaching year variables. 

Pearson Product Moments Correlation analysis (r) was applied to reveal the relationship 

between the scores obtained from the scales. According to our research data, it has been 

determined that the coaches have higher than average occupational pleasure and job 

performance values. On the other hand, in the examination made in terms of various variables, 

no relationship was found between gender, age, educational status and years of coaching, and 

levels of professional enjoyment and job performance. In the correlation study we conducted, 

it was determined that there is a positive relationship between occupational gratification and 

job performance. It is thought that the reason why swimming coaches have a high level of 

professional enjoyment and job performance is due to the fact that the trainers in Kayseri 

province are provided with ease in terms of working conditions and at the same time they earn 

a level that satisfies them financially. 

Keywords: Occupational Pleasure, Job Performance, Swimming Coache 

 

GİRİŞ 

İnsan, yaşamının önemli bir bölümünü işte geçirmekte, iş ortamındaki olumlu ya da olumsuz 

yaşantıların etkilerini, iş yaşamı dışındaki aile yaşamında ya da diğer sosyal yaşamında da 

hissetmektedir. Bu anlamda iş yaşamı ve iş yaşamı dışındaki yaşam birbiri içerisine giren 

tamamlayıcı unsurları barındırmaktadır (Dikmen, 1995). Diğer taraftan iş yaşamındaki 

mutluluk, mesleki hazzın artmasında önemli bir etken olmaktadır. Tam tersi bir durumda 

bireylerin iş yaşamlarında karşılaşacakları çeşitli olumsuzluklar bir taraftan psikolojik 

dengelerini bozabilmekte diğer taraftan da hayatın devamı için gerekli enerjiyi açığa çıkarma 

gibi paradoksların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 

2005). İş yaşamına yönelik böylesi birbirine bağlı gelişen durumlar haliyle mesleki hazzı da 

etkilemektedir. 

Haz kavramının temeline bakıldığında pozitif psikoloji temelli olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte eğitim bilimleri alanına yeni bir kavram olarak son yıllarda giriş yapmıştır. 

Haz kavramı, bütün meslek alanları açısından önemli görülmekte ve buna bağlı olarak haz, 

yapılan iş ile ilişkilendirilmektedir. Haz bireylerin ve çalışanların yaşam doyumunu ve iş 

doyumunu etkilemektedir (Hoy ve Tarter, 2011). 

Mesleki haz ve yaşam hazzı kavramları birbirileri ile ilişki içerisinde ve birbirleri ile 

bağlantılıdır. Bu bakımdan mesleki hazzın yüksek olması yaşam hazzını da olumlu yönde 

etkilemektedir (Josepshon ve Vingard, 2007). Mesleki haz kişinin yapmış olduğu meslekten 
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memnun olması ve istediği başarılı sonuçlara ulaşması olarak da tarif edilmektedir ( Hoy ve 

Tarter, 2011). 

Kişi, yaşamının önemli bir bölümünü iş yerinde geçirmekte ve iş ortamında, aile yaşamında 

ya da çalışma yaşamının dışındaki diğer sosyal yaşamında yaşadığı olumlu ya da olumsuz 

deneyimlerin sonuçlarını hissetmektedir. Bu anlamda iş hayatı ve onun dışındaki yaşam, 

birbirini etkileyen tamamlayıcı unsurlar içermektedir (Dikmen, 1995). Mesleki hazzın çalışma 

performansıyla ilgili tarafı olan iş, bireylerin yaşamlarını devam ettirmeleri için gerekli olan 

maddi kazancın elde edilmesi gibi önemli bir işleve de sahiptir. Bu nedenle iş kişi için 

önemlidir (Bozali 2017). 

Performans sözlük anlamıyla ‘’başarım’’ demektir (Türk Dil Kurumu, 2021). Performans 

bireyin belirli bir süre zarfında belirli davranış kesitlerinin toplanarak örgüte kazandırdığı 

artan değerdir (Motowidlo vd., 2003). Williams’’a göre performans girdi ve çıktı süreçlerini 

içeren bir üretkenlik boyutu olarak görülmelidir (Williams, 2002:93). Buna göre bireyin sahip 

olduğu eğitimi ve zekâsı gibi girdiler, bireyin performans çıktısını oluşturmaktadır. Bingöl ise 

performansı, “belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi veya çalışanın 

davranış biçimi” olarak tanımlamıştır (Bingöl, 2003: 273). Özetle, performans kavramının 

hedefe ulaşma, görevi başarma, sonuç, çıktı gibi kavramlarla eş anlamlı olarak kullanıldığı 

görülmektedir (Williams, 2002: 93).  

İş performansı ise çalışanların aldıkları ücretin karşılığında göstermeleri gereken çaba olarak 

ifade edilmiştir (Rousseau ve Parks, 1993). Bir başka çalışmada ise iş performansı “çalışanın 

kendisi ile emsal çalışanlara göre iş ile ilgili sergilediği davranış ve sonuçlarının verimlilik 

düzeyi” olarak tanımlanmıştır (Kohli, 1985; Begenirbaş ve Çalışkan, 2014). İş performansı, 

çalışanın kontrol ettiği, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan her türlü 

faaliyet ve davranış olarak da tanımlanabilir (Rotundo ve Sackett, 2002). 

Mesleki haz kişinin yapmış olduğu meslekten memnun olması ve istediği başarılı sonuçlara 

ulaşması olarak da tarif edilmektedir ( Hoy ve Tarter, 2011). Mesleki haz kişinin iş yaşımı 

açısından önemlidir. Çünkü mesleki hazzı yüksek olan kişi iş yaşamında kendisini psikolojik 

olarak iyi ve mutlu hissetmektedir (Park, Peterson ve Selingman, 2004). 

Mesleki haz ve iş performansı kavramları içerik bakımından birbirlerini etkileyecek 

kavramlar olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı Kayseri ilinde bulunan 

yüzme antrenörlerinin mesleki haz alma ve iş performansı düzeylerinin belirlenmesi ve 

aralarındaki ilişkinin tespitinin yapılmasıdır. 

MATERYAL METOT 

Çalışma 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; ‘Kayseri İlinde Bulunan Yüzme Antrenörlerinin Mesleki Haz Alma Düzeyleri İle 

İş Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’ 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 

sağlanmışt ır .  Araştırmada veri toplama araçları; Erdoğan (2013) tarafından geliştirilen 

‘Mesleki Haz Alma Ölçeği’, Kirkman ve Rosen (1999) tarafından geliştirilen daha sonra ise 

Sigler ve Pearson (2000) tarafından kullanılan ve Türkçe’ye uyarlanması Çöl (2008) 

tarafından yapılan ‘İş Performası Ölçeği’ ve Sosyo demografik bilgi formu şeklinde 

ayarlanmıştır. 
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Gönüllü Gruplarının Oluşturulması: 

Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Çalışma grubunu tesadüfü yöntem ile 

seçilmiştir. Çalışma grubunu Kayseri il merkezinde görev yapan yüzme antrenörleri 

oluşturmaktadır. Çalışmaya toplam 99 yüzme antrenörü katılım sağlamıştır. 

 

 

 Değişken N % 

Cinsiyet 
Erkek 50 50,5 

Kadın 49 49,5 

Yaş 

18-21 34 34.3 

22-25 46 46.5 

26- üzeri 19 19.2 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans 8 8,1 

Lisans 81 81,8 

Yüksek Lisans 10 10,1 

Antrenörlük yılı 

0-2 52 52,5 

3-5 32 32,3 

6-üzeri 15 15,2 

 

Sosyo-demografik Bilgi Formu  
Çalışmanın sosyo-demografik bilgi formu oluşturulurken, literatürdeki mesleki haz ve iş 

performansı 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, eğitim 

durumu ve antrenörlük yılı bilgilerini elde etmek amacıyla 4 soru içermektedir. 

Mesleki Haz Ölçeği 
Mesleki Haz Ölçeği Erdoğan (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek toplam 7 maddeden 

oluşan tek faktörlü ve beşli derecelemeli likert tipi bir ölçektir. Ölçek maddelerine ilişkin 

dereceleme seçenekleri “1-Hiçbir zaman, 2- Nadiren, 3-Bazen, 4-Çoğunlukla, 5-Her zaman” 

şeklindedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamakta ve ölçekten alınan yüksek puan 

mesleki haz düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeği geliştiren araştırmacı 

tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına 

göre faktör yüklerinin .63 ile .80 arasında değiştiği ve ölçek maddelerinin tek faktörde 

toplandığı görülmüştür. Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .89 olarak 

bulunmuştur. Bu analizler sonucunda bu ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

İş Performansı Ölçeği (İPÖ) 

 Çalışanların iş performansını ölçmek amacıyla Kirkman ve Rosen (1999) tarafından 

geliştirilen daha sonra ise Sigler ve Pearson (2000) tarafından kullanılan ölçme aracı, 4 

maddelik ve 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması Çöl (2008) tarafından 

yapılmıştır. Dört sorudan oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı her iki çalışmada da %70’in 

üstündedir. Mevcut araştırma kapsamında güvenirlilik analizi yapılarak güvenirlik 

katsayısı %87 olarak saptanmıştır. Ölçek toplam puan üzerinden hesaplanmaktadır. 

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 
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incelenmiştir. Elde Edilen sonuçlar verilerin dağılımı +/-2 aralığında tespit edilmiştir. Cooper-

Cutting (2010) çarpıklık ve 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. Ölçeklerden elde edilen puanların arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyabilmek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi (r) uygulanmıştır. 

BULGULAR 
Tablo 2. Yüzme Antrenörlerinin Mesleki Haz Alma Ve İş Performansı Ölçeklerinden Aldıkları 

Puanların Betimsel İstatistiği  

 

Tablo 2 incelendiğinde antrenörlerin puan ortalama ve standart sapmalarının mesleki haz alma 

ölçeği 3,71±0,37 ve iş performansı ölçeği 4,31±0,54 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Yüzme Antrenörlerinin Cinsiyetlerine Göre Mesleki Haz Alma ve İş 

Performansı Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması  

 

Ölçek Cinsiyet N X±SS t p 

Mesleki Haz Alma 
Erkek 50 3,74±0,37 

,781 ,437 
Kadın 49 3,68±0,37 

İş Performansı 
Erkek 50 4,32±0,51 

,081 ,935 
Kadın 49 4,31±0,58 

 

Tablo 3 incelendiğinde antrenörlerin cinsiyet değişkenine göre mesleki haz alma ve iş 

performansları arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 

 

Tablo 4. Yüzme Antrenörlerinin Yaşlarına Göre Mesleki Haz Alma ve İş Performansı 

Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması  

Ölçek Yaş N X±SS t p Lsd 

Mesleki Haz Alma 

18-21 34 3,69±0,38 

,353 ,703 - 22-25 46 3,70±0,38 

26-üzeri 19 3,77±0,30 

İş Performansı 

18-21 34 4,38±0,55 

,478 ,622 - 22-25 46 4,28±0,50 

26-üzeri 19 4,25±0,62 

Ölçek N 
Minimu

m 
Maksimum X±SS 

Skewnes

s 

Kurtosi

s 

Kolmogor

ov 

Smirnov 

Mesleki Haz Alma 

99 2,86 4,00 
3,71±0,3

7 
-1,098 -,281 ,000 

İş Performansı 
99 3,00 5,00 

4,31±0,5

4 
-,395 -,704 ,000 
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Tablo 4 incelendiğinde antrenörlerin yaş değişkenine göre mesleki haz alma ve iş 

performansları arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 

 

Tablo 5. Yüzme Antrenörlerinin Eğitim Durumlarına Göre Mesleki Haz Alma ve İş 

Performansı Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması  

 

Ölçek 
Eğitim 

Durumu 
N X±SS t p Lsd 

Mesleki Haz Alma 

Ön Lisans 8 3,69±0,38 

,561 ,573 - Lisans 81 3,70±0,38 

Lisans Üstü 10 3,77±0,30 

İş Performansı 

Ön Lisans 8 4,38±0,55 

,278 ,758 - Lisans 81 4,28±0,50 

Lisans Üstü 10 4,25±0,62 

 

Tablo 5 incelendiğinde antrenörlerin eğitim durumu değişkenine göre mesleki haz alma ve iş 

performansları arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 

 

Tablo 6. Yüzme Antrenörlerinin Antrenörlük Yıllarına Göre Mesleki Haz Alma ve İş 

Performansı Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması  

 

Ölçek 
Antrenörlük 

Yılı 
N X±SS t p Lsd 

Mesleki Haz Alma 

0-2 52 3,68±0,38 

,304 ,738 - 3-5 32 3,75±0,34 

6-üzeri 15 3,73±0,40 

İş Performansı 

0-2 52 4,23±0,54 

2,567 ,082 - 3-5 32 4,31±0,53 

6-üzeri 15 4,58±0,51 

 

Tablo 6 incelendiğinde antrenörlerin antrenörlük yılı değişkenine göre mesleki haz alma ve iş 

performansları arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.( p>0.05) 

 

Tablo 7. Mesleki Haz Alma ve İş Performansı Ölçekleri Korelasyon Analizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Mesleki Haz Alma İş Performansı 

Mesleki Haz Alma 

r 1  

p   

N 99  

İş Performansı 

r ,238
*
 1 

p ,018  

N 99 99 

*p<0,05,**p<0,001 

7. Tablo mesleki haz alma ile iş performansı arasında (r=,238, p=,018)  pozitif yönlü düşük 

düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Çalışmamız doğrultusunda kayseri ilinde bulunan antrenörlerin mesleki haz alma düzeyleri ve 

iş performansı değerleri çeşitli değişkenler dâhilinde incelenmiştir. Elde ettiğimiz veriler şu 

şekilde sunulmuştur; 
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Araştırma verilerimize göre antrenörlerin ortalamanın üzerinde mesleki haz alma ve iş 

performansı değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan çeşitli değişkenler 

açısından yapılan incelemede ise cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve antrenörlük yılları ile 

mesleki haz alma düzeyleri ve iş performansları arasında ilişki tespit edilememiştir. 

Gerçekleştirdiğimiz korelasyon çalışmasında ise mesleki haz alma ile iş performansı arasında 

pozitif yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. 

Yüzme antrenörlerinin yüksek düzeyde mesleki haz alma ve iş performansı düzeyine sahip 

olmalarının sebebi kayseri ilindeki antrenörlere çalışma şartları bakımında kolaylık sağlanıyor 

olmasından ve aynı zamanda maddi anlamda onları tatmin edecek düzeyde kazanç elde ediyor 

olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

Sewage sludge is a by-product of wastewater treatment plants. It can be considered as a 

valuable nutrient for soil due its high potassium, nitrogen and phosphorus contents. However, 

there are also some potential environment risks of its application as soil conditioner, such as 

contamination of soil and groundwater due to the presence of organic pollutants and heavy 

metals in sewage sludge. Pyrolysis is a useful thermochemical waste to energy conversion 

method for recovering energy and nutrients from sewage sludge. In this study, potential 

ecological assessment of the heavy metals in pyrolized sewage sludge was carried out via a 

previously developed Geo-Accumulation Index. 

Keywords: Sewage sludge, pyrolysis, heavy metals, environment, contamination.  

 

INTRODUCTION 

Increasing wastewater treatment applications in the world has created a new challenging 

problem of sewage sludge management and disposal. Sewage sludge is a kind of biomass, 

produced as a by-product of wastewater treatment plants. It is produced in large quantities in 

the world. Improper management of sewage sludge may result in environmental hazard which 

leads pollution in water, soil and air (Thomsen et al. 2017; Raza et al., 2019). 

Several methods are available for treatment of sewage sludge such as disposal in agricultural 

lands, landfills and incineration/combustion (Singh et al. 2020; Rajendran et al., 2020; Tozlu 

et al., 2016). Production of huge amounts of sewage sludge has promoted the land 

applications. However, these methods have potential to form pollutants to the environment or 

may require huge treatment costs to reduce its impact (Tang et al., 2018; Liu et al., 2021).  

Strict limitations on deposal of sludge have diverted the focus of interest on its energy 

conversion. Dry matter of sewage sludge has organic components which have potential to 

produce energy from waste (Yan et al., 2016). Pyrolysis process has taken more attention due 

its high performance, capacity for waste reduction and economic feasibility (Mpahlele et al., 

2021; Ambaye et al. 2021). Pyrolysis process has potential to reduce about 50 wt% of the 

volume of sewage sludge by converting the waste into solid biochar and liquid fuel (bio-oil) 

(Fonts et al., 2012). 

Pyrolysis conditions and sludge composition has great influence on the amount of solid and 

gas products (Akyürek, 2019; Khan et al., 2021). High temperature pyrolysis generally results 

in more release of volatile products. Biochar is the solid product of pyrolysis process 

produced at slow pyrolysis conditions can be used as an organic soil conditioner in 

agricultural lands to enhance crop productivity and also helps to promote carbon dioxide 

reduction in atmosphere by sequestering carbon in soil (Akyürek, 2021; Khan et al., 2021). 

Pyrolysis process provides stabilization of heavy metals and their immobilized in solid 

product biochar (Wang et al., 2016). Hence, sewage sludge pyrolysis has significant benefits 

over incineration to control heavy metal pollution. In this study, environmental and ecological 

evaluation of the heavy metals in biochar derived from sewage sludge was performed. 
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MATERIALS AND METHODS 

The characteristics of the waste material and operating pyrolysis conditions have significant 

influence application of biochar for soil amendment. Table 1 shows Sewage Sludge (SS) 

properties and characteristics of the biochar derived sewage sludge (SSB) used in this study. 

The pyrolysis experiments were carried out at 10 °C/min heating rate at 500 °C under 

nitrogen flow of 1000 mL/min. The biochar yield was 69.25 % [17]. The heavy metal 

constituents in MSW and MSWB are presented in Figure 1. 

 

 
Table 1. Characteristics of sewage sludge (Liu et al., 2017) 

 

 SS 

Proximate Analysis (%)  

Volatile matter 28.34 ± 0.22 

Fixed Carbon 3.09 ± 0.54 

Ash 68.57 ± 0.32 

  

Ultimate Analysis (%)  

C 12.15 ± 0.23 

H 2.74 ± 0.08 

O 14.49 ± 0.69 

N 1.57 ± 0.04 

S 0.48 ± 0.02 

 

 

 

 
Figure 1. The concentrations of heavy metals in SS and SSB (Liu et al., 2017). 

The soil contamination degree during application of biochar can be assessed by using the a 

geo-accumulation index (GAI), which is commonly used for environmental and ecological 

risk analysis (Wang et al., 2019): 

 

      GAI = Log2 [Cn/(1.5Bn)]                                    (1) 
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Where Cn represents the heavy metal concentration, and Bn represents the background value 

of the heavy metals. 

The geo-accumulation index (GAI) values are used to define the degree of contamination on 

soil (Hakanson et al., 1980). The classification is presented Table 2.  

 
Table 2. Classification of geo-accumulation index (GAI) Hakanson et al., 1980). 

GAI Contamination Level 

GAI < 0 Uncontaminated (UC) 

0 < GAI < 1 uncontaminated to moderately contaminated (UMC) 

1 < GAI < 2 moderately contaminated (MC) 

2 < GAI < 3 moderately to heavily contaminated (MHC 

3 < GAI < 4 heavily contaminated (HC) 

4 < GAI < 5 heavily to extremely contaminated (HEC) 

GAI > 5.34 extremely contaminated (EC) 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Sewage sludge is s semi-solid material that is the by-product during sewage treatment of 

wastewater produced from industrial activities and municipal waste.  Landfilling of SS is 

restricted due to environmental risks sourced from the heavy metals and pathogens in its 

structure. Pyrolysis is a thermal conversion process that can be used to treat SS and to 

decompose complex organic substances in SS. The solid product of pyrolysis, biochar, has 

been widely used as soil conditioner. Biochar have effectively enhanced the crop yield and 

agronomic properties. However, the concentration of heavy metals in the biomass/waste 

materials can result in contamination of soil and underground water when biochar is used for 

soil remediation.  

Ecological evaluation of SS biochar application to soil is examined in this study through a 

previously developed Geo-accumulation index. Figure 2 demonstrates the calculated GAI 

results for SS and SSB. Cr and Ni levels have uncontaminated to moderate contamination 

potential, Cu and Zn are in moderately to heavily contamination level and Cd and Pb levels 

are at extreme contamination level for soil application.  

 
 

Figure 2. GAI values of heavy metal concentrations in SS and SSB 
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CONCLUSION 

In this study the Geo-accumulation index (GAI) was used to evaluate the degree of pollution 

potential of heavy metals in sewage sludge and its biochar during soil application. The results 

revealed that Cd and Pb in SS has extreme contamination impact during soil application 

which needs to be controlled strictly and treated before using for soil amendment purposes. 
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ÖZET 

Görsel sanatlar eğitimi, sanatın, estetiğin, sanat tarihinin eğitim-öğretim ile ilgili tüm sorunları 

ile ilgilenir. Ayrıca bireyin estetik ve sanatsal gelişimi, sanatta yaratıcılık eğitimi ve sanat 

öğretiminin araştırılması konularını kapsamaktadır. Günümüzde dünyanın hızlı gelişim ve 

değişimine uyum sağlayabilecek, eleştirel bakış açısına sahip, problemlere çözüm üretebilen, 

özgür ve yaratıcı düşünen bireylere duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Günümüz eğitiminde 

yaratıcılık performansının değerlendirilebileceği yeni kriterler, ölçütler, koşullar ve 

motivasyon biçimlerinin kuramsal temellerinin inşasına ilişkin problemlerin araştırılması 

gerekmektedir. 

Gerek bilim ve teknikte gerekse sanatsal ve kültürel alandaki çalışmalar yeni ürünler ortaya 

çıkaran toplumlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu bakımdan sanat eğitimi eğitimde önemli bir 

yer tutmaktadır. Sanat ve yaratıcılık eğitiminin iç içe ve gerekli olduğu, kişilik gelişimine 

yaptığı olumlu etkilerini de öngörerek bu yolda eğitim ortamları sağlayan öğretmenlerin 

önemli katkı sağladığı görülmektedir. Oyun ve görselleştirme süreçleriyle motive edilen 

çocuklar gelecek yaşantılarında karşılaştıkları durumlar için daha bilinçli hale gelmektedir. 

Yaratıcı olabilmek için öğrencinin kendine güvenmesi, çalıştığı alan hakkında temel bilgilere 

sahip olması, bağımsızca düşünebilmesi gerekmektedir. Alışılmış kalıpları kırabilmesi, yeti ve 

yeteneklerini sınırsız kullanabilme ortam ve özgürlüğünü edinebilmesi öğrenme 

süreçlerindeki motivasyonla sağlanabilmektedir. Görsel sanatlar derslerinde yaratıcılığın 

gelişimine elverişli ortam hazırlamak öğrencinin öğrenmeye karşı olumlu tutum 

geliştirmesine yardımcı olur, öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek etkili ve güdüleyici kılar. Bu 

güdüleyiciler sayesinde görsel sanat eğitimi ile öğrencinin yaratıcı güç ve potansiyelini açığa 

çıkarması, sağlıklı öğrenmesi sağlanabilir. 

Motivasyon, eğitimde öğrencinin derse ilgi, ihtiyaç duymasını ve etkinliği sürdürmesini 

sağlarken yaratıcı düşünmeyi ortaya çıkarıp aktif hale getirmektedir. Bu sebeple öğrencilerin 

motivasyonunu etkileyen faktörlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmalı ve motivasyonun 

yaratıcı düşünme ile ilişkisi araştırılıp bunun görsel sanatlar eğitimindeki yeri ve önemi 

incelenmelidir. Bu açıklamaların çıkış noktasını oluşturan bu çalışmada, yaratıcı düşünme 

biçimleri tanımlanarak aralarındaki ilişki görsel sanatlar eğitimi açısından incelenip, görsel 

sanatlar eğitiminin öğrenciye sunduğu olanakların motivasyon ve yaratıcı düşünceye etkisine 

yönelik betimsel bir analizin yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca sonuçlardan hareketle görsel 

sanatlar eğitimi süreçlerinde yararlanılabilecek ve uygulanabilecek motivasyon stratejilerine 

ilişkin önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Yaratıcı Düşünme, Görsel Sanatlar, Sanat Eğitimi. 
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ABSTRACT 
Visual arts education deals with all educational problems of art, aesthetics and art history. It 

covers the subjects of aesthetic and artistic development of the individual, creativity education 

in art and research of art education. Today, the need for    individuals who could adapt to the 

rapid development and change of the world, have a critical perspective, produce solutions to 

problems, and think freely and creatively, is increasing. In today’s education, it is necessary to 

investigate the problems related to the construction of the theoretical foundations of new 

criteria, standards, conditions and motivation forms by which creativity performance could be 

evaluated. 

Studies in both science and technology as well as artistic and cultural fields aim to reach 

societies that produce new products. In this respect, art education has an important place in 

education. It is seen that art and creativity education are intertwined and necessary and that 

teachers who provide educational environments in this way make a significant contribution by 

foreseeing its positive effects on personality development. Children who are motivated by 

games and visualization processes become more conscious of the situations they encounter in 

their future lives. In order to be creative, students need to be self-confident, have basic 

knowledge of the field, and be able to think independently. The ability to break the usual 

patterns, to use their abilities and talents without limits, and to acquire the environment and 

freedom could be achieved through motivation in their learning processes. To prepare a 

conducive environment to the development of creativity in visual arts classes helps students 

develop a positive attitude towards learning and makes learning effective and motivating by 

making it fun. Thanks to these motivators, it is possible to reveal the creative power and 

potential and healthy learning of students with visual art education.  

While motivation ensures that students need and are interested in the lesson and maintain the 

activity, it reveals and activates creative thinking. For this reason, it should be tried to 

determine what the factors affecting students’ motivation are, and the relationship between 

motivation and creative thinking should be investigated and its place and importance in visual 

arts education should be examined. In this study, which is the starting point of these 

explanations, it is aimed to define the creative thinking styles and examine the relationship 

between them in terms of visual arts education, and to make a descriptive analysis of the 

effects of the opportunities offered by the visual arts education to the students on motivation 

and creative thinking. In addition, based on the results, suggestion will be made on 

motivational strategies that could be used and applied in visual arts education processes. 

Keywords: Motivation, Creative, Visual Arts, Art Education  

 

GİRİŞ 
Eğitim biliminin bir dalı olarak görsel sanatlar eğitimi, sanatın, estetiğin, sanat tarihinin 

eğitim ve öğretimle ilgili tüm sorunları ile ilgilenmektedir. Bireyin estetik ve sanatsal 

gelişimi, sanatta yaratıcılık eğitimi ve sanat öğretiminin araştırılması konularını 

kapsamaktadır (Kırışoğlu, 2019).  

Görsel sanat eğitimi; bireye estetik yorum yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlar, 

görme yetisine dayalı farkındalıklarını heyecanını görsel sanat uygulamalarına yönlendirmeyi 

öğretir. O halde sanat eğitimi sanatçı yetiştirmeye değil, yetişmekte olan her kişiyi yaratıcı 

düşünmeye yaratıcı görmeye doğru yönlendirip; bilişsel, duyuşsal, devinişsel yönden bütüncül 

bir insanın yetiştirilmesini sağlar.  

Görsel sanat eğitimi yaş fark etmeksizin her birey için gereklidir. Kişinin yaratıcı güç ve 

potansiyelini açığa çıkarmak, bilinci ve estetik düşünceyi örgütlemek için önemlidir. Gözlem 

yapma, kişisel yaklaşımları ve orijinalliği destekleyerek pratik düşünceyi de geliştirir.  Bireyin 
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el becerisinin gelişmesini sağlayıp, sentez yapmasına yardımcı olarak olayları olmadan da 

beyinde gerçekleştirme gücünü arttırarak yaratıcılığını ortaya çıkartır (Yolcu, 2004). 

Hayatın birçok etkinlikleri; sezgisel, yaratıcı, farklı düşünme, muhtemel tahminler yapma gibi 

önseziler içerir. Bu tür kararlar, bireyde yaratıcılığın tüm yönlerine değer verme ihtiyacı 

duymasını sağlar. Yaratıcılık kavramı, gelişmiş toplumlarda en çok kullanılan ve 

yaygınlaşmaya ve üzerine araştırmalar yapılmaya halihazırda devam edilen bir kavram olarak 

güncelliğini korur. Yaratıcı bireylerin sanattan fen bilimlerine, sosyal bilimlerden matematiğe 

varıncaya kadar pek çok çalışma çevresinde başarılı olduğu gerçeği batı ülkelerinde yaratıcılık 

eğitiminin, eğitimin her aşamasında var olmasına yol açmıştır (Tuna, 2005). Gelişmiş 

toplumların bu düzeye gelmelerini sağlayan keşiflerin ve buluşların, yaratıcı düşünme 

biçimlerinin ve davranışlarının sonucu olarak ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Her insan 

yaratıcı potansiyel taşır ve bunu kullanma becerisine sahiptir. Ancak herkes aynı değildir kimi 

daha az kimi daha fazla yaratıcılık sergileyebilir. Bu durumda bireyler yaratıcılık yetisini 

geliştirebilir ve çeşitli etkenlerle olumlu etkilenebilir (Yolcu, 2010). Yaratıcı düşünme 

becerisi, 21. yüzyıl insanı için bilgiyi kazanma, bilgiyi kullanma, bilgiyi transfer edebilme, 

bilgiyi dönüştürebilme yönünde temel bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Görsel sanatlar 

eğitiminde öğrencinin, yaratıcı düşünme becerisini geliştirebilmesi, potansiyelini açığa 

çıkarabilmesi, bilinen kalıpları kırabilmesi, yeteneklerini sınırsızca kullanabilmesi ortam ve 

özgürlüğünü edinebilmesi başta öğrenme süreçlerindeki motivasyonla sağlanabilmektedir.  

Motivasyon, öğrencinin derse ilgi, ihtiyaç duymasını ve etkinliği sürdürmesini sağlarken 

yaratıcı düşünmeyi aktive etmektedir. Bu nedenle görsel sanatlar eğitiminde motivasyonun 

yaratıcı düşünme ile ilişkisinin ne olduğu çalışmanın problem sorusudur. Bu bağlamda 

çalışmanın amacı görsel sanatlar dersinde motivasyonun yaratıcı düşünme ile ilişkisinin 

irdelenmesidir. 

Yaratıcılık 

Lowenfeld (1969) çocukların hayal gücü ve yaratıcılığının, yetişkinlere kıyasla neredeyse 

sınır tanımaz düzeyde olduğunu belirtmiştir. Onlar hayal gücü ile bir sopayı savunma aracına 

ya da bir kurşun kalemi uçağa dönüştürebilir. Fakat bunu bir yetişkin yapsa ona deli gözü ile 

bakılabilir çünkü bir yetişkin için kurşun kalem yazı yazmak için kullanılır (Aktaran Çapar, 

2006). 

Wallas’a göre yaratıcılık problem çözme sürecidir ve yaratıcı bireyin çalışma ortaya 

koyabilmesi için belli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bunlar; hazırlık, 

kuluçka, aydınlanma ve sonuçların doğrulanması olarak bilinen evrelerdir (Çakmak ve 

Geçmiş, 2014). 

Hazırlık dönemi: Problemin öğrenilmeye ve tanımlanmaya başlandığı evredir. Sorun ya da 

ortaya konmak istenen şey tanımlanır ve çözüm için gerekli bilgi, malzeme toplanır. 

Kuluçka dönemi: Ürünün bilinç ötesinde olgunlaştığı kademedir. Dakikalarca sürebileceği 

gibi, hafta ve yıllarca da sürebilir. Birey sorun çözmeye çalışırken bir ilerleme kaydedilmiyor 

gibi görünebilir hatta alakasız işlerle meşgul olabilir.  

Aydınlanma dönemi: Bireyin zihninde çözüm aniden belirir ve yaratıcılık birdenbire ortaya 

çıkar. Bu evre fikir verme, esinlenme ya da düşüncenin ortaya çıktığı safhadır.  

Sonuçların doğrulanması: Birey düşüncesini ve çözümünü gözden geçirir, eksikliklerini 

tamamlar, çözüm yollarının doğruluğunu kontrol eder. İlgi ve uygulama en önemli anahtar 

kelimelerdir. 

Yaratıcı olabilmek için kişinin kendine güvenmesi, bilgi sahibi olduğu alanın temel bilgilerine 

sahip olması, bir şeye bağlı kalmadan düşünebilmesi, alışılmış durumları aşabilmesi, yeti ve 

yeteneklerini sonsuz kullanabilme ortamının kendisine sağlanmış olması gerekmektedir. Bu 

etmenlerin bir bölümü kişilik yapısı, karakter özelliği gibi psikolojik temellere, bir bölümü 

ortamın sağlanması gibi toplumsal-çevresel temellere, bir bölümü de eğitsel temellere 

dayanmaktadır (San, 2019). 
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Dikici ve San, yaratıcılığın gelişmesine yönelik anlatımların MEB ders programlarında 

bulunduğunu ancak konu ve öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı sürdürüldüğünden 

yaratıcılık gelişiminin engellendiğini belirtmişlerdir. Öğrencinin kafasını ezber bilgiyle 

doldurmanın önemsiz, öğrencinin kafasını ayıklamanın önemli olduğunu anlatmışlardır. Bu 

ise asıl öğrenci merkezli bir eğitim sistemi sayesinde, yaratıcılık ve motivasyonu harekete 

geçirecek uygulamalar ile mümkün olacaktır (Demirkale, 2015). 

Motivasyon 

Güdülenme ya da motivasyon, bir şey yapmak için harekete geçmek demektir. Bireyler farklı 

seviyelerde ve farklı biçimlerde motive olurlar. Örnek verilecek olursa; bir öğrenci, ev 

ödevini aile ya da öğretmenin takdirini kazanmak için ilgi ve istekle yaparken, bir başka 

öğrenci daha iyi puan almak için çalışabilir. Bir diğer öğrenci ise kendi hedeflerine ulaşmak 

için öğrenmeye istekli olabilir. Öğrenme için gerekli olan ön şartlardan biri motivasyon yani 

güdülenme olmaktadır. Güdülenmemiş öğrenci, öğrenmeye açık hale gelmemiş demektir. 

Öğrencilerin derslere dikkat edip, ilgi duydukları, ödevlerini yaptıkları zaman motive 

oldukları söylenebilir. Birey, motive olduğu kadar başarılı olmaktadır. Başka bir deyişle; 

güdülenme ile başarının pozitif bir ilişkisi olduğu apaçık ortadadır (Akbaba, 2006). 

Birisine bir işi zorla yaptırabilirsiniz fakat o kişiyi bu işi kendi iradesiyle yapmak istemesine 

asla zorlayamazsınız. Bu arzu kişini kendi içinden gelmektedir. Motivasyon içten güç ve zevk 

almamızı sağlayan bir güçtür (Eren, 2005). 

Temelde içsel-dışsal olmak üzere iki motivasyon vardır. Bireyi harekete geçiren ihtiyaçlar, 

arzular, merak etme, içselleştirme, cesaret, vb. içsel motivasyon kaynaklarıdır. Dıştan gelen 

ödüller; hediye, not, ödül, derece alma, başkalarından daha iyi olma arzusu, başkasını mutlu 

etme isteği, vb. ise dışsal motivasyon kaynağıdır. Bu durumlar öğrenciyi ödüle ulaştırma ya 

da cezadan kaçma amacıyla hareket etmesini sağlamaktadır (M. Yılmaz, 2010). 

İçsel motivasyonu sahip bireyler, dışsal motivasyona sahip bireylerden daha başarılı 

olmaktadırlar. Bu yüzden öğretmenin motivasyon için belirlediği yollar ve yöntemlerin, içsel 

kaynaklara yönelmesi, öğrencileri harekete geçirecek ve davranışı sürdürmeyi sağlayacak 

içsel yapıları tanıması, bilmesi ve uygulaması önem taşımaktadır (S. Yılmaz, 2017). 

Motivasyonun niteliğini açıklayan kuramlar geliştirilip, iki ayrı grupta incelenmektedir. İlk 

gruptaki motivasyon kuramları motivasyonun oluşumunu ve oluşum aşamalarını araştıran 

süreç kuramlardır. Süreç kuramları birey için bir şeyin gereksinmenin doğuşundan doyumuna 

kadar gözlenebilen motivasyon sürecinin niteliğini belirlemeye çalışır. İkinci gruptaki 

motivasyon kuramları ise, insanın güdülenmesinin nedenlerini, yani içeriğini araştıran 

kuramlardır. Bu içerik kuramları güdülenmeyi yaratan durumları, insanın ihtiyaçları ne 

doğrultuda bunu bulmaya çalışmaktadır (Ergül, 2005). 

Eğitim programlarının neden olarak gösterdiği felsefi ve psikolojik yaklaşımlar uygulamaların 

motivasyon modellerinde de kaynak olarak kullanılmaktadır. Davranışçı yaklaşımlar ödül, 

ceza, pekiştireç gibi yöntemlerle dışsal motivasyonu ön plana çıkarırken, hümanist, bilişsel, 

yapılandırmacı ve sosyo-kültürel yaklaşımlar içsel motivasyona yönelmektedir. Aynı 

zamanda içerik ya da süreç kuramlarının benimsenmesi hususunda da bu yaklaşımlar başlıca 

belirleyici olmaktadır (S. Yılmaz, 2017). 

Motivasyon ya da Türkçe haliyle güdüleme hakkında pek çok makale ve kitap yayınlanmıştır. 

Çeşitli yönlerden eleştirilse de temel olarak geçerliliğini sürdüren ve en yoğun ilgiyi gören 

kuşkusuz Abraham Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” olmuştur (Eren, 2005). 

Bir içerik kuramcısı olan Maslow´a göre, bireyde önce fizyolojik ihtiyaçlar ortaya çıkmakta 

ve bu ihtiyaçlar doyurulduktan sonra diğer ihtiyaçlar giderilmektedir. 1943 yılında Abraham 

Maslow tarafından bir kişinin ihtiyaç duyabileceği şeyler sıralanmıştır. 
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1. Kendini gerçekleştirme (Self Actualization): Yaratıcılık, doğallık, problem çözme, 

erdem, kişinin ruhsal yapısına ve kendi iç benliğine indiği, gerçeklerin kabulü, objektif 

olabilmek gibi ihtiyaçlar. 

2. Saygınlık (Esteem): Kendine saygı, güven, başarı, bağımsızlık, diğerlerinin saygısı, 

başkalarına saygı duyma ihtiyacı. 

3. Ait olma, sevgi, sevecenlik (Love Belonging): Arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık, sosyal 

etkileşim ihtiyacı. 

4. Güvenlik (Safety): Vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, güvende olma ihtiyacı. 

5. Fizyolojik (Physiological): Besin, su, cinsellik, denge, boşaltım yani insanın hayatta 

kalabilmesi için nefes alması, yemek yemesi, uyku uyuması gibi temel bedensel 

ihtiyacı. 

Maslow hiyerarşisinin en üst noktası için Maslow’un 1954 yılında yayınladığı eserinde “bir 

insan neye ulaşabiliyorsa ona ulaşmalıdır” şeklindeki cümlesi örnek verilebilir (Aktaran, 

Şeker, 2014). Eğitimde ve sanat eğitiminde asıl hedef bireyin kendini gerçekleştirmesine 

yardımcı olmaktır. Önemli olan, öğrencinin öğrenme ihtiyacına karşı; ilgi, ihtiyaç, merak 

duymasını sağlayarak içsel motivasyonuna yardımcı olmak ve öğrenmeyi sürdürmesi için 

gerekli öğrenme-öğretme ortamlarını düzenlemektir (Senemoğlu, 2007).  

YÖNTEM 
Bu çalışma literatür taramasına dayalı olup, betimsel tarama modeli kullanılarak 

hazırlanmıştır. Literatür taramasında araştırma konusuyla ilgili tezler, bildiriler, kitaplar, 

makaleler, tarihi kayıtlar, raporlar gibi eserler bulunur; incelenir. Araştırma konusuna katkı 

sağlayacak bulgular elde edilmeye çalışılır. Bulunan yayınların araştırma konusu, yaklaşımı 

ve sorularına yönelik ele alınması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir 

(Demirci, 2014). Değerlendirme ve analizlerin araştırmacıya ait fikirlerle birlikte 

sentezlenerek sunulması önemlidir. 

Betimsel analiz yaklaşımı geçmişte ya da bugün var olan bir olayı var olduğu şekliyle 

betimlemeyi sağlayan araştırma modelidir. Ele alınan durumlar kapsamlı bir şekilde 

araştırılmakta ve bu araştırmalar çoğunlukla tarama (survey) araştırmaları olarak   

bilinmektedir (Erkuş, 2005). Bu sebeple, çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmış ve 

araştırma verileri literatür taraması yapılarak elde edilmiştir. Verilerin toplanması bölümünde; 

yerli yabancı motivasyon ve yaratıcılıkla ilgili tez, kitap, dergi, makale gibi basılı bilimsel 

kaynaklardan yararlanılmıştır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi izlenmiştir; alanyazın taraması yapılmış, eğitimde 

motivasyon tanımlanmış, yaratıcı düşünme biçimleri tanımlanmış ve aralarındaki ilişki görsel 

sanatlar eğitimi açısından irdelenmiştir.  

BULGULAR 
Her çocuk yaratıcıdır ancak farklı seviyelerde yaratma potansiyeline sahiptir. Bir öğrenci, 

yüksek düzeyde yaratıcı potansiyele sahip iken düşük performans gösteriyorsa, bu durum 

motivasyon yetersizliğinden ve çocuğun yeterince motive edilememiş olmasından 

kaynaklanıyordur. Motivasyonu sağlanmış bir öğrenci derste yaratıcılığını aktif hale getirip, 

özgün ve yaratıcı şekilde görsel sanatları bir ifade aracı olarak kullanarak ürünler ortaya 

çıkarabilir. Bu öğrenci derse ilgi duyar, çaba gösterir, konsantrasyon düzeyi yüksektir, hayal 

gücünü etkin bir şekilde kullanır, çalışmalarında imge zenginliği görülür ve farklı 

yaklaşımlarda bulunur (M. Yılmaz, 2010). 

Eren yazdığı “Motivasyonun Gücü” adlı kitabında bir toplumun kaderinin, o toplumdaki 

yaratıcı insanlara bağlı olduğunu belirtmiştir. Yani yaratıcı ve etkili karar veren insan, 

toplumun yaşamasında kilit faktörleri oluşturur ve yaratıcı yaşamanın yollarını bulmaktadır. 

Çoğu işverenin yapacağı küçük destekler çalışanların performansını hayli yükseltecektir ve 

tekrarlandığında ise bireylerin kendilerine olan özgüvenlerini, inançlarını, kararlılıklarını ve 

saygınlıklarını arttırdığı için daha özgür ve yaratıcı olmasını sağlayacaktır (Eren, 2005). 
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“Ben asla resim yapamam,” ya da “Benim müzik kulağım yok,” cümlelerini sıklıkla duyarız. 

Doğuştan gelen yetenek kavramı özgüveni ve motivasyonu düşürür. Çoğu insan uzman olmak 

için gerekli düzeye sahip olmadığını hissettiğinden yeteneklerini geliştirmez. Bizlerin 

yapması gereken şey, ister onunla ister onsuz doğduğumuzu düşünelim, hangi şekli alırsa 

alsın yaratıcı gücümüzü geliştirmektir (Judkins, 2017).  

Yaratıcı sorun çözme deneyimleri hem geleceğe uyum sağlamaları hem de günlük 

yaşantılarında karşılaştıkları sorunlara cevap verecek etkin beceriler geliştirmeye iyi 

hazırlayacaktır. Başaran’dan aktaran Ergül (2005) bu durumu gelecekte yaşanabilecek bir 

örnekle açıklıyor; bir işgören işi ile özdeşleştiği takdirde işinde çıkan sorunları da tıpkı kendi 

kişisel sorunu gibi çözmeye güdülendiğinden bahsetmiştir. Bu nedenle işi ile özdeşleşen 

işgörenlerin sorunu çözmeye yönelik çabası kendiliğinden oluşacak ve yöneticinin bu 

işgörenleri motive etmesi kolaylaşacaktır. Yönetici, işgöreni motive ettiğinden, işgören 

yaratıcı düşünme becerilerini ortaya çıkaracaktır. 

Yaratıcı düşünme bilginin kazanılması için önemlidir. Görsel sanatlar derslerinde yaratıcılığın 

gelişimine elverişli ortam hazırlamak çocuğun öğrenmeye karşı olumlu ve pozitif tutumlar 

geliştirmesine yardımcı olup, öğrenmeyi zevkli hale getirerek etkili güdüleyiciler niteliğini 

taşır (Davaslıgil, 1994). Bu güdüleyiciler sayesinde görsel sanat eğitimi ile kişinin yaratıcı 

güç ve potansiyelini açığa çıkarması, sağlıklı öğrenmesi ve yaratıcı düşünmesi sağlanabilir. 

İnci San`ın bunu destekleyen, yaratıcılıkta sosyal ve kültürel çevrenin etkisini saptamaya 

yönelik yaptığı bir çalışma, şu sonuçları göstermektedir; her insan yaratıcıdır fakat bunu 

çıkarmak için fırsat verilmeli ve ortam sağlanmalıdır. O halde aile, eğitimciler, yöneticiler 

çocukta ve yetişkinde kısıtlamalara, engellemelere ve dayatmalara yönelik davranışlardan 

uzak durmalıdır. Çünkü bu gibi durumlar motivasyonu olumsuz etkilemekte hatta bırakın 

yaratıcı düşünmeyi sağlamayı, bireyi soğutup uzaklaştırmaktadır (San.2019, Aktaran, Avcı, 

2005). Bu ortamlardan bazıları parklar, resimler, düşünce atölyeleri, gezici müzeler gibi 

sosyal aktivite ya da çalışmalar olabilir. Bu ortamlar çocuğun dikkatini çekip, güdüleyeceği 

gibi gizil yaratıcı edinimlerini de ortaya çıkarmasını sağlayacaktır.  

Uzmanlara göre yaptığımız bir işe karşı bakış açımızı değiştirmenin en iyi çözümü o iş 

hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmekle başlar. Bu nedenle eğitimcinin önce bireye 

güvenmesi ve onun daha başarılı olacağına inanması en önemli adımdır. Eğitimci buna ne 

kadar inanırsa, bireyde kendine o kadar çok inanır ve kendine özgüveni artar. Bu olumlu 

düşünceler ve davranışlar devam ettikçe hem daha aktif bir çalışma ortamı yaratılır hem de 

olumsuz faktörlerin etkilerinden bireyler korunur (Eren, 2005). 

Çocuğa sadece bilgiyi veren değil, bilgiye ulaşma yolları sunan, motivasyonunu, öğrenme 

heyecanını ve ilgisini ortaya çıkaran eğitimciler, öğrenmeyi daha yaratıcı kılabilecek ortamı 

sağlamış olacaklardır. Onların dikkatini çekerek güdüleyip çevrelerindeki kaynakları fark 

etmelerini sağlamak ve bu kaynaklarını harekete geçirmek, ulaşılabilirliğini sağlamakta 

eğitimcinin görevidir (Çakmak ve Geçmiş, 2014). 

Çocuklar kil, toprak, çeşitli atıklar, şekillendirilebilir maddelerden görsel sanatlar derslerinde 

yararlanmalıdır. Sanatsal düzenlemelerle dersle ilgili araç gereç yapmaya teşvik edilmelidir. 

Özellikle 0-7 yaş arasında kişilik özelliklerinin temeli atılmaktadır. Yaratıcılıkları zaten 

doğuştan ileride olan bu yaş çocuklarında yaratıcılığın sürmesi ve geliştirilmesi için zengin ve 

özgür bir görsel sanatlar ders ortamının sağlanması gerekmektedir (Tuna, 2005).  

Araştırmalar, çocukların doğuştan yaratıcı ve meraklı olduklarını fakat okula başladıktan 

sonra çekingen olup, daha az yeniliklerin peşinden koştuklarını ve maalesef etkinliklere 

katılım sağlamayıp seyirci olduklarını göstermektedir. Çocuğu bu aşamada yaratıcılığa 

yönlendirmek görsel sanatlar eğitimcisinin en önemli rolüdür. Bunun için çocukların 

motivasyonlarını yüksek tutmak ve bunu korumak her zaman önemlidir. Bunu sağlamak için 

eğitimci, çocukların başarılarına sevinmeli, yaptıkları her türlü iki ve üç boyutlu tasarımları 
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desteklemeli, doğal ve coşkulu olmalı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir eğitim ortamı 

hazırlamalı, onların başarılarını ödüllendirmeli ve teşvik etmelidir (Çakmak ve Geçmiş, 

2014). 

Öğretmen, çocuğu görsel sanatlar dersinde yaratıcılığa yöneltirken cesaretlendirici ve motive 

edici sözler kullanmalıdır. Örneğin; bir insan figürü çizmişse “Bu çok güzel olmuş, gördüğüm 

en güzel insan figürü” demek, çocukta aynı resmi tekrar tekrar yapmasına olanak sağlar. 

(Çakmak ve Geçmiş, 2014). Farklı seviyelerdeki öğrencilerin yaratıcılığının ortaya 

çıkarılması, merak duygusunu geliştirmeyi, kalıplaşmayı terk etmeyi ve kendi öğrenme süreci 

içinde yaratmayı gerektirir.  

Bugün sanat eğitimi öğrencilerin kendi güçlerini tanımalarına öncülük eden, yaratıcı ve sosyal 

alışkanlıklarını arttıran bireylerin oluşmasını sağlar. Sanat eğitimi ilkelerini; fikirleri eyleme 

bağlayan, uygulayıcı, düşündüren, buluş yaptıran içgüdüsel biçimde kavratan eğitim sistemi 

olarak tanımlayabiliriz. Bu sebeple çağdaş olanakları ve çağdaş birey gerçeğini dikkate alan 

görsel sanatlar eğitiminin üzerinde durulması gerekir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Görsel sanatlar eğitiminde motivasyon ve yaratıcı düşünme ilişkisini inceleyen bu 

araştırmanın sonucunda, literatürde taranan çoğu çalışmada, motivasyon ve yaratıcı düşünme 

arasında önemli ve olumlu bir etki olduğu görülmüştür. Motivasyon ile yaratıcı düşünme 

arasındaki ilişkinin görsel sanatlarda öğrenmeyi etkin kıldığı, olumlu faydalar sağladığı 

bulgulanmıştır. Derste uygulanan doğru teknikler, sınıf ortamı, zengin malzemelerle 

motivasyonun sağlanabildiği böylece her öğrencide yaratıcı düşüncenin aktive edilebilirliği 

bulgulanmıştır. Ayrıca Çakmak ve Geçmiş, (2014); Eren, (2005); Özsoy, (2015); M. Yılmaz, 

(2010) ve Yolcu’nun (2010) çalışmalarında, görsel sanatlar derslerinde yaratıcı düşünme 

sürecinin başlaması için motivasyon kuvvetle gerekli bulunmuştur.  

Yaratıcılığın ön planda tutulduğu sanat eğitimi bu nedenle üzerinde durulması gereken bir 

derstir. Gelecekte Türk toplumuna nitelikli bireyler kazandırmak, Türk toplumunun 

yücelmesidir ve mutluluğudur. Sanat eğitimi, görsel bir organizasyon yöntemi olarak 

kullanılırsa sonuç birey ve toplum yararına zekâ gelişimi ve yaratıcılık olacaktır (Gökaydın, 

2010). 

Yaratıcı düşünmeyi öğretebilmek için öğretmenin bir hoşgörü ortamı sunmak zorunda olduğu 

görülmektedir. Bir öğrenci, yüksek yaratıcı düşünme potansiyeline sahip olsa da mutlaka onu 

eyleme geçirecek bir motivasyon gereklidir. Öğrencilerin çekinmeden korkmadan 

düşüncelerini, fikirlerini ortaya koyabilecekleri sınıf ortamını sağlayabilen yaratıcı 

düşünebilen yaratıcı uygulama tekniklerini bilen yeni motivasyon stratejileri geliştirebilen 

öğretmenler gereklidir. 

Yaratıcı düşünme edinimlerinin desteklenmesi için konu ile ilgilenen araştırmacılara, program 

geliştirme uzmanlarına ve eğitimcilere şu önerilerde bulunulabilir:  

 

● Öğrenciler, oyunlarında bilinenin dışında yeni fikirler ve yeni çözümlerin keşfi 

için cesaretlendirilmeli; fikirlerin niceliğinden çok niteliğine önem verilmelidir. 

● Mümkün olduğunca farklı ve zengin malzemelerle yaratıcılıkları zorlanmalıdır, 

sadece kağıt, tuval, boya gibi standart malzemelere bağlı kalınmamalıdır.  

● Kendini ifade edebileceği rahat ve özgür bir ortamın hazırlanması gerekmektedir. 

● Yaratıcı düşüncenin oluşması için çocukların canlandırma, oyunlaştırma, 

dramatizasyon, beyin fırtınası v.b tekniklerle tanışmaları faydalanmaları 

sağlanmalıdır. 
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● Yaratıcı davranışlar mantıksız, saçma olarak değerlendirilmemelidir; çocuğun 

davranışlarını sergilemesine engel olunmamalıdır. Çocukta özgüven eksikliği, 

dışlanma hissi oluşturacak davranışlardan kaçınılmalıdır.  

● Eğitimci derse merak uyandıracak ilginç ve beklenmedik bir davranışla 

başlayabilir: Derslerde mizah gibi öğrencinin ilgisini çekecek, motive edecek 

stratejiler düşünebilir. 

● Zıt fikirlerin sunulması dikkat çekebilir ve yaratıcılığın harekete geçmesini 

sağlayabilir. 

● Özellikle öğrencilerin ürettikleri şiir, şarkı, hikâye ve resimlerini sunmaları için 

imkân verilmeli; kendileriyle övünmeleri ve güvenmeleri sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

Doğadan esinlenme insanoğlunun varoluşundan itibaren gözlenmesktedir. İnsan, problemlere 

çözüm üretebilmek için çevresini yani doğayı gözlemlemiştir. Doğanın içinde 

barındırdıklarından davranışsal düzeyde, ekosistem ve organizma düzeyinde faydalanmıştır. 

Günümüzde de teknoloji ve endüstri gelişse de, doğadan ilham alarak tasarımlar ortaya 

koyulma çabası devam etmektedir. Hatta teknoloji, doğa ile tasarım yaklaşımı arasında bir 

köprü görevi görmektedir.  Bunun sebebi ise en doğru ve sistematik çözümlerin doğada 

olmasındandır. Bu noktada faydalanılan yaklaşım Biyomimikri olarak adlandırılmaktadır. Bu 

yaklaşım mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı gibi tasarım odaklı meslek 

gruplarında da benimsenmektedir. Bu meslek grupları içerisinde mimarlık disiplininde 

doğadan ilham alma noktasında öne çıkan isimlerden biri Antonio Gaudi’dir. Mimar doğayı 

gözlemleme ve eserlerinde yorumlama özelliğiyle bilinmektedir. Yapılarında bitki ve hayvan 

motifleri kullanmaktadır. Fakat biyomimikri bağlamında yalnızca motif kullanımıyla 

kalmamakta, doğayı anlamaya çalışarak doğadan ilham aldığı sistematik organizasyonu da 

eserlerine yansıtmayı hedeflemektedir. 

Bu çalışma kapsamında da Gaudi’nin üç adet yapısı literatür taraması ve veri toplama 

yönteminden faydalanılarak biyomimikri bağlamında incelenmiştir. İncelenen bu yapılar 

Dünya Miras Listesi’ne alınan Sagrada Familia, Colonia Güell ve Casa Mila’dır. Bu üç yapı 

dış cephe ve iç dizayn noktasında birbirlerinden oldukça farklı algılanmaktadır. Fakat 

örneklem olarak belirlenen üç yapıda da biyomimikri bağlamında organizma düzeyinden 

faydalanmaktadır. Çalışmada mimarı aynı olan bu yapıların aynı bağlamda düşünülüp 

tasarlanmasıyla oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkmasının sebebinin tespiti amaçlanmaktadır. 

Eserlerin incelenmesiyle, bu durumun doğadan ilham alınan noktaların farklı olmasından 

kaynaklandığı tespit edilmektedir. Mimar, Sagrada Familia’da ormana, Colonia Güell’de arı 

kovanına ve Casa Mila’da da Barselona etrafındaki kumlu tepelere öykünmektedir. Doğada 

öykünülecek şeylerin oldukça çeşitli olması, bir tasarım ortaya koyma noktasında da 

neredeyse sonsuz bir çözüm ağının olduğunu desteklemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, Antoni Gaudi, Sagrada Familia, Colonia Güell, Casa Mila 

 

ABSTRACT 
Inspiration from nature has been observed since the existence of human beings. Man has 

observed his environment, nature, in order to find solutions to problems. It has benefited from 

what nature contains at the behavioral, ecosystem and organism level. Even though 

technology and industry are developing today, the effort to create designs inspired by nature 

continues. In fact, technology acts as a bridge between nature and the design approach. The 

reason for this is that the most accurate and systematic solutions are in nature. The approach 

utilized at this point is called Biomimicry. This approach is also adopted in design-oriented 

professional groups such as architecture, interior architecture, and industrial product design. 

Among these professional groups, Antonio Gaudi is one of the prominent names in the 
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architectural discipline in terms of being inspired by nature. The architect is known for his 

ability to observe nature and interpret it in his works. He uses plant and animal motifs in his 

structures. However, in the context of biomimicry, he not only uses motifs, but also aims to 

reflect the systematic organization inspired by nature in his works by trying to understand 

nature. 

Within the scope of this study, three structures of Gaudi were examined in the context of 

biomimicry by using literature review and data collection method. These structures examined 

are Sagrada Familia, Colonia Güell and Casa Mila, which are included in the World Heritage 

List. These three structures are perceived quite differently from each other in terms of exterior 

and interior design. But all three make use of the organism level in the context of biomimicry. 

In the study, it is aimed to determine the reason why these structures, which have the same 

architect, are thought and designed in the same context, resulting in quite different results. By 

examining the works, it is determined that this situation is caused by the different points of 

inspiration from nature. The architect emulates the forest in Sagrada Familia, the beehive in 

Colonia Güell, and the sandy hills around Barcelona in Casa Mila. The fact that the things to 

be imitated in nature are quite diverse, supports that there is an almost endless solution 

network at the point of creating a design. 

Keywords: Biomimicry, Antoni Gaudi, Sagrada Familia, Colonia Güell, Casa Mila 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu, barınma ihtiyacı ile doğayı gözlemlemiş, doğadan yalnızca malzeme ihtiyacını 

karşılamamış; aynı zamanda bilinçli veya bilinçsiz olarak doğadaki oluşumları gözlemleyerek 

ya da birebir uyarlayarak bina yapma tekniklerini geliştirmeye başlamıştır (Arslan Selçuk ve 

Gönenç Sorguç, 2007). Doğal sistemlerde tasarımın bir bağlamı vardır, yerel malzemeyi 

kullanır, işlevleri yerine getirir ve esneklik sunar (Gamage ve Hyde, 2012). Bu özelliklerle 

doğa mükemmel tasarım prototipini insana sunmaktadır. Başlangıçta taklit ederek probleme 

çözüm bulma odaklı ilerleyen doğadan ilham alma süreci teknolojinin ve endüstrinin 

gelişmesiyle uyarlama ve geliştirme adımlarını da bu sürece dâhil etmeye başlamıştır. Ayrıca 

teknolojinin gelişimi doğaya ve ekolojiye dönüş çabasında daha hızlı yol alınabilmesini de 

sağlamıştır. 

Doğanın sonsuz ve eşsizliğinden ilham alınan yaklaşıma Biyomimikri adı verilmektedir. Son 

zamanlarda olumsuz etkileri giderek artan iklim değişikliği ile birçok bilim dalında doğayı 

anlama ve doğaya zarar vermemek adına tasarım süreçlerinde doğadan faydalanma 

yaklaşımına dönülmektedir. Bu bilim dallarından birisi de mimarlıktır. Biyomimikrinin bir 

yaklaşım olarak mimarlığa entegrasyonuyla geliştirilen tasarım, doğadan geldiği için aynı 

zamanda sürdürülebilir özellikler de göstermektedir.  

Geçtiğimiz yüzyılda birçok mimar tasarımlarını doğadan esinlenerek geliştirdiklerini 

belirtmiştir. Bu esinlenmeler kimi zaman dekoratif ögelerde görülürken, kimi zaman cephe ve 

kütle bağlamında doğadaki renk, doku ve desenlerin yorumlanması şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır (Arslan Selçuk ve Gönenç Sorguç, 2007). Bu bağlamda biyomimikri yaklaşımını 

eserlerinde kullanmasıyla öne çıkan mimarlardan birisi Antonio Gaudi’dir. Doğanın mimariye 

aktarılması gerektiğini savunmuş ve yapıların formunu belirlerken doğanın organik 

geometrilerinden ilham almıştır (Gündüz, 2019). Ayrıca bitki ve hayvan motifleri kullanarak 

da doğaya atıf yapmıştır.  

Gaudi’nin biyomimikriden organizma düzeyinde faydalanarak tasarladığı üç yapının çalışma 

kapsamında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu yapılar Sagrada Familia, Colonia Güell ve 

Casa Mila’dır. Aynı yaklaşımdan faydalanılarak tasarlanan yapıların doğadan esinlendiği 

noktalar birbirinden farklı olduğu için yapılar da birbirinden oldukça farklıdır. Bu da 

tasarımların çeşitliliğinin doğanın eşsizliği paralelinde işlediğini desteklemektedir.  
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Çalışmanın organizasyonu giriş ile başlamaktadır. İkinci olarak biyomimikri kavramının 

kelime anlamından, ortaya çıkışından, neleri hedeflediğinden ve mimarideki yerinden 

bahsedilmektedir. Üçüncü olarak Gaudi’nin eserlerinin biyomimikri bağlamında 

incelenebilmesi için mimar ve tasarım yaklaşımı ile ilgili bilgi toplanmaktadır. Dördüncü 

olarak mimarın seçilen üç eseri ayrı ayrı incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmada elde 

edilen veriler ışığında üç eserin incelendiği bir tablo ortaya koyulmuştur. 

BİYOMİMİKRİ 

Latince’de ‘‘biyo’’ kelimesi yaşamayı tanımlarken; ‘‘mimesis’’ ise taklit etmek anlamına 

gelmektedir (Gündüz, 2019; Gamage ve Hyde, 2012). Benyus (1997), ‘‘Biomimicry’’ isimli 

kitabında kavramı tekrardan gündeme getirmiş, çözümleri ve olası potansiyelleri 

öğrenebileceğimiz yer olan doğadan ilham alan bu yaklaşımın her bir disiplin için bir 

sistematiğe oturtulması gerektiğini savunarak biyomimikriyi yeni bir bilim dalı olarak 

tanımlamıştır. Doğa, karşılaşılması mümkün olan her türlü tasarım problemine çözüm 

üretebilecek bir potansiyele sahiptir (Bilmen, 2019). Biyomimikri yaklaşımında da bu eşsiz 

potansiyeli içerisinde barındıran doğadan ilham alarak öğrenme ve ödünç alarak çözüm 

üretme vardır (Gündüz, 2019). Kısaca, insanlar ihtiyaçlarını giderme noktasında önlerine 

çıkan problemleri doğadan ilham alarak çözüme kavuşturmaktadır. 

Biyomimikri yaklaşımında doğadan ilham alma; organizma düzeyi, ekosistem düzeyi ve 

davranışsal düzey olarak üç kategoride sınıflandırılmıştır. Organizma düzeyi formu analiz 

ederek o forma ait çözümleri ortaya koymaktadır. Ekosistem düzeyi ise taklit yoluyla doğanın 

içinden bir çözüm sunmaktadır. Davranışsal düzeyde ise doğanın barındırdığı süreçten 

faydalanma gerçekleşmektedir (Çelikel ve Uçar, 2020). 

Biyomimikri, endüstri devrimi sonrasında belirginleşen doğa- insan- bilim ayrımının altını 

çizmektedir. Başlangıçta biyomimikri yaklaşımıyla ortaya koyulan ürünlerde biçimsel ilham 

ağırlıktayken zamanla organizmaların, canlıların sistemleri, hareket mekanizmaları, refleksleri 

incelenerek yapısal esinlenmelerde oluşmaya başlamıştır. Elbette bunun gelişmesinde en 

büyük etkenlerden biri de teknolojinin ilerlemesi olmuştur (Bilmen, 2019). Teknoloji ile doğa 

ve insan ihtiyaçları arasında kurulacak ilişki için bir köprü oluşmuştur. 

Biyomimikri yaklaşımı elbette belirli hedefler doğrultusunda oluşmaktadır. Bu hedefler 

aşağıdaki gibidir: 

 Ekolojik sürdürülebilirlik 

 Ekosistem tasarlama fikri 

 Tasarlama sürecinin taklidi 

 Estetik tutum 

 Biçim işlev uyumu (Gündüz, 2019). 

Böylesi hedefler doğrultusunda gelişen biyomimikri yaklaşımı, birçok bilimi ve disiplini de 

içinde barındırmaktadır (Bilmen, 2019). Bu disiplinlerden birisi de mimarlıktır. Tarih boyunca 

doğa, mimarlara mekân tasarlama ve form belirleme noktasında ilham kaynağı olmuştur. 

Bunun bilinen en eski örneklerinden birisi de mimaride altın oran kullanımıdır (Gündüz, 

2019). 

Mimaride doğadaki canlıların formları, renkleri, dokuları, biçimleri, yaşayışları ve bunlar gibi 

birçok özellikleri gözlemlenerek mimari tasarımlar ortaya koyulmuştur. Biyomimikri; 

mimarlıkta yalnızca bir şekil kaynağı olarak değil aynı zamanda tasarım stratejisi olarak 

yararlanılan bir bilim dalıdır (Bilmen, 2019). 

Birçok mimar tasarım yaklaşımlarında biyomimikriden faydalanmıştır. Bu mimarlardan birisi 

doğayı dinleyerek onu anlamaya, tasarımlarında ilham kaynağı olarak kullanmayı hedefleyen 

Gaudi’dir. Bir sonraki başlıkta Gaudi’den ve mimarın tasarım yaklaşımında biyomimikri 

kavramından bahsedilecektir.  
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GAUDİ VE TASARIM YAKLAŞIMINDA BİYOMİMİKRİ 

Antoni Gaudi, 1852 yılında İspanya’nın Katalan bölgesinde yer alan Reus kentinde 

doğmuştur. Sanat ve teknik alanlara olan eğilimi çocukluk dönemlerine dayanmaktadır. 

Eğitim hayatında geometri derslerinde oldukça başarılı bir öğrenci olmuştur. Bunun yanında 

okulda sanatsal eğilimlerini gösterecek çalışmalar da yapmıştır. 17 yaşında Barcelona’ya 

gelmiş ve 22 yaşında mimarlık eğitimi almaya başlamıştır. Mimarlık eğitimi boyunca farklı 

mimarların yanında çalışmıştır (Ayalp,2020). Art Nouveau sanat akımının da öncüsü olarak 

bilinen Gaudi, Barselona’nın en ünlü eserlerinin mimarıdır. UNESCO Dünya Mirası 

Listesi’nde yedi adet eseri bulunmaktadır (Bilmen, 2019; Emekçi,2022). 

Gaudi’nin tasarım yaklaşımına da yansıyan en önemli özelliği doğayı gözlemlemesi ve analiz 

etmesidir. ‘‘Atölyemin hemen dışındaki ağaç benim akıl hocam.’’ cümlesi ile doğaya 

saygısını ve doğanın onun için ilham kaynağı olduğunu belirtmektedir (Bilmen,2019). Bu 

gözlemleme ve analiz yeteneği ile Ortaçağ mimarisi ile modern mimariyi birleştiren mimar, 

çevresindeki canlı ve doğal oluşumları kendi yorumuyla yapılarına yansıtmıştır (Gündoğdu ve 

Arslan,2019). Esinlenmeleri doğrultusunda tasarımlarının cephelerinde ve iç mekânlarında 

iskelet analojisine oldukça sık rastlanmaktadır. Ayrıca Gaudi yapılarında strüktürün yanında 

bezemelerinde de doğadan ilham almış, bitkisel motifler, organik biçimler kullanmıştır 

(Bilmen, 2019).  

Biyomimikri yaklaşımını kullanan Gaudinin tasarımlarında birçok sürdürülebilirlik kriterinin 

de karşılandığı görülmektedir. Bunlar doğal aydınlatma ilkelerinin farkındalığı, entegre 

tasarım, kamusal yeşil alanların önemi ve doğanın kendisinden ödünç almadır. Ayrıca 

sürdürülebilirlik bağlamında eserlerinde görülen bir diğer özellik de doğal malzeme 

kullanımıdır. Genel olarak taş, seramik ve cam tercih etmektedir (Imani, 2017). 

Mimarisinde biyomimikriyi kullanmasının yanında ilginç teknik yapım yöntemleri de 

geliştirerek modern mimaride sürdürülebilirlik ve biyomimetik disiplinlerinde bir öncü olan 

Gaudi’nin üç adet yapısı biyomimikri bağlamında aşağıda incelenecektir. 

 Sagrada Familia 

19 Mart 1882’de Francisco de Paula del Villar ile başlayan Sagrada'nın insaatı, gotik tarzda 

ve yeniden gotik uyanış fikri ile tasarlanmıştır. Fakat birtakım sebeplerden ötürü iş yasal 

olarak Antoni Gaudi’ye teslim edilmiştir. 1883’te yeniden inşası başlayan kilise tarz 

değişikiliği yaşamış, mimar Neo Gotik ve Naturalizmi harmanlamıştır. Gaudi 1926 yılındaki 

ölümüne kadar ise kendini bu işe adamıştır (Yakın, 2016; Meirelles vd., 2019).  

 

 
Şekil 1. La Sagrada Familia (Arkitektüel, t.y.). 
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Doğayı gözlemlemesini bilen ve sunduğu sayısız detayları yorumlayabilen zamanının en 

önemli mimarlardan biri olan Gaudi, yapılarında fonksiyon ve form arasında mükemmel bir 

kombinasyon oluşturmuştur. Örneğin, Sagrada Familia strüktürel görünüm ve yük taşıma 

bakımından ağaç dallarını sembolize etmektedir (Imani, 2017). Kiliseye girenler; dört adet 

doğal görünümlü bazalt kolonlarla karşılaşmaktadır. Katalonya kırsalındaki ağaçların sarmal 

büyümesinden ilham alan Gaudí, La Sagrada Familia'daki sütunların formunu, yükseldikçe zıt 

yönlerde sarmal çizen iki çokgeni üst üste koyarak oluşturmuştur (Pantano, 2013) (Bkz. Şekil 

2). Kolonlar ağacın gövdesini andırırken, konsollar da ağaçların dallarını temsil etmektedir. 

Bu da ziyaretçiler bir ormanın içine girmiş hissini vermektedir (Selçuk ve Gönenç Sorguç, 

2007; Bilmen, 2019). Mimar burada orman metaforunu kullanarak doğayı mekân içine 

taşımayı hedeflemiştir. Ayrıca yapının alt bölümlerinde yer alan spiral merdiven kovasına 

yukarıdan bakıldığında bir salyangozun kabuğunu andırmaktadır (Bkz. Şekil 3).  

 

 
Şekil 2. Yüksek sunağın tepesine doğru kilisenin merkezi atriyumunun iç görüntüsü 

(Meirelles vd., 2019). 

 

 
Şekil 3. Spiral merdiven (Genç İç Mimarlar Derneği, t.y.) 

 

Yapının içinde olduğu kadar dışında da doğadan esinlenmelere rastlanmaktadır. Doğadan 

aldığı bitki ve hayvan motiflerini yapının birçok yerinde kullanmıştır. Örneğin yapının taç 

kısımlarında güvercin ve selvi motifleri (Bilmen, 2019), kuleler üzerinde meyveler ve meyve 

yaprakları bulunmaktadır. Ayrıca, kapının iki yanındaki kolonlar denize yakın kısımda deniz 

kamplumbağası, karaya yakın kısımda da kara kaplumbağası sırtına konumlandırılmıştır 

(Yakın, 2016). 
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Sagrada Familia biyomimikri bağlamında incelendiğinde Gaudi’nin yalnızca doğal biçimleri 

değil onların işleyişlerini de anlayarak bu yapıyı tasarladığı, orman içerisinde olma hissini 

verebildiği görülmektedir.  

 Güell Kolonisi 

Gaudi her zaman ‘‘Doğa kitabının sanatçının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini’’ 

savunmuştur. Onun anlayışına göre gerçek orijinallik, orijinale yani doğaya dönmekle elde 

edilebilirdi (Topçu, 2017). Bu görüş doğrultusunda tasarladığı yapılardan birisi Güell 

Kolonisi’dir.  

 

Bu yapıda mimar arı kovanı metaforunu kullanmıştır. Bu metafor genellikle çok kalabalık 

olma halini tanımlamaktadır. Burada amaç bir işçi cenneti veya işçiler için bir arı kovanı 

oluşturmaktır. Yapı, şehir merkezinden uzak olan Santa Coloma’da yapılmıştır. Buranın 

seçilmesinin de metafor bağlamında bir sebebi vardır. Mimar, bu konumu şehrin merkezinde 

karşılaşılacak olası kötü etkileşimlerden uzak kalmak ve bundan dolaylı olarak da üretimi 

artırmasını amaçlayarak bir arı kovanı oluşturmayı hedeflemiştir (Topçu, 2017).  

 

 
Şekil 4. Güell Kolonisi’nin merkezi atriyumunun görüntüsü. ( Merelles vd., 2019). 

 

Doğadan ilham alarak tasarladığı bu yapı için bir anekdota göre, üst nefe gidecek olan bir 

rampanın başladığı noktaya kesmeye kıyılamayan bir çam ağacı karar vermiştir. Gaudi 

yapının uzun aksına referans olarak bu çam ağacını almıştır (Topçu, 2017). Doğayı koruma ve 

sürdürülebilirlik bağlamında birçok unsuru göz önünde bulunduran mimar, duvar tasarımıyla 

rüzgarın etkisini en aza indirmeyi hedeflemiştir (Meirelles vd., 2019). Ayrıca yerel ve geri 

dönüştürülmüş malzeme kullanımına da dikkat eden Gaudi, Güel taş ocaklarından gelen 

kesme kireçtaşını giriş kapısında (Topçu, 2017), fabrikalarda yan ürün olarak üretilen 

endüstriyel cüruf ve şekilsiz tuğlaları duvarlar ve yapısal sütunlarda, eskiden mahallede 

tekstilde kullanılan iğneleri ise vitray pencere pervazlarında kullanmıştır (Pantano, 2013).  

Gaudi, yapının tasarımını oldukça ilginç bir yöntem geliştirerek yapmıştır. Mükemmel 

dengeli eğriler oluşturabilmek için tavanın ve birbirinin yapısal yükleriyle orantılı olacak 

şekilde ağırlıklandırılmış zincirler kullanmıştır. Oluşturduğu modeli fotoğraflayarak, modeli 

daha iyi anlayabilmek adına fotoğrafları ters çevirmiştir. Tasarımda geliştirdiği bu yönteme ek 

olarak hiçbir matematiksel hesaplama yapmamış olsa da günümüzde yapılan bilgisayar 

simülasyonlar yapısal uygulanabilirliğini doğrulamıştır (Pantano, 2013). 

Gaudi’nin form, teknik ve yapısal bilgisinin doğa referansı ile sentezinin bir ürünü olan bu 

yapı, mimarın önceki stillerden kopuşunun bir işareti olduğu için Dünya Miras Listesine kabul 

edilmiştir (Meirelles vd., 2019).  
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Şekil 5. (Solda) mahzenin ana girişine atıfta bulunan dış görünüm; (sağda) sütunlar ve ana 

duvar arasındaki katener kemerlerindeki yapısal elemanları gösteren resim; ve hiperbolik 

paraboloidlerdeki tonozlar (Meirelles vd., 2019). 

 

 Casa Mila 

1906- 1910 yılları arasında Gaudi tarafından politikacı Pere Mila için tasarlanmıştır. Doğadan 

kopuk olmayan tasarınlar ortaya koyan mimar Barcelona etrafındaki kumlu tepelerden 

esinlenmiştir (Imani, 2017). Bazı kaynaklarda ise Montserrat Dağı’ndan esinlendiği 

söylenmektedir (Yakın, 2016). Hangisi olursa olsun ilham aldığı kaynak doğadır.   

Gaudí'nin mimarisi, geniş, doğal hareketler ve düşünceli ayrıntılar arasında ustaca 

değişmektedir. Işığı bir tasarım unsuru olarak oldukça etkin kullanan mimar yapının organik 

formunun kendi içerisinde bir sistemi olması gerektiğini savunmaktadır (Ayalp, 2020). Bu 

doğrultuda Casa Mila’da iki adet avlu bulunmaktadır (Bkz. Şekil 6). Bu avlular güneş 

ışığından ve doğal havalandırmadan maksimum ölçüde faydalanmak adına tasarlanmıştır. 

Ayrıca alt katlardaki pencere sayıları da bu sebeple fazla tutulmuştur. (Pantano, 2013; 

Emekci, 2022). Sık sık hayvan ve bitki motifi kullanmayı tercih eden Gaudi, Casa Mila’da 

avlunun içinde bulunan merdiven etrafını palmiye yapraklarıyla çevrelemiştir (Pantano, 

2013).  

 

    
Şekil 6. Casa Mila iç avlusu (Ayalp, 2020). 

 

Genel olarak yapılarında doğal malzeme kullanımına önem veren mimar, Casa Mila’da da 

tamamen doğal taş kullanmıştır. Dış cephede Kireç taşı ve garraf masifi kullanılmış (Yakın, 

2016), doğal görünümün korunması amacıyla da malzeme olduğu gibi bırakılarak boya vb. 
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yapılmamıştır. Cephede yatay olarak akışkan bir şekilde devam eden çizgilerle yapının 

organik formu açıkça görülmektedir (Bkz. Şekil 7). 

  

 
Şekil 7. Casa Mila dış cephesi (Archi101, t.y.). 

Gaudi’nin doğadan ilham alarak tasarladığı bu yapıda hedeflediği akışkanlık iç mekanda da 

dış mekanda da açıkça hissedilmektedir. Barcelona’nın gözde yapılarında biri olan Casa Mila, 

1984 yılında Unesco Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır (Ayalp, 2020). 

 

SONUÇ 

Doğa bünyesinde barındırdığı canlıların sorunsuz bir şekilde döngülerini tamamlamaya 

yardımcı olan mutualist bir düzen sağlamaktadır. Bu düzen içerisinde her şey bir sistematik 

içerisinde ilerlemektedir. Doğa hayvanlara, bitkilere ve elbette insanlara ev sahipliği 

yapmaktadır. Doğanın eşsizliği karşısında büyülenen insan da varoluşundan itibaren 

içerisinde yaşadığı bu düzeni gözlemlemiş, anlamaya çalışmış ve taklit etmiştir. Başlangıçta 

içgüdüsel olarak doğayı örnek alma ihtiyacı hisseden insan zamanla bu eylemi bilinçli bir 

şekilde yapmaya başlamıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle de araştırma ve gözlem için imkânlar 

artmıştır. 

Başlangıçta taklit olarak tanımlanan bu eyleme ‘Biyomimikri’ denmektedir. Doğayı anlama 

üzerine temellenen bu kavram doğadaki tasarımın çalışma mekanizmasını, sistemini, savunma 

mekanizmasını, çevreyle ilişkisini gözlemleyen bir araştırma yöntemidir. Doğanın kendisi de 

ortaya kusursuz bir tasarım koyduğu için; tasarım temelli disiplinler biyomimikri ile yakından 

ilgilenmektedir. Bunlardan birisi de mimarlık disiplinidir. Biyomimikri bağlamında mimarlık 

alanında ön plana çıkan isimlerden birisi de Gaudi’dir. Tasarımlarında biyomimikriden 

biçimsel olarak faydalanmıştır. Bu bağlamda çalışmada Antoni Gaudi’nin Sagrada Familia’sı, 

Colonia Güell’i ve Casa Mila’sı içerisinde barındırdığı biyomimikrik özellikleri bakımından 

incelenmiştir. Eserlerde kullanılan metafor, malzeme ve biyomimikri yaklaşımı Tablo 1’de 

verilmiştir.  

 
Tablo 1.  İncelenen Gaudi eserleri 

 SAGRADA FAMILIA COLONIA GÜELL CASA MILA 

Doğadan 

ilham alınan 

metafor 

Orman Arı kovanı Montserrat dağı, kumlu 

tepeler 

Materyal Taş Tuğla Taş 

Biyomimikri 

yaklaşımı 

Organizma düzeyi Organizma düzeyi Organizma düzeyi 
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Mimar, doğadan esinlendiklerini eserlerine yansıtmayı başarmıştır. Döneminin en iyi 

eserlerini vermesinde de doğadan aldığı ilhamın katkısının büyük olduğu düşünülmektedir. 

İnsanın özünün doğaya ait olduğunu unutmayan olan Gaudi, çağının ilerisinde bir anlayışla 

eserlerini tasarlamıştır. 
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ÖZET 

Columna vertebralis, sayıları hayvan türlerine göre farklılık ihtiva eden ve ‘’vertebra’’ olarak 

isimlendirilen omur kemiklerinin ardı sıra dizilmesi ile meydana gelmiş kemiksel oluşuma 

verilen isimdir. Columna vertebralis, omurgalı hayvanların iskelet sisteminin temelini 

oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Vertebralar bir araya gelerek columna 

vertebralis’in iç kısmında oluşan ‘’canalis vertebralis’’ yapısını meydana getirirler. Canalis 

vertebralis’in içerisinde sinir iletim sisteminin en önemli unsurlarından bir tanesi olan 

‘’medulla spinalis’’ yer alır. Columna vertebralis cervical, lumbal, thoracal, sacral ve caudal 

bölümlerden meydana gelir. Bütün bu bölümler kendi aralarında özelleşmiş omurlar 

tarafından oluşturulur. Bu omurların makroanatomik özellikleri ve sayıları hayvan türlerine 

göre farklılıklar barındırmaktadır. Bu derlemede, columna vertebralis bölümleri, omurların 

özelliklerine ek olarak makroanatomik farklılıkları ve türlere özgü sayısal farklılıklar üzerine 

bilgilere yer verilecek, literatürlerde yer alan benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. 

Columna vertebralis’in türlere özgü sayısal farklarına, sütun grafiği olarak ayrıca yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Columna vertebralis, iskelet, omur, kemik 

 

SUMMARY 

Columna vertebralis is the name given to the bony formation formed by the succession of 

vertebral bones called "vertebrae", the number of which varies according to animal species. 

Columna vertebralis is one of the most important elements that form the basis of the skeletal 

system of vertebrate animals. The vertebrae come together to form the "canalis vertebralis", 

which is formed on the inside of the columna vertebralis. Inside the canalis vertebralis is the 

"medulla spinalis", one of the most important components of the nerve conduction system. 

Columna vertebralis consists of cervical, lumbar, thoracal, sacral and caudal sections. All 

these divisions are formed by specialized vertebrae. The macroanatomical features and 

number of these vertebrae vary among animal species. In this review, information on the parts 

of the columna vertebralis, macroanatomical differences and species-specific numerical 

differences in addition to the characteristics of the vertebrae will be included, and similarities 

and differences in the literature will be discussed. Species-specific numerical differences of 

the columna vertebralis will also be presented as a bar chart. 

Keywords: Columna vertebralis, skeleton, vertebra, bone 

 

 

 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 47



 

GİRİŞ  
Columna vertebralis, sayısal açıdan farklı hayvan türleri arasında büyük farklılıklar bulunan, 

Latince ‘’vertebra’’ olarak isimlendirilen ‘’omur’’ kemiklerinin arka arkaya dizilmesiyle 

oluşmuş kemiksel sütuna verilen isimdir (Dursun, 2005). Columna vertebralis, temel olarak 5 

farklı bölümde incelenmektedir. Bunlar, servikal vertebralar, torakal vertebralar, lumbal 

vertebralar, sakral vertebralar ve caudal vertebralardır (Dyce, Sack vd., 2018). Sakral 

vertebralar, kaynaşarak bir araya gelen birkaç vertebranın birleşiminden oluştuğu için 

‘’sakrum’’ adı verilen tek kemik şeklinde değerlendirilmektedir. Sakrum haricinde diğer 

vertebralar, eklemler vasıtasıyla bir araya gelmektedir (Budras, 2009). Vertebralar arasında 

‘’discus intervertebralis’’ adı verilen kıkırdaksı yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar columna 

vertebralis sütununun bir arada durması açısından sağlamlık kazandığı bildirilmiştir (Dursun, 

2005) (Aydınlıoğlu ve Rağbetli, 1997). 

Columna vertebralis, birinci servikal vertebra olan Atlas’tan, sonuncu caudal vertebraya kadar 

olan sütunun tamamını kapsar (Boyd, 2008). Her bir vertebra, ‘’corpus’’ (gövde kısmı) ve 

‘’arcus’’tan (kenar uzantısı) oluşmaktadır. Bu yapılar arasında ‘’foramen vertebrale laterale’’ 

şeklinde isimlendirilen delikler yer almaktadır (Budras ve Röck, 2009). Arcus ve corpuslar bir 

araya gelerek ‘’foramen vertebrale’’ ismi verilen büyük delikleri oluşturmaktadır. Bu büyük 

delikler her bir vertebranın arka arkaya dizilmesi sonucunda bir araya gelerek ‘’canalis 

vertebralis’’ adı verilen kanal yapısını meydana getirmektedir (König, Liebich vd., 2015). Bu 

kanal içerisinde ‘’medulla spinalis’’ adı verilen, vücut için hayati önem taşıyan sinir 

kordonunu barındırmaktadır. Medulla spinalisten köken alan sinirler tüm vücuda 

dağılmaktadır (Özel, 1988).  

 Vertebrae cervicales, boynun kemiksel bölümünü meydana getiren kemiksel yapılardır. 

Boyun uzantısı ile meydana gelen boynun ağırlığı taşıma ve kafanın hareketini sağlama ile 

görevlidir. Evcil memeli hayvanların tamamında boyun omurlarının sayısı 7’dir (Akers ve 

Denbow, 2013). Birinci, ikinci ve yedinci cervical vertebra şekil bakımından diğer 

vertebralardan ayrı olarak bazı özellikler göstermektedir. Atlas haricindeki cervical 

vertebraların corpusları geniştir. Bu genişlik sonuncu vertebraya doğru azalır. Processus 

spinousus adı verilen, vertebraların dorsalinde yer alan uzun ve ince yapı boyun omurlarında 

az gelişmiştir (Dursun, 2005). Processus transversus adı verilen, vertebraların vücut eksenine 

göre sağ ve solunda yer alan kanat benzeri çıkıntılar ise oldukça iyi gelişmiş ve geniştir. 

Processus transversusların caudalinde, foramen transversarium adı verilen delikler 

bulunmaktadır. Bu foramen transversariumlar ardı sıra dizilerek canalis transversarius adı 

verilen bir kanal meydana getirmektedirler. Bu delikler sığırlarda bulunmamaktadır (Done, 

Goody vd., 2009). 

Vertebraların cranial ve caudalinde yer alan eklem çıkıntıları, ‘’processus articularis 

cranialis’’ ve ‘’processus articularis caudalis’’ olarak isimlendirilmektedir. Bu çıkıntıların 

üzerinde ‘’facies articularis cranialis’’ ve ‘’facies articularis caudalis’’ adı verilen eklem 

yüzleri yer almaktadır (Ashdown ve Done, 2011). 

Atlas (birinci cervical vertebra), corpusunun olmayışı ile diğer vertebralardan ayrılmaktadır. 

Cranialde condylus occipitalis ile eklemleşecek olan fovea articularis cranialis, caudalde 

axis’in dens’i ile eklemleşecek olan fovea articularis caudalis yüzleri bulunmaktadır 

(Ashdown, Done vd., 2010). Processus transversus üzerinde 2 delik bulunmaktadır. Foramen 

vertebrale laterale ve foramen alare aynı açıklıktan iki farklı bölüme açılan iki delik şeklinde 

cranialde, foramen transversarium ise caudalde yer almaktadır (İlgün, Aydin vd., 2013).  

Axis (ikinci cervical vertebra), makroskopik olarak ilk göze çarpan özelliği ‘’dens’’ adı 

verilen bir eklem çıkıntısına sahip olmasıdır. Dens kemiğin cranialinde yer alan öne doğru 

uzamış kızağımsı bir yapıdır (Dursun, 2006). Bu çıkıntının ventral yüzü, atlas’ın ‘’fovea 
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dentis’’ adı verilen yüzü ile eklemleşir. Bu ekleme ‘’Articulatio Atlantoaxialis’’ adı 

verilmektedir (Pasquini ve Spurgeon, 1989).  

Vertebrae thoracicae, omurganın sırt bölümünü şekillendiren kemiksel sütuna verilen isimdir. 

Memeli hayvanlarda sırt omurlarının sayısı 13 ve 18 arasında değişiklik gösterir. Vertebrae 

thoracicae ’nın en uzun processus spinousus ’una sahip bu nedenle dorsoventral olarak en 

uzun omuruna ‘’anticlinal omur’’ adı verilmektedir (König ve Bragulla, 2007). Kurt ve tilkide 

13 adet sırt omuru bulunurken yaban domuzunda 14-15 adet sırt omuru vertebrae thoracica’yı 

oluşturmaktadır (Dursun, 2005).  

 Vertebra lumbales, bel bölgesini oluşturmaktadır. Memeli hayvanlarda sayısı 5-7 arasında 

değişiklik göstermektedir. Diğer omurlara göre en belirgin farkı, processus spinousus 

uzantılarının oldukça geniş olmasıdır (König ve Liebich, 2011).  

Vertebrae sacrales, sayıları türlere özgü 3-5 arasında değişen, birbirleriyle kaynaşmış ve tek 

bir kemik haline gelmiş bir kemik oluşumudur. Bir üçgeni andıran yapısı, cranialde sonuncu 

lumbal vertebrayla, caudalde birinci caudal vertebrayla eklemleşmektedir. Ventralinde ise os 

coxae’nın facies sacropelvina yüzü ile eklem oluşturmaktadır (Pasquini ve Spurgeon, 1987).  

Vaşaklarda 7 cervical, 13 thoracal, 7 lumbal, 3 sacral omur bulunduğu belirtilmiştir. 

Anticlinal omurun 11. thoracic vertebra olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ilk 5 lumbal omurda 

caudale doğru küçülme eğilimi gösteren processus accesorius’ların bulunduğu, ancak son 2 

omurda processus accesorius bulunmadığı tespit edilmiştir (Karan, Yılmaz vd., 2016).  

Yunuslarda 7 cervical, 12 thoracic, 17 lumbal ve 26 caudal vertebra’nın varlığı belirtilmiştir 

(Ozmen, 2011). Yaban domuzlarında omur sayısının 7 cervical, 14 thoracal, 6-7 lumbal, 3-4 

sacral, 18-22 caudal şeklinde olduğu tespit edilmiştir (İlgün, Aydin vd., 2013). Tilkilerde 7 

adet cervical vertebra (Özkadİf ve Haligür, 2019), 13 adet thoracal, 7 adet lumbal ve 3 adet 

sacral vertebra bulunduğu belirtilmiştir (De Carvalho Barros, Campos vd.). Pumalarda, 7 adet 

cervical vertebra, 13 adet thoracal, 7 adet lumbal ve 3 adet sacral vertebra bulunduğu rapor 

edilmiştir (Londoño‐Osorio, Ceballos vd., 2020). Cüce leoparda , 7 cervical, 13 thoracal, 7 

lumbal ve 3 sacral vertebra varlığı tespit edilmiştir (Sánchez, Barbeito-Andrés vd., 2018). 
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SONUÇ 

Columna vertebralis üzerine yapılan çalışmalar üzerine literatür tarama ve güncel bilgilere yer 

verilen bu derlemede, vertebraların makroanatomik farklılıkları ve türlere özgü sayısal 

farklılıkları incelenmiştir. Sonuç olarak columna vertebralis’i oluşturan vertebraların 

toplamda 5 farklı bölümde incelendiği, aynı bölümleri oluşturan kemiklerin benzerlik 

oranlarının yüksek olduğu, diğer bölümleri oluşturan kemiklere oranla makroanatomik ve 

sayısal farklılıklarının belirgin olduğu görülmektedir. Carnivora alt takımına ait üyelerin 

tamamında 7 adet cervical vertebra bulunduğu tespit edilmiştir. Memeli hayvanların içerisinde 

yer alan Yunus balığının karşılaştırmadaki diğer türlerden daha fazla sayıda omura sahip 

olduğu dikkat çekmektedir.  
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, Tarih öncesine ait Şanlıurfa Göbeklitepe arkeolojik kazılarında bulunan 

ve ‘tarihin sıfır noktası’ nitelemesiyle anılan, kült yapılarda bulunan ‘Tilki’ biçimi üzerinden 

‘ilkel sanat’ nitelemesini tartışmaya açmaktır.  

Varlığından bugüne, en küçüğünden en büyüğüne insan topluluklarının, estetik iletişim 

araçlarından birisi güzel sanatlardır. Çevre üzerine uygulanan sanatın ifade dili, günümüze 

kadar birçok değişime uğramıştır. Tarih öncesi, kaya resimleri, heykel ve rölyeflerin, 

imgelerin yapısına ait sanatın erken dönem ‘teknik’ özelliklerini gösterdiği bazı uzmanlarca 

iddia edilmektedir. “İlkel” ilk durumda kalmış, gelişmesinin başlangıcında, yakın, basit, 

karmaşık olmayan vb. biçiminde tanımlanmaktadır. Sanata ilave edilen bu niteleme, bir yargı 

oluşturmaktadır.  

Varsayım olarak; Sanatı, insanlığın ilerlemesi-gelişmesi gibi tanımlamak, sanatın da 

ilerlediği, ilerleyeceği-gelişeceği yargısını oluşturacağından, sanatın estetik özelliklerini 

sınırlayan bir yargı ve açıklama olacaktır. Güzel Sanatlar, belli bir coğrafyaya ve zamana 

aittir. Ancak, ‘biçime’ dayalı göstergeler bağlamında, tarihselliğin ötesinde estetik aktarımdır. 

Tarih öncesi, zeki bir canlı olarak, insan doğayla sürekli bir mücadele halinde, hayatta 

kalmaya çalışmıştır. İçinde bulunduğu dünya ile ilişkiler kurmuştur. Çevresinde, göç 

yollarında ve yeni yerleşim yerlerinde yer alan, mağaralara, taşlara ve kayalara resim ve 

rölyefleri, heykelleri. Bu üretimler, işlevsel olması yanında estetik duyarlığını gösteren 

çalışmalardır. Yapılan proto estetik çalışmaların, iletişim kurma amacı ve işlevini yerine 

getiren bir biçim oluşturma ihtiyacı olduğu öne sürülebilir. Estetik olmadığını, iddia 

edemeyeceğimiz bu çalışmaların temel amacı somut varlıklar ile insanın hayal dünyasına ait 

birtakım doğa ötesi güç-varlıklarla iletişim kurma çabası ile imgelenmiş ve uygulanmıştır.  

Tarih öncesi sanat ‘İlkel - primitif sanat’, olarak tanımlansa da, teknik olarak ustalaşmış sanat 

izlenimi oluşturabilecek düzeyde bir soyutlama diline sahip, fazlaca üretim bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar, teknik olarak ustaca ve biçim diline ait araçlardan konturlarla ifade edilmiştir. 

Simge dilindeki bu biçimler, kült yapıları tanımlayan bir sembolize ederken, ‘estetize’ edilmiş 

biçimler, kullanılmıştır. Belli biçimler üzerinde başlangıç düzeyinde Simetri ve üsluplaşma 

vardır. Basit, indirgenmiş bir dile sahip bu çalışmalar, estetik olarak bir duyarlılık 

içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: İlkel Sanat, Sanat, Göbeklitepe, Tilki 

 

AS AN EXAMPLE WORK ON SANLIURFA, GÖBEKLİTEPE FOX SYMBOLISM 

AND THE DEFINITION OF PRIMARY ART 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to discuss the term 'primitive art' through the form of 'Fox' found in 

cult structures found in the prehistoric Urfa Göbeklitepe archaeological excavations and 

referred to as the 'zero point of history'. 

Fine arts are one of the aesthetic communication tools of human societies, from the smallest 

to the largest, since their existence. The language of expression of art applied to the 

environment has undergone many changes until today. It is claimed by some experts that 
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prehistoric rock paintings, sculptures and reliefs show the early 'technical' features of the art 

of the structure of images. “Primitive” remained in the initial state, at the very beginning of its 

development, close, simple, uncomplicated, etc. defined in the format. This qualification, 

added to art, constitutes a judgment. 

As an assumption; Defining art as the progress-development of humanity will be a judgment 

and explanation that limits the aesthetic features of art, as it will create the judgment that art 

also progresses, will progress-develop. Fine Arts belong to a certain geography and time. 

However, in the context of 'form' based signs, it is aesthetic transfer beyond historicity. 

As a prehistoric, intelligent creature, man tried to survive in a constant struggle with nature. 

He has established relationships with the world he lives in. His paintings, reliefs and 

sculptures on caves, stones and rocks, located in the vicinity, migration routes and new 

settlements. These productions are works that show aesthetic sensitivity as well as being 

functional. It can be argued that the proto-aesthetic studies need to create a form that fulfills 

the purpose and function of communicating. The main purpose of these studies, which we 

cannot claim to be aesthetic, is imagined and implemented with an effort to communicate with 

tangible beings and some supernatural powers-beings belonging to the human imagination. 

Although prehistoric art is defined as 'Primitive - primitive art', there are too many 

productions with a language of abstraction that can create the impression of technically 

mastered art. These works are technically artfully expressed with contours from the tools of 

the formal language. While these forms in the language of symbols symbolize a defining cult 

structure, 'aestheticized' forms are used. There is an initial level of symmetry and stylization 

on certain forms. These works, which have a simple, reduced language, contain an aesthetic 

sensibility.… 

Keywords: Primitive Art, Art, Göbeklitepe, Fox 

 

GİRİŞ 

Tarih Öncesi Sanat ve Tanımı 

 

“Öncelikle tekrar ve tekrar vurgulamak gerekir ki Üst Paleolotik dönem sanatına 

ilişkin hiçbir açıklama ispatlanamaz” (Lewis,2015:48). 

 

İnsanlık, estetik bir iletişim dili olarak, sanatı uygular ve alımlar. Çevre üzerinde çok uzun 

zamandır uygulanmış sanat, günümüzden farklı ifade yollarıyla da olsa etkin olarak, insanlık 

kültürünün önemli parçasıdır.  

İlkel Sanat nitelemesi, ilk durumda olan, naif, deneyimsiz, ustalaşmamış, üretim «ilkel» 

özelliklerini kapsamaktadır. Günümüzde sanat uygulamaları, geleneksel estetik argümanları 

bakımından teknik olarak yetkin olmayan, sanatçıya ait kavramların tam olarak 

olgunlaşmamış veya olgunlaşma halinde olduğu üretimler kötü, çirkin, naif ve amatör olarak 

nitelendirilebilmektedir. Bu kanı kapsamında, deneyimsizce, uygulanan çalışmalar biçim 

tekniği izleyici ile iletişim bağını kurabilecek göstergeleri üzerinde yetersiz seviye 

bulunduranlardır. 

Zaman kavramı bakımından incelendiğinde, estetik nitelikler ve ona dair beğeniler, Güzel 

Sanatlar bir dönemine, zamanına koşullanabilir ve farklılık gösterebilir. Üreten sanatçıların 

içinde bulunduğu, zorunlu bir tarihsellikleri vardır. Sanat, insanlık ailesinin ortak ürünüdür ve 

belli bir coğrafyada üretilmiştir. “Proto’ estetik üretimler, sanatın evrensel özelliklerini ve 

sanatın belli bir coğrafyaya ve zamana ait ama «biçime» dayalı göstergeler bağlamında yerel-

evrensel ifadelerini göstermektedir.  

TDK’na göre, “İlkel” tanımlaması ile gelişmesinin başında bulunan olarak açıklanmıştır.  

Tarihsellik bağlamında kronolojide belli bir yere konumlanan çalışmalar kapsam olarak ‘ilkel 

sanat’ olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, “ilkel sanat” kavramını tartışmak gerekir.  
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Mağaralara, kayalara, taşlara yapılan, görsel birtakım biçimlerin iletişim ve işlev amacı vardır. 

Sadedir, basit biçimlerle simgeleşmiştir. İnce detaylar bu üretimler de genellikle bulunmaz, az 

renkten oluşan, doğada bulunan nesne ve boya veren bitki, renkli kil vb. malzemelerle 

yapılmaktadır. 
1
 

Doğal dokuya yapılan tarihsel olarak yeri üzerinde araştırma yapılan ve bulgular etrafında 

kronolojide belirli bir döneme veya tarihe konumlandırılan, amaçlı insan üretimi olarak, 

bugünkü tanımı ile ‘sanat’ çalışmaları vardır. İnsana ait imgelemi ile erken dönem gelişimi 

içinde tamamlayan, toplumsal kolektife ait çalışmalar, imgelerin ifade tarzına, teknik 

aktarımına ait ‘başlangıç’ özelliklerini gösterebilmektedir. Tarih öncesi, sanata ait buluntu ve 

yapılar bu çalışmaların insan zekasıyla, tasarımlanarak, insan yapımı birtakım araçlarla doğal 

malzemeye etkide bulunularak çeşitli düzeylerde niteleyebileceğimiz bir ustalıkla yapıldığını 

kanıtlamakladır.  

Tarih öncesi, sanat olarak nitelediğimiz insanlık üretimleri, özet bir yorumda bir imgenin, 

çeşitli değere sahip estetik bir yapıda işlev ve iletişim amacı ile yapılmış halidir. 

 

“Estetik değerlendirme o kadar muğlaktır ki günümüz Batı standartlarında çizim 

tekniği çok “iyi” olmasa da herhangi bir imgenin doğuştan gelen bir estetik dürtünün 

ürünü olduğu söylenebilir” (Lewis, 2015: 49). 

  

Kendine ait üslubu ile doğal malzemeleri teknik seviyede araştırmış ve kullanmıştır. Kendi 

konusu ve malzemesi içinde doğal teknik öncelikleri yapısı içinde deneyimlemektedir. 

Malzemeye ait doğal biçimleri birçok bakımdan eserinin içine dahil edebilmiştir. 

Bu çalışmanın, problemi, ilkel (primitiv) nitelemesi ile andığımız Tarih Öncesi döneme ait 

insan üretimlerinin özelliklerini ortaya koyarak, günümüz estetik estetiğinin argümanları ile 

değerlendirebilmektir. Bu sayede, “ilkel” kavramının, biçimlerin yapılma örüntüleri veya 

tekniğinin estetiği hakkında olup olmadığı anlaşılmaya çalışılacaktır. 

‘İlkel sanat’ olarak isimlendirilen, tarih öncesine sanata ait buluntular, bu çalışmaların insan 

tasarımı olduğunu kanıtlamaktadır. Tarih öncesi “ilkel sanata” ait, basit, sembolik, minimal, 

simgesel aktarım olarak düşünüldüğünde, üretimlere ait duyarlılık ile günümüz sanatın estetik 

değerleri bakımından okumalar yapılabilir mi?  

Tarih öncesi, görsel üretimlerin, biçim dili tercihi veya zorunluluğu olarak, çocuksu, 

sembolik, sade, indirgenmiş bir biçim dili, günümüz sanatçıları tarafından da 

kullanılabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 “Pek çok sanat yapıtı bizi farklı şekillerde etkiler. Hislerimiz yalnızca biçimler değil, bu biçimler ve insanların 

fikir dünyaları arasında var olan birliğin etkisi altındadır. Diğer bir deyişle biçimler, eski deneyimleri 

anımsattıkları ya da başlı başına bir imge olma niteliğine sahip olduklarından dolayı da bir anlam 

barındırabilirler. Böylece alınan hazza başka bir boyut katılmış olur; biçim ve anlam bir araya gelerek zihni 

gündelik duyumsamaların ötesinde bir seviyeye taşır. Güzel bir heykelin, resmin, bestenin, tiyatronun veya 

pandomimin bizim için etkileyiciliği, ilkel sanat için de en az bu sanat türleri kadar geçerlidir.” ( Boaz, 2021: 

25).  
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Tarih Öncesi Sanat 

 
Resim 1: 19,000 years ago Lascaux 

 

Modern Sanat 

 
Resim 2: Pablo Picasso, The Black Bull, Lithograph on ivory wove paper, 40.5cm × 

59.9cm April 20, 1947 

 

Uzmanlar tarafından korkulardan korunmak, büyü
2
 yapmak amacıyla yapılmış olduğu iddia 

edilen «ilkel sanat» böyle bir kategorizasyon dışında da kalır. Bu çalışmalar üsluplaştığı gibi 

aynı zamanda biçimsel dilde de ustalaştığı birçok örnek vardır (Resim 1). 

Amatör bir yaklaşım olduğunu iddia edemeyeceğimiz bu üretimlerin amaçları; bireyi 

barındırmaz ve kolektif bir amacın kapsamındadır. “İlkel toplumlarda bireye kabile, grup ya 

da sürü tümüyle egemen olur ve birey topluluğun buyruklarına, geleneklerine, toplumun 

kanılarına kölece bir edilgenlikle boyun eğer; ona büyü yapılmıştır adeta.” (Malinowski, 

1998: 9). 

İnsanın dünya ile kurduğu ilişkiler doğal çevresinden ibaret değildir. Ve onun hayalleri ile baş 

başa bırakan hayallerini tasarlayan bir durumda olduğu iddia edilebilir. İnsan, bu dönem de, 

                                                      

2
 “Duvar sanatının hayvan biçimleri şimdi çok güçlü̈, akıcı çizgiler ve zengin renklerle ustalık kazanmıştır; 

hayvanlara o zamana kadar görülmeyen bir gözle bakılmakta ve mükemmel eğitim görmüş̧ eller çalışmaktadır. 

Bu sanat büyüydü.” (Campbell, 1995: 372).  
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hayatta kalabilmek için doğayla, mücadele halindedir. Büyü, tapınma, korkulardan korunmak, 

amacı ile soyut veya somut birtakım varlıklarla iletişim kurma amacı vardır, yapılan 

biçimlerin, somut ve soyut varlıklar üzerinde etkisi olduğu-olacağı düşüncesi vardır 

denilebilir.  

Günüm Sanatında Etkileri 

Tarih öncesi döneme ait biçimlerin anlatım dilini kullanan bir ifade tarzı bazı sanat akımları, 

sanatçılar ve karma yöntemlerle tercih edilebilmektedir. Görsel sanatlar kapsamında, anlatım 

dili örneklenen, esinlenilen, alıntılanılan biçim üretimleri, oldukça fazladır.  Yalın olmak da 

birçok bakımdan günümüz sanatçılarının anlatım dillerinde tercih ettikleri bir yoldur. Bu 

üretimler, kompleks ve karmaşık ilişkilerden uzak ve biçimleri en sade haliyle ifade 

etmişlerdir. 

Tarih öncesi sanat üretimlerinin ilk olması ve naif, sanat eğitimi almamış kişiler tarafından 

yapılmış olması birçok bakımdan farklı sanatçı ve sanatsever için ilgi çekici de olabilir. 

Yalınlık basitlik imgelere ait özet birtakım simgesel nitelemeler bizler için son derece etkili 

bir estetik his uyandırabilmektedir. Burada can alıcı nokta «ilk durumdaki» ilkel sanatın 

estetik bir duyumsama sağladığı gerçeğidir.
3
 Resim 2’de gösterilen Pablo Picasso’ya ait eser, 

biçimin aktarılması, soyutlama, simgeleştirme bakımından tarih öncesi sanata öykünür 

durumdadır. Yukarıdaki tartışmasını yaptığımız tanımlamalara rağmen, bugün kötücül 

çalışmalar, amatör çalışmalar nedir? Sorusunun cevabı, günümüz estetiği bakımından somut 

cevaplara sahip değildir. Günümüz sanatında amatör çalışmaların izleyici ve eleştirmenlerce 

de birçok bakımdan incelmeye değer bulunabildiğini de bilmekteyiz. 

Simgesel ve Sembolik Olan  

Göbeklitepe Kült alanındaki çizim, rölyef ve heykellerin, imgeye ait simgesel betimleme 

sorunlarını çözdüğü ve biçimsel olarak imgeyi son duruma getirdiği düşünülmelidir. İşlevsel 

çalışma simgesel olarak Tilki’ye ait bir soyutlamadır. Simgesel tavır, hayvan bedenine ait 

önemli parçaların gövde ile yorumlanışı biçimlere ait ayıklamalar ile gerçekleşmektedir.  

Bir kült alanına yapılan rölyef aynı biçimin kült alanında tekrar ve tekrar yapılması 

enteresandır. Kült alanını tanımlayan simgelerden birisi, tilki biçimdir. Sanatçı için izleyicide 

etkide bulunmak ve sembolize ettiği kült alanının işlevine, gönderme yapması simgeselliğin 

yetkinliğini göstermektedir (Resim 3-4). 

Göbeklitepe Kült Alanı Figürleri 

Göbeklitepe Kült alanında, buluntular kapsamında, tek bir doğurganlık rölyefi vardır. Memeli 

eril avlanabilir hayvanlar, Aslan, keçi, domuz, panter yaban domuzu yaban atı, ayı, akbaba, 

yılan, tilki, turna, akbaba, yabani eşek, yabani sığır, böcek, kırkayak, akrep, leopar, 

sürüngenlere ait görüntülerin olduğu bildirilmektedir. 

Erkek ayin hayvanlarının insan figürleri üzerinde rölyef, çizim olarak gösterilmesi vardır. 

Ritüeller iletişim aracı haline gelmiş bir dizgedir. 

 

                                                      

3
 “Altamira'da büyük boğalar - nerdeyse nefes alıyorlardır, çok canlıdırlar- tavandadırlar.” (Campbell, 1995: 

373). 
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Resim 3: Göbeklitepe Tilki, Detay  

 

 

 
Resim 4: Göbeklitepe Tilki, Detay 

 

SONUÇ VE YORUMLAR 

Tarihöncesi döneme ait ilkel sanatın iletişim değeri olan, estetik bir yapı sunabildiği 

görülmektedir. Bu dönem sanatının, estetik olmadığını ileri sürmek tartışma doğurmalıdır. Bu, 

çalışmaların temel amacı soyut veya somut birtakım varlıklarla iletişim kurma amacıdır. 

Göbeklitepe Kült alanındaki “Tilki figürü” üzerinden bir yorumlama yapılırsa: 
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Figür birden fazla kez yapılmış ve temel özellikleri çok yakın olarak aktarılmıştır. Biçim, 

soyutlama olarak indirgenmiş, basitleştirilmiştir. Basit karmaşık olmayan; bir yapıya sahiptir. 

Tilkiyi, simgesel olarak aktarmak için ‘biçim dili’ oluşturulmuştur. İnce detaylar, malzeme, 

araç ve teknik deneyimsizlikten, gösterilmemiştir. Simge dili, amacı da biçimin 

sadeleşmesinde rol almış olabilir. Simge dilinde, “işlevsel” bir amaç güdülmüş ve döneme ait 

ustaca bir aktarımdır.  Sanatçı için izleyicide etkide bulunmak ve sembolize ettiği kült alanın 

manasına gönderme yapması simgeselliğin başarısını göstermektedir. 

İmgeye ait biçim, soyutlanarak en gerekli biçimlerin ön plana çıkarıldığı simgeci tavır 

görülmektedir. Simgeci tavır kafa, beden parçaları biçimlere göre yön alır ve uygulayan 

bakımından detaylar azaltılmıştır.  İmgenin bir simge halinde canlıya gönderme içeren 

“anlatım dili” hareket ve ritme sahiptir. Simetrinin kullanılışı az veya çok, estetik bir 

duyarlılığı göstermektedir. İnsan olarak düşünebileceğimiz kaya yontular üzerinde, av 

hayvanlarının betimlemesi insan ile hayvan arasındaki hiyerarşiyi göstermektedir. Tarih 

öncesi sanatlara ait imgeler, malzemeye yansıtılırken soyutlanmıştır.  Biçim ve çizgi 

önceliklidir. Çizgi ön planda ve görüntüyü çağrıştıran simgesel tavra sahip ve güzeldir.  

Tarih öncesi sanat, estetik, teknik ve deneyim olarak kendi içinde yeterince üsluplaşmamış, 

uygulama ve biçim aktarma yöntemi bakımından olgunlaşmamış olabilir. Ancak, tarih öncesi 

döneme ait bu üretimler estetik duyarlılığa sahip insanlar tarafından üretilmiştir.  
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ÖZET 

Teknolojinin ve sanayinin gelişimine bağlı olarak artan enerji tüketimi, araştırmacıları enerji 

tasarruflu sistemler üzerinde çalışmaya yönlendirmektedir. Bu sebeple atık ısı geri kazanım 

sistemlerinde ısı değiştirici etkinliğinin arttırılması önem arz etmektedir. Bir ısı transfer 

sisteminde ısının etkin bir şekilde transfer edilebilmesi ısı değiştiricilerinin performansına 

bağlıdır. Isı değiştiricilerinde ısı transfer etkinliğinin arttırılması için tasarımsal olarak farklı 

geometrik uygulamaların dışında ısı transfer akışkanı olarak nanoakışkanların kullanılması ısı 

değiştiricilerin performansını iyileştirebilmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, gövde borulu bir 

ısı değiştiricisinin ısı transfer etkinliği CuO-H2O nanoakışkanının hacimsel oranı ve partikül 

çapına bağlı olarak incelenmiştir. Nanoakışkanın Reynolds sayısı Re=1000 ve giriş sıcaklığı 

Tin=30℃’de sabit iken farklı hacimsel oranlarda (φ=%0,5 – 1,0 - 1,5 – 2,0) ve farklı 

nanopartikül çaplarında (Dp=80, 60, 40, 20 nm) sayısal olarak analiz edilmiştir. Ansys Fluent 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği programında oluşturulan modelde nanoakışkan (sıcak 

akışkan) içteki borulardan sabit giriş sıcaklığında (Tin=30℃) akarken; gövdeden saf su (soğuk 

akışkan) karşıt akış düzeninde sabit giriş sıcaklığında (Tin=20℃) akmaktadır. Nanoakışkanın 

hacimsel oranının gövde borulu ısı değiştiricisi etkinliğine olan etkisini incelemek için 

nanoakışkan hacimsel oranı kademeli olarak arttırılmıştır. Nanoakışkanın hacimsel oranı 

%0,5-1,0 aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinde %3,5 artış; %1,0-1,5 aralığında 

arttırıldığında ısı transfer etkinliğinde %2 artış; %1,5-2,0 aralığında arttırıldığında ise ısı 

transfer etkinliğinde %1,8 artış tespit edilmiştir. Nanoakışkan hacimsel oranı %0,5-2,0 

aralığında arttırılırken ısı transfer etkinliğindeki artış azalarak devam etmiş ve toplamda %7,3 

artış tespit edilmiştir. Nanoakışkanın partikül çapının gövde borulu ısı değiştiricisi etkinliğine 

olan etkisini incelemek için nanopartikül çapı kademeli olarak azaltılmıştır. Nanoakışkan 

hacimsel oranı %1’de sabit iken, nanopartikül çapının Dp=80-60 nm aralığında azaltıldığında 

ısı transfer etkinliğinde %0,04 artış; Dp=60-40 nm aralığında azaltıldığında ısı transfer 

etkinliğinde %0,16 artış; Dp=40-20 nm aralığında azaltıldığında ise ısı transfer etkinliğinde 

%0,3 artış tespit edilmiştir. Nanopartikül çapının Dp=80-20 nm aralığında azaltılırken ısı 

transfer etkinliğindeki artış artarak devam etmiş ve toplamda %0,5 artış sağlamıştır. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçların; atık ısı geri kazanım sistemlerinde kullanılabilecek daha 

verimli ısı değiştiricilerin tasarlanmasında kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Isı değiştiricisi, nanoakışkan, hacimsel oran, nanopartikül çapı. 
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ABSTRACT 

Increasing energy consumption due to the development of technology and industry leads 

researchers to work on energy-efficient systems. For this reason, it is important to increase the 

heat exchanger effectiveness in waste heat recovery systems. The efficient transfer of heat in a 

heat transfer system depends on the performance of the heat exchangers. In order to increase 

the heat transfer effectiveness in heat exchangers, the use of nanofluids as heat transfer fluid 

can improve the performance of heat exchangers, apart from different geometric applications 

in design. For this reason, in this study, the heat transfer effectiveness of a shell and tube heat 

exchanger was investigated depending on the volume ratio of the CuO-H2O nanofluid and the 

particle diameter. While Reynolds number of the nanofluid is constant at Re=1000 and the 

inlet temperature is constant at Tin=30℃, at different volume ratios (φ=0.5 - 1 - 1.5 - 2) and at 

different nanoparticle diameters (Dp=80, 60, 40, 20 nm) were analyzed numerically. The 

model was created in Ansys Fluent Computational Fluid Dynamics program, while the 

nanofluid (hot fluid) flows through the inner tubes at a constant inlet temperature (Tin=30℃); 

distilled water (cold fluid) flows through the shell in counter-flow arrangement at constant 

inlet temperature (Tin=20℃). In order to examine the effect of the volume ratio of the 

nanofluid on the effectiveness of the shell and tube heat exchanger, the nanofluid volume ratio 

was gradually increased. Increasing volume ratio of the nanofluid of 0.5-1.0% caused 3.5% 

increase in the heat transfer effectiveness; increasing of 1.0-1.5% volume ratio caused 2% 

increase; increasing of 1.5-2.0% volume ratio caused 1.8% increase in the heat transfer 

effectiveness. While the nanofluid volume ratio was increased in the range of 0.5-2.0%, the 

increase in the heat transfer effectiveness continued with a decrease and a total increase of 

7.3% was determined. In order to examine the effect of the particle diameter of the nanofluid 

on the effectiveness of the shell and tube heat exchanger, the nanoparticle diameter was 

gradually reduced. While the nanofluid volume ratio is constant at 1.0%, the heat transfer 

effectiveness increases by 0.04% when the nanoparticle diameter is reduced in the range of 

Dp=80-60 nm; 0.16% increase in heat transfer effectiveness when Dp=60-40 nm is decreased; 

0.3% increase in heat transfer effectiveness was detected when particle diameter was reduced 

in the range of 40-20 nm. While the nanoparticle diameter was decreased in the range of 

Dp=80-20 nm, the increase in heat transfer effectiveness continued and increased by 0.5% in 

total. It has been evaluated that the results obtained from this study will be beneficial to use it 

in the design of more efficient heat exchangers that can be used in waste heat recovery 

systems. 

Keywords: Heat exchanger, nanofluid, volume ratio, nanoparticle diameter. 

 

GİRİŞ 

Isı değiştiricilerinde ısı transfer etkinliğinin arttırılması için yapılan çalışmalar enerji ve 

malzeme tasarrufu, daha küçük geometrik boyutlar, daha az maliyetli sistemlerin 

kurulabilmesine olanak tanımaktadır. Günümüzde ısı değiştiricileri endüstrinin hemen her 

dalında yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Isı değiştiricilerinde ısı transfer performansının 

arttırılmasına yönelik bir çok geometrik tasarımlar oluşturulmuştur. Isı değiştiricilerinde ısı 

transfer performansını arttırmaya yönelik bir diğer çalışma nanoakışkanların kullanılmasıdır.  

Nanoakışkanların ısı değiştiricilerinde kullanılması ısı transfer akışkanının iletim katsayısında 

önemli bir artış sağlamaktadır. Nanoakışkanlar sanayi alanında güneş kollektörlerinde [1], 

nükleer reaktör uygulamalarında [2], otomotiv alanında [3], biomedikal uygulamalarında [4], 

faz değiştiren malzemelerle [5], enerji sistemlerinde [6], çarpan jet ve dönen jetlerle birlikte 

[7-11] birçok uygulama alanı bulmuştur.  

Olabi vd. [12] farklı türlerdeki ısı değiştiricilerinde nanoakışkanların termal verimlerini 

incelemişlerdir. Nanoakışkanların ısı değiştiricisi verimini farklı geometrilerdeki ısı 
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değiştiricilerinde yüzey alanının artışına ve akış yönlendiricilerin etkisine bağlı olarak 

incelemişlerdir. Alawi ve Sidik [13] CuO/R134a nanosoğutucu akışkanın partikül yoğunluğu 

ve sıcaklığının etkisini sayısal olarak incelemişlerdir. Partikül yoğunluğunun artması 

viskoziteyi arttırmış ve sıcaklığın artması ise viskoziteyi azaltmıştır.  

Fadhilah vd. [14] CuO nanopartiküllerinin soğutucu akışkanlarda kullanımının termofizik 

özelliklerini geleneksel soğutucu akışkanlarla deneysel olarak kıyaslamışlardır. 

Sheikholeslami ve Sadoughi [15] CuO-H2O nanoakışkanının erime ısı transferinin etkisini 

manyetik alan etkisi altında incelemişlerdir. Sıcaklık gradyanının, Rayleigh sayısı ve erime 

parametresinin artmasıyla arttığını tespit etmişlerdir.  

Literatürdeki çalışmalarda, farklı türlerdeki nanoakışkanlarla farklı geometrilerdeki ısı 

değiştiricilerinde ısı transfer performansları çoğunlukla ısı değiştiricide akış karakteristiklerini 

etkileyen tasarımlar üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada, atık ısı geri kazanım sistemlerinde 

kullanılan ısı değiştiricilerin CuO-H2O nanoakışkanının farklı hacim oranları ve farklı partikül 

boyutlarının ısı transfer performansı incelenmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Gövde borulu ısı değiştiricisi için  analizler ve sayısal modelin oluşturulması ANSYS-Fluent 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yazılımı kullanılarak çözülmüştür. Isı değiştiricisinde 

gövde iç ve dış çapları sırası ile 70 ve 80 mm olup gövde uzunluğu 350 mm, gövde 

malzemesi polikarbon olarak seçilmiştir. Gövde içinde iç ve dış çapları sırası ile 7 ve 8 mm 

olan 6 adet boru dairesel düzende oluşturulmuştur. Gövde içinde eşit aralıklarla 2 mm 

kalınlıklı 4 adet ara perde yerleştirilmiştir. Borulardan nanoakışkan (sıcak akışkan) akarken, 

gövdede ise saf su (soğuk akışkan) karşıt olarak laminer akış şartlarında akmaktadır. Boru 

tarafında akan sıcak akışkan hızına bağlı Reynolds sayısı Re=1000 ve sıcak akışkan giriş 

sıcaklığı Tnf,giriş=30℃ olarak belirlenmiştir. Gövde kısmında akan soğuk akışkan giriş 

sıcaklığı ise Tsu,giriş= 20℃ olarak belirlenmiştir. Nanoakışkan hacimsel oranının ısı transfer 

etkinliğine olan etkisini incelemek için hacimsel oranlar (φ=%0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0) olarak; 

nanopartikül boyutunun ısı transfer etkinliğine olan etkisini incelemek için nanopartikül çapı 

(Dp = 80, 60, 40, 20 nm) olarak belirlenmiştir. Problemin sayısal model geometrisi Şekil 1’de 

sunulmuştur. 

 
Şekil 1. Gövde borulu ısı değiştiricisinin model geometrisi 

 

Modelin ağ yapısında hücreler ısı değiştiricisinde akışkanın giriş ve çıkış yaptığı bölgelerde 

sıklaştırılmıştır. (Şekil 2 ve 3) 
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Şekil 2. Modelin hücre yapısı 

 

 

 
Şekil 3. Modelde hücrelerin sıklaştığı bölgeler 

 

Sayısal model analizini ifade eden matematiksel formülasyon ve sınır şartları aşağıdaki 

eşitliklerle belirlenmiştir. 

Süreklilik denklemi: 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0                                                                                                                (1) 

Momentum: 

x - yönündeki momentum denklemi 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑣 [

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2]                                                            (2-1) 

y - yönündeki momentum denklemi 

𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝑣 [

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2]                                                             (2-2) 

z - yönündeki momentum denklemi 
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𝑢
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝑣 [

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 ]                                                         (2-3) 

Enerji: 

𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 𝛼 [

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2]                                                                            (3) 

Modelin sınır şartları Tablo 1’de ifade edilmiştir.  

 
Tablo 1. Sayısal model sınır şartları 

 U(m/s) V(m/s) 
W(m/s

) 
T (K) 

Sıcak 

akışkan 

Giriş 

U=Ugiriş V=0 W= 0 T=Tsıcakgiriş 

Soğuk 

akışkan 

Giriş 

U=0 V=Vgiriş W=0 T=Tsoğukgiriş 

Sıcak 

akışkan 

Çıkış 

𝜕𝑈

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑉

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑊

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0 

Soğuk 

akışkan 

Çıkış 

𝜕𝑈

𝜕𝑧
= 0 

𝜕𝑉

𝜕𝑧
= 0 

𝜕𝑊

𝜕𝑧
= 0 

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 0 

Gövde 

borusu 
U=0 V=0 W=0 

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 0 

 

Modelin ısı transfer hesabı ve ısı transfer etkinliğinin belirlenmesin için logaritmik ortalama 

sıcaklık farkı yöntemi aşağıdaki eşitlikle ifade edilmiştir.  

Logaritmik ortalama sıcaklık farkı: 

∆𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡                                                                                                                                   

(4-1) 

∆𝑇2 = 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛                                                                                                                                   

(4-2) 

∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(∆𝑇1 ∆𝑇2)⁄
                                                                                                                                      

(4-3)  

 

Isı değiştiricide meydana gelen toplam ısı transfer miktarı ise;  

�̇� = 𝑈𝐴𝑠∆𝑇𝑙𝑚                                                                                                                                           
(4-4) 

Burada; U toplam ısı transfer katsayısı, As ısı değiştirici yüzey alanıdır. 

Isı transfer etkinliği (ε) ise; gerçek ısı transfer miktarının, maksimum ısı transfer miktarına 

oranıdır. 
𝐶𝑐 = �̇�𝑐𝑐𝑝𝑐  (5-1) 

𝐶ℎ = �̇�ℎ𝑐𝑝ℎ                                                                                                                                               

(5-2) 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛                                                                                                                  

(5-3)                                                   

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛∆𝑇𝑚𝑎𝑥                                                                                                                                  
(5-4)                               

𝜀 =
�̇�𝑎𝑐𝑡

�̇�𝑚𝑎𝑥
=

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝚤𝑠𝚤 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑘𝑎𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝚤𝑠𝚤 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
                                                                                                  

(5-5) 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Gövde borulu ısı değiştiricisinde borularında sıcak akışkan sabit giriş sıcaklığında 

(Tnf,giriş=30℃) ve sabit Reynolds sayısında (Re=1000), gövde kısmında soğuk akışkan sabit 

giriş sıcaklığında (Tsu,giriş= 20℃) ve sabit debide analiz edilmiştir. Nanoakışkan için farklı 

hacimsel oranlar (φ=%0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0) ve farklı nanopartikül boyutlarının (Dp = 80, 60, 

40, 20 nm) ısı transfer etkinliği üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. 

3.1. Nanoakışkan Hacimsel Oranların Isı Transfer Etkinliğine Etkisi 

CuO-H2O nanoakışkan (20 nm nanopartikül çaplı) Reynolds sayısı Re=1000 değerinde, giriş 

sıcaklığı Tgiriş=30℃ değerinde sabit iken nanoakışkan hacimsel oranı kademeli olarak 

arttırılmıştır. Nanoakışkanın hacimsel oranı %0,5-1,0 aralığında arttırıldığında ısı transfer 

etkinliğinde %3,5 artış; %1,0-1,5 aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinde %2 artış; 

%1,5-2,0 aralığında arttırıldığında ise ısı transfer etkinliğinde %1,8 artış tespit edilmiştir. 

Nanoakışkan hacimsel oranı %0,5-2,0 aralığında arttırılırken ısı transfer etkinliğindeki artış 

azalarak devam etmiş ve toplamda %7,3 artış tespit edilmiştir. Nanoakışkanın farklı hacimsel 

oranlarının ısı transfer etkinliği Şekil 4’te sunulmuştur. 
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Şekil 4. Isı transfer etkinliğinin nanoakışkan hacimsel oranıyla değişimi 

 

CuO-H2O nanoakışkanın hacimsel oranı %0,5 ve %2,0 değerleri için sıcaklık konturları Şekil 

5’te ve hız vektörleri Şekil 6’da sunulmuştur. 
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Şekil 5. Nanoakışkan hacimsel oranı %0,5 (üstteki) ve %2,0 değerleri için sıcaklık konturları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Nanoakışkan hacimsel oranı %0,5 (üstteki) ve %2,0 değerleri için hız vektörleri 

 

3.2. Nanopartikül Çapının Isı Transfer Etkinliğine Etkisi 

Nanoakışkanda partikül çapının gövde borulu ısı değiştiricisi etkinliğine olan etkisini 

incelemek için partikül çapı kademeli olarak azaltılmıştır. Nanoakışkan hacimsel oranı %1’de 

sabit iken, nanopartikül çapının Dp=80-60 nm aralığında azaltıldığında ısı transfer etkinliğinde 

%0,04 artış; Dp=60-40 nm aralığında azaltıldığında ısı transfer etkinliğinde %0,16 artış; 

Dp=40-20 nm aralığında azaltıldığında ise ısı transfer etkinliğinde %0,3 artış tespit edilmiştir. 

Nanopartikül çapının Dp=80-20 nm aralığında azaltılırken ısı transfer etkinliğindeki artış 
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artarak devam etmiş ve toplamda %0,5 artış sağlamıştır. Partikül çapının ısı transfer 

etkinliğine etkisi Şekil 7’de sunulmuştur. 

 

Nanopartikül boyutu (nm)

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Is
ı t

ra
n
s
fe

r 
e
tk

in
liğ

i 
(%

)

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

 
Şekil 7. Isı transfer etkinliğinin partikül boyutuna göre değişimi 

 

CuO-H2O nanoakışkanın partikül çapı Dp=20 nm (üstteki) ve Dp=80 nm değerleri için sıcaklık 

konturları Şekil 8’de ve hız vektörleri Şekil 9’da sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Nanoakışkan partikül boyutu Dp=20 nm (üstteki) ve Dp=80 nm için sıcaklık 

konturları 
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Şekil 9. Nanoakışkan partikül boyutu Dp=20 nm (üstteki) ve Dp=80 nm için hız vektörleri 

 

4. SONUÇ 

Bu nümerik çalışmada gövde borulu bir ısı değiştiricisinde CuO-H2O nanoakışkanının 

hacimsel oranının ve partikül çapının ısı transfer etkinliğine olan etkisi incelenmiştir. Sonuç 

olarak; 

 Nanoakışkan giriş sıcaklığı, partikül çapı ve Reynolds sayısı sabit tutulurken hacimsel 

oranın φ=%0,5-2,0 aralığında artması ısı transfer etkinliğinde %7,3 artış sağlamıştır. 

 Nanoakışkan giriş sıcaklığı, hacimsel oranı ve Reynolds sayısı sabit tutulurken 

partikül çapının Dp=80-20 nm aralığında azalması ısı transfer etkinliğinde %0,5 artış 

sağlamıştır. 

Bu çalışma sonuçlarının, daha verimli gövde borulu ısı değiştirici tasarımları ve CuO-H2O 

nanoakışkanın ısı transfer özelliklerinin ve akış karakteristiklerinin belirlenmesinde faydalı 

olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca ilerde bu alanda atık ısı geri kazanım sistemlerinin 

geliştirilmesi için farklı geometrilerdeki ısı değiştiricilerin, hibrit nanoakışkanları ve faz 

değiştiren malzemelerle birlikte çalışılmasının literatüre önemli katkı sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

Kısaltmalar 

 

HAD           Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

LMTD         Logaritmik ortalama sıcaklık farkı ∆𝑇𝑙𝑚 

Re               Reynolds sayısı  

Nu               Nusselt sayısı 

𝑈                 Toplam ısı transfer katsayısı (W/m
2
∙K) 

𝐴𝑠                Yüzey alanı 

𝜀                  Isı transfer etkinliği  

�̇�𝑐𝑜𝑙𝑑            Soğuk akışkan ısı transfer hızı 

�̇�ℎ𝑜𝑡             Sıcak akışkan ısı transfer hızı 

�̇�𝑚𝑎𝑥           Oluşabilecek maksimum ısı transfer hızı 

�̇�𝑐               Soğuk su kütlesel debisi 
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�̇�ℎ               Sıcak su kütlesel debisi 

𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡           Soğuk su çıkış sıcaklığı 

𝑇𝑐,𝑖𝑛             Soğuk su giriş sıcaklığı 

𝑇ℎ,𝑖𝑛             Sıcak su giriş sıcaklığı 

𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡           Sıcak su çıkış sıcaklığı 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥           Maksimum sıcaklık farkı 

∆𝑇𝑙𝑚            Logaritmik ortalama sıcaklık farkı 

𝑐𝑝𝑐               Soğuk su ısı kapasitesi 

𝑐𝑝ℎ               Sıcak su ısı kapasitesi 

𝐶ℎ ,  𝐶𝑐         Isı kapasite hızları 

𝐶𝑚𝑖𝑛             Isı kapasite hızlarından küçük olanı 

𝐷ℎ                Hidrolik çap 
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ÖZET 

Teknolojinin gelişimiyle hayatımızın hemen hemen her alanında telefon, tablet, bilgisayar 

gibi araçların kullanım oranı oldukça artmış durumdadır. Özellikle mobil iletişimin 

yaygınlaşması, kablosuz internet iletişiminin gelişmesi gibi etkenler bu durumun önemli 

parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyanın kullanımının artması, kullanıcıların 

sosyal medyada içerik üreticisi durumuna geçmeleri ile selfi(öz çekim) yayınlama davranışı 

da popüler bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır. Görselliğin kültürün içine girmesiyle 

potansiyel sosyal medya kullanıcıları kendilerini diğer kullanıcılara gösterme eğilimi içerisine 

girebilmektedir. Bu eğilimden kaynaklı kendini olduğundan daha farklı gösterme, gösteriş 

yapma, büyüklenme, kendisine hayranlık duyma olarak adlandırılan narsizm kavramı ortaya 

çıkabilmektedir. Nasizmde ortaya çıkabilen bu davranışların tatmininin sağlanabildiği en 

ulaşılabilir yöntemi ise sosyal medya kullanımıdır. Sosyal medyayı yoğun kullanan kişilerin, 

kendi özelliklerini daha çok kişiye gösterme imkanı bulabileceği ile alakalı medya- narsizm 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın 

amacı da; sosyal medya kullanımının giderek artmasıyla popüler bir terim halini alan selfi 

yayınlama davranışı ile narsistik kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin betimlenmesidir. 

Anahtar kelimeler: Selfi, narsizm, sosyal medya. 

 

THE RELATIONSHIP OF SELFI POSTING AND NARCISM 

 

ABSTRACT 

With the development of technology, the rate of use of devices such as phones, tablets and 

computers has increased considerably in almost every area of our lives. Factors such as the 

widespread use of mobile communication and the development of wireless internet 

communication appear as important parts of this situation. With the increase in the use of 

social media and users becoming content producers in social media, the behavior of posting 

selfies is also a popular practice. With the inclusion of visuality into culture, potential social 

media users tend to show themselves to other users. The concept of narcissism, which is 

called showing oneself differently, showing off, being arrogant, and admiring oneself, may 

arise from this tendency. The most accessible method of satisfying these behaviors, which can 

occur in Nazism, is the use of social media. Many studies have been conducted to reveal the 

relationship between media-narcissism, which is related to the fact that people who use social 

media intensively can find the opportunity to show their own characteristics to more people. 

The aim of this study is; It is a description of the relationship between self-posting behavior, 
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which has become a popular term with the increasing use of social media, and narcissistic 

personality traits. 

Keywords: Selfie, narcissism, social media. 

 

Giriş 

Teknolojinin gelişimiyle hayatımızın hemen hemen her alanında telefon, tablet, bilgisayar 

gibi araçların kullanım oranı oldukça artmış durumdadır. Her yaş grubunda yaygınlaşan bu 

kullanım belli başlı sosyal medya uygulamalarının da kullanımını beraberinde getirmektedir. 

Özellikle kablosuz mobil iletişimin gelişmesi bu durumun hızlanmasına zemin hazırlamıştır. 

Bu sosyal medya araçları özellikle haberleşme, bilgi paylaşımı, içerik üretme, kişinin yaptığı 

aktivite ya da hobilerinin paylaşımı gibi pek çok amaçla kullanılabilmektedir. Sosyal 

medyanın kullanımının artması, kullanıcıların sosyal medyada içerik üreticisi durumuna 

geçmeleri ile selfi(öz çekim) yayınlama davranışı da popüler bir pratik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Görselliğin kültürün içine girmesiyle potansiyel sosyal medya kullanıcıları 

kendilerini diğer kullanıcılara gösterme eğilimi içerisine girebilmektedir. Bu eğilimden 

kaynaklı kendini olduğundan daha farklı gösterme, gösteriş yapma, büyüklenme, kendisine 

hayranlık duyma olarak adlandırılan narsizm kavramı ortaya çıkabilmektedir. Nasizmde 

ortaya çıkabilen bu davranışların tatmininin sağlanabildiği en ulaşılabilir yöntemi ise sosyal 

medya kullanımıdır. Sosyal medyada büyük kitlelere ulaşılabilmesi, zaman almaması, kolay 

olması, narsizmde gözlemlenen durumların giderilmesine olanak sağlayabilmektedir. 

Selfi Kavramı ve Görünür Olma: 
Selfi, fotoğraf makinesi ya da mobil telefon kamerası kullanarak, bir kol boyu uzaklıktan ya 

da aynadan çekilen ve genellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan, kişinin kendisinin 

olduğu ya da diğer insanlar ile çektiği portre olarak tanımlanmaktadır (1). Kullanıcılar 

tarafından paylaşıma sokulan fotoğraflar kullanıcıların bir anlamda psikolojik durumlarının 

oluşturduğu bir sergi gibi karşımızda durmaktadır. “Görünüyorum o halde varım” 

mottosundan beslenen, etkilenen, güdümlenen çağımız insanı için bir varoluş pratiği olarak 

karşımıza çıkmaktadır selfi olgusu (2). Senft, ve Boym’a göre, selfi davranışındaki önemli 

nokta insanların selfi göndermenin iyi bir davranış biçimi olduğuna inanması ve bu davranış 

sonunda hak ettiklerine inandıkları tepkiyi almalarıdır (3).  

Greenwood, selfi kültürünün yaygınlaşmasının üç temel nedeni olduğunu belirtmektedir (4):  

• Toplumsal normlar: Selfi kültürünü açıklayan temel neden toplumsal normlardır. Selfi 

çekimi son derece basittir ve diğer insanlar da selfi çekmektedir. Greenwood genel de 

kültürün özelde selfi kültürünün öğrenme sürecinin başkalarını izlemek olduğunu 

belirtmektedir. Taklit süreci toplumsal ödül mekanizmasını devreye sokarak bireyleri selfi 

çekimine teşvik etmektedir. Övgü ya da beğeni aldığımızda sadece bu eylemi 

yapabileceğimizi değil, aynı şeyi yapmamız gerektiğini de öğreniriz.  

• Toplumsal güdü: İnsan, diğerleri ile iletişim kurduğu zaman doğaya karşı verdiği 

mücadelesinde başarı kazandığını anlamıştır. Bu nedenle diğer insanlarla iletişim ve etkileşim 

içinde yaşamını sürdürmektedir. İnsanın en önemli güdü kaynaklarından biri de başkaları 

tarafından fark edilerek yaşamını sürdürmesidir.  

• Toplumsal endişe: Sosyal medya kullanımı insanları motive ederek acılarından 

kurtarabilmektedir. Benlik saygısının kaybedilmesi konusunda sosyal medya ilgili endişeyi 

hafifletmektedir.  

Yukarıdaki nedenlere ek olarak Atay (2), selfinin sosyolojik anlamdaki değerinin kitlesel bir 

pratik olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. 

Selfie bağımlılığının gençler için kazalar, intihar, estetik cerrahi, cilt hasarı ve özgüven 

kaybına sebep olabileceği belirtilmektedir. Safna (2017), Bu bağımlılığın özsaygı, narsisizm, 

dikkat çekme, yalnızlık, benmerkezcilik, kişilerarası onay ve problemli internet kullanımı 
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üzerine yapılan bir araştırmada; selfie davranışı ile dikkat çekme, benmerkezcilik, yalnızlık ve 

narsisizm arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (5). 

Narsizm 

Freud, 1914 yılından itibaren narsisizm tartışmalarına yeni boyutlar kazandırarak; kavram, 

cinsellik ile özleştirilmiştir. (6). Freud ayrıca narsistik karakter gösteren kişilerin megalomani 

ve dış dünyadan kendini çeken karakteristik özellikleri gösterdiğini belirtmektedir (7). 

Narsisizmi kendini koruma iç güdüsünden kaynaklanan bencilliğin libidinal bir tamamlayıcısı 

olarak görmektedir. Bu nedenle narsisizm her canlı varlığa gönderme yapmak için 

kullanılmaktadır. Narsisizm kavramı iki tür içinde incelenmektedir: Uyumlu ve olumsuz 

narsisizm. Uyumlu ya da normal narsisizm türünün kendisini gösterdiği alan 

Liderlik/Otoritedir. Sosyal etki, dışa dönüklük, kendine saygı ve süreklilik bu narsisizm 

türünün olumlu yanları olarak kabul edilirken, kendini engelleme ve benlik olgusunun koşullu 

hale gelmesi olumsuz özellikler içinde değerlendirilmektedir. Narsisizm kavramının ikinci 

türü olan olumsuz narsisizm üç kategori içerisinde ele alınmaktadır; bunlar, kariyerist 

karakter, büyüklenmeci hezeyanları ve bencillik olarak karşımıza çıkmaktadır (8) narsisizm 

kavramının yedi boyutu olduğunu belirtir; otorite, teşhircilik, sömürücülük, hak iddia etme, 

kendine yeterlilik, üstünlük ve kendini beğenme bu boyutları oluşturmaktadır. Narsisizmin 

boyutlarından doğan davranış biçimleri, kişilerde bağımsız olarak tek bir boyutun davranış 

biçimlerini göstermesi şeklinde gerçekleşebildiği gibi, birkaç boyutun birleşmesinden doğan 

davranışların sergilenmesi de söz konusudur. 

Sosyal Medyada Selfi Yayınlama ve Narsisizm Çalışmaları  
Narsisistik kişilik özelliğine sahip olan bireyler, kendilerince önemli saydıkları özelliklerini 

mümkün olan en kısa zamanda mümkün olan en fazla kişiye göstermek isterler. Bu nedenle 

narsisistik kişilik özelliklerine sahip olma ile büyük bir sosyal ağda diğerlerinin dikkatini 

çekme konusunda pozitif yönde olumlu bir ilişki söz konusudur (6). Dikkat çekmenin 

çekiciliğinin ortaya çıktığı en elverişli alan olan sosyal medyada narsisistik davranışlar 

güvenli bir biçimde sergilenebilmektedir (9). Biolcati ve Passini narsisistik insanların, 

başkalarının dikkatini çekmek ve can sıkıntısından kaçma dürtüsü nedeniyle, selfie gönderme 

davranışlarına katıldığını iddia etmektedir (10). Beş neden insanları sosyal medya kullanımına 

teşvik etmektedir. Etkileşimde bulunma, arşivleme, gerçeklerden kaçış, diğerleri üzerinde 

gözetim sağlama, kendini ifade etme ve başkaları tarafından fark edilerek gösteriş yapma. Bu 

beş neden narsisizmi giderek güçlendirmektedir. Kişiliğin heybetli ve gösterişli bir biçimde 

dışa vurumu olan narsisizmin sosyal ağlardaki karşılığı, kişinin aktiviteleri ile diğerlerinin onu 

algılayış biçimi ile bağlantı kurmalarına dayanmaktadır; daha fazla aktivite beraberinde daha 

fazla dikkati getirmektedir (11). Carpenter ’a göre kullanıcılar mümkün olan en fazla sayıdaki 

izleyiciye durum güncellemeleri, fotoğraflar ve arkadaş̧ sayısı ile mesaj göndermektedir (12). 

 Sorokowski  narsisizm ve selfi yayınlama arasındaki ilişkide erkekler kadınlara göre daha 

fazla narsisistik özellik göstermektedir. Özellikle grup selfilerinde erkeklerin daha fazla 

narsisistik özellikler gösterdiği saptanmıştır (1). Selfilerin üzerlerinde 61 oynanarak, istendik 

yönde değişiklikler yaparak yayınlanması Sung, Lee, Kim ve Choi ’nin 315 katılımcı ile 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında da yer almaktadır ve narsisizm ile selfi editleme arasında 

pozitif yönde olumlu bir ilişki saptamışlardır (13). Fiziksel olarak istedikleri bir görüntüye 

kavuştuklarında ve bu da diğer kullanıcı yorumları ya da beğenileri ile onaylanınca 

kullanıcılar kendilerini daha mutlu hissetmektedir. Sosyal medya genel olarak kullanıcılara 

kendilerini sunmayı teşvik etmektedir (12). Kullanıcılar sosyal medyayı önemli ve özel 

görünmek, dikkat çekmek ve benlik saygısı kazanmak için kullandıklarını ifade etmektedirler. 

Kendilerine ait en cazip fotoğrafları seçerek onlardan beslenmeleri gerçekte onlara ait 

olmayan gerçek dışı bir görüntünün oluşmasına neden olmaktadır (14). Selfi yayınlama 

davranışının arkasında yatan motivasyonlar, Weiser’e göre kendini beğenme, büyüklenmeci 

tavırlar ve ben merkeziyetçiliktir. 1248 kişi ile yapılan araştırmada narsisistik puanı yüksek 
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olanların daha fazla selfi yayınlayarak daha fazla kendini sergileme, dikkat çekme davanışları 

içerisinde oldukları bulunmuştur (15). Halpern, Valenzuela, Katz bir yıl süren 

araştırmalarında 1225 kişi araştırmaya katılmayı kabul etmiş, 314 kişi örnekleme dahil 

edilmiştir. Narsisistik kişilik özellikleri gösteren katılımcıların yayınladıkları selfiler beğeni 

aldıkça selfi yayınlama frekansları artmıştır. Araştırmacılar bu durumu narsisitlerin 

kendilerini ödüllendirme davranışı olarak yorumlamaktadır. İki olgu arasında pozitif bir 

bağlantı bulunmaktadır; selfi yayınlama sıklığı arttıkça narsisiszm puanı da yükselmektedir. 

Selfi kültüründe narsisizm ve benlik saygısı arasındaki ilişki de sıklıkla araştırılan konular 

arasında yer almaktadır (16). 

 

Sonuç 

Selfi yayınlama davranışı ile narsisizm arasındaki ilişkiyi saptayan çalışmalarda da görüldüğü 

gibi narsisistik kişilik özelliğinin yansımasında internette geçirilen zaman ile sosyal medya 

platformlarındaki arkadaş sayısı arasında pozitif yönde anlamlı biri ilişki ortaya çıkmıştır. 

Narsisistik kişilik özellikleri gösterenler sosyal medya platformlarında daha fazla zaman 

geçirerek hem kendilerinin görünürlüğünü arttırmakta hem de kendilerini sahip oldukları 

arkadaş sayısı ile mümkün olan en fazla kişiye sergilemek istemektedirler. Bu sonuç alanda 

yapılan benzer çalışmaların farklı veriyonlarının yapılmasının bu konuda yararlı olacağı 

kanısındayız. 
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ÖZET 

Bu çalışmada alternatif enerji kaynaklarının tekneler üzerinde kullanımı incelenmiştir. Bir 

tekne üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından ne kadar faydalanabildiğimiz ortaya 

konulmuştur. Çalışma sırasında yapılan hesaplamalarda güneş enerjisi için kullanılan 

panellerin yatay ve diğer açılarda aynı verimde çalıştığı öngörülmüş ve rüzgâr enerjisi için 

kullanılan türbinin ise uygun rüzgâr şiddeti aralığında çalıştığı öngörülmüştür. İlk olarak, 

araştırma süresinde çalışılacak olan teknenin ana boyutları, mevcut olan tekne boyutlarından 

yola çıkarak belirlenmiştir. ‘‘Maxsurf Modeler’’ programı ile tekne boyutlarını sağlayan en 

uygun gövde tasarımı elde edilmiştir. Elde edilen gövde tasarımının, 18,3 kn olarak belirlemiş 

maksimum seyir hızı esnasında karşılaştığı sevk direnci, ‘‘Holtrop Analiz Yöntemi’’ 

kullanılarak 118 kN olarak hesaplanmıştır. Aynı hızda ihtiyaç duyduğu güç ise 1385 kW 

olarak hesaplanmıştır. Bu analiz kullanılırken verim %50 olacak şekilde belirlenmiştir. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda teknenin sevk için ihtiyaç duyduğu güç, iki adet 710 kW 

gücünde ‘‘Siemens’’ marka ‘‘Squirrel-Cage-Motors Simotics’’ model elektrik motoru ile 

sağlanmıştır. Seçilen motorun enerji ihtiyacını karşılamak için ‘‘Corvus Energy’’ firmasından 

6,7 kWh enerji depolama alanına sahip 214 adet ‘AT6700-LQ’ batarya modülleri 

kullanılmıştır. Tekne üzerinde kullanılmak üzere iki tip yenilenebilir enerji türü kullanılmıştır. 

Kullanılan enerji türleri denizcilik sektöründe kullanımının daha uygun olduğu düşünülerek 

seçilmiştir. Bunlardan ilki ve en çok enerji ihtiyacını karşılayacak olan güneş paneli 

enerjisidir. Güneş panellerinin yerleşim yapılabileceği alanlar düz yüzeyler olması gerektiği 

için tasarlanan teknedeki güneş panellerinin yerleştirilebileceği düz yüzeyler 162 m
2 

olarak 

ölçülmüştür. Bu alanları doldurmak için bir tanesin alanı 1,92 m
2
 olan 84 adet güneş paneli 

seçilmiştir. Diğer yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisidir ve bu enerji %35 verime 

sahip dikey eksenli rüzgâr türbinlerinden sağlanmıştır. İki adet kaptan köşkünün üzerinde ve 

iki adet teknenin kıç tarafında olmak üzere toplam dört adet olacak şekilde teknenin üzerine 

tasarlanmıştır. Tasarlamış olduğumuz teknenin bir saatlik seyri için ihtiyaç duyduğu enerji 

1385 kWh olarak hesaplanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ise bir saatte 340,8 kWh 

enerji sağlandığı hesaplanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda teknenin ihtiyaç duyduğu 

enerjinin %24’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Enerji, Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Tekne 

 

ABSTRACT 
In this study, the use of alternative energy sources on boats was investigated. It has been 

shown how much we can benefit from renewable energy sources on a boat. In the calculations 

made during the study, it was predicted that the panels used for solar energy operate at the 

same efficiency horizontally and at other angles, and the turbine used for wind energy 
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operates in the appropriate wind intensity December. Firstly, the main dimensions of the boat 

to be studied during the research period were determined based on the available boat 

dimensions. With the ’Maxsurf Modeler" program, the most suitable hull design has been 

obtained, which ensures the boat dimensions. The propulsion resistance encountered by the 

resulting hull design during the maximum cruising speed, which was determined as 18,3 kn, 

was calculated as 118 kN using the ‘Holtrop Analysis Method’. The power it needs at the 

same speed is calculated as 1385 kW. When using this analysis, the yield was determined to 

be 50%. As a result of the calculations made, the power required by the boat for propulsion 

was provided by two Siemens brand ‘Squirrel-Cage-Motors Simotics’ model electric motors 

with a power of 710 kW. In order to meet the energy needs of the selected engine, 214 piece 

‘AT6700-LQ’ battery modules with an energy storage area of 6,7 kWh from the company 

‘Corvus Energy’ were used. Two types of renewable energy types were used for use on the 

boat. The types of energy used were selected considering that their use in the maritime sector 

is more appropriate. The first of these and the one that will meet the most energy needs is 

solar panel energy. Since the areas where solar panels can be placed should be flat surfaces, 

the flat surfaces where solar panels can be placed on the designed boat have been measured as 

162 m
2
. 84 Solar panels, one of which has an area of 1,92 m

2
, were selected to fill these areas. 

The other renewable energy source is wind energy, and this energy was provided from 

vertical axis wind turbines with an efficiency of 35%. It is designed on the boat in such a way 

that there are a total of 4 pieces, two on the captain's pavilion and two on the stern of the boat. 

The energy required by the boat we have designed for an hour's cruise is calculated as 1385 

kWh. It has been calculated that 340,8 kWh of energy is provided from renewable energy 

sources in one hour. As a result of the study, it was determined that 24% of the energy 

required by the boat is obtained from renewable energy sources. 

 

GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji, doğa tarafından sürekli olarak yenilenen enerjilerdir. Termal, foto-

kimyasal ve foto-elektrik gibi doğrudan güneşten türetilebilirken rüzgâr, hidroelektrik ve 

biokütlede depolanan foto-sentetik enerji gibi dolaylı olarak güneşten de türetilebilir. 

Jeotermal ve gelgit enerjisi gibi veya çevrenin diğer doğal hareketlerinden veya 

mekanizmalarından türetilen yenilenebilir enerji kaynakları da vardır (Nomak ve Çiçek, 2022; 

Ellabban, Abu-Rub ve Blaabjerg, 2014).  Sanayileşmeyle başlayan ve giderek artan çevre 

sorunları, küresel anlamda sebep olduğu tahribatlar, günümüzde insan sağlığını ve ekolojik 

dengeyi tehdit eder boyutlara ulaşması ve enerjiye olan talebin de gün geçtikçe artması, 

geleneksel enerji kaynaklarının giderek azalması yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının giderek artmasına neden olmuştur (Solmaz ve diğerleri, 2019; Askan ve 

diğerleri). Enerji tüketiminin azaltılmasını sağlayan her önlem yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple, pek çok sektörde fosil yakıt 

tüketiminin azaltılmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin arttırılmasına önem 

verilmektedir (Solmaz ve diğerleri, 2019; Nomak ve Çiçek, 2022; Ekinci ve Alvar, 2016).  

Bilinen yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, 

güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında oluşan füzyon 

tepkimelerinden açığa çıkan ışıma enerjisidir. Güneşe maruz kalan yeterli güverte alanının 

varlığı, uygun bir şebekeye bağlı PV güneş enerjisi sisteminin varlığı, mevcut güneş panelinin 

tekno-ekonomik seçimi gibi faktörler gemilerde güneş enerjisi sistemlerinin uygulanabilir 

olup olmadığını etkileyen faktörlerdir (Solmaz ve diğerleri, 2019; Rehman ve Al-Hadhrami, 

2010).  

Rüzgâr enerjisi için kinetik enerjiye dönüşmüş güneş enerjisi denebilir. Güneşten gelen 

enerjinin yaklaşık %1-2’si rüzgâr enerjisine dönüşür (Güven ve Özarslan, 2004).  Rüzgâr 

gücünden yararlanmaya başlanılması eski dönemlere dayanmakla beraber ilk olarak yelkenli 
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gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Günümüzde ise, daha çok elektrik elde etmek için 

kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisi, atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmaması, 

kaynakların tükenmemesi, tesislerin kurulması ve işletilmesinin nispeten kolay olması, enerji 

üretim maliyetinin düşük olması, güvenilirliğin artması ve bölgesel olması gibi avantajlar 

sağlar. Bunun yanında bazı dezavantajları da vardır. Bunlar; rüzgarın sürekliliğinin 

olmamasından kaynaklı olarak enerji üretim değerinin sabit olmaması, rüzgar türbinlerinin 

fazla yer kaplaması, gürültü kirliliğine sebep olması, fosil ve nükleer kaynaklara nazaran daha 

düşük enerji üretimi, radyo parazitleri oluşturabileceği, göçmen kuşların ölümlerine yol 

açabileceği, yatırım maliyetlerinin yüksek olması, kullanım ömrü dolan bileşenlerinin (aküler 

gibi) doğada geri-dönüştürülmesinin mümkün olmaması şeklinde sıralanabilir (Başaran; 

Manwell, McGowan, ve Rogers, 2010).  

Yüzyıllar boyunca, dünya ticareti okyanuslarda yalnızca rüzgâr enerjisi ile tahrik edilen 

gemiler yapılmıştır. Gemi tasarımlarının geçmişine bakıldığında gemilerde rüzgâr enerjisinin 

kullanılabilirliği mümkündür (Solmaz ve diğerleri, 2019; Diab, Lan ve Ali, 2016).  

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışma yapılacak olan teknenin tasarımı için gerekli olan ana boyutlar, hali hazırda 

kullanılabilen 20 adet teknenin bilgileri kullanılarak elde edilmiştir. Teknenin tasarımı 

benzerlik metodu kullanılarak belirlenmiştir. Teknelerin boyu, genişliği, yüklü su hattı 

yüksekliği, seyir hızı ve maksimum hızı ortalamaları, tekne dizaynında kullanılacak Tablo 

1’de gösterilen ana ölçüleri oluşturmuştur.  

 

Tablo 1. Teknenin Ana Boyutları 

Ltam boy 35 m 

Lsu hattı 32,5 m 

Bgenişlik 6,1 m 

Tdraft 1,9 m 

Vseyir hızı 14,5 kn 

Vmaksimum hız 18,3 kn 

 

 

Teknenin tasarımı için gerekli olan bilgilere ulaşıldıktan sonra Maxsurf Modeler programı 

kullanılarak örnek gövde tasarımları yapılmıştır. Gövde tasarımı için gövdenin üzerine 

yerleştirilen noktaların yerlerinin değiştirilmesiyle uygun form bulunmaya çalışılmıştır. 

Kontrol noktası metodu Görsel 1’de gösterilmiştir.  

 

Görsel 1. Gövde Üzerindeki Kontrol Noktalarının Görünümü 

 
Yapılan tasarımlardan en düşük sevk gücüne ihtiyaç duyan gövde tasarımı belirlenmiş ve 

Görsel 2’de gösterilmiştir. 
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Görsel 2. Uygun Gövde Formu 

 
Uygun gövde tasarımı belirlendikten sonra teknenin ihtiyaç duyduğu sevk gücü ve sevk 

direnci Holtrop Analiz Yöntemi kullanılarak 0 ila 20 kn hız aralığında %50 verimle 

hesaplanmıştır. 

Analiz sonucunda teknenin sevk direnci 18,3 kn hızında 117,8 kN çıkmıştır. Çıkan sonuç 

Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 1. Hız-Direnç Grafiği 

 
 

Analiz sonucunda teknenin sevk gücü ise 18,3 kn hızında 1384,95 kW çıkmıştır. Çıkan sonuç 

Grafik 2’de gösterilmiştir. 

Grafik 1. Hız-Güç Grafiği 
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Maksimum hızda ihtiyaç duyulan sevk gücü 1385 kW’dır. Bu da 1850 HP’ye karşılık 

gelmektedir. Sevk gücü belirlendikten sonra tekneye uygun makine seçimi yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda seçilen elektrik motoru 710 kW (950 HP) gücünde SIEMENS 

marka ve ‘’Squirrel-Cage-Motors SIMOTICS’’ modelindeki elektrik motorudur. Elektrik 

motorunun teknik bilgileri Görsel 3’de gösterilmiştir. 
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Görsel 3. Elektrik Motoru Teknik Bilgi Dokümanı 

 

 
 

Tekne için makine seçimi yapıldıktan sonra enerji ihtiyacını karşılayacak batarya modülleri 

belirlenmiştir. Batarya modüllerinin denizcilik sektörüne uygun olmasına önem verilmiş ve 

‘‘Corvus Energy’’ firmasının ‘‘AT6700-LQ’’ batarya modülleri kullanılmıştır. Batarya 

modülünün teknik bilgileri Görsel 4’de gösterilmiştir. 
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Görsel 4. Batarya Modülü Teknik Bilgileri 

 

 
Batarya modülü belirlendikten sonra teknede kaç adet kullanılacağı hesaplanmış ve Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Batarya Sayısının Hesabı 

1 Saat için İhtiyaç Duyulan Enerji (kWh)  1385 

1 Adet Batarya Modülünün Enerji 

Kapasitesi (kWh)  
6,7 

Toplam Batarya Modülü Sayısı (adet)  206 

 

Enerji ihtiyacının bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması planlanmıştır. 

Ana kaynak olarak güneş enerjisi kullanılmış olup Tablo 3’teki özelliklere sahip güneş paneli 

seçilmiştir. 
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Tablo 3. Güneş Paneli Özellikleri 

Gücü (W/adet)  300 

Uzunluk (m)  1,6 

Genişlik (m)  1,2 

Alan (m^2)  1,92 

Ömür (Yıl)  25 

  

Teknenin tasarımında düz yüzeylerin hepsine güneş paneli kurulması hedeflenmiş ve buna 

göre tasarım yapılmaya özen gösterilmiştir. Gemide kullanılacak saydam güneş paneli alanı 

yaklaşık olarak 162 m
2 

olarak hesaplanmıştır. Bu da 84 adet güneş paneli kullanabileceğimiz 

anlamına gelmektedir.  

Güneş panellerinden elde edilecek enerji Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Güneş Paneli Enerji Hesabı 

Saydam Güneş Paneli Adedi 84 

Gücü (kW)  0,3 

Günlük Çalışma Süresi (h)  12 

Toplam Enerji Üretimi (kWh/Gün) 302 

 

Dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin dönme eksenleri rüzgâr yönüne dik ve düşey olan bu 

türbinlerin kanatları da düşeydir. Rüzgârı her yönden kabul edebilme üstünlüğünden dolayı 

tasarlanan teknede DERT tipi (Dikey Eksenli) rüzgâr türbini seçilmiştir. Bu türbinler rüzgârı 

sürükler veya kaldırır. Bu türbinlerin verimi yaklaşık %35’tir. 4 adet kullanılması 

planlanmıştır. 

Tekne tasarımında kaptan köşkünün üzerinde bulunması planlan 600 W gücünde bir dikey 

eksenli rüzgâr türbini tercih edilmiştir. Kullanılan rüzgâr türbinin özellikleri Tablo 5’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 5. Rüzgâr Türbini Özellikleri 

Bıçak Sayısı  3 

Bıçakların Rotor Çapı (m)  0,6 

Bıçak yüksekliği (m)  1 

Toplam Ağırlığı (Kg)  21 

Voltaj (V)  24 

Güç (W)  600 

 

Rüzgâr türbininden elde edilecek enerji Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Rüzgâr Türbini Enerji Hesabı 

Rüzgâr Türbini Adedi 4 

Günlük Çalışma Süresi (h)  16 

Güç (kW)  0,6 

Günlük Enerji Kazancı (kWh/Adet)  38,4 
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Modellenen teknenin üç boyutlu görüntüsü Rhinoceros 3D programı ile yapılmış ve Görsel 

5’te gösterilmiştir.  

Görsel 5. Tekne Modelinin Gösterimi 

 

 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Yapılan çalışma sonucunda teknenin sevk için ihtiyaç duyduğu gücü belirlenmiş ve bu güç 

1385 kW’dır. Bu ihtiyacı karşılamak için ‘’Squirrel-Cage-Motors SIMOTICS’’ model 2 adet 

710 kW gücünde elektrik motoru seçilmiştir. Tekne modelini tamamen yenilenebilir enerjiden 

elde etmek adına batarya modülü kullanımına karar verilmiştir ve CORVUS Energy 

firmasının AT-6700 LQ batarya modelini kullanılmıştır. Makinenin isterini karşılamak için 

210 adet batarya gerekli olduğunu hesaplanmış ve gemide kullanmak üzere iki adet 

yenilenebilir enerji kaynağını belirlenmiştir. Bunlardan asıl güç kaynağı olan güneş enerjisi ve 

diğeri ise rüzgâr enerjisidir. Tekneye 84 adet güneş paneli kurulmuş ve bunlardan saatte 

toplam 302,4 kWh enerji elde edildiğini hesaplanmıştır. 4 adet dikey tip rüzgâr türbini 

kullanışmış ve günde toplam 38,4 kWh enerji elde edildiğini hesaplanmıştır. Toplam üretilen 

yenilenebilir enerji miktarı ise günlük 340,8 kWh olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak 1 

saatlik tekne seyahatinde bataryanın yaklaşık %24’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından 

sağlanabilmektedir.  
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ABSTRACT 

Following the unprovoked Russian invasion of Ukraine, the need to enhance the transition 

towards both clean energy and sustainable, resilient, and fair food systems has never been 

stronger and clearer.  

Today Ukraine has a number of problems arising from the crisis situation. First of all, it is 

necessary to restore the national economy aimed at balanced (sustainable) growth, to find 

ways to address complex and interrelated economic, social and environmental issues, to 

anticipate and manage risks more effectively, and to regain the trust of its citizens. Effective 

government regulation can provide essential support and create an effective framework for 

addressing these challenges. Ineffective regulation, on the contrary, will slow down the 

revival, hinder growth, and undermine efforts to address complex issues such as climate 

change, social development, national security, and sustainable development. 

The transition to a bioeconomy can create new opportunities for Ukrainian companies and 

the regions in which they are located. These opportunities are the result of the existing 

structure of our economy, where you can see exactly those parties that will play a key role in 

this transition: agriculture and agro-industry, which will provide raw materials for 

biotechnology enterprises; chemical industry for the production of intermediate and final 

products; transport and logistics, which will take care of the distribution and delivery of 

biomass; energy producers, which will be delivered to consumers, pharmaceutical and 

medical sphere, where health products will be produced. 

To achieve high rates of economic growth, Ukraine must embark on a bioeconomy – to 

create a more innovative and low-emission economy, combining the needs of viable 

Ukrainian agriculture, food security and sustainable use of renewable resources. The need to 

develop a bioeconomy in Ukraine is not only driven by economic factors, but also by social, 

environmental and even political aspects. 

Keywords: Economics, bioeconomy, ecology, interdisciplinary research, biomass, 

sustainable development. 

 

1. INTRODUCTION 

For the development of human society in the third millennium to achieve sustainable 

development goals, biotechnological research, including in the field of agricultural 

biotechnology and sustainable agriculture, plays a crucial role. Among many scientific 

concepts and views on ways to overcome the food problem, the main concepts can be 

distinguished. First of all, these are the concepts that directly link the provision of food to the 

population with the demographic situation on Earth. The second group includes technocratic 

doctrines. Less numerous, but extremely multifaceted is the humanistic direction. 

The limits of the intensification of the production of agricultural products and food were 

determined by the possibility of using the renewable resources of the planet (energy, mineral 

resources for the production of machinery, fertilizers). 
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The statement of modern scientists and agribusiness representatives that "biotechnology will 

feed the world" is now being criticized by some economists. They believe that these 

technologies could certainly contribute to the growth of agricultural productivity and the 

solution of the food problem in poor and developing countries. However, they are practically 

inaccessible to local farmers. Therefore, agricultural biotechnology is currently not a 

sufficient condition for providing the world with food - they primarily ensure the 

maximization of the profits of farmers in developed countries. 

Biotechnology has turned from an ordinary industry into a system-creating factor in the 

development of the economies of individual states and the world economy in general. A 

special term denoting this phenomenon appeared - bioeconomy and the field of bioeconomy 

based on relevant knowledge. 

According to the forecasts of experts of the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), in the 21st century biotechnology will play a crucial role in political 

and economic stability in both developed and developing countries and will have an 

anthropogenic impact on the planet. Due to the achievements of biotechnology, humanity 

will be able to take full advantage of the plant in the coming decades as the cheapest and 

most ecologically safe factory for the production of most of the materials, food, medical 

drugs, chemical compounds, raw materials, etc. that are necessary for people. Biotechnology 

co the environment, because it reduces the risk of toxic contamination of soils and 

groundwater, and increases the efficiency of agriculture. As a result, it will be possible to 

combine the provision of food for the constantly growing population with the cessation of 

environmental destruction trends [1]. 

Throughout the development of mankind, the improvement of biological and agronomic 

technologies for obtaining food products took place along with the optimization of methods 

of soil cultivation, product processing and the attraction of new energy resources. However, 

during the millennia, the agricultural products themselves, obtained as a result of such 

development of agricultural technologies, have practically not changed. In this sense, 

biotechnologies can be conditionally comparable to evolutionary agricultural technologies 

[1]. 

The specificity of the modern world food problem is that there is generally enough food to 

eliminate hunger in the world, but there is unevenness in its production and consumption, 

that is, the geography of food production does not coincide with the geography of their 

consumption. Developed countries, in which 21% of the world's population lives, account 

for 46% of the world production of grain crops (including wheat - 54%, potatoes - 58%, 

sugar - 32%, oil - 34%, meat - 45%, milk - 60%. The situation with providing food products 

of own production in the least developed countries, where 43% of the world's population 

lives, is difficult. They provide, respectively, 24% of the world production of cereals, 

potatoes - 19%, sugar - 24%, oil - 24%, meat - 9%, milk - 10%.The traditional system of 

agriculture, which provides the main part of food in these countries, is not designed for such 

a population. 

Even more striking is the inequality in the distribution of the world consumption fund: the 

share of developed countries in the world consumption fund for all products (except rice) 

significantly exceeds the share of their population in the world. The uneven distribution of 

production and consumption in the world leads to a situation where in some countries there 

is malnutrition and hunger, and in others – excess production and consumption of food. This 

state of the world food system implies a mandatory increase in the intensification of 

production and an increase in the circulation of food products through the channels of 

domestic and foreign trade for the normal supply of food products to the global population. It 

is absolutely obvious that there is a need for further development and expansion of the 

capacity of the world agro-food market, as well as the equalization of its certain disparities, 
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based on the search for new biotechnologies. 

2. MATERIAL AND METHOD 

Research methods: general scientific methods: analysis, synthesis, induction, deduction, 

systems approach and modeling – to study the theoretical issues of forming a strategically-

oriented model of sustainable development; generalization method – for the formation of a 

strategically oriented model of sustainable development. 

The research methodology involves the use of general scientific and specific methods used 

in economics, ecology and biotechnology, and is based on an interdisciplinary approach. 

The scientific novelty of the obtained results is to determine the directions of development of 

Ukrainian bioeconomy based on the use of biotechnology in food, agricultural and 

environmental sphere. 

3. RESULTS 

Today, the problem of limited fossil resources and the provision of food, medicine for the 

population, environmental pollution has led to the search for alternatives to traditional 

production. One of the effective directions is the use of biotechnologies, bioproducts and 

bioprocesses, that is, the development of bioeconomy. This issue is an extremely relevant 

direction for Ukraine, which will ensure the reduction of production energy costs, the 

restoration of soil fertility, the increase in the level of employment of the rural population, 

the provision of food and raw materials for domestic production [3]. 

In addition to reducing the impact on the climate, a sustainable bioeconomy can have various 

co-economic and social benefits, such as diversity of energy supply, easier access to energy, 

more sustainable agricultural practices, wider implementation of sustainable forest use, 

reduction of land degradation, economic development of rural areas [3]. 

In the current conditions, the process of forming a bioeconomy, which involves the transition 

of the most important branches of production, including agriculture, to the use of renewable 

biological resources, is becoming extremely relevant. Bioeconomy is capable of solving a 

number of economic, ecological and social problems, namely: providing the population with 

high-quality food products, reducing production energy costs, transitioning to organic 

farming, restoring land resource potential, etc. That is, the bioeconomy, as a high-tech part 

of the economy, represents a new approach to the rational use of resources and their 

restoration, increasing energy efficiency, increasing the sustainability of agriculture and 

industry. 

Ukraine has all the prerequisites, sufficient potential and resources, for the effective 

development of the bioeconomy, as indicated by the SWOT analysis of the development of 

the bioeconomy in the agricultural sector of Ukraine [4]. 

On the territory of Ukraine, the topic of deep grain processing has already gained a certain 

reach, has a number of supporters and even ardent supporters. Bioeconomy will allow, 

among other things, to bring the grain and elevator industries to a new level, include them in 

the chain of higher technologies and significantly expand business horizons. 

At the current stage of the development of society, a resource-efficient and viable 

bioeconomy is the engine of progress, primarily in agriculture and the food industry, which 

have a tendency to further growth due to the increase in the population of the planet (in 2020 

– 7 billion, in 2050 – 9 billion people). 

In order to achieve high rates of economic growth, Ukraine must take a course towards the 

bioeconomy – to create a more innovative and low-emission economy by combining the 

needs of viable Ukrainian agriculture, food security and the sustainable use of renewable 

resources. The need for the development of the bioeconomy in Ukraine is determined not 

only by economic factors, but also by social, ecological and even political aspects. 

The transition from fossil to renewable resources is an important element of the 

environmental transition envisaged by most developed countries. Weak integration of 
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Ukraine's bioeconomy and biotechnologies into the economic space of the European Union 

is an obstacle to achieving the goals of a circular, sustainable bioeconomy of the EU [5]. 

In order to better understand what real steps Ukraine should take in the field of bioeconomy, 

it is necessary to structure it. However, there is no single approach to the bioeconomy in the 

world, it covers many different sectors, which requires its own national methodology. 

Based on the EU definition, the European Commission conducted a survey and classified the 

bioeconomy into 3 sectors: core, partial and indirect bioeconomy. 

The main bioeconomy includes areas such as agriculture and forestry, fisheries, food 

industry, bioenergy and biofuels. The partial bioeconomy in the EU-27 includes chemicals, 

plastics, construction, pharmaceuticals, textiles, waste management and biotechnology. 

Engineering, technology, equipment manufacturing, trade, water supply and similar services 

have an indirect effect on the bioeconomy. 

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

A real direction in the formation of the bioeconomy in Ukraine can be the creation of 

bioclusters, where a network of enterprises that use by-products of production is formed 

around the main enterprise, for example, a large biofuel plant, and the general transport, 

logistics and social infrastructure is developed. Similar bioclusters are now being actively 

implemented in the USA. The cost of building bioclusters in the grain-growing regions of 

Ukraine is estimated by experts at 2 billion dollars. After the launch of bioclusters aimed at 

the formation of agricultural biotechnology, grain demand in the domestic market may 

increase by 12-15 million tons per year. At the same time, each plant, purchasing $100 

million worth of grain annually, will be able to produce $500 million worth of products and 

will create at least 3,000 jobs at the enterprise and in related industries. In order to fully 

realize the possibilities of the bioeconomy, a systematic approach to its development is 

necessary. 

In the post-war period, the bioeconomy should be a priority to support Ukrainian economic 

recovery, as a sustainable bioeconomy returns resources to the real sector, creates jobs, 

promotes environmental production and consumption, and makes optimal use of limited 

resources on a circular basis [6]. 

5. CONCLUSIONS 
The study showed that to achieve the Sustainable Development Goals, Ukraine can create a 

bioeconomy: a sustainable, innovative, resource-efficient, globally integrated economy that 

combines food security with the sustainable use of renewable energy and resources for 

industry. Biomass can replace fossil fuel products, and residues and waste, agricultural and 

forestry feedstocks can be used to provide cleaner production. 
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ÖZET 

Sigorta ve özel emeklilik şirketleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde 

finansal sistemin en önemli unsurlarımdan biridir.  

Günümüzde hayat sigortası şirketleri ölüm, hastalık, işsizlik, tam ve kalıcı sakatlık gibi 

durumların ortaya çıkması ihtimaline karşı bireylere maddi güvence sağlayarak onların 

güvenle gelecek planlamaları yapmalarını kolaylaştırmaktadır. Özellikle hayat sigortası 

kapsamında toplanan primlerin uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi sadece finansal 

sistemin etkin bir biçimde işlemesine değil aynı zamanda ekonominin gelişmesine önemli 

katkılar yapmaktadır.  

Ülkemizde bireysel emeklilik şirketleri olarak adlandırılan özel emeklilik şirketleri ise 

bireylerin hem birikimlerinin yatırımlara dönüşmesine hem de aktif çalışma hayatı boyunca 

sahip oldukları refah seviyesinin emekliliklerinde de korunmasına destek olmaktadırlar.  

Sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri Türk finansal sisteminin etkin bir şekilde işlemesinde 

önemli roller üstlenen finansal kurumlar arasındadır. Dolayısıyla hem hayat hem de bireysel 

emeklilik sektörünün periodik olarak sergilemiş olduğu performans mikro düzeyde 

yatırımcılar ve diğer paydaşlar açısından makro düzeyde ise sürdürülebilir bir ekonomik 

büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada amaç 2008-2019 dönemi için hayat ve bireysel emeklilik sektörünün teknik 

göstergeler açsından performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında 

hayat ve bireysel emeklilik sektörünün teknik performansının değerlendirilmesinde 

IDOCRIW (Integrated Determination of Objective CRIteria Weights), OCRA (Operational 

Competitiveness RAting) ve MABAC (Multi-Attributive Border Approximation Area 

Comparison) prosedürlerini kapsayan hibrit bir Çok Kriterli Karar Verme yaklaşımı 

önerilmiştir. Çalışmada belirlenen amaç doğrultusunda performans değerlendirme modelinde 

kullanılmak üzere prim artış hızı, konservasyon oranı, reasürans komisyon oranı,  aracı 

komisyon oranı, hasar oranı, masraf oranı, bileşik rasyo ve teknik kârlılık oranı gibi sekiz 

teknik gösterge belirlenmiştir. 

Objektif bir kriter ağırlıklandırma yöntemi olan IDOCRIW sonuçlarına göre teknik 

performans üzerinde en etkili olan üç gösterge sırasıyla prim artış hızı, teknik kârlılık oranı ve 

konservasyon oranıdır. 

Hem OCRA hem de MABAC prosedürlerinin uygulanması sonucunda hayat ve bireysel 

emeklilik sektörünün teknik açıdan en iyi performans gösterdiği yılın 2019 bununla beraber 

en kötü performans gösterdiği yılın ise 2012 olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada son olarak, 

bir veri füzyon tekniği olan Borda sayım yöntemi ile OCRA ve MABAC yöntemlerinden elde 

edilen sıralamalar kullanılarak birleştirilmiş bir nihai sıralama elde edilmiştir. Nihai sıralama 

sonuçlarına dayalı olarak hayat ve bireysel emeklilik sektörünün teknik açıdan performansının 

istikrarsız olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar hayat ve bireysel 

emeklilik sektörünün büyümesi ve geleceği açısından sektör yöneticilerinin, diğer paydaşların 
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ve düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların daha doğru ve sağlıklı kararlar almalarına 

önemli katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hayat ve bireysel emeklilik sektörü, Performans analizi, IDOCRIW, 

OCRA, MABAC. 

 

ABSTRACT 

Insurance and private pension companies are one of the most important elements of the 

financial system in both developed and developing economies. 

 Today, life insurance companies make it easier for individuals to make future plans with 

confidence by providing financial security against the possibility of death, illness, 

unemployment, complete and permanent disability. In particular, directing the premiums 

collected within the scope of life insurance to long-term investments contributes not only to 

the efficient functioning of the financial system, but also to the development of the economy. 

Private pension companies, which are called private pension companies in our country, 

support individuals both to transform their savings into investments and to maintain the level 

of welfare they have during their active working life during their retirement. 

Insurance and private pension companies are among the financial institutions that play an 

important role in the effective functioning of the Turkish financial system. Therefore, the 

periodic performance of both the life and private pension sectors is of great importance for 

investors and other stakeholders at the micro level, and for sustainable economic growth at the 

macro level. 

The aim of this study is to measure and evaluate the performance of the life and private 

pension sector in terms of technical indicators for the period 2008-2019. Within the scope of 

the study, a hybrid Multi-Criteria Decision Making approach including IDOCRIW (Integrated 

Determination of Objective CRIteria Weights), OCRA (Operational Competitiveness Rating) 

and MABAC (Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison) procedures has 

been proposed to evaluate the technical performance of the life and private pension sector. In 

line with the purpose determined in the study, eight technical indicators such as premium 

increase rate, retention rate, reinsurance commission rate, intermediary commission rate, loss 

rate, expense ratio, composite ratio and technical profitability ratio were determined to be 

used in the performance evaluation model. 

According to the results of IDOCRIW, which is an objective criterion weighting method, the 

three most influential indicators on technical performance are premium growth rate, technical 

profitability rate and retention rate, respectively.  

As a result of the implementation of both OCRA and MABAC procedures, it was determined 

that the best technical performance of the life and private pension sector was 2019, and the 

worst performance was 2012. Finally, the OCRA and MABAC methods were combined with 

the Borda counting method, which is a data fusion technique, and Thus, a final performance 

ranking is obtained. Based on the final ranking results, it was concluded that the technical 

performance of the private pension sector is unstable. The results obtained from this study can 

contribute significantly to the growth and future of the life and private pension sector, in order 

for sector managers, other stakeholders and regulatory and supervisory mechanisms to make 

more accurate and healthy decisions. 

Keywords: Life and private pension sector, Performance analysis, IDOCRIW, OCRA, 

MABAC. 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik anlamda, “performans” terimi, bir firmanın ölçüm kavramını içeren bir hedef veya 

amaca ulaşma potansiyelini ve kapasitesini temsil etmektedir (Suvvari ve Goyarı, 2019). 

Rekabet, etkinlik ve üretkenlik açısından son derece önemli bir kavram olan performans bir 

firmanın faaliyet gösterdiği sektörde başarılı olup olmadığını ya da yatırım hedeflerine ulaşıp 

ulaşmadığını tespit etmede oldukça kritik bir göstergedir (Abdel-Basset vd., 2020).  

Performans değerlendirme süreci bir şirketin etkinliğini yansıtır. Bu nedenle bu süreçte 

performans göstergelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi karar vericiler büyük önem 

taşımaktadır. Belli bir iş kolunda rakiplerle rekabet edebilmek için sürekli performans analizi 

yapılmalı ve analiz sonuçları çerçevesinde performansı iyileştirmek için gerekli tedbirler 

alınmalıdır.  

Herhangi bir şirketin ya da sektörün, özellikle de sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün 

performansının ölçülmesi son derece önemlidir. Çünkü bu sektörlerin ekonomideki diğer 

sektörlerin ve halkın da geniş kesimleri üzerinde doğrudan etkileri bulunmaktadır.   

Bu araştırmada amaç IDOCRIW (The Integrated Determination of Objective CRIteria 

Weights), OCRA (Operational Competitiveness RAting) ve MABAC (Multi Attributive 

Border Approximation area Comparison) prosedürlerini kapsayan üç çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) yöntemi ile sektör düzeyinde performans değerlendirmesi için bütünleşik bir model 

önermektedir. Önerilen model, mevcut tüm teknik performans kriterlerini aynı anda 

kullanarak hayat ve emeklilik sektörünün teknik performansını değerlendirmektedir. Önceki 

araştırmalardan farklı olarak, bu araştırmada önerilen çerçeve, ikili bir karşılaştırma 

oluşturmak veya kriter ağırlığı atamak için uzman yargılarına dayanmaz. Bunun yerine veri 

seti içinde var olan bilgiden hareketle objektif ağırlıkların hesaplanmasına odaklanır. 

Bu araştırmada Üç ÇKKV prosedürünü kapsayan model çerçevesinde hayat ve emeklilik 

sektörü teknik performans açısından değerlendirilmiştir. Pratik çıkarım şudur ki karar 

vericilerin, herhangi bir kritere öncelik vermeden veya performans kriterlerini 

ağırlıklandırmak için uzman yargısına ihtiyaç duymadan, sektör düzeyinde performans 

değerlendirmesi için tüm mevcut teknik performans göstergelerini aynı anda 

kullanabilmesidir. Ayrıca, önceki literatürden farklı olarak bu araştırmada performans 

değerlemede finansal performans kriterlerinin yanı sıra teknik performans göstergelerinin 

önemine dikkat çeker. Son olarak, önerilen performans değerlendirme modelinin basit ve 

anlaşılır olması firmalar ya da sektörler arasında yapılacak karşılaştırma analizlerini 

kolaylaştırabilir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışmada önerilen performans değerleme modelinde kullanılan ÇKKV yöntemlerinin önceki 

literatürdeki uygulama alanları ve ÇKKV yöntemleri ile sigorta ve bireysel emeklilik 

sektöründe yapılan bazı çalışmaların kısa özetleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1: IDOCRIW, OCRA ve MABAC ve Sigorta ve BES Literatür İncelemesi 

Yazar(lar) Uygulama Alanı 

IDOCRIW Yöntemini Uygulayan Bazı Çalışmalar 

Vinogradova vd. (2018) Uzaktan Eğitim Kurslarının Değerlendirmesi 

Lou vd. (2021) Turistik yerlerin değerlendirilmesi 

Alao vd. (2021) Atıktan enerjiye teknoloji seçimi 

Eghbali-Zarch vd. (2021) İnşaat ve yıkım atık yönetiminin analizi 

Eslami vd. (2021) Barajların olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çevresel etki 

değerlendirmesi 

Chen (2021) Malzeme tedarikçisi seçimi 

Pala (2021) Ulaştırma firmalarının finansal performansının değerlendirilmesi 

Yılmaz (2022) Kamu mevduat bankalarının performansının değerlendirilmesi 

Ali vd. (2022) Enerji sistemlerinin değerlendirilmesi 
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OCRA Yöntemini Uygulayan Bazı Çalışmalar 

Parkan ve Wu (2000) Çok kriterli karar verme aracının karşılaştırılması 

Özbek (2015) Yabancı sermayeli bankaların kıyaslanması 

Madić vd. (2015) En uygun geleneksel olmayan işleme prosesinin seçimi 

Canakcıoglu (2019) Balkan ülkelerinin bankacılık performansının değerlendirilmesi 

Görçün (2019) Balkan ülkelerinin demiryolu taşımacılığı verimliliklerinin 

değerlendirilmesi 

Ulutaş (2019) Tedarikçi seçimi 

Ulutaş vd. (2020) Personel seçimi 

Erdoğan vd. (2020) Termal bariyer kaplı dizel motorun operasyonel değerlendirmesi 

Ozcalici ve Bumin (2020) BIST bankalarının performansının analizi 

Işık (2020a) Reysaş Lojistik firmasının performansının analizi 

Mohammed vd. (2021) Esnek tedarikçi seçimi 

Kazaz vd. (2021) İl bazında iş kazası miktarının değerlendirilmesi 

Görçün (2021) Karadeniz konteyner limanlarının verimlilik analizi 

MABAC Yöntemini Uygulayan Bazı Çalışmalar 

Pamučar ve Ćirović (2015) Lojistik merkezlerde nakliye ve elleçleme kaynaklarının seçimi 

Debnath vd. (2017) Stratejik proje portföyü seçimi 

Chatterjee vd. (2018) İnşaat projelerinde risk yönetimi 

Biswas ve Saha (2019) Scooter seçeneklerinin değerlendirilmesi 

Ayçin ve Çakın (2019) Ülkelerin inovasyon performanslarının değerlendirilmesi 

Ulutaş (2019) Personel seçimi 

Isik vd. (2020) Lojistik performans değerlendirilmesi 

Işık (2020b) Kalkınma ve yatırım bankalarının performans karşılaştırması 

Pamučar vd. (2021) Sağlık atık yönetiminin analizi 

Özdağoğlu vd. (2021) Havalimanlarının sıralanması 

Do vd. (2022) Delik açma işleminin analizi 

Lukić (2022) Bankaların etkinliklerinin değerlendirilmesi 

Demir (2022) Anadolu Sigorta’nın performansının değerlendirilmesi 

Öztaş vd. (2022) Yeşil üniversitelerin sıralanması 

Hayat Dışı, Hayat ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Performans Analizinde ÇKKV 

Yöntemleri Kullanan Bazı Çalışmalar 

Klumpes  (2004) İngiltere’de finansal hizmetler açısından performans kıyaslaması 

Cummins vd. (2010) Amerika’da sigorta sektörü etkinlik analizi 

Bülbül ve Köse (2016) Türk sigorta sektörünün finansal performans analizi 

Shen vd. (2017) Hayat sigortası sektörü için finansal modelleme ve iyileştirme 

planlaması 

Şahin ve Başarir (2019) Bireysel emeklilik şirketlerinin performansının sıralanması 

Işık (2019) Hayat dışı sigorta sektörünün finansal performansının 

karşılaştırılması 

Aydın (2019) Hayat ve emeklilik sigorta sektöründe performans değerlendirmesi 

Ecer vd. (2020) Bireysel emeklilik şirketlerinin performansının analizi 

Akyüz vd. (2020) Hayat dışı branşlarda performans ve piyasa payı ilişkisi 

Mishra vd. (2020) Kasko şirketlerinde hizmet kalitesinin değerlendirilmesi 

Gharizadeh Beiragh vd. 

(2020) 

İran’da sigorta sektörünün sürdürülebilirlik performansının 

değerlendirilmesi 

Ecer ve Pamucar (2021) COVID-19 pandemisi döneminde hayat sigorta şirketlerinin 

performansının analizi 

Işık (2021) AXA Sigorta’nın finansal performansının değerlendirilmesi 

Aydın (2021) Sigorta şirketlerinin piyasa performansının ölçülmesi 

Dinler (2021) Hayat dışı sigorta şirketlerinin performansının sıralanması. 

Pattnaik vd. (2021) Hindistan’da hayat sigortası poliçelerinin değerlendirilmesi 

Demir (2022) Anadolu Sigorta’nın performansının değerlendirilmesi 
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Taşcı ve Ünal (2022) Katılım sigortacılığı sektörünün performansının analizi 

Taşcı ve Akbalık (2022) Hayat ve Emeklilik sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin 

karşılaştırılması 

Koca ve Bingöl (2022) Hayat-dışı sigorta şirketlerinin performanslarının karşılaştırılması 

Bilbao-Terol vd. (2022) Hayat-dışı sigorta şirketlerinin değerlendirilmesi 

Durgut (2022) Bireysel emeklilik şirketlerinin performansının ölçülmesi 

 

3. ÖRNEKLEM VE ÇKKV YÖNTEMLERİ 

Bu çalışma hayat ve bireysel emeklilik sektörünün teknik oranlar çerçevesinde performans 

analizine odaklanır.  Performans analizinde bu sektörlerin  2008-2019 dönemini içeren bir 

veri setinden faydalanılmıştır. Teknik performansının değerlendirilmesinde kullanılacak karar 

kriterleri sırasıyla prim artış hızı (C1), konservasyon oranı (C2), reasurans komisyon oranı 

(C3), aracı komisyon oranı (C4), hasar oranı (C5), masraf oranı (C6), bileşik rasyo (C7) ve 

teknik kârlılık oranı  (C8) şeklindedir. Söz konusu teknik göstergeler Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nun internet sayfasında yayınlanan sigortacılık ve 

bireysel emeklilik faaliyet raporlarından derlenmiştir. Bu çalışmada hayat ve bireysel 

emeklilik sektörünün en başarılı olduğu yıla karar vermek için IDOCRIW, OCRA ve 

MABAC yöntemleri kullanılmıştır. IDOCRIW yöntemi ile belirlenen kriterler objektif olarak 

ağırlıklandırılmıştır. Sonrasında ise OCRA ve MABAC yöntemleri ile alternatifler 

sıralanmıştır. Optimal alternatife karar vermek için Borda Sayım yöntemi kullanılarak iki 

sıralama sonucu birleştirilmiştir. Bu bölümde IDOCRIW, OCRA, MABAC, Borda Sayım 

yöntemlerinin kısaca tanıtımı yapılmıştır. 

3.1. IDOCRIW Yöntemi 

ENTROPY ve CILOS yöntemlerinden elde edilen kriter ağırlıklarının birleştirilmesiyle 

spesifik ve birim ağırlık sunan yöntemin işlem adımları şu şekildedir (Zavadskas ve 

Podzenko, 2016): 

Adım 1. Karar matrisinin oluşturulması:  

Adım 2. ENTROPY ağırlıklarının belirlenmesi 

  Adım 2.1. Normalize edilmiş karar matrisinin elde edilmesi 

Karar matrisinin normalize edilmiş değerleri (𝑥𝑖𝑗
∗ ) Eşitlik (1) kullanılarak hesaplanır.  

𝑥𝑖𝑗
∗ =

𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

            (1) 

  Adım 2.2. Entropy derecelerinin hesaplanması 

Her kriter için ENTROPY derecesi (𝐸𝑗) Eşitlik (2) kullanılarak belirlenir.  

𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ (𝑥𝑖𝑗
∗ . ln 𝑥𝑖𝑗

∗ )𝑛
𝑖=1         (2) 

k: Entropy katsayısı, n: alternatif sayış,  𝑘 =  (ln (𝑛))−1 

  Adım 2.3. Entropy derecelerinin sapma oranlarının hesaplanması 

Her kriter için Entropy derecesinin sapma oranları (𝑑𝑗) Eşitlik (3) vasıtasıyla hesaplanır. 

𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗          (3) 

  Adım 2.4. Entropy ağırlıklarının hesaplanması 

Her bir kritere ilişkin ağırlık değerleri (𝑤𝑗) Eşitlik (4) ile hesaplanır. 

𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

          (4) 

Adım 3. CILOS ağırlıklarının belirlenmesi 

CILOS yönteminin işlem adımlarına göre ağırlık değerlerinin hesaplanması aşağıda 

verilmiştir (Zavadskas vd., 2017). 

  Adım 3.1. Maliyet kriterlerinin dönüşümü 

Maliyet özelliğine sahip kriterler fayda özelliğine sahip kriterlere dönüştürülür. Bu dönüşüm 

için Eşitlik (5) kullanılır. 
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𝑥𝑖�̃� =
𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
          (5) 

  Adım 3.2. Dönüşüm matrisinin normalize edilmesi 

Dönüşüm matrisinin normalize edilmiş değerleri (𝑛𝑖𝑗) Eşitlik (6) vasıtasıyla hesaplanır.  

𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖�̃�

∑ 𝑥𝑖�̃�
𝑛
𝑖=1

           (6) 

  Adım 3.3. Kare matrisin (A) elde edilmesi 

N matrisinde her bir sütunun en büyük değeri belirlenir. 𝑛𝑗 = max𝑖 𝑛𝑖𝑗 = 𝑛𝑘𝑗𝑗 için 𝑘𝑗. 

sütunun bulunduğu satırın numarasıdır.  A matrisinin i. satırı N matrisinin k. satırının 

elemanından oluşur. Oluşturulacak A matrisinde en büyük değerler esas köşegen elemanları 

olur.  

  Adım 3.4. Göreceli etki kaybı matrisinin (P) elde edilmesi 

Her sütunun köşegen elemanlarından her bir satır elemanının çıkartılarak köşegen eleman 

değerine bölünmesi sonucu elde edilir. P matrisinin elemanları Eşitlik (7) ile hesaplanır.  

𝑝𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑖−𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑖𝑖
          (7) 

  Adım 3.4. Ağırlık sistem matrisinin (𝐹) elde edilmesi 

P matrisinin her sütununun toplamı bulunur. Bu toplamın negatif değeri P matrisinin “0” olan 

köşegenlerine yazılarak ağırlık sistem matrisi elde edilir. F matrisinin elemanları Eşitlik (8) 

kullanılarak hesaplanır. 

𝐹 = [
− ∑ 𝑝𝑖1

𝑛
𝑖=1 ⋯ 𝑝𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑝𝑛1 ⋯ − ∑ 𝑝𝑖𝑛

𝑛
𝑖=1

]       (8) 

  Adım 3.5. Lineer denklem sisteminin çözümü 

F matrisinin elemanlarından faydalanılarak n denklem ve n bilinmeyenden oluşan lineer 

denklem sistemi elde edilir. Bu lineer denklemler Eşitlik (9) kullanılarak elde edilir. 

𝐹𝑞𝑡 = 0          (9) 

Bu lineer denklemler elle, MATLAB, Excel vb. bir program yardımıyla da bulunabilir. 

Denklemlerin çözümü sonucunda elde edilen 𝑞𝑡 değerleri CILOS yönteminin ağırlıkları olur.  

Adım 4. Nihai Ağırlıkların Belirlenmesi 

ENTROPY ağırlıkları 𝑤𝑗, CILOS ağırlıkları 𝑞𝑗 olmak üzere, IDOCRIW ağırlıkları (𝜔𝑗) 

Eşitlik (10) yardımıyla elde edilir. 

𝜔𝑗 =
𝑤𝑗.𝑞𝑗

∑ 𝑤𝑗.𝑞𝑗
𝑛
𝑖=1

          (10) 

3.2. OCRA Yöntemi  

OCRA yöntemi, bir dizi alternatifin göreli performansını hesaplamak için kullanılabilen bir 

ÇKKV prosedürüdür. Yöntemin işlem adımları şu şekildedir (Parkan, 1994; Parkan ve Wu, 

1997):  

 Adım 1. Karar matrisinin oluşturulması 

Adım 2. Maliyet özelliği taşıyan kriterler için tercih sıralamasının (𝐼𝑖) hesaplanması 

Maliyet özelliği taşıyan kriterler için tercih sıralaması Eşitlik (11) yardımıyla hesaplanır.  

𝐼𝑖 = ∑ 𝑤𝑗
𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗)−𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗

𝑔
𝑗=1         (11) 

Adım 3.  Faydalı kriterler için tercih sıralamasının (𝑄𝑖) hesaplanması 

Faydalı kriterler için tercih sıralaması Eşitlik (12) vasıtasıyla hesaplanır.  

𝑄𝑖 = ∑ 𝑤𝑗
𝑥𝑖𝑗−min (𝑥𝑖𝑗)

𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=𝑔+1         (12) 

Adım 4. Faydasız kriterler için doğrusal tercih sıralamasının (𝐼�̅�) hesaplanması 

Faydasız kriterler için doğrusal tercih sıralaması Eşitlik (13) kullanılarak hesaplanır.  

𝐼�̅� = 𝐼𝑖 − min (𝐼𝑖)         (13) 

Adım 5. Faydalı kriterler açısından doğrusal tercih sıralamasının (𝑄�̅�) belirlenmesi 
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Fayda özelliği taşıyan kriterler için doğrusal tercih sıralaması Eşitlik (14) ile hesaplanır.  

𝑄�̅� = 𝑄𝑖 − min (𝑄𝑖)         (14) 

Adım 6. Genel tercih sıralamasının (𝑃𝑖) belirlenmesi 

Hem faydalı hem de faydasız kriterlerin doğrusal tercih sıralamasını kullanarak bulunan genel 

tercih sıralaması Eşitlik (15) kullanılarak elde edilir.   

𝑃𝑖 = (𝐼�̅� + 𝑄�̅�) − 𝑚𝑖𝑛(𝐼�̅� + 𝑄�̅�)       (15) 

3.3. MABAC Yöntemi  

Pamučar ve Ćirović (2015) tarafından geliştirlen MABAC yönteminin işlem adımları şu 

şekildedir (Pamučar ve Ćirović, 2015; Demir, 2022):  

Adım 1. Karar matrisinin oluşturulması 

Adım 2. Karar matrisinin normalize edilmesi 

Kriterin yönü maksimizasyon (fayda) şeklinde ise; 𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖

−

𝑥𝑖
+−𝑥𝑖

−    (16) 

Kriterin yönü minimizasyon (maliyet) şeklinde ise; 𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−𝑥𝑖

+

𝑥𝑖
−−𝑥𝑖

+    (17) 

Adım 3.  Karar matrisinin ağırlıklandırılması 

Karar matrisinin ağırlıklandırılması için Eşitlik (18) uygulanır. 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑖. (𝑛𝑖𝑗 + 1)          (18) 

Adım 4.  Sınır yakınlık alanı matrisinin (𝐺) elde edilmesi 

Sınır yakınlık alan değeri (𝑔𝑖) için Eşitlik (19)’dan faydalanılır. 

𝑔𝑖 = (∏ 𝑣𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1 )

1/𝑚
          (19) 

𝑚: alternatif sayısı, 𝐺 = (𝑔1 𝑔2   ⋯ 𝑔𝑛) 

Adım 5.  Karar alternatiflerinin sınır yakınlık alanına olan uzaklıklarının (Q) hesaplanması 

Alternatiflerin sınır yakınlık alanına olan uzaklıkları Eşitlik (20) uygulanarak elde edilir.  

𝑄 = 𝑉 − 𝐺 =  [

𝑣11 − 𝑔1 ⋯ 𝑣1𝑛 − 𝑔𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑣𝑚1 − 𝑔1 ⋯ 𝑣𝑚𝑛 − 𝑔𝑛

] = [

𝑞11 ⋯ 𝑞1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑞𝑚1 ⋯ 𝑞𝑚𝑛

]    (20) 

Adım 6.  Karar alternatiflerinin sıralanması 

𝑆𝑖 =  ∑ 𝑞𝑖𝑗   𝑗 = 1,2, … , 𝑛 𝑣𝑒 𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑛
𝑗=1       (21) 

3.4. Borda Sayım Yöntemi 

İki ya da daha fazla sıralama sonucunu birleştirilerek nihai bir sıralama yapılmasına imkan 

sağlayan Borda Sayım prosedürünün adımları şu şekildedir (Ecer, 2021):  

Adım 1. Alternatiflerin derecelendirilmesi 

İlk olarak karar vericinin en çok tercih ettiği seçime ( 𝑛 −  1) puan ve en az tercih edilene sıfır 

puan atar. Bu adım, her ÇKKV yöntemi için tekrarlanır. 

Adım 2. Borda puanının hesaplanması 

Puanların toplanmasıyla her bir alternatifin Borda puanı bulunur. 

Adım 3. Seçeneklerin sıralanması 

Burada en iyi seçenek en yüksek Borda puanına sahiptir. 

4. ÖNERİLEN KARAR MODELİNİN UYGULAMASI 

Bu başlık altında hayat ve emeklilik sigorta sektörünün teknik oranlarla performansının 

belirlenmesinde önerilen IDOCRIW, OCRA, MABAC ve Borda Sayım yöntemlerine ait 

uygulamalarının sonuçlarına yer verilmiştir.  

4.1. IDOCRIW Yönteminin Objektif Ağırlıklandırma Sonuçları 

Teknik oranlara ait kriterlerinin ağırlık katsayılarının IDOCRIW yöntemi ile belirlemek için 

kullanılan karar matrisi Tablo 2’de gösterilmektedir.  Çizelge 3, Eşitlik (1) kullanılarak 

normalize edilen matrisi göstermektedir. 
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Tablo 2. Karar Matrisi 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Alternatifler Mak. Mak. Min. Min. Min. Min. Min. Mak. 

2008 16,83 91,95 19,22 11,68 85,58 22,10 107,68 3,38 

2009 13,96 89,39 23,72 14,48 79,69 28,73 108,42 3,86 

2010 17,54 73,33 33,19 14,22 75,51 29,76 105,26 5,27 

2011 21,17 93,66 34,19 16,28 64,52 27,39 91,92 6,32 

2012 -0,37 95,46 31,23 17,97 69,46 30,12 99,58 8,55 

2013 25,03 95,99 29,90 18,86 65,33 31,10 96,43 12,07 

2014 1,32 95,46 31,46 20,67 67,24 33,22 100,45 14,20 

2015 16,60 95,57 33,06 22,10 58,59 33,48 92,07 15,44 

2016 33,06 96,15 35,34 21,96 52,26 31,50 83,76 15,75 

2017 33,94 96,52 37,87 22,96 42,89 31,66 74,55 18,06 

2018 5,88 95,78 33,96 23,78 44,92 33,33 78,25 18,89 

2019 59,09 96,26 32,75 23,57 37,67 30,25 67,92 18,92 

Karar matrisinde negatif değer olduğu için ilk önce Z skor dönüşümü uygulanmıştır. Daha 

sonra Eşitlik (1) kullanılarak elde edilen normalize karar matrisi Tablo 3’te verilmiştir.  

 
Tablo 5. Normalize Karar Matrisi 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

2008 0,0698 0,0824 0,0524 0,0532 0,1144 0,0619 0,0971 0,0299 

2009 0,0588 0,0802 0,0639 0,0646 0,1067 0,0794 0,0978 0,0330 

2010 0,0726 0,0660 0,0881 0,0636 0,1012 0,0821 0,0950 0,0420 

2011 0,0865 0,0840 0,0907 0,0720 0,0867 0,0759 0,0831 0,0487 

2012 0,0036 0,0855 0,0831 0,0789 0,0932 0,0831 0,0899 0,0630 

2013 0,1014 0,0860 0,0797 0,0826 0,0878 0,0857 0,0871 0,0855 

2014 0,0101 0,0855 0,0837 0,0900 0,0903 0,0913 0,0907 0,0992 

2015 0,0689 0,0856 0,0878 0,0959 0,0789 0,0920 0,0832 0,1071 

2016 0,1323 0,0862 0,0936 0,0953 0,0705 0,0867 0,0758 0,1091 

2017 0,1357 0,0865 0,1001 0,0994 0,0582 0,0871 0,0676 0,1239 

2018 0,0277 0,0858 0,0901 0,1027 0,0609 0,0916 0,0709 0,1292 

2019 0,2326 0,0863 0,0870 0,1019 0,0513 0,0834 0,0617 0,1294 

Daha sonra Eşitlik (2) kullanılarak hesaplanan Entropy dereceleri Tablo 6’da verilmiştir.  

 
Tablo. 6 Entropy Dereceleri 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

2008 
-

0,1859 

-

0,2057 

-

0,1545 

-

0,1560 

-

0,2481 

-

0,1722 

-

0,2265 

-

0,1050 

2009 
-

0,1666 

-

0,2023 

-

0,1758 

-

0,1770 

-

0,2387 

-

0,2011 

-

0,2274 

-

0,1126 

2010 
-

0,1903 

-

0,1794 

-

0,2140 

-

0,1752 

-

0,2318 

-

0,2053 

-

0,2236 

-

0,1332 

2011 
-

0,2118 

-

0,2080 

-

0,2176 

-

0,1895 

-

0,2120 

-

0,1956 

-

0,2067 

-

0,1473 

2012 
-

0,0202 

-

0,2103 

-

0,2067 

-

0,2004 

-

0,2212 

-

0,2067 

-

0,2166 

-

0,1742 

2013 
-

0,2321 

-

0,2110 

-

0,2016 

-

0,2060 

-

0,2135 

-

0,2105 

-

0,2126 

-

0,2103 

2014 
-

0,0464 

-

0,2103 

-

0,2076 

-

0,2167 

-

0,2171 

-

0,2185 

-

0,2177 

-

0,2292 

2015 - - - - - - - -
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0,1844 0,2105 0,2135 0,2248 0,2003 0,2194 0,2069 0,2393 

2016 
-

0,2676 

-

0,2112 

-

0,2217 

-

0,2240 

-

0,1870 

-

0,2120 

-

0,1956 

-

0,2417 

2017 
-

0,2711 

-

0,2117 

-

0,2303 

-

0,2294 

-

0,1655 

-

0,2126 

-

0,1821 

-

0,2587 

2018 
-

0,0992 

-

0,2107 

-

0,2168 

-

0,2338 

-

0,1704 

-

0,2189 

-

0,1876 

-

0,2644 

2019 
-

0,3392 

-

0,2114 

-

0,2124 

-

0,2327 

-

0,1524 

-

0,2072 

-

0,1719 

-

0,2646 

Eşitlik (3) ile hesaplanan Entropy derecelerinin sapma oranları ve Eşitlik (4) ile hesaplanan 

ENTROPY kriter ağırlıkları Tablo 7’de verilmiştir.  ENTROPY ağırlığa göre prim artış hızı 

en önemli kriter olmuştur.  

 
Tablo 7. Entropy derecelerinin sapma oranları ve Ağırlık Katsayıları 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

𝑬𝒊 0,8913 0,9991 0,9951 0,9922 0,9892 0,9980 0,9961 0,9579 

𝒅𝒊 0,1087 0,0009 0,0049 0,0078 0,0108 0,0020 0,0039 0,0421 

𝒘𝒊 0,6001 0,0052 0,0272 0,0433 0,0597 0,0108 0,0216 0,2322 

Eşitlik (5) z skorlarına göre düzenlenmiş karar matrisindeki maliyet özellikli kriterler 

dönüştürülerek Tablo (8)’de verilmiştir.  

 
Tablo (8). Dönüşüm Matrisi 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

 Mak. Mak. Min. Min. Min. Min. Min. Mak. 

2008 18,13 93,25 1,0000 1,0000 0,4485 1,0000 0,6352 4,68 

2009 15,26 90,69 0,8201 0,8226 0,4812 0,7792 0,6309 5,16 

2010 18,84 74,63 0,5950 0,8363 0,5074 0,7534 0,6496 6,57 

2011 22,47 94,96 0,5782 0,7383 0,5921 0,8156 0,7425 7,62 

2012 0,93 96,76 0,6308 0,6736 0,5507 0,7447 0,6862 9,85 

2013 26,33 97,29 0,6577 0,6438 0,5849 0,7222 0,7083 13,37 

2014 2,62 96,76 0,6264 0,5908 0,5686 0,6779 0,6803 15,50 

2015 17,90 96,87 0,5972 0,5547 0,6507 0,6728 0,7414 16,74 

2016 34,36 97,45 0,5600 0,5580 0,7276 0,7134 0,8138 17,05 

2017 35,24 97,82 0,5239 0,5350 0,8819 0,7100 0,9126 19,36 

2018 7,18 97,08 0,5820 0,5175 0,8431 0,6757 0,8701 20,19 

2019 60,39 97,56 0,6026 0,5219 1,0000 0,7417 1,0000 20,22 

Daha sonra Eşitlik (6) ile dönüşüm matrisi normalize edildi. Tablo (7) ile hesaplanan göreceli 

etki kaybı matrisi Tablo (9)’da verilmiştir.  

 
Çizelge 9. Göreceli Etki Kaybı Matrisi 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0,2326 0,0863 0,0775 0,0653 0,1276 0,0823 0,1102 0,1294 

C2 0,1357 0,0865 0,0674 0,0669 0,1125 0,0788 0,1006 0,1239 

C3 0,0698 0,0824 0,1286 0,1251 0,0572 0,1110 0,0700 0,0299 

C4 0,0698 0,0824 0,1286 0,1251 0,0572 0,1110 0,0700 0,0299 

C5 0,2326 0,0863 0,0775 0,0653 0,1276 0,0823 0,1102 0,1294 

C6 0,0698 0,0824 0,1286 0,1251 0,0572 0,1110 0,0700 0,0299 

C7 0,2326 0,0863 0,0775 0,0653 0,1276 0,0823 0,1102 0,1294 

C8 0,2326 0,0863 0,0775 0,0653 0,1276 0,0823 0,1102 0,1294 

 

Eşitlik (8) ile ağırlık sistem matrisi oluşturuldu. Bu matrisin elemanlarından faydalanılarak 

Eşitlik (9) ile 8 bilinmeyenli denklem Excel Çözücü yardımıyla çözüldü. Elde edilen CILOS 
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kriter ağırlıkları Tablo 10’da verilmiştir. CILOS ağırlığa göre konservasyon oranı en önemli 

kriter olmuştur. Eşitlik (10) ile iki ağırlık katsayıları birleştirilerek elde edilen IDOCRIW 

ağırlıkları Tablo 11’de verilmiştir. IDOCRIW ağırlığa göre prim artış hızı en önemli kriter 

olmuştur.  

 
Tablo 10. CILOS Ağırlıkları 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

𝒒𝒊 0,0279 0,6496 0,0564 0,0490 0,0397 0,0880 0,0595 0,0299 

 

Tablo 11. IDOCRIW Ağırlıkları 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

𝝎𝒋 0,4744 0,0955 0,0434 0,0600 0,0670 0,0269 0,0363 0,1966 

4.2. OCRA Yönteminin Sıralama Sonuçları 

Eşitlik (11) ile maliyet özelliği taşıyan kriterleri için tercih sıralaması, Eşitlik (12) ile fayda 

özelliği taşıyan kriterleri için tercih sıralaması, Eşitlik (13) ile maliyet özelliği taşıyan 

kriterleri için doğrusal tercih sıralaması, Eşitlik (14) ile fayda özelliği taşıyan kriterleri için 

doğrusal tercih sıralaması ve Eşitlik (15) ile genel tercih sıralaması hesaplanarak Tablo 12’de 

verilmiştir.  
Tablo 12. OCRA Sıralama Sonuçları  

Alternatifler 𝑰𝒊 𝑸𝒊 �̅�𝑖 �̅�𝑖 𝑷𝒊 Sıralama 

2008 0,1088 8,7969 0,0449 8,5514 8,2868 8 

2009 0,0885 7,3499 0,0246 7,1044 6,8195 9 

2010 0,0773 9,2146 0,0134 8,9691 8,6730 6 

2011 0,0943 11,1363 0,0304 10,8908 10,6117 5 

2012 0,0771 0,2455 0,0132 0,0000 -0,2963 12 

2013 0,0834 13,3497 0,0195 13,1042 12,8142 4 

2014 0,0639 1,3449 0,0000 1,0994 0,7899 11 

2015 0,0729 9,1909 0,0090 8,9454 8,6449 7 

2016 0,0862 17,6003 0,0223 17,3548 17,0677 3 

2017 0,0970 18,1467 0,0331 17,9012 17,6248 2 

2018 0,0941 3,8683 0,0302 3,6227 3,3435 10 

2019 0,1190 31,0106 0,0551 30,7651 30,5108 1 

Hayat ve emeklilik sektörünün OCRA yöntemi ile elde edilen sıralamaya göre teknik oranlar 

açısından en iyi performans gösterdiği yılın 2019, en kötü performans gösterdiği yılın ise 

2012 olduğu ifade edilebilir. 

4.3. MABAC Yönteminin Sıralama Sonuçları 

Eşitlik (16) ve (17) kullanılarak normalize karar matrisi bulunmuştur. Ardından, Eşitlik (18) 

ile ağırlıklı karar matrisi elde edilmiştir. Eşitlik (19) ile bulunan sınır yakınlık alan matrisi 

Tablo 13’te gösterilmiştir.  

 
Tablo 13. Sınır Yakınlık Alan Matrisi 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

G 0,6283 0,1738 0,0576 0,0812 0,0979 0,0340 0,0496 0,2931 

Eşitlikler (20) ve (21) kullanılarak alternatiflerin sınır yakınlık alanına olan uzaklıklar ile karar 

alternatiflerinin sıralaması hesaplanarak Tablo 14’te sunulmuştur.  

Tablo 14. Karar Alternatiflerinin Sıralaması 

Alternatifler 𝑺𝒊 Sıralama 

2008 -0,0706 8 

2009 -0,1304 10 

2010 -0,1646 11 

2011 -0,0183 7 

2012 -0,1762 12 
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2013 0,0781 4 

2014 -0,1101 9 

2015 0,0361 5 

2016 0,1901 3 

2017 0,2380 2 

2018 0,0165 6 

2019 0,4739 1 

Tablo 14’te rapor edilen MABAC sonuçları hayat ve emeklilik sektörünün teknik açıdan en 

başarılı olduğu yılın 2019, en başarısız olduğu yılın ise 2012 olduğu söylenebilir. 

4.4. Borda Sayım Yönteminin Sıralama Sonuçları 

Borda Sayım yönteminin uygulama adımları uygulanarak elde edilen Borda Sayım sıralaması 

Tablo 15’te gösterilmiştir.  

 
Tablo 15. Borda Sayım Sıralaması 

 
OCRA MABAC 

Borda Puanı 

(OCRA) 

Borda Puanı 

(MABAC) 
Toplam Borda Borda 

2008 8 8 4 4 8 7 

2009 9 10 3 2 5 10 

2010 6 11 6 1 7 9 

2011 5 7 7 5 12 5 

2012 12 12 0 0 0 12 

2013 4 4 8 8 16 4 

2014 11 9 1 3 4 11 

2015 7 5 5 7 12 5 

2016 3 3 9 9 18 3 

2017 2 2 10 10 20 2 

2018 10 6 2 6 8 7 

2019 1 1 11 11 22 1 

Hayat ve emeklilik sektörünün Borda Sayım prosedürüne göre teknik oranlar açısından en iyi 

(kötü) performans gösterdiği yıl 2019 (2012) yılıdır. OCRA, MABAC ve Borda Sayım 

yöntemlerinden elde edilen sıralama sonuçları karşılaştırmak için Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 1. OCRA, MABAC, Borda Sayım Yöntemlerinin Sıralama Sonuçları 
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SONUÇ 

Bu çalışmada amaç hayat ve bireysel emeklilik sektörünün teknik performansını ölçülmek, 

sıralamak ve değerlendirilmesidir. Hayat ve bireysel emeklilik sektörünün teknik performans 

değerlendirilmesi 2008-2019 dönemindeki 12 yıl ile sınırlıdır. Performans analizinde 

IDOCRIW, OCRA ve MABAC prosedürlerini kapsayan hibrit bir yaklaşım benimsenmiştir.  

IDOCRIW objektif ağırlıklandırma sonuçlarına göre teknik performans üzerinde en etkili olan 

üç gösterge sırasıyla prim artış hızı, teknik kârlılık oranı ve konservasyon oranıdır. Hem 

OCRA hem de MABAC prosedürlerinin uygulanma sonuçları göstermektedir ki hayat ve 

bireysel emeklilik sektörünün teknik açıdan en başarılı olduğu yıl 2019 bununla beraber en 

başarısız olduğu yılın ise 2012’dir. Çalışmada ayrıca, bir veri füzyon tekniği olan Borda 

sayım yöntemi ile her iki prosedürün uygulanması ile elde edilen sıralama sonuçları 

kullanılarak birleştirilmiş bir nihai sıralama sonucu elde edilmiştir. Nihai sıralama sonuçlarına 

dayalı olarak ilgili sektörün teknik performansının zaman içinde inişler ve çıkışlar gösterdiği 

dolayısıyla da sektörde bir istikrarın olmadığı ifade edilebilir.   

Sektör yöneticilerinin, yatırımcıların ve düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların doğru ve 

sağlıklı kararlar almaları hayat ve bireysel emeklilik sektörünün büyümesi ve gelişmesi 

üzerinde doğrudan etkilidir dolayısıyla bu çalışmanın bulguları bu açıdan önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Aile kurmak ve neslin devamı çoğu toplumlar için oldukça önemlidir. Üreme neslin devamını 

sağladığı için çocuk sahibi olma evlilik kurumundan beklenen bir sonuç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çocuk sahibi olma yeteneği, kadınların fiziksel sağlığının odak noktası olarak 

kabul edilir. Dolayısıyla çocuk sahibi olmakla ilgili sorunlar kadınlarda eksiklik olarak 

algılanmaktadır. Kadınlar üzerinde çocuk sahibi olma konusundaki sosyal baskı, infertilitenin  

algılanma biçimini etkiler. İnfertil olma kadınları psikolojik olarak olumsuz etkilemekte ve 

kadınlar ruhsal acı duymaktadır. Üreme işlevlerindeki eksiklik kadınlarda sosyal 

damgalanmaya neden olmaktadır. Bu derleme infertil kadınlarda stigmanın etkilerine dikkat 

çekmek için yapıldı. 

Anahtar kelimeler: İnfertilite, kadın, damgalama 

 

 

AN IMPORTANT DIMENSION OF PSYCHOLOGICAL INFLUENCE IN 

INFERTILITY WOMEN: STIGMA 

 

ABSTRACT 

Establishing a family and continuation of the generation is very important for most societies. 

Since reproduction ensures the continuation of the generation, having children is an expected 

result from the institution of marriage. The capability to have children is considered the focus 

of women’s physical health. Thus, problems related to having children are perceived as 

defciencies in women. Social pressure on women about having children infuences the way 

their infertility is perceived. Being infertile affects women psychologically negatively and 

women feel psychological pain. Defciency in reproductive functions causes social 

stigmatization. This review was made to draw attention to the effects of stigma in infertile 

women. 

Keywords: İnfertility, women, stigma. 

 

GİRİŞ 

İnfertilite kadınları psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden etkileyen önemli bir yaşam krizidir 

(1. İnfertilite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bir yıl boyunca düzenli ve herhangi bir 

korunma yöntemi kullanmadan cinsel ilişkiye rağmen klinik olarak gebeliğin elde 

edilememesi ile sonuçlanan bir üreme sağlığı sorunu olarak tanımlanmaktadır (2). İnfertilite 

primer ve sekonder olarak ikiye ayrılmaktadır. Primer infertilite, bir yıl veya daha uzun bir 

sürede korunmasız ve düzenli cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen gebeliğin oluşmaması 

veya canlı doğum gerçekleştirememe olarak tanımlanmaktadır. Sekonder infertilite ise, daha 

önce canlı doğum ile sonuçlansın veya sonuçlanmasın gebelik varlığı, ancak daha sonra bir yıl 
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boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen tekrar gebelik elde edilememesidir (2). Tüm 

dünyada infertilitenin görülme sıklığı %8-12 olarak ifade edilmektedir. Toplam 190 ülkeyi 

içeren bir araştırmada infertilite oranı %12,4 olarak belirlenmiştir. Bunların yaklaşık %3-

5’inde infertilite herhangi bir nedene bağlanamamaktadır. Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya 

ülkelerinde infertilite oranlarının %30’lara kadar çıktığı belirtilmektedir. Türkiye’de ise 

infertilite oranı %10-20 arasındadır (2,3,4,5). 

İnfertilitenin nedenleri kadın ve erkekte farklılık gösterebilir. İnfertilitenin kadınlar açısından 

nedenleri Tablo 1’de verilmiştir: 

 

Tablo 1:İnfertilitenin kadına ait nedenleri
6 

-Yaş                                                            -Tubal yokluk 

-Geçirilmiş enfeksiyonlar                          -Tubal tıkanıklık 

-Vajende septum olması                            -Tubal enfeksiyon 

-Vajinismus                                               -Tubal yapışıklık 

-Disparanoya                                             -Kronik hastalıklar 

-Ovulasyon bozuklukları                           -Cinsel yolla bulaşan 

-Erken yaşta menapoz,                                    hastalıklar 

-Radyasyon alımı                                      -Alkol, sigara 

kullanımı 

-Over tümörleri                                        - Fazla sayıda düşük 

-Gelişimsel anomaliler 

-Endometriozis 

-Travma 

-Skar dokusu 

Kaynak: Kırca N, Pasinlioğlu T. Infertilite tedavisinde karsilasilan psikososyal 

sorunlar/Psychosocial problems during infertility treatment. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 

2013, 5: 162-178. 

İnfertilite, çiftleri sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden etkilemektedir. 

 

İNFERTİLİTEDE PSİKOLOJİK ETKİLENME VE STİGMA 

İnfertilite, oldukça stresli, kadınların mental sağlığını olumsuz etkileyen, anksiyete, depresyon 

ve psikosomatik sorunlara yol açan önemli bir sorundur (7). Anneliği kavramsallaştıran 

toplumlarda ve dinlerde kadının aile ve toplum içindeki statüsünü belirleyen en kritik faktör 

anneliktir. Kadının evlilikteki statüsünü de etkileyebilmektedir. Evlilikte annelik deneyimi 

yaşamayan kadınlar toplumda ve ailelerinde kabul göremeyebilirler. Türk aile tarihi boyunca 

anneler aile içinde belli bir statüye sahip olmuştur. Bu durum, çocuğa bir ailenin özü olarak 

değer veren tüm toplumlar için önemlidir. Kadınlar, özellikle erkek çocuklar olmak üzere 

çocuk doğurarak aile ve toplum içindeki statülerini oluştururlar. Kayınvalide olduklarında bu 

statülerini daha da güçlendirirler. Türk kültürü üremeyi teşvik ettiği ve ebeveynliği kutsadığı 

için çocuk sahibi olamamak evli insanların kimliklerini ve kişilerarası ilişkilerini olumsuz 

etkileyen damgalayıcı bir durumdur. Bu nedenlerle kadınların üreme sağlığı sorunları, 

yaşamlarının her aşamasında genel sağlık durumlarını etkilemektedir. İnfertilite ile kadının 

damgalanması, kadınların fizyolojik, psikososyal ve ruhsal iyilik halini kötüleştiren en önemli 

nedenlerden biridir ve daha düşük depresyon ve psikolojik stres iyilik hali ile 

ilişkilendirilmiştir. İnfertilite, basit  bir jinekolojik sorun değil, biyolojik, dini, ruhsal, sosyal, 

kültürel ve psikolojik boyutları olan bir sağlık sorunudur. Her iki partnerde de kısırlık sorunu 

yaşanabilse de kadınlar kısırlık tanı ve tedavisi sırasında müdahalelere daha çok maruz 

kalmaktadır. Kadınlar kısırlıkla ilgili damgalanma, tıbbi komplikasyonlar ve manevi sorunları 

erkeklere oranla daha sık yaşamaktadır. Kültürel normlar, değerler ve politikalar kadınlarda 

damgalamaya neden olmaktadır (8,9,10). 
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Damga (Stigma), “delik”, “delmek”, “yara”, “iz” anlamına gelmekle birlikte, çoğunlukla 

“kara leke” olarak kullanılmaktadır (11). Damgalama (stigmatization) ise, kişinin ait olduğu 

toplumun “normal” olarak değerlendirdiği kriterlerin dışında olması nedeniyle, başkaları 

tarafından bireyin  saygınlığının azaltılmasıdır. Toplum tarafından herhangi bir nedenle 

damgalanmaya maruz bırakılmak, bireylerin için stres nedeni olabilmektedir. Damgalanmış 

kişiler, önemsiz ve değersiz kabul edilirler (12).  

Stigma (damgalama); Goffman'a göre damgalama, 'tam sosyal kabulden dışlanan bireyin 

durumu' olarak ifade edilmektedir. Dışlanan birey, insanların zihninde 'bütün ve olağan bir 

insandan',  ‘lekeli birine’ indirgenmektedir. Farklı toplumlardan araştırma çalışmaları gözden 

geçirildiğinde, infertil kadınların doğurganlık sorunları nedeniyle damgalama duygularını 

ifade ettiklerini göstermektedir (13).  

Damgalama ister görünür ister gizli olsun, birey ayrımcılığa maruz kalabilir. Papreen ve ark. 

infertil kadınların genellikle kötü bir evlilik ilişkisi içinde olduklarını, hatta eşleri tarafından 

istismara uğradıklarını, diğer aile üyeleri tarafından alay konusu edildiklerini bildirmiştir (14). 

İnfertil kadınlar arkadaş çevresinde de  zorluk yaşayabilir, haklarında dedikodu yapılabilir. 

Kayınvalide torun sahibi olmak istediği için kadın hakkında olumsuz düşünebilir, kadına karşı 

gibi torun isteyen akrabalar onlara kötü davranabilir. Kadın sosyal çevresinde çocuk ile ilgili 

yapılan sohbetlerden izole edilebilir. İfade edilen bu durumlar nedeniyle, infertil kadınların 

kendilerini farklı hissetmeleri veya damgalama yaşamaları yüksek ihtimaldir (15,16) 

Stigma, bir dizi olumsuz sonuçla bağlantılı olan psikolojik bir tutumdur ve her zaman 

olumsuzdur. Damgalamanın infertil kadınlar üzerindeki olumsuz etkisi dikkat çekicidir. 

Örneğin, bir damgaya sahip olmanın, depresyon ve kaygı gibi olumsuz duygularla ilişkili 

olduğuna yönelik güçlü kanıtlar vardır (17,18). Remennick, damgalamanın infertil bir kadının 

benlik saygısını ve öz yeterliliğini azaltabileceğini bulmuştur (19). Damgalanma algısının 

yüksek olmasının infertiliteye bağlı artan stres, düşük sosyal destek ve düşük sosyal statü ile 

ilişkili olduğu da bildirilmiştir. Ayrıca damgalamalar infertil kadınların  durumlarını 

saklamaya zorlamakta ve diğer aile üyeleri ve çevrelerindeki kişilerle daha az iletişim 

kurmalarına neden olmaktadır. Çoğu kadın, damgalanmaktan kaçınmak için infertilite ile ilgili 

sorunlarını kendilerine saklamayı ve kendilerine bu durumu  hatırlatabilecek bazı 

durumlardan kaçınmayı tercih etmektedir (13,18). Cook, damgalanmayı deneyimleyen veya 

bundan korkan kişilerin sorunun çözümü tedavi yollarını aramaktan kaçınabileceklerini 

belirlemiştir. Tedaviye başlama, infertilitenin ifşa edilmesi anlamına gelir ve bazı 

damgalanmış kadınlar tedaviyi zamanından önce bırakmayı veya hatta tedaviden tamamen 

kaçınmayı seçebilir (20). Boivin ve Stephen, infertilite teşhisi konan kadınların yalnızca 

%50'sinin tıbbi tedavi için başvurduğunu belirlemiştir (21). Yapılan bir çalışmada infertil 

kadınlar, infertiite nedeniyle yaşamaya hakları olmadıklarını ifade etmiş, kendilerini işe 

yaramaz olarak nitelendirmiş, kendilerini eksik olarak ifade etmişlerdir (22). İran’da yapılan 

bir çalışmada, infertil kadınların fertil kadınlara oranla daha yüksek düzeyde stres ve cinsel 

sorun yaşadığını belirlemiştir (23). Shani ve arkadaşları yaptıkları çalışmada infertil 

kadınların intihar riskini %9.4 olarak saptamışlardır (24). 

SONUÇ 

İnfertilite, bireyleri fizikse, ekonomik ve psikolojik yönden önemli ölçüde etkileyen bir 

durumdur. Kadınlar, infertilitenin getirdiği psikososyal sorunları, toplumsal cinsiyet algısı ve 

bu yöndeki değer yargıları ve beklentiler nedeniyle  erkeklere oranla daha sık yaşamaktadır. 

Yaşanan bu sorun kadınlarda damgalamaya neden olmaktadır. İnfertilite nedeniyle kadının 

eşi, ailesi ve sosyal çevresi ile etkileşimi bozulmakta ve kadın yalnızlaşabilmektedir. Çoğu 

zaman kadınlarda infertilite nedeniyle yoğun ruhsal acı, anksiyete ve depresyon 

görülebilmektedir. Bu nedenle kadınların sağlığını ve esenliğini korumak, damgalamaya 

maruz kalmalarını engellemek ve infertilitenin psikolojik etkilerini en aza indirmek için 

girişimler yapılmalıdır. 
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ABSTRACT 

This work consists of the synthesis of the new 1,3-disubstituted benzimidazole salt and its 

silver and palladium complexes. The structures of the synthesized compounds were 

characterized by 
1
H NMR and 

13
C NMR spectroscopic techniques. 

Keywords: Benzimidazole, N-heterocyclic carbene, silver, palladium 

 

INTRODUCTION 

The benzimidazole ring, which is frequently found in the structures of bioactive compounds, 

constitutes an important part of heterocyclic pharmacophores. In addition to its biological 

activities, it also draws attention to transition metal chemistry and catalysis. Following the 

announcement in 1948 that this structure was found in vitamin B12, many compounds 

containing this ring were synthesized (Bonnett,1963). It is also included in the structure of 

many drugs with biological activity such as anticancer, antiviral, fungicidal, and antibacterial 

(Alaqell, 2017). 

Following their first introduction by Wanzlick and Ofele (Wanzlick et al., 1968; Ofele, 1968), 

and subsequent reporting by Arduengo (Arduengo et al., 1991) of the first stable and free 

carbene in 1991, NHCs have found widespread application in organometallic chemistry, 

catalysis, and pharmaceutical chemistry. NHCs form stable complexes with metals due to 

their steric and electronic properties. The formation of stable complexes by NHCs with many 

metals such as Ag (Ghdhayeb et al., 2021), Pd (Doğan Ulu, 2021), Ru (Ertuğrul et al., 2021), 

Rh (Gilw et al., 2011), Cu (Liu et al., 2015) and Au (Curran et al., 2020) is of great interest 

both academically and industrially.  

Silver and palladium complexes have attracted a lot of attention in recent years due to their 

different catalytic applications, antimicrobial, anticancer, antibacterial uses, and structural 

diversity (Hussaini et al., 2019; Ozdemir et al., 2010; Şahin-Bölükbaşı et al., 2019). The use 

of Ag complexes as a carbene transfer agent in the synthesis of different metal complexes is 

one of the most widely used applications of these complexes (Doğan Ulu et al, 2018). 

Similarly, palladium complexes take part in many catalytic applications such as arylation, 

amination, and C-C coupling reactions, as well as their biological activities increase the 

interest in these complexes (Nawaz et al., 2021). 

For these reasons, in this study, firstly, 1-alkyl benzimidazole was synthesized by the 

interaction of 2,6-dichlorobenzyl chloride with benzimidazole. Then, a new benzimidazolium 

salt was synthesized from the reaction of 1-alkylbenzimidazole with benzhydryl bromide. In 

addition, silver and palladium complexes of the synthesized salt were prepared. The structures 

of the synthesized compounds were elucidated by  
1
H, and 

13
C NMR spectroscopic methods . 

MATERIALS AND METHODS 

All chemicals were purchased commercially and used as received. All reactions were 

performed using standard Schlenk techniques under an Argon atmosphere. The NMR spectra 
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of all synthesized compounds were recorded in DMSO-d6 with tetramethylsilane as the 

internal reference using a VARIAN As 400 Mercury spectrometer.  

General preparation of compound, 1a 

Benzhydryl bromide (1 mol) was added to a solution of 1-(2,6-dichlorobenzyl)benzimidazole 

(1 mol)  in dimethylformamide (5 mL). The mixture was firstly stirred at room temperature 

for 4 h and then heated at 80 
o
C. Diethyl ether was added to the reaction mixture and the 

white solid was filtered off. The resulting solid was washed with ether and dried under 

vacuum. 

[1-(2,6-dichlorobenzyl)-3-(benzhydryl)]benzimidazolium bromide, 1a 

Yield:  89 %. 
1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ(ppm) = 6.05 (s, 2H, CH2C6H3Cl-2,6), 7.49 (s, 

1H, CH(C6H5)2), 7.36-7.69 (m, 17H, Ar-H), 9.80 (s, 1H, NCHN).
13

C NMR (100 MHz, 

DMSO-d6) δ (ppm) =  52.4 (CH2C6H3Cl-2,6), 64.5 (CH(C6H5)2), 113.8, 118.8, 128.8, 129.7, 

129.8, 136.3, 136.4 (Ar-C), 143.4 (NCHN). 

General preparation of silver complex, 2a 

Schlenk technique was used in the synthesis of compound 2a. After mixing the solution of 1a 

and silver oxide (0.5 mmol)  in DCM at room temperature, it was filtered through celite and 

the remaining solution was crystallized with ether. 

Bromo-1-(2,6-dichlorobenzyl)-3-[benzhydryl]benzimidazole-2-ylidinesilver (I), 2a 

Yield:  71 %. 
1
H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ(ppm) = 5.84 (s, 2H, CH2C6H3Cl-2,6), 7.35 (s, 

1H, CH(C6H5)2), 7.19-7.60 (m, 17H, Ar-H).
13

C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) =  49.3 

(CH2C6H3Cl-2,6), 65.2 (CH(C6H5)2), 112.4, 113.4, 124.7, 125.0, 128.7, 128.9, 129.5, 130.0, 

132.1, 134.1, 136.3, 138.2 (Ar-C). 

General preparation of Pd-PEPPSI complex, 3a 

After the mixture of 1a (1 mmol), PdCl2 (1 mmol), and K2CO3 (5 mmol) in pyridine (4 mL) 

was heated using the schlenk technique, the pyridine was removed under vacuum. After 

adding DCM to the obtained solid, it was filtered through silica gel. The solution was 

crystallized by adding pentane to give a yellow solid. 

Dichloro[1-(2,6-dichlorobenzyl)-3-(2-(benzhydryl)benzimidazole-2-ylidine]pyridine 

palladium(II),3a 

Yield: 73%, 
1
H NMR (400 MHz, DMSO-d6) ppm); 6.18 (s, 2H, CH2C6H3Cl-2,6);   

7.36-7.53 (m, 8H, Ar-H); 7.55, 7.57 (s, 2H, CHPy); 8.57 (s, 1H, CHPy); 8.72 (dd, J= 4 Hz, 1H, 

CHPy-ortho). 
13

C NMR (100 MHz, DMSO-d6) ppm): 47.9 (CH2C6H3Cl-2,6), 68.3 

(CH(C6H5)2), 112.8, 123.5, 125.4, 128.5, 129.1, 129.8, 131.4, 131.6, 132.8, 136.6, 137.7 (Ar-

C); 152.3 (CHPy-ortho); 167.3 (Pd-Ccarbene). 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Synthesis and characterization of compopunds 1a, 2a  and 3a 

The benzimidazolium salt was obtained with the reaction of 1-(2,6-

dichlorobenzyl)benzimidazole and benzhydryl bromide as shown in Scheme 1. The reaction is 

carried out in DMF. The mixture was stirred at room temperature for 4 h and then heated at 80 
o
C. The synthesized compound was obtained with good yields. The benzimidazolium salt was 

soluble in solvents such as water, alcohol, dichloromethane, and chloroform. The structure of 

benzimidazolium salt was elucidated by 
1
H NMR and 

13
C NMR spectroscopic techniques. 

The spectra of the compound confirmed that the structure was formed. In the 
1
H NMR 

spectra, characteristic acidic proton NCHN of benzimidazolium salt gave signals as a singlet 

at 9.80. While protons belonging to the aromatic group in compound 1a signaled multiplet in 

the range of 7.36-7.69 ppm. CH2 protons in the 2,6-dichlorobenzyl group were observed as 

singlet at 6.05 ppm. When the 
13

C NMR data of benzimidazolium salt is examined, 

characteristic carbon peak of NCHN was observed at 143.4 ppm. The NMR spectra of 

compounds 1a, 2a and 3a are given in Figures 1- 3. 
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When the 
1
H NMR spectrum of compound 2a is examined, the peaks belonging to the 

aromatic region are observed as multiplet in the range of 7-8, while the CH2 proton belonging 

to the benzylic group is observed as singlet at 5.84.  

In the 
1
H NMR spectra of Pd-PEPPSI complex 3a, the pyridine-ortho proton was seen at 8.57 

ppm. In the 
13

C NMR, NCN carbene resonance on the palladium complex 3a which observed 

at 167.3 ppm. The absence of characteristic acidic protons of compound 1a in the NMR data 

of both 2a and 3a compounds indicates that both Ag and Pd complexes are formed. The 

general synthesis of compunds was shown in Scheme 1. 

 

 

Scheme 1. General preparation of compounds (1a, 2a, and 3a) 

 

In this section, we investigated the synthesis and characterization of benzimidazolium salt and 

its Ag and Pd complexes. NMR spectra of compounds showed that compounds were formed. 

In addition, the data obtained are compatible with the literature (Doğan Ulu, 2021; Türker et 

al., 2022). 

CONCLUSION 

In this study, the synthesis of a new benzimidazolium salt bearing benzhydryl group and its 

silver and palladium complexes was carried out. The structures of all synthesized compounds 

were elucidated by various spectroscopic methods and it was seen that the obtained data were 

compatible with the literature. In addition, the next study is aimed to examine both the 

biological activities of the synthesized complexes and their effectiveness in different catalytic 

applications. 
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Figure 1. 
1
H and 

13
C NMR spectra of 1a 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 114



 

 

 

 
 

 
            

       

Figure 2. 
1
H and 

13
C NMR spectra of 2a 
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Figure 3. 

1
H and 

13
C NMR spectra of 3a 
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ABSTRACT 
Women represent one of the most vulnerable social categories, due to the family and social 

position, limited access to education in some regions and restrictive religious traditions. This 

consideration determined international community to evaluate the women’s social role and to 

adopt the international acts, which regulate woman’s rights. In this study we analyze the most 

important international acts in this domain and their role in the guarantee and protection of the 

rights of this vulnerable category of people.  

Keywords: convention, human rights, women, social status 

 

Much of the history of states reflects a clear imbalance between women's rights and the rights 

of men, and the condition of women in society has generated pros and cons of the feminists 

and conservative, and sometimes heated disputes, protests, riots. [1] The role and place of 

women in society of the 18th century, for example,  in  relation  to  man  (which  is  

referential)  was  explained  by  Jean  Jacques Rousseau, who legitimized the  sexual 

dichotomy and patriarchal hierarchy men / women as being simple, natural[2]. 

Now, human rights and their protection represent the regulation object of a major part of all 

the legal rules encompassing the international public law. [1] The concept of an international 

mechanism for the protection of women's human rights is very broad. Its most important 

components are international documents (conventions, declarations, treaties), international 

organizations and their bodies, practice of application of international documents, 

international control, and dispute resolution procedures.
 
[3] 

Attaining equality between women and men and eliminating all forms of discrimination 

against women are fundamental human rights and United Nations values. Women around the 

world nevertheless regularly suffer violations of their human rights throughout their lives and 

realizing women’s human rights has not always been a priority.[4]  

The United Nations has a long history of addressing women’s human rights and much 

progress has been made in securing women’s rights across the world in recent decades. 

However, important gaps remain and women’s realities are constantly changing, with new 

manifestations of discrimination against them regularly emerging. Some groups of women 

face additional forms of discrimination based on their age, ethnicity, nationality, religion, 

health status, marital status, education, disability and socioeconomic status, among other 

grounds. These intersecting forms of discrimination must be taken into account when 

developing measures and responses to combat discrimination against women.[4]   

The UN Members’ efforts to protect women’s rights and to promote gender equality have 

resulted in the adoption of important documents, fundamental to all humanity.
 
[1] Since the 

founding of the United Nations, equality between men and women has been among the most 

fundamental guarantees of human rights. Adopted in 1945, the Charter of the United Nations 

sets out as one of its goals “to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and 

worth of the human person, [and] in the equal rights of men and women” [5]. Furthermore, 

Article 1 of the Charter stipulates that one of the purposes of the United Nations is to promote 

respect for human rights and fundamental freedoms “without distinction as to race, sex, 

language or religion” [5]. This prohibition of discrimination based on sex is repeated in its 
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article 13 (mandate of the General Assembly) and 55 (promotion of universal human rights) 

[5]. In 1948, the Universal Declaration of Human Rights was adopted. It, too, proclaimed the 

equal entitlements of women and men to the rights contained in it, “without distinction of any 

kind, such as ... sex, ….” [6] In drafting the Declaration, there was considerable discussion 

about the use of the term “all men”[6] rather than a gender-neutral term.[7] The Declaration 

was eventually adopted using the terms “all human beings” and “everyone” [6] in order to 

leave no doubt that the Universal Declaration was intended for everyone, men and women 

alike.
 
[4] 

In the International Covenant on Civil and Political Rights [8] and the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights [9] is used the same wording to prohibit 

discrimination based on, inter alia, sex (art. 2), as well as to ensure the equal right of men and 

women to the enjoyment of all rights contained in them (art. 3).
 
[4] 

In 1967, United Nations Member States adopted the Declaration on  the Elimination of 

Discrimination against Women, which states that  discrimination against women is an offence 

against human dignity and calls on States to “abolish existing laws, customs, regulations and 

practices which are discriminatory against women, and to establish adequate legal protection 

for equal rights of men and women”[10]. Less than a year later a proposal for a legally 

binding treaty on women’s rights was made.
 
[4] From the point of view of international legal 

protection of women's rights, a special role is assigned in the 1979 Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women [11] adopted by the General 

Assembly. The specificity of this Convention lies not only in the broad coverage of the gender 

problems it regulates, but also in the fact that it has now been ratified by most of the existing 

states.
 
[3] Its preamble explains that, despite the existence of other instruments, women still 

do not enjoy equal rights with men. The Convention articulates the nature and meaning of 

sex-based discrimination, and lays out State obligations to eliminate discrimination and 

achieve substantive equality.[4] 

With these general principles as an overarching framework, the specific obligations of States 

to eliminate discrimination against women in political, social, economic and cultural fields are 

laid out in 16 substantive articles. The Convention covers both civil and political rights (rights 

to vote, to participate in public life, to acquire, change or retain one’s nationality, equality 

before the law and freedom of movement) and economic, social and cultural rights (rights to 

education, work, health and financial credit). The Convention also pays specific attention to 

particular phenomena such as trafficking, to certain groups of women, for instance rural 

women, and to specific matters where there are special risks to women’s full enjoyment of 

their human rights, for example marriage and the family.[4] 

In accordance with article 17 of the 1979 Convention, a Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women is established to review the implementation of its provisions. 

The functions of the Committee are carried out mainly through the consideration of reports 

submitted by States parties. Based on the results of its consideration, the Committee makes 

suggestions and recommendations. He may also invite UN specialized agencies to submit 

their reports and may receive information from non-governmental organizations. Each year, 

the Committee submits a report on its work to the General Assembly through the Economic 

and Social Council, and the status of women for information.[3] 

The Convention on the Rights of the Child (art. 2) [12] and the Convention on the Protection 

of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (art. 7) [13] also prohibit 

discrimination based on sex. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (art. 

6)[14] recognizes the multiple discrimination that women with disabilities are subjected to, 

and requires State parties to address this by taking “all appropriate measures to ensure the full 

development, advancement and empowerment of women” in the enjoyment of their human 

rights. In its general recommendation No. 25 (2000) on gender-related dimensions of racial 
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discrimination, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which oversees 

compliance with the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination [15], also recognized the gender dimensions of racial discrimination and said 

it would “endeavor in its work to take into account gender factors or issues which may be 

interlinked with racial discrimination.” The Committee against Torture, which monitors the 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

[16], also regularly addresses issues of violence against women and girls.
 
[4] 

Another important international convention that regulates and provides regional protection 

women’s rights is the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and 

Domestic Violence [17], which represents the major human rights treaty establishing 

comprehensive legal standards to ensure women’s right to be free from violence adopted by 

the Committee of Ministers of the Council of Europe on 7 April 2011. The Istanbul 

Convention recognizes violence against women as a violation of human rights and a form of 

discrimination against women. It covers various forms of gender-based violence against 

women, which refers to violence directed against women because they are women or violence 

affecting them disproportionately. Gender-based violence against women differs from other 

types of violence in that the fact that these are perpetrated against a woman is both the cause 

and the result of unequal power relations between women and men that lead to women’s 

subordinate status in the public and private spheres which contributes to making violence 

against women acceptable. The convention frames the eradication of violence against women 

and domestic violence in the advancement of equality between women and men.[18]  

We could conclude that the basic women’s rights are regulated by the international acts at 

universal and regional level taking into account the specifics aspects of social, economic, 

cultural development of the states in which these conventions are applied. However, we 

should mention that in some states women remain one of the most vulnerable social 

categories that require additional protection from international organizations.  
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ABSTRACT 

This paper described the biological methods of the cleaning of the environment especially our 

soil that has been receiving increasing attention especially in the past two decades. Bacteria, 

plants, and fungi have been the natural detoxification agents for contaminants in the 

environment.  Substantive research in this field of study sparked as a result of the 

shortcomings of the conventional methods of remediation of POPs including PCBs. Although 

PCBs and other POPs have continued to be less responsive to various bioremediation 

strategies, however recent studies have proven that the combination of plants and 

microorganism in the right proportions and technique, could lead to the detoxification of 

PCBs in the environment. In this paper, rhizo/phytoremediation carried out synergistically 

was agued as the most effective biological method for the remediation of PCB contaminated 

soil. Rhizoremediation and phytoremediation was reported to both play their individual role 

and has its specific advantages in the remediation of PCBs, but each has certain demerits and 

could be provided for by the effective utilization of the symbiotic relationship of both plants 

and microbes. Different methods of PCB remediation was discussed including their merits 

and demerits, narrowing to the biological remediation. However, the advantages of harnessing 

rhizoremediation combined with phytoremediation for an effective PCB remediation was 

elucidated.   

Keywords: bioremediation, phytoremediation, PCB, biodegradation, environmental pollution, 

rhyzodegradation, dechlorination, contaminated soil. 

 

1.0 Introduction 

Polychlorinated biphenyls (PCBs) represent a certain number of recalcitrant pollutants in the 

environment. They differ in number of chlorine substitution attached to the biphenyl nucleus 

forming the congeners and therefore conforming to their excellent physico-chemical 

properties (Mackova et al., 2007). PCBs are representatives of a group of compounds known 

as Persistent Organic Pollutants (POPs). This persistence is as a result of their physico-

chemical characteristics. PCBs compounds are mixtures of aromatic chemicals produced by 

the chlorination of biphenyls in the presence of suitable catalyst. The chemical formula of 

PCB can be represented as thus:-  

C12H10-nCln (Erickson, 1997),  

Where n is the number of chlorine atom within the range of numbers from 1-10. i.e., from 

monochlorobiphenyl through decachlorobiphenyl. The relative molecular weight of PCBs 

depends on their degree of chlorination. 

1.1 Properties of PCBs 

The properties of PCBs bring about the understanding of their analytical, physiological and 

environmental effects, these properties however vary widely across the class of the 

compounds. PCBs are characterised by two linked aromatic rings substituted by 1-10 chlorine 
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atoms. There are about 209 of its congeners identified as a function of chlorine numbers and 

position Erickson, 1997). 

 

 
Figure 1. Structural formula of PCB showing the number and location of a Cl groups 

(Barbalace, 2000) 

 

Most PCB congeners posses colourless and odourless crystals, and the most commercial 

mixtures are usually viscous liquids; though the highly chlorobiphenyls are more viscous for 

example Aroclor 1260 which is a sticky resin. PCBs are very insoluble in water and have low 

vapour pressures, it is however, very soluble in aqueous substances. These properties of the 

compound tend to change as the number of abounding chlorine substitute changes (Anyasi 

and Atagana, 2021). The molecular weight of PCBs are usually presented in two forms; based 

on the atomic of the abundant common isotopes as well as the average atomic weight of the 

ratios of the ones that abound naturally in their different isotopes. While the initial 

corresponds to the least mass in the molecular cluster of the spectrum, the other signifies the 

average molecular weight. The boiling point, melting point, octanol water partition coefficient 

as well as its bioconcentration factor in aquatics all increases as the number of chlorine atoms 

abounding in the biphenyl nucleus increases. Evaporation rate on the other hand, at room 

temperature reduces as the number of chlorine increases (EPA, 1996). The interaction of the 

physico-chemical properties of PCBs and their relevance to specific application of the 

compound could be complex, however many of the references that were cited in this review 

use their properties to derive bioconcentration ability in the biosphere (Erickson, 1997).  

 

 
Basic Aromatic structures 

 

Figure 2: Basic Aromatic conformation and PCB congeners (Barbalace, 2000) 

 

Meanwhile, the behaviour of individual PCB congener is much influence by its physic-

chemical characteristics; take for instance its volatility, lipophilicity, aqueous solubility, as 

well as the ability to rotate around the phenyl-phenyl bond (Annema et al., 1995; Andersson, 

2000; Anyasi and Atagana, 2022(1)). These properties moreso depend on the degree of 

chlorination of PCB molecule. Most PCBs are highly mobile colourless and oily liquids 

through the increasingly darker and more viscous liquids, to the yellow and black resins. The 

monos-, di-, tri-and tetra-chlorinated PCBs regarded as the lower ones are colourless, oily 

liquids (Anyasi and Atagana, 2011). The heavy PCBs are honey-like oils. The most highly 

chlorinated PCBs are waxy and greasy substances. PCBs have a low flash point ranging from 

140
0 

C to 200
0 

C, but most of them have no flash points according to standard tests (Wiegel 

and Wu, 2000). The vapour of PCB is usually invisible and has a very strong odour; this is 
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one of the characteristic properties of the compound. The partition coefficient and water 

solubility of PCBs is low, while octanol partition is high as well as its solubility in fats and 

oil. The solubility in water decreases with increase in the degree of chlorination. This 

solubility is known to vary among congeners of same number of chlorine atoms (Borja et al., 

2005). 

1.2 Sources of PCBs 

No evidence has supported the natural occurrence of PCBs although they continue to exist in 

many environmental matrices (Borja et al, 2005). Majority of the PCBs in the environment 

finds its way during their manufacture, usage as well as during disposal (EPA, 1996). Human 

activities influence the concentration of PCBs especially close to shorelines and in water 

(Borja et al., 2005), this could be attributed to human occupation as well as the use of PCB-

containing products. The major source of PCB in surface water is from environmental cycling 

(i.e. from sediments, air and land). Sediments at the bottom of a water body can act as a 

reservoir from which PCBs can be released in small amounts to water. PCBs in fish can be 

hundreds and thousands of times higher than in water because they bioaccumulate in the fish 

(EPA, 1993a). PCBs are versatile and synthetic chlorinated compounds, though its production 

was banned years ago, they are still contained in most of the finished products that are used 

by man. PCB attaches strongly to soil and may remain there for several years as a result of its 

lipophilicity it is for this reason that environmental cycling is expected in disposal and spill 

sites. Another possible source of PCB exposure is the workplace, these occurs during the 

course of maintenance and repair of PCB transformers, accidents, fires and spills (Yang et al., 

2006). It also occurs during the disposal of PCB-containing materials by breathing 

contaminated air and by making contact with materials containing PCBs (Borja et al., 2006). 

Old appliances and electrical equipments are also believed to be the primary source of 

household contamination, since they may contain PCBs. Meanwhile, PCB levels in indoor air 

are often much higher than outdoor air (Borja et al, 2005). 

1.2.1 PCB release into the environment- PCBs are largely generated as by-products of other 

chemical production. Dating from 1929 until 1970s, they were commercially produced as 

complex mixtures (Erickson, 1997), such production were stopped in some of the producing 

countries in 1970s because of the harmful effect of the compound. However, production 

continued in some areas till 1984 (Erickson, 1997). Each country of production of PCBs adopt 

different methods and name to the compound, for example, In USA, Monsanto Industrial 

Chemicals Company, produced PCBs as Aroclor; in Germany, Bayer produced as Clophen; 

Caffaro produced as Phenoclor in Italy; Japan as Pyralene by Kanegafuchi Chemical 

Company; Kanechlor in France by Prodelec; Fenchlor in Czechoslovakia by Chemko; and 

Delor in USSR by Sovol. During the period of production especially in the US, about 571,000 

metric tons (1,250x10
6 

pounds), were produced and or were used in the United States 

(Erickson, 1997; Hamlin, 1999). In 1976, the US government banned the manufacture, 

processing, distribution in commerce and use of PCB under Toxic Substance Control Act 

(TSCA), and The Reserve Conservation and Recovery Act (RCRA). Exemptions could be 

granted to individual practitioners for use with optical microscopy and for research and 

development (EPA 1998u). However, production of PCBs in Europe, USA and Canada 

ceased years ago as a result of its toxicity and persistence (Pross et al., 2000)  

The release of exotic PCB-materials into the environment rarely occur as a result of the fact 

that PCBs are no longer being manufactured or imported in large quantity (ATSDR, 2000). 

Rather the compounds are predominantly redistributed from one compartment to the other 

(e.g. soil to water, water to air, and sediments to water) (Eisenreich et al., 1999; Larsson and 

Okla, 1989). Thus, the majority of PCB in the air results from volatilization of PCBs from soil 

and water. Some PCBs may be released into the atmosphere from uncontrolled landfills and 

from hazardous waste sites; incineration of PCB containing wastes; leakage from older 
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electrical equipments in use and improper disposal of spills (Bremle and Larsson 1998), and 

some other means. 

1.3 Uses of PCB 

PCB are valuable for industrial applications as a result of the following properties in which 

they posses: chemical inertness, high electrical resistivity and dielectric constancy, thermal 

stability, non-flammability and low acute toxicity (Hutzinger, 1974). The aforementioned 

characteristics of PCB instil their usefulness in various industrial applications, these ranges 

from liquid components of transformers, heat exchangers, capacitors as well as vacuum 

pumps. PCBS are also found in open systems such as in plasticizers, sealing liquids, water 

proofing agents, deinking solvents, pesticides and in water retardants (Andersson, 2000; ; 

Anyasi and Atagana, 2022(2)). 

1.4 Health and environmental effects of PCBs  

The toxicity of PCB varies considerably among congeners. The coplanar PCBs are known as 

non-ortho PCBs because they are not substituted at the ring positions to the other ring, (i.e. 

PCBs 77, 126, 169 etc.). They tend to have dioxin like properties, and are generally among 

the most toxic congeners (UNEP Chemicals, 1999). PCB health effects on human ranges from 

the skin conditions to the acute liver damage as a result of man’s exposure to the chemical. 

Animals that eat PCB contaminated food even for a short period of time surfers liver damage 

and may die (UNEP Chemicals, 1999). About twenty nine of PCB congeners are of 

environmental interest when considering its toxicity (Figure 1).  

Toxicological problems of PCB which are associated with its co-planar congeners have been 

studied extensively in vitro and in vivo using animals as well as well as humans that were 

exposed to the compound through occupation or perhaps incidents for example the Yusho 

incident of Japan in 1968, the Hudson River incident in the US in 1979, the New Bedford 

Harbor incident also in the US, in the 1970s, and in the Great Lakes incident of 1988 in 

Canada (Erickson, 1997). Lethality, toxicity on reproduction, growth inhibition, porphyria, 

immunotoxicity, induction of enzyme, hepatotoxicity, endocrine effects, neurotoxicity, thymic 

atrophy, dermal toxicity, carcinogenicity and other biochemical responses have all been 

implicated in almost all the multiple PCB studies in the laboratory. This laboratory exposure 

is subject to some questions as a result of the purity of the compound. However, the 

possibility of other POPs present in the studies, make the assignment of the observed effects 

to PCBs liable to criticism (Safe, 1992; species (Anyasi and Atagana, 2011). The 

toxicological effects of PCBs relates directly with their structures. The most important of the 

congeners is that containing no ortho-chlorine substituents or single ortho chlorine 

substituents which can assume a co-planar configuration with shapes similar to 2,3,7,8-TCDD 

(Erickson, 1997).   

1.4 PCB regulations 

As a result of the adverse health effects caused by PCBs and their persistence in the 

environment, the Toxic Substances Control Act (TSCA), enacted on October 11, 1976, 

banned the manufacture of PCBs after 1978 [Section 6(e)]. The first PCB regulations were in 

the Code of Federal Regulations, promulgated at 40 CFR Part 761, and were finalized on 

February 17, 1978. These PCB regulations include requirements specifying disposal methods 

and labelling procedures, and controlling PCB use (Rahuman et al., 2000). PCBs have been 

assigned a hazardous substance in accordance with the Comprehensive Environmental 

Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) of 1980 and as a toxic chemical under 

Section 313 of Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) of 

1986. Section 121(b) of this act requires the EPA “conduct an assessment of permanent 

solutions and alternative technologies or resource recovery technologies.” Special emphasis 

was placed on those technologies which could permanently decrease the level of pollutants. 

Congress further provided for a “program of research, evaluation, testing, development, and 
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demonstration 7 of alternative or innovative treatment technologies” in section 311(b) of 

SARA (Timian and Connolly, 1996). PCBs is one of twelve (so called dirty dozen) Persistent 

Organic Pollutants (POPs) governed by UNEP (United Nations Environmental Program) 

according to the outcome of the Basel Convention that was held in March 1999 and the treaty 

that was ratified in Sweden in May 2001, with South Africa being a signatory. 

CERCLA instituted the National Contingency Plan (NCP) in order to establish a framework 

for identification and remediation of the nation‟s most contaminated and hazardous sites. The 

national goal of the remedy selection process is to select remedies that are protective of 

human health and the environment, that maintain protection over time, and that minimize 

untreated waste (U.S. EPA, 1997). Section 121(d)(2)(A) of CERCLA requires adherence to 

other Federal and State laws through the identification of and compliance with applicable or 

relevant and appropriate requirements (ARARs). Overall, the NCP has implemented 

CERCLA requirements involving the protection of human health and the environment, 

compliance with ARARs of Federal and State laws, be cost-effective, utilize long-term 

permanent solutions, have short-term effectiveness, reduce the toxicity, mobility, or volume 

through treatment, implementable, and attain state and community acceptance (Table 1) (U.S. 

EPA, 1990; U.S. EPA, 1997).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.5 Biological PCB transformation 

Various literatures have dealt critically with the biological degradation of PCB by plant as 

well as with microorganisms both referred to as phytoremediation and bioremediation 

respectively. Although both concepts seem to be synonymous with each other as the former is 

a component of the later, however, each of the concepts is a technique which can be used 

independently. While Bioremediation specifically investigates the natural capability by living 

organisms to degrade toxins, phytoremediation on the other hand entails the use of plants to 

remediate environmentally toxic compounds (Newman and Reynolds, 2005; Aken et al., 

2010). Conventional remediation of PCB-polluted sites requires excavation and transportation 

of the soil, prior to in situ treatment by solvent extraction, thermal alkaline dechlorination, 

incineration, or landfilling. These mentioned techniques are bemoaned with a lot of 

disadvantages culminated to the rise in the search for alternative remediation techniques 

(Anyasi and Atagana, 2011).  

The ability of PCBs to be degraded or be transformed in the environment depends on the 

degree of chlorination of the biphenyl molecule as well as isomeric substitution pattern. 

However, the process of putting biochemical capabilities of microorganisms into use has 

become the technique of interest in the bioremediation of contaminated soil (Semple et al., 

2001). Microorganism, more so than any other class of organisms, have a unique ability to 

interact both chemically and physically with a huge range of man-made and naturally 

occurring compounds leading to a structural change to, or the complete degradation of, the 

target molecule (Borja et al., 2005). Recent improvement on bioremediation technique has 

increased the existing clean-up processes currently available for the restoration of 

contaminated sites. It can be done either in-situ or ex-situ. In situ remediation entails the 

remediation of soil at its point of contamination. This include: bioventing, biosparging, 

bioslurping and phytoremediation along with in situ physical, chemical and thermal process 

(Koning et al., 2000). In situ remediation is less costly as the cost of excavation and 

transportation is avoided, it is easily controlled and managed (Idris and Ahmed, 2003). Ex situ 

remediation however, is the situation whereby the contaminated soil is taking to the 

remediation plant or center to be remediated. They include: land farming, biopiling, ex situ 

thermal, chemical/physical process. A major advantage of ex situ technique is the fact that 

most of the decontaminated soil can be reused (Dobbins, 1995; McEldowney et al., 1993; 

Aken et al., 2010; Furukawa et al., 1985).  
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The optimization of bioremediation is dependent on many environmental factors, and the rate 

of such optimization depends on the environmental condition at which such action was carried 

out (Pandey and Fulekar, 2012) Pandey, B., Fulekar, M.H. (2012) Bioremediation technology: 

A new horizon for environmental clean-up. Biol Med. 4(1): 51-59. These factors are: 

(a). the structure of the compound. 

(b). the presence of foreign substituent and their position in the molecule. 

(c). Solubility of the compound and 

(d). Concentration of the pollutants. 

 In the case of aromatic halogenated compounds, a high degree of halogenations requires high 

energy by the microorganisms to break the stable carbon-hydrogen bonds ((Furukawa et al., 

2005); Basharudin, 2008). Chlorine also acts as the substituent that alters the resonant 

properties of the aromatic substance as well as the electron density of specific sites. This may 

result in deactivation of the primary oxidation of the compound by microorganisms. There are 

also stereo-chemical effects on the affinity between enzymes and their substrate molecules on 

the positions occupied by substituent chlorines. Water solubility of the compound has a vital 

role in its degradation. Microorganisms are found to access compounds that has high aqueous 

solubility than the low ones (Borja et al., 2006). For the PCBs, highly chlorinated congeners 

are very insoluble in water. This could account for the resistance of highly chlorinated PCB 

congeners to biodegradation. 

Bioremediation has its advantage in that it can be done on site or off site. The technique is 

often less expensive and disruption is minimal, it eliminates waste permanently, eliminates 

long term liability, and has greater public acceptance, with regulatory encouragement, it can 

also be coupled with other physical or chemical methods (Idris and Ahmed, 2003). 

Bioremediation has limitations as well; to start with is the fact that some chemicals are not 

amenable to bioremediation, for instance, heavy metals, radionuclides and some chlorinated 

compounds. Metabolism of contaminants by microorganisms sometimes produces toxic 

metabolites. Bioremediation however, is a scientifically intensive procedure which should be 

tailored towards site specific conditions.  

Phytoremediation as a technique involves a whole range of processes which acts to remove 

contaminants from soil using plants. It goes beyond plants uptake of metabolism of chemicals 

from soil hence includes the whole process as described in Figure 1. 

 

 
Figure 2: Phytoremediation processes of PCB remediation (Aken et al., 2010) 

  

This ability of PCBs to constantly persist in the atmosphere requires a more environmentally 

friendly alternative dissipation method having been failed by the conventional methods of 
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incineration. The environmentally friendly alternative mentioned above is bioremediation. 

Bioremediation involves the use of biological means to destroy, transform or deactivate 

environmental contaminants as to protecting potential sensitive receptors (ENTACT. 

www.entact.com/26/03/11). It could also be referred to as any process that uses 

microorganisms or their enzymes to return the environment altered by contaminants to its 

original condition (Brazil et al., 1995). Bioremediation is sometimes used to attack 

contaminants like PCBs that are degraded by bacteria. Various forms of bioremediation 

technique include: 

 Land farming 

 Bioventing 

 Biosparging 

 Bioslurping 

 Phytoremediation  

 In situ/ex situ remediation 

This chapter shall elaborate only on those that are within its. 

 

1.6 In situ remediation technique  

In situ remediation is a phenomenon used to treat pollutions on site devoid of significant 

disturbance. It is a biological technique which incorporates the use of either physical 

extraction, biological activities, chemical modification or other processes to remove, stabilize 

or degrade pollutants in soil and groundwater. In in-situ processes, result is usually 

accomplished by the introduction of exotic substances into the site.  

1.6.1 Bioventing- This bioremediation technique that allows only the treatment of unsaturated 

soil. It is an in situ remediation technology that uses indigenous microbes to biodegrade 

organic constituents which were adsorbed to the soil especially in the unsaturated zones 

(www.sci.ccny.cuny//bioventing). Bioventing is mostly used in the remediation of petroleum 

products because it induces airflow as a provision of oxygen which promotes the 

biodegradation of the pollutants. Some factors referred to as site characteristics support the 

practicability of bioventing technique, they are:- 

(a) Intrinsic permeability-this means that there should be enough oxygen supply to the system. 

The air flow rates also should be in 1 order of magnitude less with corresponding less 

pressure. 

(b) There should be enough microbial presence. 

(c) Supply of appreciable sources of energy which depends on whether the microbes and 

system is heterotrophic, autotrophic, aerobic, anaerobic or facultative. 

(d) Optimal soil pH which ranges between 6 and 8, moisture content of 40-60%, soil 

temperature between 10
o
C and 45

o
C, enough nutrient concentration and also the depth to 

groundwater. 

 Advantages of bioventing include- the system makes use of readily available equipments 

which are easy to install, minimal disturbance to its site of operation, short time of treatment, 

less expensive, ability to combine with other technologies etc.  But this technique is 

disadvantaged in that it is not effective if the water table is within several feet from the 

surface, high constituent concentration usually toxic to microbes, requires certain site 

conditions, and cannot achieve low clean-up standards (Van Deuren et al., 2002).  

1.6.2 Biosparging- Biosparging is an in situ remediation technique which exploits and 

stimulates the use of indigenous microbes to degrade organic contaminants in soil. This is the 

injection of atmospheric air into the aquifer to stimulate the activity of microorganisms by 

increasing oxygen dissolution which by so doing enhances biodegradation of the 

contaminants present in the soil (www.remedios.uk.com). Biosparging is used in both 

saturated and unsaturated soil zones hence was designed to augment for the shortcomings of 
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bioventing process meaning that reduction of energy consumption is reduced (Held and Dorr, 

2000). The injection of air into the aquifer results in small channels for the air to move to the 

unsaturated soil zone. Therefore, in order to form the necessary numerous branches in these 

channels, the air must be pulsed into this soil. This then result in volatile contaminants being 

transported to the unsaturated zone. Finally soil vapour extraction is then used to extract the 

volatile vapours and treat them at the surface. In order for biosparging to be effective, the 

sparge point must be below the contamination zone because air always flows upwards (EPA, 

1994).  

However, constituent adsorbed to soil in the unsaturated zone could be treated by biosparging 

(EPA, 1994). The disadvantage with biosparging is that it must be combined with a physical 

method before the process can be completed and it is however, expensive and therefore less 

economical. It can only be used in environment where air sparging is suitable. It has the 

inability to understand the interaction between complex chemicals in addition to physical and 

biological process. The above mentioned techniques of bioremediation are only effective if 

the soil being treated is homogenous. If a remediation area has non –homogenous soil, it may 

be best to consider passive treatment techniques. Passive treatment involves applying 

treatment technique at the end of contamination plume. The passive treatments are – activated 

zones, bioscreens, reactive walls and reactive trenches (Koning, et al., 2000). These passive 

treatments activate autochthonous microbial population as the nutrients injected into the 

system through the walls to the surface acts as stimulants. The techniques are only effective if 

the hydraulic conductivity is the same in the activated zone as it is in the surrounding aquifer 

(Held and Dorr, 2000). The question remains how much money one can afford to spend in 

order to increase the effectiveness of the remediation techniques. The promise of 

phytoremediation notwithstanding, as was shown by the work of various schools of thought 

could be an answer to these questions.   

1.6.3 Phytoremediation- Phytoremediation is a recent development in green technology that 

uses plants to remedy soils, sediments, surface water and ground water, when contaminated 

with metals, organics and radionuclides (Alkorta and Garbisu, 2001). Phytoremediation is an 

effective, environmentally friendly, and inexpensive means of remediating soil (Wiltse et al., 

1998; Alkorta and Garbisu, 2001; Dietz-Annette and Schnoor, 2001). It is a more cost 

effective method than the conventional mechanical and chemical methods of removing 

hazardous compounds from the soil (Trap and Ulrich, 2001; Bhandry, 2007). Apart from 

these, phytoremediation is a natural, aesthetically pleasing low-cost technology which is 

socially accepted by surrounding communities and regulatory agencies as a potentially elegant 

and beautiful technology (Chekol et al., 2004). Phytoremediation of contaminated soils offers 

an environmentally friendly, cost effective, and carbon neutral approach for the cleanup of 

toxic pollutants in the environment. Plants with abilities to hyper accumulate heavy metals, 

uptake volatile organic compounds, and sequester pollutants have been proposed as a solution 

to the treatment of toxic contamination in situ. 

Plant remediates organic pollutants by:  

1. Direct uptake of contaminants, their conversion and accumulation of non-phototoxic 

metabolites;  

2. Releasing exudates and enzymes enhancing microbial activity and biochemical 

transformations    

    (Mackova et al., 1997);                                                    

3. Enhancement of mineralization in the rhizosphere. 

There is suggestion that plant enzymes released into the environment have a significant 

catalytic effect (Cunningham et al., 1997). After screening of freshwater sediments, it was 

shown that five specific enzymes- dehagenase, nitroreductase, peroxidise, laccase and 

nitrilase- were of plant origin. Though there has been scarce detailed description of enzymatic 
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reactions leading to the degradation of PCBs in plants. But the metabolic pathways of PCB 

degradation in microbial cells has been intensively studied; this showed that bacterial 

degradation occurs via two main routes, highly chlorinated PCB congeners can be 

dechlorinated under anaerobic conditions to form less chlorinated ones which are more 

susceptible to aerobic degradation. Lower chlorinated PCBs on the other hand, can be 

degraded by aerobic bacteria via a well-documented pathway (Abramowicz, 1995) to 

chlorobenzoates.  

1.6.3.1 Direct benefits of phytoremediation. Phytoremediation is an in situ, solar driven 

technique, which limits environmental disturbance and reduces cost (Smith et al., 2007). 

Moreover it is particularly well suited to the treatment of large areas of surface contamination, 

especially where other methods may not be cost effective (Schnoor, 1999). In general both 

public and government regulators look favourably upon phytoremediation because it involves 

exploiting the natural ability of the environment to restore itself (Cunningham et al., 1997). 

There has been a wider support from the public on the use of plants for remediation. This was 

cited at a series of public focus group meetings to gauge public perceptions and awareness of 

environmental applications of bio-technology especially in Canada (Carrillo-Castaneda et al., 

2001). 

Plant samples can be harvested and used as indicators of the extent of remediation or, 

conversely contamination. Similarly, a field of plants may serve as a direct, visual bioassay 

(Shimp et al., 1993). There is also the potential to grow various phytoremediator species 

together on the same site in an attempt to simultaneously remediate various contaminants, 

including salts, metals, pesticides, and petroleum hydrocarbons. Plants help to contain the 

region of contamination by removing water from soil, thereby keeping the contaminants from 

spreading or confining them within or near the root system (Quiping et al., 1992). Some 

wetland plants can transport oxygen to the rhizosphere under conditions that may otherwise 

limit the amount of oxygen available to soil microorganisms, as in the case in soils and 

sediments saturated with water or contaminated with oil (Schnoor, et al., 1995). For this 

reason, microbial communities in the rhizosphere may be able to biodegrade wide variety of 

organic contaminants. Finally, using existing agricultural practice in a contaminated site, 

application of phytoremediation could be done at ease (Haritash and Kaushik, 2009). 

1.6.3.2 Indirect benefit of phytoremediation. Phytoremediation leads to improvement of 

soil quality by improving soil structure (aggregates and pads), increasing porosity/aggregation 

and therefore water infiltration, providing nutrients (nitrogen fixing legumes), and 

accelerating nutrient cycling, and increasing soil organic carbon (Schnoor et al., 1995; 

Cunningham et al., 1997). The use of plant in remediation efforts stabilizes the soil, thus 

preventing erosion and direct human exposure (i.e. inhalation of soil particles carried by the 

wind (Carrillo-Castaneda et al., 2001). Phytoremediation eliminates secondary air-or water- 

borne waste, example the accumulation of PAHs from the atmosphere (Bock et al., 2002). It 

also has the potential to eliminate green house gas emission because it does not require the 

use of pumps or motors that give off green house gases and plants used in phytoremediation 

may serve as sinks for the green house CO2 (Schnoor et al. 1995). Reduction of noise level 

from industrial sites is achieved because phytoremediation is less noisy than the other 

reclamation alternative. Another indirect benefit of phytoremediation is that the growths of 

high hardy plants gives room for growth of lower ones also (Germida et al., 2002; Frick et al., 

1999). 

1.6.3.3 Limitations of phytoremediation. Petroleum hydrocarbon contamination must occur 

at shallow depths for phytoremediation to be effective. There is generally decrease in root 

diversity with depth as most plants do not have high root depths like the trees (Frick et al., 

1999: Germida et al., 2002). Consequently, as depth increases beyond one or two metres, 

relatively immobile contaminant- those that cannot migrate to the plant roots during water 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 130



uptake are increasingly unlikely to be affected by phytoremediation. Phytoremediation 

requires more than annual planting seasons for site clean-up hence slower than ex-situ 

methods (Frick et al., 1999; Germida et al., 2002). Because it is slow, phytoremediation is not 

an appropriate solution where the target contaminant presents an immediate danger to human 

health or the environment. If the contaminant is bound tightly on soil particles or organic 

matter, it may not be available to plants or microbes for degradation (Olsen et al., 2003). 

Bioremediation is a required option especially where sediments are contaminated with PCBs 

(Furukawa and Fujihara, 2008). However, thermal and chemical processes have always been 

the method used to decontaminated highly polluted sites until bio-technology offered a more 

economically friendly alternative for diffuse pollution (Furukawa et al., 2004). The aim of all 

thermal, chemical/physical methods of remediation is to change the chemical environment in 

a way that prevents the transport of toxic substances to other elements of the soil system; 

examples can be given by the transport of pollution to plants, to ground water, or to soil 

organisms. Such preventive measures may include decreasing mobility change of chemical 

constitution or any of the factors on which it has been elaborated by various researchers 

(Aken et al., 2010).  

1.7 Phytoremediation of PCBs 

PCBs are exotic compounds of note which spreads widely in the environment (Toro et al., 

2006). A review of literatures indicates that PCBs are not leachable in soils and that they are 

readily adsorbed by soil constituents. It appears that lower chlorinated PCBs are less adsorbed 

and thus slightly mobile in soils. There have also been reports of absorption of PCBs by 

plants, but in very low amounts as PCBs appears to have some effects on photosynthesis and 

respiration in plants (Toro et al., 2006). As a result contradictory evidence ensures thus; while 

some studies report that there is little or no active transport, others showed evidence of an 

active uptake and translocation. According to Quiping et al, (1992), an investigation into the 

possible effects of PCB congeners in tomato and barley plants, showed a lack of active 

transport or metabolism of PCBs. From the study, 95% of the injected PCBs were retrieved 

from stem section within 5cm of point of introduction after 55 days.  

Phytoremediation is referred to as the use of plants to dissipate organic compounds like PCB 

from the soil (Ferro et al, 1994). It is an in situ technique which is most suited for sites where 

other remediation options are not cost effective, low-level contaminated sites, or in 

conjunction with other remediation technique. Deep rooted trees, grasses, legumes, and 

aquatic plants all have application in the phytoremediation field. The ultimate aim of this 

review is to highlight bioremediation technologies with plants and microorganisms that have 

proven successful in the remediation of PCB. It will then compare the two mechanisms, 

describing the positive impacts of combining the two processes in the remediation of PCBs 

2.0 Rhizo/phytodegradation of PCBs. 

The rates of removal of pollutants in bioremediation are usually slower than those that can be 

achieved by the conventional methods. This is purely shown in remediation by plants in 

which its growth depends on some environmental factors. Therefore, the need arises for 

finding ways to enhance the entire scope and rate of bioremediation in order to propel them as 

a competitive commercial technique (Chaudhry et al., 2005). PCBs are hydrophobic hence 

sorbs strongly to soil particles rendering its biotransformation property. The compounds are 

poorly taken up by plants tissues, but in the rhizospheres microbes play a dominant role in 

their remediation. They have been many reports of recent, showing significant increase in the 

reduction of PCBs in soil with different plants grown in it compared to unplanted soil 

(Chaudhry et al., 2005; Gerhardt et al., 2009). 

This section of the chapter reviews the interactions of plants and microorganism in a 

rhizosphere looking at the effectiveness of remediation of PCB-contaminated soil with 

microorganism and plants explaining the differences between the two. It will also throw more 
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light in the combination of the two techniques using rhizodegradation technology of 

microorganisms and phytoremediation of plants.  

2.1 Degradation of PCBs by microorganisms 

Recalcitrance of PCBs to biodegradation by microbes was as a result of its chemical stability 

(Furukawa and Fujihara, 2008). Just as higher chlorine constitution increases chemical 

stability and lowers water solubility; it makes higher chlorinated congeners more resistant to 

remediation. Metabolism of PCBs is usually unfavourable energetically, thus requiring 

additional source of carbon to aid its co-metabolism. PCBs are regarded as POPs, however; its 

degradation by microbes has been well reported (Brazil et al., 1995; Pieper and Seeger, 2008; 

Borja et al., 2005; Field and Sierra-Alvarez, 2008; Vasilyeva and Strijekova, 2007). There are 

two known metabolic pathways of microbes in PCB- aerobic and anaerobic, these depends on 

the degree of chlorination of the congener, the types of microbes involved as well as the redox 

conditions (Borja et al., 2005: In Aken et al., 2010) 

2.1.1 Anaerobic PCB-dechlorination. PCB congeners that contain four or more chlorine 

substituent undergo anaerobic reductive dechlorination (Aken et al., 2010). This is an energy 

yielding process in which PCBs serves as the electron acceptor for the oxidation of organic 

substrates.  Anaerobic bacteria possess characteristics that are suited for high carbon-

concentration pollutants because of the limitation in oxygen diffusion in a high concentration 

system (Borja et al., 2005).  A predominant anaerobe environment is conducive for the 

reductive transformation resulting in the displacement of chlorine by hydrogen (Borja et al., 

2005). These compounds that are dechlorinated are however substrates for oxidative attack of 

the anaerobes. Aerobic bacteria grow faster than anaerobes and can sustain high degradation 

rate resulting in mineralization of the compound. Theoretically, the biological degradation of 

PCBs should give carbon dioxide, chlorine, and water. This process involves the removal of 

chlorine from the biphenyl ring followed by cleavage and oxidation of the resulting 

compound (Boyle et al., 1992). 

2.1.2 Aerobic biodegradation of PCB. Sparsely chlorinated PCB congeners which form as a 

result of dechlorination of the higher congeners are substrates for aerobic bacteria 

(Komancova et al., 2003) Those PCB congeners undergo cometabolic aerobic oxidation 

which is mediated by an enzyme deoxygenases, bringing about a ring opening hence 

completing mineralization of the molecule (Kohler et al., 1989; Vasilyeva and Strijakova, 

2007; Furukawa and Fijihara, 2008). A lot of bacterial strains are implicated in oxidative 

degradation of PCBs; among them are Pseudomonas, Burkholderia, Comamonas, 

Rhodococcus, as well as Bacilus (Aken et al., 2010). Obviously, chlorine numbers per 

molecule and its placement are important factors in aerobic biodegradation (Furukawa et al., 

2004). PCB congeners with three or less chlorine atoms per molecule are easily degraded, but 

ones with more are recalcitrant, therefore requires reductive dechlorination prior to oxidative 

mineralization (Aken et al., 2010). PCB-destruction in the presence of oxygen involves two 

gene clusters (Borja et al., 2005). The first one enables transformation of PCB congeners to 

chlorobenzoic acid and the second involves degradation of the chlorobenzoic acid. A common 

growth substrate for PCB –degradating bacteria is biphenyl or monochlorobiphenyls. During 

utilization of biphenyls, a yellow meta-ring cleavage product is formed as observed in most 

studied bacteria like the Pseudomonas sp. (Boyle et al., 1992), and Micrococcus sp. 

(Benvinakatti et al., 1992) 

3.0 Phytoremediation and PCB 

The inability of PCBs to be leached in soil has been reviewed by literatures. PCBs are also 

reported to be readily absorbed by soil sediments (Strek and Weber, 1982). These indicated 

the difficulty in the removal of PCBs from the soil. It appears that lower chlorinated PCBs are 

less absorbed and slightly mobile in the soils. Meanwhile, total organic matter content of the 

soils seems to be a more important than total clay content or total surface area in explaining 
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adsorption of PCBs by soil. There have been various work on the effect of PCBs on plants, 

the results of those work indicated that plants absorb PCBs, but in a very slow amount. PCBs 

therefore appear to have some effects on the photosynthesis and respiration in plants (Strek 

and Weber., 1982). Reports on the potential of plants for phytoremediation of PCBs started 

during the late 70s and early 80s. (Aken et al., 2010). From then, a lot of significant advances 

have been made to elucidate the potentials of plants and microbes for the metabolism of 

PCBs. Some processes are known to be involved in phytoremediation of PCBs; they are 

rhizoremediation, phytoextraction and phytotransformation. 

3.1 Rhizoremediation 
PCBs are hydrophobic, hence possesses high affinity for soil particles. There are therefore 

taken up into the plants tissues sparingly. However, microorganisms in the rhizosphere play a 

dominant role in the biodegradation of PCBs (Aken et al., 2010).  Reports have continued to 

show significant improvement in the reduction of PCBs in a soil planted with different types 

of plants as compared with non-planted controls (Campanella et al., 2002; Chaudhry et al., 

2005; Gerhardt et al., 2009; Wood et al., 2000). The mechanisms by which plants can 

stimulate microorganism activity in the soil to enhance the biodegradation of PCBs include: 

(a) The release of organic compounds like suger, amino acids, and organic acids by plants 

root used as electron donor support for either aerobic or anaerobic metabolism of chlorinated 

compounds. In certain instances, microbial aerobic degradation consumes energy resulting in 

anaerobic processes which is usually favourable for PCB dehalogenation. (Chaudhry et al., 

2005). 

(b) Extracellular enzymes that cause transformation of PCBs leading to further microbial 

metabolism are secreted by plants (Fletcher et al., 1995). 

(c) Microbial degradation of PCBs are speed up by inducers which are secreted by plants., 

however, Hedge and Fletcher (1996), reported that B. Xenovoransvorans LB400 and its 

activity as a PCB degrader was induced by plants phenolic exudates. 

(d) The effects of plants root increases the permeability of the soil and also oxygen diffusion 

in the rhizosphere. These induces microbial oxidative transformation by certain enzymes 

(Chaudhry et al., 2005) 

(e) Growth factors are also known to be secreted by plants (Campanella et al., 2002).  

(f) Organic acids and molecules that act as surfactants comes from the roots, they therefore 

help to mobilize PCBs making them more susceptible to plants tissues (Chaudry et al., 2005). 

4.0 Difference between PCB metabolism in bacteria and plants 

Plants are implicated in the increase of both microbial numbers and activity in the soil, which 

usually results to an increase in the biodegradation of PCB (Limbert and Betts, 1996). 

Nevertheless, endogenous microbes capable of maintaining symbiosis with plant are however 

attracted to the rhizosphere by plants secretions. Although plants have shown capability of 

degradation of PCBs, it has rather been slowly achieved in field trials leading to accumulation 

and volatilization of compounds that are toxic (Aken et al., 2010). Metabolism of PCB by 

plants is represented conceptually by a three way process of activation, conjugation and 

sequestration (Sandermann, 1994; Subramanian et al., 2019). Generally, the first stage of 

detoxification of PCBs called activation usually involves oxidation or hydroxylation reaction. 

It is a high reactive process producing soluble hydroxylated products (Aken et al., 2010). 

Following activation stage is the conjugation reaction involving endogenous hydrophilic 

molecules including glutathione, glucose or malonate that helps to increase the 

hydrophobicity of the parent compound (Rezek et al., 2007; Anyasi and Atagana, 2022b).  

6.0 Conclusions 

In conclusion, Schnoor and his co-workers evaluated applicability of phytoremediation 

(Schnoor et al., 1995; Schnoor, 1997). They found out that the technique is most successful 

when top soil is polluted with chemicals being either degraded in the rhizosphere or 
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effectively taken up by plants for too high pollutants concentrations. Toxic effects may occur, 

and phytoremediation therefore is restricted to lower medium contaminated level. There is 

need for phytoremediation to be used in combination with an alternative treatment method, 

for example harnessing the symbiotic relationship between plants and microorganisms in 

rhizoremediation for hot spots (Schnoor, 1997).  Enhanced rhizosphere biodegradation occurs 

at the immediate surroundings of the plants roots. There, root exudates released by plants 

supplies nutrients to microbes that enhances their biological activities and stimulates the 

degradation of organics. This is done by the help of the inducing enzyme system of 

indigenous bacterial populations (Macek et al., 1999/2002). Both plants and microbes have 

their limitations with respect to their individual abilities in xenobiotic biodegradation 

(Mackova et al., 2007).  

Therefore, the remediation of PCBs from the soil should be facilitated using the synergistic 

effects of plants and microbes in the rhizosphere (Chaudhry et al., 2005). This co-effect 

enables them to cope with the toxicity and recalcitrance of the pollutant that would otherwise 

be difficult for either plants or soil microbes to do alone. In that line also, more research is 

however important to throw more light into the feedback processes that regulate the 

interaction of plant and microbes in the root zone of the soil during PCB remediation. The 

study of Mackova et al, (2007), highlighted on the subject, but suggested that more effort be 

directed towards proper elucidation of the possibility of interactions between plant and 

bacteria in a model PCB-contaminated environment. Therefore, all hands should be on deck 

by all environmental toxicologists towards achieving an effective solution to PCB 

contamination. 
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ÖZET 

Şirketlerin faaliyetlerinin sonucunda finansal açıdan durumlarının nasıl olduğu hususunda 

finansal tablolar hem yatırımcılar hem de kredi veren kurumlar başta olmak üzere tüm 

paydaşlar için oldukça önemli ve faydalı bilgiler sunmaktadır. Finansal raporlar şirketlerin 

mevcut finansal durumlarının bilgi kullanıcılarına açıklanması için kullanılmakla birlikte 

stratejik kararlarda da oldukça önem arz etmektedir. Özellikle şirketler arası rekabetinin 

yoğun olarak yaşandığı günümüzde finansal olarak iyi durumda olan şirketlerin belirlenmesi 

yatırımcılar için oldukça önemli bir konudur. Sadece finansal performansa bakarak karar 

veren yatırımcılar için şirketlerin finansal performanslarına göre sıralanması, yatırımcıların 

karar alma noktasında yardımcı olabilmektedir. Diğer taraftan bu sıralama, şirketlerinde 

piyasadaki mevcut konumunu görebilmesi ve buna göre kendi aksiyonlarını belirlemelerinde 

fayda sağlayıcı olabilmektedir.  Bu çalışmada BIST Ulaştırma ve Depolama Sektöründe yer 

alan şirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 

şirketlerin 2010-2019 yıllarını kapsayan finansal göstergeleri kullanılmıştır. İlgili sektörde yer 

alan 10 şirketin 10 yıllık finansal tabloları incelenmesi sonucunda 3 şirketin verilerinde 

eksiklikler olduğu gözlemlendiği için çalışmaya dâhil edilmemiştir. Araştırma kapsamında, 

entropi ağırlık yöntemi ile finansal oranlara ait önem düzeyleri belirlenmiş ve TOPSİS 

yöntemiyle şirketler finansal performanslarına göre sıralanmıştır. Yapılan analizlerin 

sonucunda, önem düzeyi en yüksek finansal oran 0,2997 önem düzeyi ile cari oran olurken, 

ulaştırma ve depolama sektöründe finansal açıdan en başarılı şirket ise GSD Denizcilik 

Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Entropi Ağırlık Yöntemi, TOPSİS Yöntemi 

 

ABSTRACT 

Financial statements provide critical and useful information to all stakeholders, particularly 

investors and lending institutions, about the financial situation of companies as a result of 

their activities. Although financial reports are used to explain the current financial position of 

companies to information users, they are also very important in strategic decisions. 

Identifying companies in a good financial position is a critical issue for investors, especially 

in today's world where competition between companies is highly competitive. For investors 

who make decisions primarily based on financial performance, ranking the companies 

according to their financial performance can help in decision making. On the other hand, this 

ranking can be beneficial for companies to see their current position and determine their own 

actions accordingly. The aim of this research is to evaluate the financial performance of 

companies in the BIST Transportation and Storage Sector. For this purpose, financial 

indicators from companies from 2010 to 2019 have been used.  After checking the 10-year 

financial statements of ten companies in the relevant sector, it had been discovered that three 
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of them had data deficiencies, so they have been not included in the study. The relevant 

financial ratios have been calculated and used in the performance evaluation of the companies 

using the financial data of 7 companies. The entropy weight method has been used within the 

scope of the study to investigate the importance levels of financial ratios, and the TOPSIS 

method has been used to rank companies based on their financial performance. The current 

ratio has been found as the most important financial ratio, with a significance level of 0.2997, 

and GSD Denizcilik Gayrimenkul Inşaat Sanayi ve Ticaret Co. ranked as the most financially 

successful company in the transportation and storage sector. 

Keywords: Financial Performance, Entropy Weight Method, TOPSIS Method 

 

GİRİŞ 

Ulaştırma ve depolama sektörü mal veya hizmetlerin üretiminden tüketiciye ulaştırılmasına 

kadar olan sürecin en önemli konumda olup küresel ticaretin temelini oluşturmaktadır. Söz 

konusu sektör tedarik zincirinin zamanında etkin ve verimli şekilde işleyişinde büyük bir role 

sahiptir (Atasel ve Bayraktar, 2021). Türkiye açısından bakıldığında ise sektörün özellikle 

2010 – 2019 yılları arasında kamu yatırımlarından en fazla payı aldığı görülmektedir (Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı, 2021). Sektörde yer alan yük ve yolcu taşımacılığının ise ülke 

ekonomilerine katkısı büyüktür. Diğer bir ifadeyle ilgili sektör ülkelere ulaşılabilirlik sağlama 

ve kültürel bir bağ oluşturmakla birlikte dış yatırıcıları da teşvik etmekte ve gelişen ticari 

faaliyetlerle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020; 

Gerekan ve Atasel, 2021; Şeker ve Atasel, 2022). Zira Türkiye’de, 2010 – 2020 yılları 

arasında ulaştırma ve depolama sektörünün GSYH içindeki payı ortalama %8,2 düzeyinde 

gerçekleşmiştir (KPMG, 2021; Sakarya ve Saçkes, 2022). 

Şirketlerin finansal performanslarının ölçümü, şirket yönetimi, yatırımcılar, analistler başta 

olmak üzere tüm paydaşlar için önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu nedenle finansal 

performans ölçümü şirketler için genel olarak kabul gören, kolay anlaşılabilen ve faydalı 

bilgiler sağlayan bir süreçtir (Kurtlar, 2021). Bu bağlamda ülkelerin ekonomileri açısından 

önem arz eden ulaştırma ve depolama sektöründe yer alan şirketlerin finansal 

performanslarının değerlendirilmesinin tüm bilgi kullanıcılarına sağlayabileceği faydalar 

bulunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, BIST Ulaştırma ve Depolama Sektöründe yer alan şirketlerin finansal 

performanslarının değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, şirketlerin entropi ağırlık 

yöntemi ile finansal oranlara ait önem düzeyleri belirlenmiş ve TOPSİS yöntemiyle şirketler 

finansal performanslarına göre sıralanmıştır. 

Çalışmanın izleyen bölümleri sırasıyla; yöntem, veri seti ve özellikleri, bulgular ve sonuçtan 

oluşmaktadır.  

YÖNTEM 

Çalışmada BIST Ulaştırma ve Depolama Sektöründe yer alan şirketlerin 2010-2019 yıllarına 

ait finansal göstergeleri kullanılarak elde edilen finansal rasyolar ile ilgili şirketler için 

finansal performans analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle hesaplanan 

finansal rasyoların önem düzeyleri Entropi Ağırlık Yöntemiyle belirlenmiş, daha sonra 

şirketler finansal performanslarına TOPSİS Yöntemiyle sıralanmıştır. Dolayısıyla çalışmanın 

yöntem kısmını Entropi Ağırlık ve TOPSİS yöntemleri oluşturmaktadır. 

Entropi ağırlık yönteminde herhangi bir uzman görüşüne başvurulmadan mevcut veri setinin 

incelenmesi ile kriterlere ait ağırlıklar ya da önem düzeyleri tespit edilebilmektedir. Burada 

mevcut veri setindeki dağılım göz önünde bulundurularak düzensizliğin derecesi hesaplanır 

ve kullanılabilecek faydalı bilginin miktarı elde edilir (Liu ve diğ., 2010: 2519). Bu yöntem 

için en önemli nokta elde edilen entropi değeri veri setindeki düzensizlik derecesini vermekte 

ve bu değer ne kadar küçük ise düzensizlik de o kadar küçük ve faydalı bilgi miktarı o kadar 

yüksek şeklinde yorumlanabilmektedir (Zou ve diğ., 2006). 
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TOPSİS yöntemi ise çok kriterli karar verme tekniklerinden bir tanesidir ve 1981 yılında 

Hwang ve Yoon tarafından ortaya atılmıştır. Çok kriterli karar verme tekniği olan TOPSIS 

karar verme sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır (Hwang ve Yoon, 1981). Kullanım ve yorum 

kolaylığı sağlamasından dolayı pek çok alanda tercih edilen TOPSİS yönteminde ideal 

çözümler hesaplanmaktadır. Kriterlerin ideal çözümlere olan uzaklıklarına göre ve kriterlerin 

önem düzeylerine göre ise alternatifler sıralanmaktadır (Zavadskas ve Antucheviciene, 2006: 

294). 

VERİ SETİ VE ÖZELLİKLERİ 

Çalışmada BIST Ulaştırma ve Depolama Sektöründe yer alan şirketlerin finansal 

performanslarına göre sıralanması amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilgili sektörde yer alan 

şirketler ve bu şirketlere ait kodlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Ulaştırma Ve Depolama Sektöründe Yer Alan Şirketler 

KOD ŞİRKET Veri Özellikleri 

BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 2010-2019; Yıllık 

CLEBI Çelebi Hava Servisi A.Ş. 2010-2019; Yıllık 

DOCO Do&Co Aktiengesellschaft 2010-2019; Yıllık 

GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2010-2019; Yıllık 

PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 2010-2019; Yıllık 

RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. 2010-2019; Yıllık 

THYAO Türk Hava Yolları A.O. 2010-2019; Yıllık 

 

Finansal performans değerlendirmesi yapılabilmesi için çalışmaya dâhil edilen şirketlerin 

finansal göstergeleri kullanılmıştır. Finansal göstergeler kullanılarak şirketlere ait finansal 

oranlar elde edilmiş, daha sonra finansal oranlara ait önem düzeyleri belirlenerek şirketler 

finansal performanslarına göre sıralanmıştır. Çalışmada kullanılan finansal göstergeler ve bu 

göstergelerden elde edilen finansal oranlar Tablo 2’de yer almaktadır. 

 
Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Finansal Göstergeler  

Oranlar  Kriterler Göstergelerle Hesaplamalar Amaç 

Faaliyet Oranı  

Çalışma Sermayesi Devir Hızı 

(ÇSDH) 

Net Satışlar/Dönen Varlıklar  Max 

Aktif Devir Hızı (ADH) Net Satışlar/Toplam Aktif  Max 

Kaldıraç Oranı  
Borç Oranı (BO) Toplam Borç/Toplam Aktif  Min 

Kısa Vadeli Borç Oranı (KVBO) KVB/ Toplam Aktif  Min 

Likidite Oranı  Asit-Test Oranı (ATO) (Dönen Varlıklar -Stok)/KVB  Max 

Özkaynak 

Oranı  

Özkaynak Oranı (ÖO) Özkaynaklar/ Toplam Aktif  Max 

Cari Oran Cari Oran (CO) Dönen Varlıklar/KVB Max 

 

Çalışmada elde edilen finansal oranlar şirketlerin finansal performansının hesaplanmasında 

kullanılacak olan kriterleri oluşturmaktadır. Şirketlerin 2010-2019 yıllarına ait finansal 

göstergeleri ise Finnet Mali Analiz Programı’ndan alınmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmada şirketlere ait finansal göstergelerden elde edilen oranlar kriterler olarak kullanılmış 

ve kriterlerin önem düzeyleri ise entropi ağırlık yöntemi ile belirlenmiştir. BIST Ulaştırma ve 

Depolama Sektöründe yer alan şirketlerin 10 yıllık finansal oranların ortalaması alınarak karar 

matrisi oluşturulmuş ve Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Karar Matrisi 

 ÇSDH ADH BO KVBO ATO ÖO CO 

AMAÇ Max Max Min Min Max Max Max 

BEYAZ 4,0036 1,6999 0,7236 0,5526 0,7149 0,2764 0,8871 

CLEBI 3,0733 0,9883 0,8165 0,3353 0,9740 0,1646 1,0153 

DOCO 2,5335 1,3105 0,5800 0,2947 1,6546 0,3479 1,8021 

GSDDE 1,0335 0,0898 0,4625 0,1652 4,1839 0,5375 4,2014 

PGSUS 3,6001 0,7332 0,7488 0,2442 1,2158 0,2524 1,2264 

RYSAS 2,0218 0,4554 0,7238 0,3371 0,7220 0,1761 0,7277 

THYAO 3,0651 0,6519 0,7095 0,2455 0,8308 0,2905 0,8836 

 

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde BO ve KVBO kriterlerinin minimum, diğer kriterlerin 

maksimum olmasının daha faydalı olacağı anlaşılmaktadır. Karar matrisine sırasıyla 

standardizasyon ve normalizasyon işlemleri uygulanmış daha sonra entropi değerleri 

hesaplanmıştır. Entropi değerleri elde edildikten sonra kriterlere ait ağırlıklar (önem 

düzeyleri) hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 
Tablo 4. Entropi Kriter Ağırlıkları 

 ÇSDH ADH BO KVBO ATO ÖO CO 

𝒆𝒊𝒋 0,9674 0,9005 0,9928 0,9712 0,9480 0,9621 0,8896 

𝒅𝒊𝒋 0,0326 0,0995 0,0072 0,0288 0,0520 0,0379 0,1104 

𝒘𝒊𝒋 0,0884 0,2702 0,0195 0,0782 0,1412 0,1028 0,2997 

 

Tablo 4’teki sonuçlar incelendiğinde en önemli kriterin CO (0,2997) olduğu anlaşılmaktadır. 

Daha sonra sırasıyla ADH (0,2702) ve ATO (0,1412) kriterlerinin en önemli kriterler olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kriterlere ait önem düzeyleri belirlendikten sonra TOPSİS yönteminde 

bu ağırlıklar kullanılarak şirketler bu kriterlere göre sıralanmış ve sonuçlar Tablo 5’te 

sunulmuştur. 
Tablo 5. TOPSİS Firma Sıralaması 

Firmalar 
Pozitif İdeal 

Çözüm 

Negatif İdeal 

Çözüm 
p değeri Sıralama 

BEYAZ 0,8615 0,8384 0,4932 3 

CLEBI 0,8627 0,7943 0,4794 4 

DOCO 0,8364 0,8267 0,4971 2 

GSDDE 0,8380 0,8655 0,5081 1 

PGSUS 0,8607 0,7819 0,4760 5 

RYSAS 0,8766 0,7319 0,4550 7 

THYAO 0,8694 0,7676 0,4689 6 

 

Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde finansal açıdan; GSDDE şirketi birinci, DOCO şirketi 

ikinci ve BEYAZ şirketi üçüncü olmuştur. Son üç sırada ise PGSUS, THYAO ve RYSAS 

şirketleri yer almaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada BIST Ulaştırma ve Depolama Sektöründe yer alan şirketlerin finansal 

performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle hesaplanan 

finansal rasyoların önem düzeyleri Entropi Ağırlık Yöntemiyle belirlenmiş, daha sonra 

şirketler finansal performansları TOPSİS Yöntemiyle sıralanmıştır.  Çalışmada ilgili sektörde 

yer alan şirketlerin 2010-2019 yıllarını kapsayan finansal göstergeleri kullanılmıştır. Sektörde 

yer alan 10 şirketin 10 yıllık finansal tabloları incelenmesi sonucunda 3 şirketin verilerinde 

eksiklikler olduğu gözlemlendiği için çalışmaya dâhil edilmemiştir. Yapılan analizlerin 

sonucunda, önem düzeyi en yüksek finansal oran 0,2997 önem düzeyi ile Cari Oran olurken, 
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ikinci sırada 0,2702 önem düzeyiyle Aktif Devir Hızı ve üçüncü sırada 0,1412 önem 

düzeyiyle Asit-Test Oranının önemli kriterler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaştırma ve 

depolama sektöründe finansal açıdan en başarılı şirketin ise GSD Denizcilik Gayrimenkul 

İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu belirlenirken,  ikinci sırada DO & CO Aktiengesellschaf 

ve üçüncü sırada BEYAZ Filo Oto Kiralama A.Ş. olduğu tespit edilmiştir.  
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ÖZET 

Makalede temiz hava, göller ve nehirler, güzel doğa ve manzara, el değmemiş orman 

alanlarının korunması - tüm bunların korunması birçok turizm türünün gelişmesi için temel 

oluşturmaktadır. Modern turizm türlerinin önemli bir kısmı doğal turist kaynaklarının 

kullanımına dayanmaktadır. Dünya deneyimi, ekoturizmin sürdürülebilir kalkınma fikrini 

gerçekleştirmek için gerçek bir araç olduğunu göstermektedir. Turizm endüstrisinin yüzde 

10'unu kapsayan ekoturizm hızla gelişiyor ve bir bütün olarak bu sektörün iki katı büyüme 

hızına sahip. 

Bölgesel turizm gelişiminin yönetiminde çevre faktörünün dikkate alınması olumsuz etkilerin 

azaltılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Guba-Khachmaz ekonomik bölgesi Azerbaycan'ın 

kuzeydoğu kesiminde yer almakta olup Şabran, Haçmaz, Guba, Gusar ve Siyazan idari 

bölgelerini içermektedir. Tarım, Guba-Khachmaz ekonomik bölgesinin ekonomisinin 

temelidir. Buradaki iklim koşulları, meyve bitkilerinin yetiştirilmesi için arazinin mevcudiyeti 

ile ilgilidir ve bahçeler etek alt bölgesinde yer almaktadır. Guba-Khachmaz ekonomik bölgesi, 

zengin doğal ve rekreasyonel kaynaklara sahiptir ve ülkenin en önemli tatil-sanatoryum 

bölgelerinden biridir. Guba-Khachmaz bölgesi dinlenme ve balneolojik olanaklara sahiptir. 

Siyazan ilçesinde bulunan Galaaltı maden suyu bir tatil bölgesi, Nabran-Yalama ise 

cumhuriyetin turizm üssü. Bölgenin dağlık, bayırlık ve ovalık alt bölgeleri turizmin gelişmesi 

için geniş olanaklar sunmaktadır. 

Ekoturizm, Guba-Haçmaz ekonomik bölgesinde yer alan turistlerin korunan doğal alanlara 

gezi ve ziyaretlerini organize eder, faaliyetlerini sağlar ve biyolojik çeşitliliği korur. Burada 

ekoturizm, çevre üzerindeki olumsuz etkisinin düşük olması nedeniyle özel olarak korunan 

doğal alanlarda doğal kaynakların verimli kullanılması deneyimidir. 

Çeşitli turizm türlerini geliştirmek için Khizi-Khachmaz, Guba, Gusar turizm ve rekreasyon 

bölgeleri oluşturulmuştur. Guba-Khachmaz ekonomik bölgesinde popüler rekreasyon 

alanlarının varlığı ekoturizmin gelişmesi için uygun alanlardır. Turist operatörlerinin 

bölgedeki milli parklara eko turlar düzenlemesine rağmen, bu alan henüz geniş çapta 

gelişmemiştir. Aynı zamanda turizm sektörünün faaliyeti de çeşitli vergiler şeklinde devlet 

gelirlerinin alınmasına yol açmaktadır. 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesindeki ekoturizm, yerel nüfusa belirli bir gelir getirmekte 

ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini etkilemekte, aynı zamanda yerel toplulukların 

korunan alanlarda yaşamaya devam etmelerini ve geleneksel ekonomik faaliyetlerde 

bulunmalarını sağlamaktadır. doğanın kullanımı. Bu nedenle, burada ekoturizmin gelişmesi 

ekonomik olarak mümkündür. 

Anahtar kelimeler: Bölge, Ekoloji, Kalkınma, Kirlilik, Rekreasyon Bölgesi. 
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ABSTRACT  

The article mentions clean air, lakes and rivers, beautiful nature and landscape, preservation 

of untouched forest areas - protection of all these creates the basis for the development of 

many types of tourism. A significant part of the types of modern tourism is based on the use 

of natural tourist resources. World experience shows that ecotourism is a real tool for 

realizing the idea of sustainable development. Ecotourism, which covers 10 percent of the 

tourism industry, is developing rapidly and is twice the growth rate of this sector as a whole. 

Consideration of the environmental factor in the management of regional tourism 

development is considered to ensure the reduction of negative effects. Guba-Khachmaz 

economic region is located in the north-eastern part of Azerbaijan and includes Shabran, 

Khachmaz, Guba, Gusar and Siyazan administrative regions. Agriculture is the basis of the 

economy of Guba-Khachmaz economic district. The climatic conditions here are related to the 

availability of land for the cultivation of fruit plants, and gardens are located in the foothill 

subregion. Guba-Khachmaz economic region has rich natural and recreational resources and 

is one of the most important resort-sanatorium regions of the country. Guba-Khachmaz region 

has recreational and balneological opportunities. Galaalti mineral water - located in Siyazan 

district - is a resort zone, Nabran-Yalama is the tourism base of the republic. The 

mountainous, foothill and plain sub-regions of the region provide wide opportunities for the 

development of tourism. 

Ecotourism organizes trips and visits of tourists located in the Guba-Khachmaz economic 

region in protected natural areas, ensures their activities and protects biodiversity. Here, 

ecotourism is an experience of efficient use of natural resources in specially protected natural 

areas due to the low negative impact on the environment. 

In order to develop various types of tourism, Khizi-Khachmaz, Guba, Gusar tourism and 

recreation zones were created. The presence of popular recreation areas in the Guba-

Khachmaz economic district are suitable areas for the development of ecotourism. Despite the 

fact that tourist operators organize ecotours to the national parks of the region, but this area is 

not yet widely developed. At the same time, the activity of the tourism sector also leads to the 

receipt of state income in the form of various taxes. Ecotourism in the Guba-Khachmaz 

economic district brings certain income to the local population and affects the socio-economic 

development of the region, at the same time, it allows local communities to continue to live in 

protected areas and engage in traditional economic activities that ensure the use of nature. 

Keywords: Region, Ecology, Development, Pollution, Recreation Area. 

 

GİRİŞ  

Dünyada turizmin gelişmesi, gelen turist sayısındaki hızlı artış, turizm sektörünün geniş bir 

altyapı ağına sahip olması, insanların rekreasyonu için geniş olanaklar yaratmasının yanı sıra 

bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Ekoloji ve çevrenin korunması konusu da bu 

sorunlardan biridir. 

Modern turizm türlerinin önemli bir kısmı doğal turist kaynaklarının kullanımına 

dayanmaktadır. Ana doğal kaynaklar temiz hava, göller ve nehirler, güzel doğa ve manzara, el 

değmemiş orman alanlarının korunmasıdır - tüm bunların korunması birçok turizm türünün 

gelişmesi için temel oluşturur. Dünya deneyimi, ekoturizmin sürdürülebilir kalkınma fikrini 

gerçekleştirmek için gerçek bir araç olduğunu göstermektedir. Ekolojik turizmin ana fikri 

turistik amaçla kullanılan çevrenin bakımı ve korunmasıdır. Ancak, doğanın gelişme, yoğun 

rekreasyon ve turist-gezi amacıyla kullanılmasının istenmeyen etkilerinden biri de insan 

varlığının doğal nesneler üzerindeki kaçınılmaz etkisidir. 

Döviz kazançları, yeni işlerin yaratılması, istihdam olanakları, turizmin ve ilgili altyapının 

geliştirilmesi toplumumuzun ekonomik başarısını oluşturmuştur. Aynı zamanda turizm 
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sektörünün faaliyeti de çeşitli vergiler şeklinde devlet gelirlerinin alınmasına yol açmaktadır. 

Yönetimde ekolojik faktörün göz önünde bulundurulması bölge turizminin gelişmesinin 

olumsuz etkilerinin azalmasını sağlar. 

GUBA-KHACHMAZ EKONOMİK BÖLGESİ.  

Genel bilgi 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesi Azerbaycan'ın kuzeydoğu kesiminde yer almakta olup 

Şabran, Haçmaz, Guba, Gusar ve Siyazan idari bölgelerini içermektedir. Kuzeyden Rusya 

Federasyonu, güneyden Dağlık Şirvan, güneybatıdan Şeki-Zagatala ekonomik bölgeleri, 

doğudan Hazar Denizi ve güneydoğudan Abşeron ile komşudur. Guba, bu bölgedeki en büyük 

şehirdir. Ekonomik bölgenin toplam alanı 7.66 bin km2'dir. kontenjan Bu bölgenin kabartması 

ova, etek, orta yayla ve yüksek yaylalara ayrılmakta ve buna bağlı olarak iklim koşulları da bu 

bölgelerin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Ova bölgesi için sıcak bir iklim, 

dağlık bölge için soğuk ve nemli koşullar karakteristiktir. 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesinin toplam nüfusu 538,8 binden fazladır (1 Ocak 2017 

tarihli istatistiki veriler). Bu ülke nüfusunun %5,5'i olup, bunların %33,4'ü şehirlerde, 

%66,6'sı köylerde yaşamaktadır. Son istatistiklere göre, kentsel nüfusun %66'sı çoğunlukla 

Siyazan bölgesinde yoğunlaşırken, kırsal nüfus %80'den fazla Guba bölgesinde. Metrekare 

başına ortalama nüfus yoğunluğu Km başına 77 kişi. Rölyef ve iklim özelliklerine bağlı 

olarak nüfus ağırlıklı olarak Hazar Denizi kıyısındaki düzlük alanlarda yer almaktadır. 

Doğal kaynaklar arasında doğal gaz, petrol (Siyazan), kum, çakıl, kil (Khaltan Guba'da, Cimi, 

Khashi, Galaaltı Siyazen'de), bol su ve orman kaynakları Guba-Haçmaz ekonomik bölgesi 

topraklarında mevcuttur. Böylece bölge topraklarının %10-11'i orman örtüsüdür. 

Tarım, Guba-Khachmaz ekonomik bölgesinin ekonomisinin temelidir. Buradaki iklim 

koşulları, meyve bitkilerinin yetiştirilmesi için arazinin mevcudiyeti ile ilgilidir ve bahçeler 

etek alt bölgesinde yer almaktadır. Ancak dağlık yarımadanın toprakları meradır. Bölge 

ağırlıklı olarak meyve ve sebze üretiminde uzmanlaşmıştır, yerleşim yerlerinde tahıl tarlaları 

ekilir. Gusar'da patates, Şabran, Siyazan, Haçmaz yörelerinde üzüm yetiştirilir. Sığırcılık 

ovalık alanlarda, koyunculuk ise dağ eteklerinde ve dağlık bölgelerde gelişmiş olup, Siyazan 

ve Şabran'da büyük kümes kümesleri bulunmaktadır. 

Aynı zamanda Guba-Khachmaz ekonomik bölgesinde hafif ve gıda işleme endüstrileri 

faaliyet göstermektedir. Tarımsal sanayi kompleksi, meyve ve sebze konservesi (Guba, 

Khachmaz, Khudat), halı dokuma (Guba-Gonaqkend, Khachmaz, Gusar), tahıl, süt ürünleri 

(Khachmaz, Shabran) ve balık işleme (Khudat) üretimine dayanmaktadır.  Ağır sanayi, 

Haçmaz'ın metal hurda işlemesi ve Siyaza'nın petrol ve gaz üretimi tarafından organize edildi. 

Bu bölge elverişli bir ulaşım-coğrafi konumda yer almaktadır. Bu bölgeden geçen 

demiryolları, otoyollar, telekomünikasyon hatları, gaz ve su boru hatları cumhuriyetin önemli 

ulaşım ve ekonomik bağlantılarını oluşturmaktadır. 

Ülke demiryolunun toplam uzunluğu 123 km'dir. (%7,4) ekonomik bölgeye aittir. Bunların 62 

km'si Şabran ve Siyazan'da, 61 km'si ise Haçmaz idari bölgelerinde bulunmaktadır. Bölgeden 

geçen iletişim hatları cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlamaktadır. 

Bölgedeki karayollarının toplam uzunluğu 1883 km'dir. 2017 yılı göstergelerine göre 1 yılda 

bölgede karayolu ile yük taşımacılığı 4188 bin ton (bir yılda 128 bin ton artış), kargo cirosu 

ise 410,9 milyon oldu. ton km organize. Karayolu ile yolcu taşımacılığı 64.558 bin kişi oldu 

ve bu, son yılların istatistiklerine göre% 8-10'luk büyüme dinamiklerini temsil ediyor. 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesi. Turizmin ve doğal çevre üzerindeki etkisi 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesi, zengin doğal ve rekreasyonel kaynaklara sahiptir ve 

ülkenin en önemli tatil-sanatoryum bölgelerinden biridir. Guba-Khachmaz bölgesi dinlenme 

ve balneolojik olanaklara sahiptir.Siyazan ilçesinde bulunan Galaaltı maden suyu bir tatil 

bölgesidir, Nabran-Yalama cumhuriyetin turizm üssüdür. Bölgenin dağlık, bayırlık ve ovalık 

alt bölgeleri turizmin gelişmesi için geniş olanaklar sunmaktadır. 
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Şekil. 1. 2010-2017 yılları arasında Guba-Haçmaz ekonomik bölgesindeki otel ve otel tipi 

işletmelerdeki oda sayısı, birim. 

Gusar şehrine 30 km. Şahdağ Kış-Yaz Turizm Kompleksi'nin inşaatına 2009 yılında 

başlanmış ve 2012 yılında Büyük Kafkas sıradağlarının eteğinde kuzeyde bulunan Dağlık 

Alayan köyü arazisinde hizmete açılmıştır. Bu kompleks, zengin flora ve faunaya sahip ve 

bozulmamış bir ekolojik sisteme sahip olan Shahdağ Milli Parkı topraklarında yer almaktadır. 

Bu komplekste dağ kayağı yapmak, teleferik ve diğer altyapıların varlığı kış turizmi için geniş 

fırsatlar yaratmaktadır. Gelecekte bölgede 10'dan fazla otel, 160 kulübe, işçi evi, otopark ve 

diğer tesislerin inşa edilmesi planlanıyor. 

Guba-Haçmaz turizm rotasını seçen çok sayıda yerli ve yabancı turist, dağların kalbinde yer 

alan Kınalık köyüne gidiyor. Guba ilçesine bağlı Khinalig (yerel dilde "Ketiş" olarak anılır) 

köyü, Kafkas Arnavutluk'un kadim kabilelerinden biri olan ve dünyada eşi benzeri olmayan 

eşsiz bir dil konuşan Kınalıkların tarihi merkezidir. Deniz seviyesinden 2350 m. Yüksekte yer 

alan Kınalık, zengin etnografik değerlere sahip antik bir yerleşim yeridir. Köy, devlet tarihi-

mimari ve etnografik rezervi ilan edildi ve UNESCO listesine dahil edildi. 

Çeşitli turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla Khizi-Khachmaz, Guba, Gusar turizm ve 

rekreasyon bölgeleri oluşturulmuştur (Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 1 

Ağustos 2016 tarihli kararı). Karara göre Khizy, Siyazan, Şabran ve Haçmaz idari sınırları ile 

Gusar ilçesindeki Gusar idari bölgelerinde Khizi-Khachmaz, Guba ve Gusar turizm ve 

rekreasyon bölgeleri oluşturuldu. 

 
Tablo 1. Guba-Khachmaz ekonomik bölgesinin turizm göstergeleri 

  
2012 2013 2014 2015 2017 2019 

Otel ve otel tipi işletme 

sayısı, birim 100 101 103 110 97  98 

Tek kullanımlık kapasite, 

yer 8119 8703 9127 9691 9572 10162 

Yerleştirilen kişi sayısı, 

kişi 42262 32914 42060 58610 82998 149435 

Yerleşim alanı, bin 

metrekare 55,3 71,8 78,0 67,0 93,7 87,5 

Geceleme sayısı, kişi-gece 279439 194871 227364 195719 219552 311502 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kurumlarıyla mutabakata varılan Genel Kalkınma 

Planlarına göre bölgelerin alt yapılarının inşası, yatırımların cazibesi, turizm kümelerinin 

oluşturulması ve geliştirilmesi ile ilgili konuların çözülmesi gerekmektedir.  

Ekoloji 

Bilimsel ve teknik ilerleme, sanayileşme, turizmin sürdürülemez gelişimi, aşırı turist akışı, 

turist üslerinin etkili yerleşim eksikliği, turizm kültürünün eksikliği - doğal çevrenin 

bozulmasına neden olur. Turizmin olumsuz etkileri şunlardır: 

- arazi ve su tahsisi - mevcut tesislerin işletilmesi için su kullanımı, büyük miktarda arazi 

tüketen en çekici alanların yakınında altyapının konumu. 

- Peyzajın tükenmesi - Turistik alanların tıkanması, turistik kasabaların oluşması, turistik 

yerlerin çoğalması peyzajı bozar. 

- hava ve su kirliliği, arazi bozulması, bitkilerin yok edilmesi, hayvanlar alemine zarar 

verilmesi, turizmin rekreasyonel işlevinin azalması vb. 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesindeki hava kirliliğinin çoğu otomobil taşımacılığından 

kaynaklanıyor. 

 
Şekil 2. Guba-Khachmaz ekonomik bölgesindeki sabit kaynaklardan atmosfere kirleticilerin 

boşaltılması, bin ton. 

 

 
Şekil 3. Guba-Khachmaz ekonomik bölgesi için çevresel göstergeler, mlyn. kübik m. 
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Turizm endüstrisinin yüzde 10'unu kapsayan çevre turizmi hızla gelişiyor ve bu sektörün 

tamamındaki büyüme hızının iki katı. Dünya Yaban Hayatı Fonu'nun tanımına göre 

"Ekoturizm, doğayı korumayı amaçlayan doğa turizmidir." Yerel halkla etkileşime girerek 

yerel nüfus için daha iyi ekonomik koşullar yaratmak, ekoturizmin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Ekoturizmin amacının "kültürel ve doğal çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek", "doğa 

korumada ekonomik gelirin maksimum kullanımı" ve sürdürülebilirliği sağlamak için çevre 

eğitimini güçlendirme araçları geliştirmek olduğu belirtilmelidir. 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesi, ekoturizm için büyük bir potansiyele sahiptir. Guba-

Haçmaz ekonomik bölgesinde popüler rekreasyon alanlarının (dağlık alanlar, orman örtüleri, 

deniz kıyıları) bulunması ekoturizmin gelişmesi için uygun alanlardır. Turist operatörlerinin 

bölgedeki milli parklara eko turlar düzenlemesine rağmen, bu alan henüz geniş çapta 

gelişmemiştir. 

 

SONUÇ 

Ekoturizm, Guba-Haçmaz ekonomik bölgesinde yer alan turistlerin korunan doğal alanlara 

gezi ve ziyaretlerini organize eder, faaliyetlerini sağlar ve biyolojik çeşitliliği korur. Burada 

ekoturizm, çevre üzerindeki olumsuz etkisinin düşük olması nedeniyle özel olarak korunan 

doğal alanlarda doğal kaynakların verimli kullanılması deneyimi ile ayırt edilir. 

Guba-Khachmaz ekonomik bölgesindeki ekoturizm, yerel nüfusa belirli bir gelir getirmekte 

ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimini etkilemekte, aynı zamanda yerel toplulukların 

korunan alanlarda yaşamaya devam etmelerini ve geleneksel ekonomik faaliyetlerde 

bulunmalarını sağlamaktadır. doğanın kullanımı. Bu nedenle, burada ekoturizmin gelişmesi 

ekonomik olarak mümkündür. 

Guba-Haçmaz ekonomik bölgesinin tüm karşılaştırmalı özelliklerine ve analiz edilen 

verilerine dayanarak, aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir: 

1) yeni turizm biçimlerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi için, turistlerin, yerel sakinlerin, 

hükümetin, tur operatörlerinin, taşıyıcıların, otel sahiplerinin çıkarlarını dikkate alarak her 

düzeydeki çabaları birleştirmek gerekir; 

2) turizmin gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen doğa üzerindeki etki, doğal kaynakların 

korunmasına ve turistlerin rekreasyonunun iyileştirilmesine hizmet etmemektedir. Bu önemli 

sorunun aşılabilmesi için genel turizm kültürünün artırılması, mevzuat ve güvenlik 

önlemlerinin güçlendirilmesi, her bir turistik nesnenin yüklenmesine ilişkin bilimsel 

standartların hazırlanması ve ekolojik turizmin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Sonuç olarak, turizmin doğa üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, turistlerin, yerel halkın ve 

çevrenin çıkarlarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. Turizm, çevre ile etkileşim olmadan 

gelişemez ancak turizm gelişiminin yönetilmesi ve doğru bir planlama çalışması, olumsuz 

etkilerin azaltılmasını mümkün kılar. 
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ABSTRACT 

The article discusses various methods of teaching English as a foreign language in 

universities, as well as the problems that arise in this case. Currently, there are many methods 

for learning a foreign language in higher educational institutions. Each of the methods has 

certain features, some are more popular and in demand, some less. This article reviewed basic 

methods for studying English by students, modern methods of teaching English in higher 

educational institutions. In today's world, the English language enjoys a huge popularity, 

moreover, this language is the language of international communication throughout the world. 

Today, there are a huge number of methods for teaching English. In addition, new ones are 

regularly developed, so now every teacher can choose the most suitable method of work for 

himself. 

This article summarizes the domestic and foreign experience of teaching a foreign language in 

a multi-level group. The reasons for the emergence of heterogeneous groups common to 

different countries are revealed and the inevitability of their appearance is substantiated. The 

main content of the study is the recommendations of methodologists and practitioners of 

teaching foreign languages, who have developed many ways to solve problems associated 

with the different levels of students. The authors pay special attention to the methodology of 

work in a multi-level group of students studying a foreign language at a university, although 

until recently this methodology was mainly developed in the school education system.  

Keywords: second language, higher educational institutions, methodology, education system 

 

1. INTRODUCTION 

Globalization processes cover all spheres of human life. The study of foreign languages in 

modern society is becoming an inseparable component of the professional training of 

specialists of various profiles, and the successful solution of issues of professional growth and 

development largely depends on the quality of their language training and expansion of 

contacts with foreign partners. The success of training largely depends on the method of work 

of teacher of a foreign language, from his ability to use various modern methods in the 

context of solving specific educational problems. The methodology of teaching foreign 

languages is a system of knowledge about the regularities of the process of teaching a non-

native language and about ways to influence this process in order to optimize it. Teaching a 

foreign language in modern conditions requires the use of new approaches, since the 

educational process is increasingly shifting towards the independent work of students, which, 

in turn, requires the teacher to use new most effective methods and technologies that allow 

intensifying the processes of assimilation of new and systematization of already acquired 

knowledge. Today, a student should be able to acquire knowledge independently, applying it 

in practice, work with various types of information, analyzing and summarizing, and be able 

to think critically. The methodology of teaching a foreign language reveals and substantiates 

the patterns of teaching a foreign language. The system of teaching a foreign language is 

based on the provisions of the universal connection and interdependence of the phenomena of 
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reality, the integrity of the continuously developing world and the systemic reflection of our 

knowledge about it. The integrity of the system is ensured by the diverse links between its 

elements and their interaction during the functioning of the system. With regard to teaching 

foreign languages, it is advisable to consider the concept of a system at two levels: 

 at the level of the most significant phenomena and processes that determine the initial 

provisions of the methodology of teaching foreign languages; 

 at the level of the pedagogical process, that is, the activities of the teacher and 

students, mediated by the educational complex, which determines the final result - a 

certain degree of learning. 

2.METHODOLOGY 

One of the most important applied aspects of linguistics is the methodology of teaching 

foreign languages, which today has become a testing ground for theoretical research and 

practical applications. If we trace the history of the methodology of teaching foreign 

languages over the past century, it becomes obvious that this is far from a frozen system. The 

transition from one method to another is not carried out spontaneously. There are many 

factors that determine the dynamics of development of the dominant methods of teaching 

foreign languages. They can be grouped according to the parameter objectivity and 

subjectivity. Objective factors include political, scientific, cultural, social, etc. A significant 

subjective factor can be called sympathy on the part of both trainees and teachers for teaching 

practice, for the appropriate method. The level of development of the ideas of related sciences 

- pedagogy, psychology and, especially, linguistics - has a decisive influence on the 

development of methodological concepts. Moreover, the development of methodological 

thought over the past century makes it possible to trace how a change in the linguistic 

paradigm determined the need for a transition to a new method. In modern methodology, just 

like many years ago, the problem of finding and choosing the most effective and rational 

methods of teaching foreign languages that meet modern learning conditions and meet the 

requirements of modern education standards is still relevant and unresolved. Over time, not 

only the goals of teaching a foreign language have changed, but also the requirements for 

proficiency in it. An active methodological search for more fruitful ideas contributed to the 

development of communicative learning and modern methodological concepts of teaching 

foreign languages. At present, communication-oriented methods, which are based on 

communication and creativity of students, play a decisive role. At this stage of development 

of the methodology of teaching English, communication-oriented concepts. The most popular 

among them are communicative, project, intensive and activity methods. Currently, intensive 

teaching of foreign languages is implemented in various developing, emerging and existing 

methodological systems. This due to the variety of specific goals of teaching a foreign 

language to a different contingent of students, as well as a variety of learning conditions. 

Motivation in learning a foreign language is an internal driving force that makes a person 

spend time and effort on learning a foreign language. Foreign languages are becoming one of 

the main factors of both socio-economic and general cultural progress of society. The content 

of teaching foreign languages is understood as a category that pedagogically interprets the 

goal of teaching foreign languages. Since the goal is a multidimensional education, the 

content cannot be single-component.  

The goals of teaching a foreign language are an important methodological category. The 

starting point in determining the strategic goal of education is the social order of society in 

relation to the younger generation. Nevertheless, despite the large number of similarities, it is 

impossible not to notice the differences in the methods and techniques of teaching a foreign 

language, the content of classes depending on the goals and planned levels of language 

proficiency, as well as on the characteristics of the student body and learning conditions. In 

particular, foreign language education for almost the entire twentieth century consisted of a 
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quality possession of the subject. Then there was a turn from grammar-translation methods to 

the problem of practical mastery of a foreign language. However, the very concept of 

practical knowledge of a foreign language was clarified and was concretized depending on the 

level of development of the methodology and the goals of teaching the subject related to it, it 

was understood: 

 mastery of speech within certain limits; 

 the formation of skills and abilities to understand the thoughts of other people and 

expressing one's thoughts (orally and in writing); 

 development of speech skills in all types of speech activity; 

 learning to communicate in a foreign language in the unity of all its functions: 

cognitive, regulatory, value-oriented, etiquette. 

Such dynamics of the development of the interpretation of the goal of teaching a foreign 

language reflects the essence of the development of methodology as a science and related 

areas of scientific knowledge. In fact, when choosing a teaching method, one should not be 

guided only by one's own preferences, but, first of all, it is necessary to focus on the age, 

abilities, interests and psychological characteristics of the trainees. Focusing on them, the 

teacher will be able to choose the most appropriate and effective method. Knowledge of a 

foreign language is considered as an integral component of the training of specialists and is of 

a professionally oriented, applied nature. There is no single point of view on the problem of 

goal-setting among methodologists. The learning process is very voluminous and 

multifaceted. It is hard to imagine that all principles can be relevant for the whole process. 

Under the principles of training, it is customary to consider the main provisions that determine 

the nature of the learning process, which are formed on the basis of the chosen direction and 

corresponding to this direction approaches. Clearly formulated learning principles will help 

decide how and what learning content to select, what materials and techniques to use. Foreign 

methodologists note the importance of linguistic, psychological and didactic factors in 

teaching a foreign language, however, the concept of "principle of learning" is not a basic 

category of foreign methodology and is currently rarely found in publications, probably due to 

the fact that the term itself suggests the dominant role of the teacher in the educational 

process, which is rejected by modern methodists. Both in domestic and foreign methods, there 

is no consensus on the classification of the principles of education. In the domestic 

methodology, many of the concepts described above are considered within the framework of 

the linguistic or psychological foundations of education and are not are considered principles, 

since the term "principle" is most often applied to the didactic and methodological 

foundations of education. In the methodology of teaching foreign languages, the method is 

considered to be the way to achieve the goal, but it is used to designate paths of different 

scale. A method is a fundamental direction in teaching foreign languages, characterized by 

certain goals, content and principles of teaching. The main attention was paid to the study of 

grammatical rules as a necessary means in mastering a foreign language, and above all 

reading. When teaching by the direct method, the main goal was the development of practical 

skills to use a foreign language: understand it, speak it, as well as read and write.  

3.FINDINGS AND DISCUSSION 

Depending on whether a foreign language is considered as a means of everyday or 

professional communication, as a means of obtaining information from foreign sources in a 

particular specialty, or as a means of opening access to the cultural heritage of the country of 

the language being studied, the volume and depth of acquired knowledge is determined. The 

formation of the culturological, as well as the linguistic, component of the language 

competence of students is associated with the study of a number of disciplines: the history of 

language, stylistics, lexicology, and literature. It should be noted that knowledge of both the 

cultural and literary traditions of Great Britain and the United States should distinguish the 
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university level of English language proficiency from the simple ability to read, write and 

speak English. It is literature that teaches us to understand idioms, proverbs, sayings, national 

realities. In other words, without familiarity with linguistic means in their literary context, the 

only theoretical knowledge of lexical units and grammatical rules is depreciated to a certain 

extent. Of particular importance is the study of an authentic literary text, which aims to reveal 

the content of linguistic, historical, cultural, literary realities, without knowledge of which it is 

impossible to adequately perceive the content and understand the meaning of textual material. 

In addition, the study of the history of literature in Great Britain and the United States allows 

students to compare and analyze the linguo-stylistic features of the British and American 

variants of the English language at different stages of its development.  

Over the past decades, English has taken the place of the world language, without which it is 

impossible to imagine many areas of human life, including the Global Network - the Internet. 

Therefore, in all educational institutions, both in a secondary general education school and in 

a higher educational institution, two or more foreign languages are taught in accordance with 

the curricula. Being a rather laborious process, teaching two or more languages requires a 

foreign language teacher to have a different attitude and approach to the learning process. The 

similarities and differences in the phonetic, lexical and grammatical systems of the languages 

studied in parallel not only help students to better understand and assimilate the studied 

linguistic phenomena and processes, but also contribute to the development of linguistic 

conjecture, broadening their horizons and increasing motivation. Comparative study of two 

foreign languages is also useful for a deeper understanding of linguistic phenomena and 

processes occurring in the Russian and native languages of students. Comparison of the 

studied languages for didactic purposes allows the teacher to identify the difficulties 

associated with the peculiarities of languages of different systems and find ways to overcome 

the difficulties. In addition, for students of a second or third foreign language, such a teaching 

aid is required, which would be based on the results of a comparative analysis, and take into 

account the differences and similarities of the languages being studied, which should be 

reflected in the system of exercises and the presentation of the material. The assimilation of a 

foreign language by students does not occur spontaneously, but as the assimilation of their 

native language, but is carried out in an organized manner, in three stages - preschool 

education (kindergarten), school education (junior, middle and senior general education 

schools) and higher educational institution. Unlike the native language, a foreign language 

represents a certain social, cultural and cognitive reality for students, with which students do 

not have the opportunity to constantly contact. One of the main requirements of the 

methodology has always been the creation of natural situations for foreign language 

communication in various ways in the classroom. However, at present, widely using 

multimedia and technical teaching aids, the teacher has the opportunity to create an authentic 

language environment in foreign language classes. When learning a foreign language, there is 

such a phenomenon as transposition. Transposition is a positive transfer of knowledge, skills 

and abilities of students in their native language to the target language, and the use of existing 

linguistic experience in the course of foreign language classes, while not causing violations of 

its norms in the target language. Mastering several foreign languages is not an isolated 

process, but an interconnected and interdependent simultaneous learning of languages, based 

on the results of a comparative analysis of languages and on the linguistic experience of 

students.  

With changes in the definition of the goals of teaching a foreign language, there are changes 

in the system of teacher training and organization of foreign language education in the 

institutional educational environment. Recently, new educational standards, new curricula and 

programs have been developed to consolidate the modern communicative goal, and 

interactive textbooks and methods for teaching foreign languages have been introduced. 
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Currently, there are many methods for learning a foreign language in higher educational 

institutions. Each of the methods has certain features, some are more popular and in demand, 

some less. In today's world, the English language enjoys a huge popularity, moreover, this 

language is the language of international communication, it is known all over the world. 

Today, there are a huge number of methods for teaching English. In addition, new ones are 

regularly developed, so now every teacher can choose the most suitable method of work for 

himself. Currently, when teaching a foreign language in higher educational institutions, 

classical methods are most often used. They are the following: 

 Direct method 

 Grammar-translation teaching method 

 Audiovisual and audiolingual methods 

 Communicative method 

Teaching a second foreign language takes place in a shorter format than teaching the first 

foreign language, it is necessary to intensify and optimize the educational process to achieve 

the goals and objectives of this discipline. This becomes possible due to the activation of 

cognitive activity in the process of teaching a second foreign language. At all stages of 

teaching English as a second foreign language, there is a linguistic and cultural aspect, which 

is fertile ground for the formation of cognitive and communicative activity of students. A 

variety of types of training sessions, novelty and constant updating of educational materials, 

the use of relevant and authentic video and audio materials, articles, texts, etc., are designed to 

maintain a constant interest in the discipline, stimulate students' professional and cognitive 

independence in studying the material, and also increase the motivation for studying 

language. In modern conditions, the activation of cognitive activity creates a need for 

knowledge among students, helps to master the techniques of independent research, analysis 

and presentation of material, which are so necessary for future professional activities.  

Modern technologies help to bring the learner and native speakers together at any time and, if 

necessary, provide additional practice. Information in any format can be stored on a computer 

hard drive and then used either in its original form, or can be adapted or supplemented with 

materials in a different format. Information and communication technologies help to 

strengthen the role of students in the educational process. Learning becomes more 

individualized and conscious, there is no dependence on one source of information. Using the 

virtual library, students learn to analyze different sources of information and draw 

conclusions. Technology creates an environment in which there is certain knowledge. And 

this knowledge can be obtained, applied and tested in practice. The advantages provided by 

the introduction of Internet technologies in the process of teaching students to perceive and 

understand foreign speech by ear are obvious. Usage information and communication 

technologies in teaching a foreign language allows you to create optimal conditions for the 

simultaneous formation of foreign language communicative and information types of 

competencies. But the most important thing is that the teacher ceases to be the only source of 

information, and the student turns from a recipient into an active participant in the educational 

process. Currently, many higher educational institutions prefer the use of modern technologies 

and Internet resources when teaching a foreign language. A good example of this is Odlar 

Yurdu University, where teachers actively use modern technology in classrooms in all 

subjects.  

4.CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

At present, the demand for a foreign language in the modern world is obvious to everyone. 

Today's youth is focused on life in the open globalized socio-political space, which increases 

the understanding of the importance of learning foreign languages in order to feel at ease in a 

multilingual environment, justifies the growing need to educate young people in 

understanding the unity, openness of the world, tolerance, interest in the language and culture 
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of other peoples and respect for them. On the one hand, language is seen as a tool-the ability 

to convey ideas and information. On the other hand, it should be considered as an important 

part intellectual development of human perception and expression, a component of 

professional competence in as a basis for multilingual competition in the labor market because 

it is a multidisciplinary phenomenon, which connects people, society and national culture. 

Therefore, the leading task after obtaining an average higher education, on the one hand, is 

the teaching of a foreign language in a professional direction, and, on the other hand, on the 

other hand, the development and improvement of the competence of students in the field of a 

foreign language, real growth of their knowledge. Especially important is an excellent 

knowledge of English as the language of international communication. Currently, teachers 

have to reconsider their approaches to teaching and upbringing, not only at the level of school 

education, but also when working with students of higher educational institutions. They face 

the difficult task of constantly searching for new methods and approaches in teaching English. 

The task of teaching is to form positive motivation in teaching the language. An equally 

important factor in language learning is the correct selection of educational material. The goal 

of teaching a foreign language is the development of foreign language communicative 

competence. By it we mean not only knowledge of vocabulary and grammar, but also their 

correct use depending on the situation, taking into account verbal and non-verbal means, as 

well as the socio-cultural component. Well-chosen material strengthens the motivation of 

students, arouses interest, need, stimulates the mental activity of students. It should be noted 

the role of authentic materials in the study of English. Working with them increases 

communicative-cognitive motivation, forms regional and intercultural competence, ensures 

the creation of an atmosphere of real English proficiency, causes students to need 

communication, exchange of opinions, makes the learning process more efficient. When 

teaching English, the effectiveness of the modular approach should be noted. The modular 

content of teaching English provides the flexibility of programs, the variability of language 

preparation, active forms and methods of teaching, and the activation of independent work. 

The focus of the teacher is the need to form in the trainees the ways and means of developing 

mental independence necessary for mastering the corresponding aspect of the language, 

taking into account many social, pedagogical, psychological, psycholinguistic, linguistic, and 

methodological factors of learning. Independent work reflects the content and procedural 

aspects of cognitive activity and is characterized by the presence of a cognitive task of various 

levels of problematicity. 
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ÖZET 

Kültürel öğelerini yeni nesile aktarmada en önemli araçlardan biri eğitimdir ve eğitim 

toplumsal kimlik, benlik ve değerlerin aktarılmasında ve süreklilik kazandırılmasında önemli 

bir işlev görmektedir. Günümüz eğitim programlarına bakıldığında adalet, dostluk, dürüstlük, 

sabır, saygı ve sevgi gibi birçok değerin öğretim programlarına entegre edildiği bu değerlerin 

farklı kademe ve sınıf düzeyindeki öğrenenlere kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Öğretim programlarında ne kadar iyi şekilde ele alınsa da değerlerin aktarılmasında asıl görev 

öğretmenlere düşmektedir ve öğretimenlerin değerleri kazandırmaya yönelik bilgi, beceri ve 

yaklaşımları başarının ölçütü olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu çalışmada 

ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin değerler öğretimine ilişkin 

yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda nitel araştırma desenlerinden 

fenomenoloji (olgu bilim) yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Diyarbakır ili 

merkez ilçelerine bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan 10 tarih öğretmeni ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, nitel analiz yöntemlerinden 

betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi neticesinde tarih öğretmenlerinin 

özellikle insan ve insan haklarının uygulanabilmesinin gereği olarak, tarihine ve kültürüne 

sahip çıkmak adına değerler eğitiminin tarih derslerinde yapılması gerektiği görüşünde 

oldukları belirlenmiştir. Ayrıca tarih öğretmenlerinin değerler öğretimi yaparken çoğunlukla 

doğrudan öğretim yaklaşımını benimsedikleri ve öğrencileri değerlendirirken de gözlem 

tekniğinden yararlandıkları belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: tarih eğitimi, öğretmen, değerler eğitimi, değerler yaklaşımı 

 

 

HISTORY TEACHERS’ APPROACHES TO TEACHING OF VALUES 

 

ABSTRACT 

One of the vital means of transferring cultural elements to the upcoming generation is 

education, and education plays a key role in the transmission and continuity of social identity, 

self and values. Today many values such as justice, friendship, honesty, patience, respect and 

love are integrated into the curricula taught at schools and these values are transmitted to 

learners at different levels and grades. No matter how well they are handled in the curricula, 

the main task falls to the teachers in transferring the values, and the knowledge, skills and 

approaches of the teachers towards gaining the values are accepted as the criteria of success. 

From this point of view, this study aimed to examine the approaches of history teachers 

working in secondary education institutions towards teaching values. In this context, 

phenomenology (phenomenology), one of the qualitative research designs, was used. Within 

the scope of the study, semi-structured interviews were conducted with 10 history teachers 
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working in secondary schools located in the central districts of Diyarbakır. The data obtained 

were analyzed with the descriptive analysis technique, one of the qualitative analysis 

methods. As a result of the analysis, it was determined that history teachers were of the 

opinion that values education is a must in order to protect their history and culture, especially 

as a requirement for the implementation of human and human rights. In addition, it has been 

determined that history teachers mostly adopt the direct teaching approach while teaching 

values and they use the observation technique while assessing and evaluating the students. 

Keywords: history education, teachers, values education, approaches to values. 

 

GİRİŞ 

Değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü bir şeyin değdiği karşılık kıymet 

demektir (TDK, 2022). Literatürel bağlamda ise değer kavramı belirli bir toplumun üzerinde 

hemfikir olduğu ve o toplumun yaşam kalitesi ve refah düzeyini arttırmaya yönelik 

oluşturulmuş kurallar ve standartlar olarak tanımlanmaktadır (Ulusoy & Arslan, 2014). 

Değerler işlev olarak ise bir toplumu oluşturan insanların olay ve olguları iyi-kötü veya güzel-

çirkin gibi değerlendirmesine ve böylece insan ve toplum yaşamını düzenlemesine yardımcı 

olur (Süer, 2022).  

Değerler, insanlık tarihi adar eski bir geçmişe sahiptir ve Aristoteles, Sokrates ve Mevlana 

gibi büyük düşünürlerin görüşlerinde yer bulmuştur (Ekinci, 2021). Günümüzde ise 

küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği bireyselleşme ve yozlaşma 

sorunlarına karşı değerler eğitimi vermek önemli bir çözüm yolu olarak görülmektedir (Ulak 

vd., 2022). Kültür ve değerlerini yeni yetişen nesile aktararak toplumsal kimlik ve benliklerini 

yaşatmaya çalışan toplumlar değerler eğitimini toplumsal sürekliliği sağlamanın bir aracı 

olarak görmektedirler (Demircioğlu & Demircioğlu, 2014). Bu yüzden okullarda okutulan 

çeşitli derslere ait öğretim programlarına değerler eğitimi entegre edilmektedir. Bugün 

öğretim programlarına bakıldığında Sosyal bilgiler, Türkçe, İngilizce, Tarih gibi birçok derse 

ait programların değerleri benimsemiş ve bu değerlere sahip yetkinlikte bireyler yetiştirmek 

adına değerlere ilişkin konu, tema ve etkinlikler içererek hazırlandığı görülmektedir 

(Ortaöğretim Tarih Dersi Öğretim Programı, 2018). Bu dersler arasında özellikle Tarih dersi, 

birey ve toplumla ilgili değerler, entelektüel, kültürel, politik, mesleki, ahlaki, milli ve 

evrensel değerler gibi değer sınırlamaları içinde yer alan birçok değer grubun öğretilmesine 

imkân tanıdığından (Tokdemir & Artan, 2012) değerler öğretimi için önemli bir ders olarak 

görülmektedir. 

Tarih öğretim programında özellikle adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk, vatanseverlik yardımseverlik gibi değerlerin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır 

(Keskin, 2015). Bu değerlerin kazandırılması içinde gezi- gözlem, drama, rol oynama, hikaye 

ve tartışma yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir (Demircioğlu, 2015). Bu bakımdan 

programda yer alan değer kazanımları doğrultusunda öğretim programlarının bir bütün olarak 

ele alınması uygun yaklaşım ve yöntemlerle öğrencilere kazandırılması gerekmektedir. Bu 

yüzden öğretmenlerin öğrenenlere uygun ve doğru değerler eğitimi yaklaşımları ile okul 

içinde ve dışında değerleri pratiğe dönüştürmeleri için uygun ve etkili fırsatlar sağlanması 

gerekmektedir (Özdemir, 2017). Bu görüşten hareketle bu çalışmada ortaöğretim 

kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin öğretim programlarındaki değerler eğitimine 

yönelik yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki 

srulara yanıt aranmaktadır: 

1. Tarih öğretmenlerinin tarih dersinde değerler eğitimine yer verilmesinin önemine 

ilişkin gerekçeleri nelerdir? 

2. Tarih öğretmenlerinin tarih dersinde değerler öğretimi yapabilmek adına 

benimsedikleri yaklaşım ve yöntemler nelerdir? 
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3. Tarih öğretmenlerinin tarih dersinde değerler öğretimin yaparken benimsedikleri 

ölçme ve deeğrlendirme yaklaşımları nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin eğitim-öğretim sürecinde 

değerler öğretimine ilişkin yaklaşımlarının incelendiği bu çalışmada nitel araştırma 

desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) yaklaşımı kullanılmıştır. Fenomenoloji, felsefi ve 

psikolojik bakışları temele alan, gerçek bir olgu ve olayı bireysel bakış ve deneyimlerle 

açıklayan nitel araştırma yöntemidir (Ersoy,2017). Araştırmada çalışma grubu olarak 

Diyarbakır ili merkez ilçelerine bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve uygun 

örnekleme yöntemi ile seçilen 10 tarih öğretmeni belirlenmiştir. Çalışma grubuna ilişkin 

betimsel özellikler Tablo 1. de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Betimsel Özellikler 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Kıdem Mezun Olduğu 

Üniversite 

Eğitim Düzeyi 

TÖ1 Kadın 49 23        İstanbul Üniversitesi  Lisans 

TÖ2 Erkek 37 4        Dicle Üniversitesi Lisans 

TÖ3 Erkek 45 22        Dicle Üniversitesi            Lisans 

TÖ4     Erkek 50 27        Dicle Üniversitesi            Lisans 

TÖ5 Kadın 49 25        Dicle Üniversitesi Lisans 

TÖ6 Kadın 46 16        Uludağ Üniversitesi Lisans 

TÖ7 Erkek 59 25        Dicle Üniversitesi            Lisans 

TÖ8 Kadın 40 9        Dicle Üniversitesi            Lisansüstü 

TÖ9 Kadın 28 4        Dicle Üniversitesi            Lisansüstü 

TÖ10 Erkek 32 6        Dicle Üniversitesi            Lisans 

 

Tablo 1’e bakıldığında, çalışmaya katılan Tarih öğretmenlerinin çoğunlukla Dicle 

Üniversitesi lisans mezunu oldukları, kadın-erkek dağılımın dengeli olduğu görülmektedir. 

Yine çalışma grubundaki öğretmenlerin 28-59 yaş aralığında ve 4-27 yıl mesleki deneyime 

sahip olarak yaş ve kıdem değişkenleri bağlamında çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. 

Bu çalışmada tarih öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşme sürecinde araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 3 uzman görüşüne sunularak 

revize edilen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan 

görüşme formu, ilgili literatür kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra kavramsal çerçeveye 

uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın iç geçerliğini sağlamak için ilgili literatürde 

yapılan çalışmalar incelenmiştir. Dış geçerliği sağlamak için araştırmaya dahil edilen çalışma 

grubu hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir (Miles, Huberman & Saldana, 2014). İç güvenilirliği 

artırmak için araştırmada, araştırma soruları sade ve anlaşılır bir şekilde ifade edilirken dış 

güvenilirliğin (nesnellik) sağlanması için, araştırma sırasında gerçekleştirilen tüm aşamalar 

(veri toplama aracının geliştirilmesi, veri toplama süreci ve veri analizi) ayrıntılı olarak ifade 

edilmiştir. Elde edilen veriler, bir nitel veri analiz yöntemi olan betimsel analiz tekniğiyle 

çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecindeki 

değerler öğretimine ilişkin yaklaşımlarının incelendiği bu çalışmada veriler analiz edilip elde 

edilen bulgular araştırma soruları dâhilinde sunulmuştur.  

Tarih Dersinde Değerler Eğitimine Yer Verilmesinin Önemi 
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Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecinde değerler 

öğretiminin önemine ilişkin görüşlerinin 5 tema altında toplandığı görülmüştür. Buna göre 

tarih öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda oluşturulan temalar Şekil 1. de sunulmuştur.  

 

 
Şekil 1. Tarih öğretmenlerinin değerler öğretiminin önemine yönelik görüşleri nezdinde 

oluşturulan temalar 

 

Tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecinde özellikle insan ve insan haklarının 

uygulanabilmesinin gereği olarak, tarihine ve kültürüne sahip çıkmak adına, insani ilişkilerin 

düzenlenmesine yardımcı olmak, bireylerin ödev ile sorumluluklarını yerine getirmek ve mili 

ve manevi bütünlüğün sağlanabilmesi adına değerler öğretiminin mutlak suretle yapılması 

gerektiğine ilişkin görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Bu tema altında oluşturulan öğretmen 

görüşleri şu şekildedir: 

Evrensel İnsan Haklarını da kapsaması ve insan olmanın gereği olarak gördüğüm için 

değerler eğitimi önem arz ermektedir[TÖ1]. 

Değerler tarihimiz ve kültür ve kültürümüzün özüdür. Değerlerine çıkmayan bir 

toplumlar yarına güvenle bakamaz, geçmişi olmayan geleceği olmaz [TÖ3]. 

Tarihi karakterlerin bize kazandırdığı değerleri biz de yeni nesle öğretmeliyiz. Yeni 

neslin değerler örf adet, gelenek görenekten habersiz büyüyorlar bu görevi biz öğretmenler 

öğretmeliyiz [TÖ8]. 

Tarih Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecindeki Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları 
Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecindeki 

değerler eğitimine yönelik öğrenme-öğretme yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin 2 tema altında 

toplandığı görülmüştür. Buna göre tarih öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda oluşturulan 

temalar Şekil 2. de sunulmuştur. 
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Şekil 2. Tarih öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecindeki öğrenme-öğretme yaklaşımlarına 

ilişkin oluşturulan temalar 

 

Tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecinde değerler eğitiminin sosyal öğrenme ve 

doğrudan öğretim (telkin) yoluyla öğretim yöntemlerini kullandıklarına ilişkin görüş 

bildirdikleri görülmektedir. Bu yaklaşımlara göre tarih öğretmenleri değerler öğretiminde 

sosyal öğrenme yöntemiyle model alıp örnek değerleri taklit edebilmesi için öğretmenlerin iyi 

birer rol model olarak değerleri öğrencilere kazandırmaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Bunun 

yanı sıra tarih öğretmenleri, örnek olay ve durumlar üzerinden, kitap, belgesel, film analizleri 

yaparak, tarihteki büyük düşünür ve yöneticilerin biyografilerini inceleyerek veya sınıf içinde 

drama, rol oynama ve tartışma etkinlikleri düzenleyerek doğrudan öğretim (telkin) yöntemini 

değer öğretimi sürecinde kullandıkları görülmektedir. Bu tema altında oluşturulan öğretmen 

görüşleri şu şekildedir: 

Geçmişten gelen ve insanı insan yapan değerlerimizi tarihimizden örnek olay vererek 

bunu değerlendirerek empati yöntemi kullanarak tarihi bir olay veya hikaye anlatırım [TÖ3]. 

Telkin yoluyla kendi davranışlarımızla örnek olarak, rol oynama, drama yöntemi 

kullanılabilir. Konu ile ilgili video izletme, videoyu yorumlama, değerlendirme yapılır [TÖ5]. 

Konu ile ilgili geçmişte yaşanmış, olay, hikayeleri okuyup okutup hikaye sonunda 

empati yöntemini kullanırım. Örnek olay incelemesi yaparım [TÖ6]. 

Öncelikle kendimiz örnek olmalıyız. Sınıf içinde dışında arkadaşlarına, öğretmenlerine, 

ailesine nasıl davranması gerektiğini söyleyip bunu insani görev olarak devam etmeleri 

gerektiğini anlatmalıyız. Video, film, drama, rol oynama yöntemleri kullanılabilir [TÖ8]. 

Tarih Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Sürecindeki Ölçme ve Değerlendirme 

Yaklaşımları 
Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecindeki ölçme 

ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin 1 tema altında toplandığı görülmüştür. 

Buna göre tarih öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda oluşturulan temalar Şekil 3. de 

sunulmuştur.  
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Şekil 3. Tarih öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecindeki ölçme ve değerlendirme 

yaklaşımlarına ilişkin oluşturulan temalar 

Tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecinde değerler eğitimi sürecindeki ölçme ve 

değerlendirme yaklaşımlarına bakıldığında neredeyse tüm öğretmenlerin gözlem tekniğini 

kullandıkları belirlenmiştir. Tarih öğretmenlerinin değerler eğitimi sürecine ilişkin gözlem 

yaparken öğrencilerin sosyal ortamlardaki davranışlarını, öğretim sürecindeki hedef 

davranışlarını veya ödev ve sorumluluklarını yerine getirirken takındıkları tutum ve 

davranışları gözlemleyerek değerlendikleri belirlenmiştir. Bu tema altında oluşturulan 

öğretmen görüşleri şu şekildedir: 

Öğrencilerin davranışları üzerinde gözlemleyerek değerlendiriyorum. Verilen ödevleri, 

görevleri, performansları yapıp yapmadığını kontrol ediyorum [TÖ3]. 

Davranışları gözlemleyerek, öğretmenleri ve arkadaşları ile ilişkilerinde sergiledikleri 

tavır ve kullandıkları sözleri değerlendirerek [TÖ4]. 

Öğrenciye kazandırılması gereken hedef davranışları gözlemleyerek anlatılanları ne 

kadar içselleştirdiklerini gözlemleyerek sonuç almaya çalışıyorum [TÖ7]. 

SONUÇ 

Ortaöğretim kurumlarında görev yapan tarih öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecindeki 

değerler öğretimine ilişkin yaklaşımlarının incelendiği bu çalışmada elde edilen verilerin 

analizi neticesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecinde insan haklarının uygulanabilmesinin 

gereği olarak, tarihine ve kültürüne sahip çıkmak adına, insani ilişkilerin 

düzenlenmesine yardımcı olmak, bireylerin ödev ile sorumluluklarını yerine getirmek 

ve mili ve manevi bütünlüğün sağlanabilmesi adına değerler öğretiminin mutlak suretle 

yapılması gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. 

 Tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecinde değerler eğitiminin en çok doğrudan 

öğretim (telkin) yolu olmak üzere sosyal öğrenme öğretim yaklaşımlarını 

benimsedikleri belirlenmiştir. 

 Tarih öğretmenlerinin tarih öğretim sürecinde değerler eğitimine ilişkin ölçme ve 

değerlendirme yaparken de gözlem tekniğinden yararlandıkları belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

Benzoic acid (BA) (E210) and butylated hydroxytoluene (BHT) (E321) are synthetic 

additives added to pharmaceuticals, cosmetics and food products. BA and BHT are widely 

used chemicals, especially in the preparation of packaged foods, due to their ability to prevent 

the degradation of products caused by microscopic organisms and oxidation, respectively. 

With the demanding of people’s life style the increase in the consumption of such products 

causes these substances to be taken into the body intensively. Although there are many studies 

showing the negative effects of BA and BHT taken into the body on biological systems and 

human health such as causing cancer, asthma, changes in intestinal flora, and hyperactivity in 

children, there is a gap in the literature regarding the impacts of these molecules at the cellular 

level. The determination of the effects of BA and BHT on the thermotropic properties of cell 

membrane lipids is very crucial in terms of detailing their activities in biological systems and 

evaluating their safe use. However, the complex structure of the cell membrane makes it 

difficult to interpret the results when analyzing the data. In this case, simplified model 

membrane systems have been commonly used. With aiming to contribute to this issue, in the 

current study, the interactions of BA and BHT with multilamellar vesicles made up of 

phosphatidylcholine lipids, which are common in biological membran systems, were 

examined by Differential Scanning Calorimetry (DSC) technique. For this purpose, the effects 

of BA and BHT on the thermotropic properties of lipids such as pre-transition temperature, 

main phase transition temperature (Tm), main phase transition enthalpy (ΔH) and 

cooperativity parameter (CU) were investigated comparatively. According to the results 

obtained, it was determined that BA and BHT changed the thermotropic properties of lipids 

depending on the concentration. In particular, BA (1-10 mol%) and BHT (1-10 mol%) were 

found to abolish the pre-transiton peak of lipids. This finding might indicate that both 

additives specifically interact with the head groups and glycerol backbone of 

phosphatidylcholine lipids. In addition, with the addition BA, a prominent decrement (p≤ 

0.05) in Tm, ΔH and CU parameters, while BHT did not cause any statistically significant 

alteration at both concentrations (1-10 mol%). Based on this result, it can be interpreted that 

compared to BHT, BA diffuses more easily between the fatty acid tails of lipids and is 

localized there. Such behaviors of both BA and BHT can be related with their hydrophilic and 

hydrophobic properties, and molecular structures. As a result, with calorimetric measurements 

of in the present study, useful information could be obtained about the toxic concentrations of 

BA and BHT for biological systems and their location in the cell membrane system. 

Keywords: food additive, benzoic acid, butylhydroxytoluene, model membrane, lipid, 

differential scanning calorimetry 
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Introduction 

Food additives are substances that are not consumed as food alone are added in small 

quantities to improve food properties [1-2]. By using these, the shelf life of foods is not only 

extended, but also the loss of nutritional value that occurs during packaging, storage or 

transportation of the products is compensated [2-4]. Today, nutritional demands of people 

have increased the requirement of food additives, which in turn has become them one of the 

most important parts of food industry [2,5-6]. To date, there are more than 70,000 food 

additives worldwide [7]. 

Benzoic acid (BA) (E-210) (C7H5CO2H, 122.1 g/mol) (Figure 1A) is the oldest widely used 

food additive all over the world (Wu et al., 2021; Dehghan et al., 2018) [8-9]. This white 

compound is the simplest aromatic acid [10]. Besides naturally being in some plants, fungi, 

animal tissues and microorganisms [11], BA is synthetically synthesized by liquid phase 

oxidation of toluene [12]. It has antimicrobial, antibacterial and antifungal features, which 

have ability to intercept growth of many species of yeast, mold and bacteria in foods [13] by 

increasing toxic anions cell [14] and specifically inhibiting amino acid uptake into cells and 

some enzymes [15]. Butylated hydroxytoluene (BHT) (E321) (C15H24O, 220.35 g/mol) 

(Figure 1B) is a lipophilic compound. The synthesis of BHT involves the sulfuric acid-

catalyzed reaction of p-cresol (4-methylphenol) and isobutylene (2-methylpropene). It can 

also be prepared from 2,6-di-tert-butylphenol by hydroxymethylation followed by 

hydrogenolysis [16-17]. BHT acts as a synthetic analog of vitamin E that suppresses cellular 

autoxidation by converting peroxy radicals to hydroperoxides. By behaving as such free 

radical scavengers, free radical reactions are prevented [18].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Molecular structure of BA (left-A) and BHT (right-B). 

 

Both BA and BHT are widely added to foodstuffs such as fruit juices, salads, carbonated 

drinks, ice cream, margarine and cheese. They are also used in pharmaceutical, cosmetic and 

household cleaning products [19]. Although these compounds are accepted as safe by FDA 

and WHO [20-21], an association between intake of these additivities and certain health 

problems have been reported. For instance, BA has been shown to cause cancer [22], asthma 

[23], a decrease in calcium absorption [24] as well as hyperactivity in children and young 

people [25]. Moreover, BHT was found to be responsible for gastrointestinal tract problems 

[22], an increased risk of cancer [26], and premature aging [27]. For all these reasons, BA and 

BHT are recommended taking 5 mg per extra kg or adding 0.1% to foods by FDA and WHO 

[28]. Although BA and BHT can cause different health problems in humans, the mechanisms 

at the cellular level underlying such effects are not fully known. These chemicals must 

inevitably interact with membrane lipids to act inside the cell, which in turn structural and 

functional variations in the lipids occur. These changes are further reflected as altered 

thermotropic properties of lipids that can be determined by utilizing Differential scanning 

calorimetry (DSC) [29-31]. DSC provides sensitive information about the thermodynamical 
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properties of biological structures depending on temperature [30-33]. It measures 

thermotropic parameters of lipids such as phase transition temperature and enthalpy. Thus, the 

interaction profile of the foreign molecule under interest with lipids can be determined [30, 

34].  

In the present study, the effects of BA and BHT on thermotropic properties 

phosphatidylcholine lipids commonly found in cell membrane were investigated on a 

simplified model membrane system, multilamellar vesicles (MLVs). For this purpose, the 

alterations in phase transition curve, phase transition enthalpy (ΔH), cooperativity (CU) and 

order parameter (ΔS), pre-main transition temperatures (Tp-Tm) of the lipids were examined 

in the presence of BA and BHT by using DSC in a concentration dependent-manner.  

Material and Methods 

Chemicals 

BA, BHT and dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) were purchased from Sigma (Sigma 

Chemical Co, St Louis, Mo, USA).  

Preparation of MLVs 

For the preparation of MLVs the earlier reports were followed [30-31]. Briefly, 2 mg of 

DPPC lipid was dissolved in chloroform. Then, chloroform was removed with the help of 

nitrogen 

flow and desiccated vacuum to obtain lipid film. The films were re-suspended in phosphate 

buffer and the solution were vortexed for 30 min at about 60°C which is above the main phase 

transition temperature (Tm) of DPPC lipids. To prepare BA and BHT (1-10 mol%) containing 

MLVs, the appropriate amount of the chemicals was taken from a stock solution, in which BA 

and BHT was dissolved in ethanol, and then DPPC in chloroform was added onto it. The 

solvents were again evaporated by a stream of nitrogen, and MLVs were prepared as 

described above. 

DSC Studies 

Each MLV suspension was first placed in standard aluminum DSC pan. Then, the sample was 

examined by a Shimadzu DSC-60 Calorimeter (Shimadzu Corporation, Tokyo, Japan). 

During 

analysis, each sample was scanned between 30°C-55°C at a rate of 0.5°C/min. All samples 

were analyzed three times to guarantee the reproducibility of lipid transitions. Only heating 

curves are presented. Data analysis were performed using TA 60 software provided by 

Shimadzu (Shimadzu Corporation, Tokyo, Japan). For thermogram analysis, temperature 

values of pre-transition (Tp), main transition (Tm), transition enthalpy (ΔH), order (ΔS) and 

cooperativity (CU) parameters were evaluated.  

Statistical Analysis 

To compare numeric data of the parameters of the samples degree of statistical difference was 

assessed by One Way Analysis of Variance (ANOVA) using SPSS Statistics 19.0 program 

(IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0. Armonk, NY: IBM Corp). Differences 

were accepted as significant when p<0.05. 

 

Results 

In the present study, the effects of BA and BHT (1-10 mol%) on DPPC MLVs were examined 

by DSC with monitoring thermotropic parameters.  

The resultant thermograms of DPPC MLVs in the absence and presence of BA and 

BHT are shown in Figure 2.  
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Figure 2. The thermograms of pure DPPC MLVs and DPPC MLVs with 1-10 mol% of BA 

and BHT in 30-50 
o
C. 

 

As indicated the figure, two exothermic transition peaks were observed in 30–55
o
C 

temperature range for DPPC MLVs. In pure DPPC MLVs thermogram, the first curve is 

called pre-transition peak attributes to the transition of lamellar gel to rippled phase. This 

transition exhibits transition of choline and polar head groups of DPPC lipids. The other large 

peak is called the main transition peak, and it is the sign of transition from gel phase to liquid-

crystalline phase corresponding to fatty acid chains of DPPC lipids. In Figure 2, Tp and Tm 

values of pure DPPC MLVs were obtained as 35.2 and 41.2 
o
C, respectively, which are in 

consistent with the literature [31,35]. Figure 2 shows that the presence of BA and BHT at 1–

10 mol% concentration led to elimination of ripple phase peak. Table 1 indicates Tp, Tm, ΔH, 

CU and ΔS numeric values of all samples.  

 

Table 1. Termotropic parameters of DPPC MLVs in the absence and the presence of BA and 

BHT at 1-10 mol%. The statistical significance is denoted as *. 

 Tp  (
o
C) Tm (

o
C) ΔH (m/J) CU ΔS 

DPPC 35.2±0.40 41.29±0.36 92.04±2.55 63.64±0.59* 2.23±0.17* 

DPPC + 1 mol% BA - 40.18±0.27* 64.73±4.99* 30.73±6.18** 1.61±0.08* 

DPPC + 10 mol% BA - 41.03±0.19* 55.06±3.17* 35.76±4.02** 1.34±0.45* 

DPPC + 1 mol% BHT - 41.11±1.36 58.92±5.54* 49.48±2.97* 1.43±0.22* 

DPPC + 10 mol% BHT - 41.77±0.99 60.32±2.07* 44.35±3.22* 1.44±0.29* 

 

As illustrated in the table, incorporation of both BA and BHT was obtained to change all 

monitored thermotropic parameters in comparison to pure DPPC MLVs. Both 1-10 mol% of 

BA significantly (p<0.05) lowered Tm, ΔH, ΔS and CU. In particular, when comparing two 

concentrations of BA, 1 mol% of BA decreased more Tm and CU values than that of 10 

mol% of BA. With the addition of 10 mol% of BA led to higher decrement of ΔH and ΔS, but 

a slight increase of the effect of 1 mol% of BA on Tm and CU parameters. In comparison to 
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DPPC MLVs, BHT (1-10 mol%) generally led to a decrease in the parameters, but as an only 

exception Tm value was elevated in the presence of 10 mol% of BHT. Unlike the impacts of 

BA there was no prominent difference between two doses of BHT. In addition, its presence 

seems to be less effective than that of BA. 

Discussion 

Within the scope of the study, considering complexity of cell membrane that may cause 

interpretation of the results focusing the interaction of BA and BHT with lipids DPPC 

containing MLVs were used to mimic real membrane systems. Similar approaches have been 

extensively performed in the literature [30-33,36].  

It is expected that both BA and BHT incorporate into DPPC lipids because of having 

considerably lower molecular weight and the partition coefficient (log P) parameters. In 

particular, log P values at pH 7.4 of BA and BHT are 1.9 and 5.3, respectively [37,38]. 

Taking these chemical features of BA and BHT into consideration they are expected to show 

different behavior during incorporation into DPPC lipids reflected as affecting thermotropic 

parameters of DPPC in a different manner.  

Calorimetric measurements revealed that the pre-transition peak is eliminated with the 

addition of BA and BHT to DPPC MLVs, indicating perturbation of ripple phase. The 

possible explanation for this is that since pre-transition is mainly resulted from periodic 

ripples on bilayer surface, it is very sensitive to location of foreign subtances in 

hydrophilic/polar parts (head groups) of lipids. Thus, when hydration level of head groups 

alters with the effect of any other chemicals, ripple formation is accompanied by size 

mismatch created by polar part of lipids [39]. Thus, this is reflected as extreme broadening of 

the pre-transition peak, which cannot be measured in heat capacity. Taking this into 

consideration, observed disappearance of pre-transition with the presence of BA and BHT 

may reveal the interaction of BA and BHT with head groups and glycerol backbones [30,39]. 

Supporting of this, hydrogen bonding donor and acceptor number of BA (1 and 2) and BHT 

(1 and 1) due to both having O-H groups, their solubility in water at 25 
o
C 3.44 g/L for BA 

[37], 1.1 g/L for BHT [38] and relatively high topological polar surface area of BA and BHT 

is 37.3 A
2
 and 20.2 A

2
, respectively

 
may suggest that they are both capable of creating 

hydrogen bondings with carbonyl esters and phosphate groups of head groups as well as 

accumulating at the surface of DPPC bilayer [40]. The hydrogen bonding can possibly occur 

in between the C=O and PO2
- 
groups of DPPC lipids and either with OH groups of BA and 

BHT or water molecules rather than lipids each other. Similar findings has been also 

previously reported for pentylenetetrazole [31], and some specific anesthetics [41]. 

The effects of BA and BHT on pre-transition may be also resulted from their partition into 

hydrocarbon chains of DPPC lipids, which can be observed as some alterations in Tm, ΔH, 

CU and ΔS values [42]. Upon analysis of thermograms, the most prominently change is the 

broadening of main transition curve of DPPC MLVs, accompanied by reduced heat capacity 

with the addition of both BA and BHT (Figure 2-3). A reduction in peak height of main 

transition is also assigned to lower degree of ΔH as well as CU, which represent a decrease in 

the number of molecules that undergo transition simultaneously [31,42]. Moreover, except for 

10 mol% of BHT the other caused to decline Tm value. This may mean also suggest that there 

is an increase in ΔS [35,36]. Here, it is worth mentioning that if there is an increment in ΔS 

parameter, CU value is expected to be higher value at the same time [43]. However, in our 

case, whilst ΔS was increased, CU was declined in the presence of BA and BHT in both 

concentrations, as well. In detail, according to the equation of Tm = ΔH/ ΔS [43], the 

parameter of Tm is not only inversely proportional to ΔS, but also directly proportional to the 

ΔH. Thus, an increment in order parameter of DPPC lipids under the effects of BA and BHT 

may not mean that they transit from gel to liquid crystalline phase at the same time, which 

was also obtained by lower degree of CU.  
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When the increasing effect of 10 mol% BHT on Tm is evaluated, there is an increment in ΔS, 

but a decrement in ΔH (Table 1). This slight increase in Tm may be resulted from biphasic 

phase behavior of BHT that may be attributed to concentration dependent action of BHT [44]. 

This can be explained by the interaction of BHT at two different level. Indeed, 1 mol% of 

BHT preferentially locates into hydrophobic part of DPPC lipids, which in turn decreases this 

parameter. At the second interaction, with the addition of 10 mol% might lead to stabilization 

of DPPC bilayer. Such phenomenon can be also explained as being partly due to the shielding 

of phospholipid head groups of lipids [30-32]. In addition, BHT at 10 mol% concentration 

might cause blockage impact, which result in being not subject to the phase transition of 

DPPC lipids as the temperature elevates [35]. 

Our all findings suggested that both BA and BHT have ability to disturb gel to liquid 

crystalline phase transition of DPPC lipids. In other words, an increasing amount of DPPC 

lipids in MLVs form is prevented from such transition [45]. This may indicate a favored 

localization of BA and BHT in the zone C1–C8 atoms of the acyl chains of DPPC molecules 

by perturbing weak forces such van der Waals and hydrophobic interactions between fatty 

acyl chains, and thereby a loss of bilayer organization [35,45]. However, it should be stated 

that although BA and BHT had similar effects on thermotropic parameters in general, the 

impacts of BA on these parameters was more significant than that of BHT. This is obviously 

resulted from chemical differences between BA and BHT. As mentioned above hydrophilic 

profile of BA such as higher hydrogen bonding groups, water solubility and polar surface area 

allows it to interact with DPPC lipids more efficiently, especially with polar part of lipids. On 

the other hand, when compared to BA hydrophobic character of BHT at higher level provides 

it diffuse more easily into acyl chains of DPPC lipids, which in turn affect more thermotropic 

parameters. But, BHT itself has higher molecular weight and total molecular area, which 

make it difficult to interact with lipids.     

All findings of the present study revealed that both BA and BHT at low concentrations have 

ability to interact with DPPC lipids monitored by altered thermotropic parameters. Besides 

such effects of BA and BHT, they can also have indirect effect on both peripheral and integral 

membrane proteins [46-47]. Indeed, membrane proteins show highly contact with head groups 

and fatty acyl chains of membrane lipids, in which they are embedded, through electrostatic 

interactions, hydrogen bonding, van der Walls and hydrophobic matching. As found in this 

work, the possible localization of BA and BHT into DPPC bilayer obtained from the changes 

in thermotropic properties may further indicate their impact on interactions of 

phosphatidylcholine lipids with apolar and polar residues of membrane proteins in biological 

membrane systems. In detail, the elimination of pre-transition of DPPC molecules in the 

presence of BA and BHT lipids attributed to their interaction with glycerol backbone and 

head groups of the lipids may propose that they are capable of changing 

conformation/structure of peripheral membrane proteins, relatively their function. Similarly, 

the incorporation of these chemicals into hydrophobic zone of lipid bilayer may also indicate 

their potential to change transmembrane segments of integral proteins [47-49]. 

 

Conclusion 

In the present study, with aiming to get information about the interaction profile of BA and 

BHT with biological membrane lipids the effects of these food additives on thermotropic 

properties of DPPC lipids were investigated in a concentration-dependent manner. The data 

suggested that both BA and BHT can incorporate into DPPC MLVs and alter their 

thermotropic properties. The affinity of BA and BHT to hydrophilic and hydrophobic regions 

of DPPC molecules was found to be highly associated with their chemical properties. The 

results of the current study should be considered as contributing factors to clarify the action 

mechanisms of BA and BHT on real/biological membrane systems, related with their cellular 
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and physiological outcomes. However, as a future study, the effects of BA and BHT in a 

wider range of concentrations on isolated lipids from specific animal tissue should be 

performed in order to better understand their actions on biological systems.  
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ÖZET  

Dünyanın herhangi bir noktasında meydana gelen olaylar küresel ağlar neticesinde bütün 

ülkelerde yankı bulabilmektedir. Kıtalar arası bilgi paylaşımına imkan tanıyan bu teknolojik 

gelişme aynı zamanda çeşitli yargıların da dünya geneline yayılmasına neden olmaktadır. 

Enformasyon akışına hakim ve kitle iletişim araçlarını denetim altında tutan egemen ulusların 

kendi kültürel değer yargılarını ve inançlarını tüm dünya geneline yayması teknolojinin 

egemen küresel enformasyon servisi yapmasında etkili olmaktadır.  Bu imkanlar dünya çapına 

yayılan bir imajın da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Biz ve ötekiler ayrımının 

hissedildiği içerikler ortaya çıkmaktadır. Özellikle oryantalist imajların yayılarak dijital 

içeriklerle ötekileştirme, kötüleme ve belli imajları yayma eğilimi stereotipleşmeyi 

beraberinde getirmektedir. Özellikle oryantalist imajların yayılarak dijital içeriklerle 

ötekileştirme, kötüleme ve belli imajları yayma eğilimi stereotipleşmeyi beraberinde 

getirmektedir. Egemen kültürler oluşturdukları içerikler aracılığı ile dünya genelinde Batının 

gözündeki geri kalmış, küçümsenmiş Doğu imgesini yerleştirerek bir önyargı ve nefret 

oluşturmaktadır. Kitle iletişim araçları ile üretilen içeriklerde yer alan, aşağılanan Doğulu 

imgesi tüm dünyaya yayıldığında aynı algı küresel bir hale gelmektedir. Dolayısıyla 

Müslüman ve Doğulu toplumlar için geliştirilen barbar, kirli, lüks ve şatafat düşkünü insan 

imajı negatif bir yargı gelişmesine sebep olmaktadır. Bu yargı yayımı yalnızca televizyon 

içeriklerinde değil dizi, film, haber, dergi, müzik, karikatür gibi bütün dijital yayınlar 

aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. Özellikle bu imajlar karikatür gibi mizah amacıyla 

hazırlanan medya içeriklerine yerleştirildiğinde “şaka amacı taşıdığı için” eleştirilme özelliği 

azalmaktadır.   Ancak pek çok dile getirilemeyen aşağılama, küçümseme, hakaret içerikli 

düşünce karikatürler aracılığıyla ‘mizah’ amacıyla kolayca yayılmaktadır. Bu karikatür 

dergileri çok sayıda kullanıcı tarafından takip edilmekte ve beğenilmektedir. Dolayısıyla öteki 

Doğu ve Doğulu kadın imajının yayılmasında aktif rol bulundurmaktadır. 

Bu çalışma sosyal medyada yayılan dijital karikatürler aracılığıyla dünyaya yayılmaya 

çalışılan Doğulu Müslüman kadın imajını Charlie Hebdo Dergisi Instagram içerikleri 

üzerinden göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelemektedir. Dergi özellikle Müslümanları 

ve peygamberleri hedef alan çizimlerinden ve Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’a hakaret davasıyla yeniden gündeme gelmesinden dolayı seçilmiştir. 

Göstergebilimsel analizde Barthes'in düz anlam,  yan anlam yöntemi kullanılarak Charlie 

Hebdo dergisinin resmi Instagram hesabı üzerinden takipçilerine sunduğu Doğulu kadın 

algısının açığa çıkarılması hedeflenmiştir. Charlie Hebdo Dergisi resmi Instagram hesabında 

646 adet içerik paylaşılmıştır. Bu içeriklerden 9’unda doğulu Müslüman kadın ögesine 
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rastlanmıştır. İçerikler aracılığıyla Müslüman doğulu kadınlar baskı altında, mutsuz, çirkin, 

rüküş, cahil gibi niteliklerle çizilerek aşağılanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Oryantalizm, Karikatür, Kadın, Müslüman, Dijitalleşme, Sosyal Medya 

 

 

ORIENTALIST MUSLIM WOMAN IMAGE IN DIGITALIZED CARTOONS 

 

 

SUMMARY 

Events occurring in any part of the world can resonate in all countries as a result of global 

networks. This technological development, which enables the sharing of information between 

continents, also causes the spread of various jurisdictions around the world. The spread of 

their own cultural values and beliefs by the dominant nations, which dominate the information 

flow and control the mass media, is effective in making technology a dominant global 

information service. These possibilities also lead to the emergence of an image that spreads 

around the world. Contents emerge where the distinction between us and others is felt. In 

particular, the spread of orientalist images and the tendency to marginalize, denigrate and 

spread certain images with digital content brings stereotyping. In particular, the spread of 

orientalist images and the tendency to marginalize, denigrate and spread certain images with 

digital content brings stereotyping. Dominant cultures create prejudice and hatred by placing 

the image of the underdeveloped and despised East in the eyes of the West throughout the 

world through the contents they create. The same perception becomes global when the 

humiliated oriental image in the contents produced by mass media spreads all over the world. 

Therefore, the image of a barbarian, dirty, luxurious and ostentatious person developed for 

Muslim and Eastern societies causes a negative judgment to develop. This judgment can be 

broadcast not only in television content, but also through all digital publications such as TV 

series, movies, news, magazines, music and cartoons. Especially when these images are 

placed in media contents prepared for humor such as cartoons, the feature of being criticized 

for "having the purpose of joke" decreases. However, many unspoken thoughts of 

humiliation, disdain and insults are easily spread through cartoons for the purpose of 'humor'. 

These cartoon magazines are followed and liked by many users. Therefore, she has an active 

role in spreading the image of the other East and the Eastern woman. 

This study examines the image of an Eastern Muslim woman, which is tried to spread to the 

world through digital cartoons spread on social media, with the semiotic analysis method 

through the contents of Charlie Hebdo magazine Instagram. The magazine was chosen 

especially because of its drawings targeting Muslims and prophets, and its re-emergence in 

the case of insulting President Recep Tayyip Erdoğan in June 2022. In the semiotic analysis, it 

is aimed to reveal the perception of the Eastern woman, which is presented to its followers on 

the official Instagram account of Charlie Hebdo magazine, by using the denotation and 

connotation method of Barthes. 646 pieces of content were shared on the official Instagram 

account of Charlie Hebdo magazine. In 9 of these contents, an oriental Muslim woman 

element was found. Through the content, Muslim oriental women have been humiliated by 

being portrayed under pressure, unhappy, ugly, scruffy, ignorant. 

Keywords: Orientalism, Caricature, Woman, Muslim, Digitalization, Social Media 

 

GİRİŞ 

Oryantalizm bugün tüm dünyada yankı bulan ve küresel bir hale gelmesi için türlü stratejilerin 

barındığı bir alandır. Bu alan doğu ve batıyı birbirinden farklı olarak tanımlarken ayrıca doğu 

ve doğu medeniyetinin Batı karşısında küçük görülmesine neden olmaktadır. Bezci ve 

Çitfçi’ye göre (2012), küresel çapta enformasyon akışı sağlayan dijital teknolojiler dünyada 
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var olan görüşü yaymayı amaçlarken ayrıca oluşturulan stereotipleri de içerikler dahilinde 

topluma sunmaktadır. Bu sayede kitle iletişim araçlarının izler, okur ve kullanıcı kesimleri 

edindikleri enformasyonlar aracılığıyla küresel ideolojiyi algılamaya başlamaktadır. Jhon’a 

göre (2000), sinema, radyo, dergiler aracılığıyla sunulan popüler kültür ürünleri bu bağlamda 

yalnızca eğlendirme işlevi taşımazken belirli ideolojilerin de aktif yayılmasına imkan 

tanımaktadır. 

Medya araçları doğulu imgesinin yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayede 

standartlaşış kalıp yargılar tüm dünyaya empoze edilmektedir. Böylece aşağılanan ve 

küçümsenen doğulu erkekler barbar, kirli, lüks ve şatafat düşkünü insan imajı  oluştururken 

kadınlar din ve erkek egemenliği altında ezilen hak ve hürriyetlerden yoksun, kendine ait 

seçimleri olmayan ikincil konum ve  çok eşliliğin  bir parçası olarak nitelendirilmektedir 

(Bilici, 2011,s. 13). 

Bu çalışma karikatürler aracılığıyla dünyaya yayılmaya çalışılan doğulu Müslüman kadın 

imajını Charlie Hebdo Dergisi Instagram içerikleri üzerinden göstergebilimsel analiz yöntemi 

ile incelemektedir.  

1. ORYANTALİZM 

Temelde “Doğu bilimi” anlamına gelen oryantalizm 19. yy’ da ortaya çıkmıştır. Batılılar 

tarafından dil, din, ırk ve gelenek bakımından incelenmeye değer farklılaşmış ve öteki olarak 

nitelendirilen doğu toplumu; batı tarafından yeniden tanımlanarak gerçeği yansıtmayan bir 

görünüm kazanmıştır (Çaycı, 2015, s.249). Bu görünüm Batı zihninde yer alan Doğu imgesini 

yaymak amacıyla “batı gözünden bir doğu” inşa etmiştir. 1312 yılında gerçekleşen Viyana 

Konsili oryantalizm kavramını şekillendirerek doğu ve batı toplumlarını yeniden 

tanımlamıştır. Oryantalizm kavramını büyük oranda inceleyen Edward Said bu kavramı “doğu 

için saptamalar gerçekleştirerek bu saptamaların meşrulaşmasını sağlamak, onu kolayca 

yönetmek için batı karşısında küçük düşürmek, batıyı doğuya karşı egemen kılmak, ondaki 

gücü Batı için kullanmak” şeklinde tanımlamaktadır (Said, 1978, s.111). Batılılar tarafından 

yapılan bu tanımlama öncelikli olarak coğrafi ortaya çıkmış olmasına karşın zamanla 

ideolojik bir nefret kavramına dönüşmüştür.  Batı modern gün gibi aydınlıkken doğu geri 

kalmış, çağ dışı bir nitelikle despot, terörist gibi sıfatlarla yargılanmıştır. 2000’li yılların 

başında yaşanan İkiz Kuleler saldırısı ve Ortadoğu coğrafyasında meydana gelen Arap Baharı 

süreçleri de oryantalist düşüncenin dünya çapına yayılmasında ve oryantalizm ögesinin 

ilerleyerek İslamofobi haline dönüşmesine neden oluştur. Böylece İslam ve Müslümanlara 

karşı bir düşmanlık ortaya çıkmış var olan önyargının giderek arttığı görülmüştür (Akal ve 

Nişancı, 2015, s.9).  

1.1.Oryantalizmde Doğulu Müslüman Kadın Temsili 

Oryantalizm çerçevesinde her doğulu birey aşağıladığı gibi kadınlara özgü nitelikler de 

belirlenerek dünya çapına yayılmıştır. Pek çok kaynak üzerinde doğulu Müslüman kadın 

tasviri çıplaklık, harem, şehvet ve lüks düşkünü şeklinde gelişmiştir. Oryantalist imaj 

edebiyat, bilim, kültür ve sanat gibi alanlar aracılığıyla tüm dünyaya yayılmıştır. Özellikle 

resim sanatında yer alan pek çok sanat eseri doğulu kadınları bir harem içerisinde çıplak 

olarak ele almaktadır (Güçsav, 2012, s. 62). Bu resimlerin Venüs Geleneği çerçevesinde ele 

alınması resimlerin belirli kalıplarla dünyaya yayılasına neden olmuştur. Jean Dominique 

Ingres tarafından resmedilen 1814 yılında Büyük Odalık, 1842 yılında Köle ve Odalık, 1862 

yılında Türk Hamamı adını alan resim tabloları Venüs geleneğini en iyi yansıtan örnekler 

olmuştur.  19.yy oryantalist eserlerinde dans eden kadın, köle kadın, çöl, savaş, esir, baskıcı 

eş,  çok eşlilik, burka giyen geleneksel kıyafetli kadın imajları yaygın olarak yer almıştır  

Geleneksel renkli kıyafetler içerisinde enstrüman çalarken resmedilen kadınlar zaman zaman 

da lüks eşyalarla bezenmiş imajlarla yer almaktadır. Oyalar, tüy ve dantel tasvirleri kıyafet 

detaylarında özellikle belirtilmektedir. Geleneksel kıyafet ve yaşam şartları lüks resmedilen 

kadınlar genellikle Doğu toplumunda yer alan üst kesimi temsil etmektedir (Akkent, 1993, 
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s.7). Bu kıyafetlerin ortak noktası uzun ve vücudu kapatır biçimde tanımlanmış olmasıdır. 

Feracelerle betimlenen kadınların genel kıyafetleri bol ve vücut hatlarını belli etmeyecek 

şekildedir. Keyif ve sefa içerisinde yaşayan doğulu Müslüman kadınlar 2000’li yıllarda 

yaşanan ikiz kuleler saldırısı ve Arap Baharı süreçleri sebebiyle Doğulu kadın imgesini 

otoriter erkek egemenliğinde baskı altına alınmış ve burka giymiş olarak nitelendirilmektedir 

(Bilir, 2019, s.97). Burka giyen yalnızca gözleri açık olarak resmedilmektedir. Doğu 

toplumunun üst kesiminde yer almayan kadınlar genellikle İslami değerlerle çerçevelenmiş 

ögeler ile betimlenmektedir. 2000’li yıllar sonrasında resmedilen Doğulu kadın imgesinde 

Doğulu kadının karşısında yer alan kurtulmuş batılı kadın imajına belirgin şekilde 

rastlanmaktadır. Aynı zamanda Müslüman toplumlarda kadın erkek toplumsal rollerindeki 

farklılık belirgin ve kadın ikincil konumda tanımlanmaktadır Butler’ e göre (2016) bu 

kadınlar hukuksal, kültürel, ekonomik bağlamda Batılı kadının edindiği modern konumunun 

oldukça dışında yer almaktadır. Bu imaj gerek resim tablolarında gerekse karikatürlerde 

yoğun bulunmaktadır.  

1.1.1. Karikatürlerde Oryantalizm  

Karikatür mizah ögelerinin yazısız biçimi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle 

“doğayla ters düşen duygu düşünce ve anlayışın gülünç yanlarının ortaya çıkarılmasında 

abartılı resim sanatının kullanıldığı bir dalı” şeklinde tanımlanmaktadır. Arık’a göre (1998) 

karikatürler eğitmek, eğlendirmek, bir olay hakkında bilgi vermek ya da eleştiri yapmak 

amacıyla dillendirilen resimlerdir. Karikatür çabuk tüketilen ve evrensel olmak üzere iki farklı 

çeşit içermektedir.  

Evrensel karikatürler tüm dünyada izler, okur kitlesi edinerek farklı kültürden insanların da bu 

mizah şekline dâhil olmasını sağlamaktadır. Bu karikatürler farklı ideolojileri barındıran 

ögelere de zaman zaman ürettikleri içeriklerde yer verebilmektedir (Dokgöz, 2004, s.285). Bu 

ögeler içerisinde Batıyı temsil eden karikatür dergilerinde İslamofobi ve oryantalizm sıklıkla 

yer almaktadır. İslamofobik ve oryantalist imaj çerçeveleri mizah karikatürlerinde şaka ve 

eğlence temelinde yer verilerek dünyaya yayılmaktadır. Dolayısıyla batı gözünde yer alan 

modern dışı, saldırgan, barbar, cahil, lükse düşkün, cinsellik düşkünü, şehvetli doğulu imgesi 

karikatürlerde meşrulaştırılmaktadır. Karikatürlerle şekillendirilen doğulu ve Müslüman algısı 

hiçbir engellemeye rastlamadan dünya geneline rahatlıkla sunulmaktadır. Bu karikatürlerle 

yayılmak istenen algı da kolaylıkla oluşturulmaktadır. Oryantalist karikatürlerde Doğulu 

Müslüman erkek saldırgan, barbar, sakallı, kavuklu, cellabe adı verilen uzun kıyafeti giyinen, 

modernliğin dışında, akılcılıktan uzak, beceriksiz, sapkın, cinsellik düşkünü betimlemeler 

barındırmaktadır (Mutlu, 2019, s.294). Bu özellikler zaman zaman İslamofobi boyutuna 

ulaştığında terörist, katil, bombacı, kafa kesme adeti bulunan betimlemeler içermektedir. 

Karikatürler içerisinde oryantalist çerçevede resmedilen Doğulu ve Müslüman kadın imgesi 

genellikle burka giyim tarzı, çirkinlik, cehalet, hizmetçilik, çok eşlilik gibi betimlemeler 

içermektedir. Bu karikatürler doğulu ve Müslüman kadının modern batılı çizgisinden oldukça 

uzakta, kişisel özgürlük alanının bulunmadığı, erkek egemenliği altında ezilen sıfatlarla 

nitelendirmektedir (Okutan, 2013, s.35). Bu ögelerin yoğun görüldüğü evrensel karikatür 

dergilerinden biri Fransız karikatür dergisi olan Charlie Hebdo’dur. 

2.GÖSTERGEBİLİM KAVRAMI VE KÖKENİ  

1690’lı yıllarda Yunancadan türeyip “işaret - belirti” anlamına gelen “semi” kelimesi 

göstergebilim olarak çevrilmiştir. Bir bilim dalı haline geldiği zaman “semiology” adını alan 

göstergebilim işaretlerin mantıksal teorisini ortaya koyan bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. 

Türk Dil Kurumu da “semiyoloji” kelimesini göstergebilim olarak tanımlamaktadır 

(tdk.gov.tr, 2020). Fiske göstergebilimi “Göstergeler ve çalışma biçimlerinin araştırıldığı 

yönteme göstergebilim adı verilir” şeklinde tanımlamaktadır (Fiske, 2003,s.151).  

Göstergebilimin önemli temsilcilerinden Saussure ise göstergebilimi “Dilsel dizgelerin yanı 
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sıra dilsel olmayan gösterge dizgelerini de inceleyen bilim dalı olarak açıklamaktadır 

(Saussure,2014, s.35). 

Antik çağda Platon, kelimelerin evrensel ve objektif anlamlarının olduğunu belirtmiş 

göstergenin nedensizce oluştuğunu ortaya koymuştur. Aristo ise dilsel göstergeleri bir “araç” 

olarak tanımlayarak önemini vurgulamıştır. Orta Çağ’a gelindiğinde Bacon, “De Signis” 

(1267) isimli eserinde Üçlü bir göstergebilimsel model oluşturmuştur. Bu modelde gösterge, 

bu göstergenin gönderimi ve bunu yorumlayan kişi arasındaki bağıntıyı betimlemiştir 

(Parladır, 2006, s.78). 

Göstergebilim adını ilk kez John Locke  “Göstergeler Öğretisi” adını verdiği esrinde 1600’lü 

yılların ortasında kullanmaktadır. Kopenhag Okulu, Moskova Okulu, Prag Okulu, Tartu 

Okulu, Paris Okulu önde gelen göstergebilim okullarındandır. Göstergebilimi Avrupa 

kıtasında başlatan bilim insanı 20. yüzyılın başlarında Ferdinand de Saussure olmuştur. 

Göstergebilim’in temeli olan Yapısalcılık akımı, 1950’li yıllarda Roland Barthes ve Levi-

Strauss’un hazırladıkları çalışmalarıyla popüler olmaya başlamıştır (Rifat, 2005, s.14). 

Göstergebilimin doğru anlaşılabilmesi için içerisinden doğduğu Yapısalcılık Kuramı’nın 

incelenmesi gerekmektedir.  

Çağdaş göstergebilimin kökeni 20.yyda Ferdinand de Saussure’un Yapısalcılık Kuramı ile 

ortaya çıkmaktadır. Saussure’un “Genel Dilbilim Dersleri” adlı eseri Yapısalcılık konusunda 

önemli bir kaynaktır. Tahsin yücel yapısalcılığı “Bir açıklama değil, açıklama yöntemi 

olarak” tanımlamaktadır. Güngör’e göre (2016), Yapısalcılık düşünceye üçüncü bir düzen 

getirmektedir. Gerçek, hayal gücü ve sembollerden oluşan, imgeler ve kavramların 

sözcüklerle birleştiği bir yapının açığa çıkarılmasını sağlamaktadır. Yapısalcılık Kuramı, 

herhangi bir metni oluşturan bölümleri kendi oluşturduğu bütünlüklü anlam dizgesi içinde 

kabul etmektedir. Onun dışında kelimenin tarihi, sosyolojik, dilsel ve psikolojik 

etkilenmelerini dikkate almamaktadır. Yapısalcılık Kuramı iletişimi doğrusal olarak ele alan 

modellerin tersine iletişimi süreç değil anlam oluşumu olarak tanımlamaktadır. İletişim 

yapısalcılıkta göstergelerin ileti meydana getirmesine bağlı kalmaktadır Özçetin’e göre 

(2018), Yapısalcılık tüm gösterge sistemini incelerken göstergebilimden faydalanmakta ve 

yalnızca dilsel anlamın değil kültürel anlamın da ortaya konmasını sağlamaktadır. 

2.1.Roland Barthes  (1915 -1980)  

1915 - 1980 yılları arasında yaşayan Fransız felsefeci Roland Barthes gösterilenin, gösterence 

ortaya atılmış göstergelerden meydana geldiğini savunmaktadır. Barthes gösterenlerin anlatım 

düzlemi ve içerik düzlemi kavramlarını oluşturduğunu söylemektedir. Böylelikle biçim ve töz 

oluşmaktadır. Biçimi dilbilim harici bir farklı öncülle açıklamak imkânsızdır (Barthes,1979, 

s.26). Dilsel gösterge, göstergebilimsel göstergeye göre daha az niteliği açıklanamayandır. 

Barthes gösterileni tasarım, nesne ve bilinç çerçevesinden çıkararak anlamlandırma 

konumuna taşımaktadır.  Ona göre göstergenin önemli bir bileşeni de çevre faktörüdür. Bu 

faktör göstergeye değer anlamı yüklemektedir ( Dağtaş,1999,s. 350). 

Barthes göstergeleri anlamlandırmada düz anlam ve yan anlam ayrımı yapmaktadır (Barthes, 

2003, s.10- 20). Düz anlamda tekil gösterge dünyada tek bir varlığa atıf edilmektedir. Tikel 

gösterge ise özel bir grubu işaret etmektedir. Bu göstergeler sadece ilk anlamları neticesinde 

ifade edilmektedir.  Barthes (2000), iki anlam dizgesi arasındaki kaymayı birinci dizgeyi 

ikinciye bağlama olarak adlandırmakta ve buna Yananlamsal gösterge adını vermektedir. 

İkincil gösterilenler kendi içlerinde yeni bir anlam barındırmaktadır. Dolayısıyla gösterge düz 

ve direkt alınan anlamdan farklı anlamlar da içermektedir.  Yananlam dizgesi anlamlandırma 

dizgesi için ikinci bir dil dizgesi meydana getirmektedir. Bu dizge toplum tarafından 

oluşturulmaktadır. İkinci anlam kimi zaman açık kimi zaman ise örtülü bulunmaktadır. 

Yananlam dizgesinde ikinci dizgenin gösterenleri birinci dizgedeki göstergeler olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu dizge betimsel olduğunda bir üst dil oluşturmaktadır. Yananlam düzlemi 

ortak bir toplumun elinde şekillenmektedir (Barthes,86-95). 
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3.AMAÇ ve YÖNTEM  

Bu araştırmanın amacı karikatür dergilerinde yer alan kadın imajının oryantalist bakış açısı 

çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu sebeple araştırma örneklemi daha önce hazırladığı ve 

katliam yaşanmasına neden olduğu İslam karşıtı karikatürlerle bilinen Fransız dergisi Charllie 

Hebdo olarak belirlenmiştir. Dergide yer alan karikatürlerdeki doğulu Müslüman kadın 

imajının incelenmesi için araştırmada göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Charlie 

Hebdo dergisinin resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı doğulu Müslüman kadın teması 

bulunan karikatürler araştırmada incelenmiştir. Charlie Hebdo Dergisi resmi Instagram 

hesabında 646 adet içerik paylaşılmıştır. Bu içeriklerden 9’unda doğulu Müslüman kadın 

ögesine rastlanmıştır. 

 

3.1.Bulgular  

Görsel: 1 9.04.2018 

 

 
Düz Anlam: Burka giyen kadınlar. 

 

Yan Anlam: Karikatürde burka dışında başka bir kıyafet giyme özelliği bulunmayan, dini ve 

resmi otoritelerce yalnızca gözlerinin görünmesine izin verilen Doğulu Müslüman kadınlar 

resmedilmiştir. Bu kadınlar arasında dini otorite baskısının ötesinde davranarak gözlerinin 

görünmesini gözlükle engelleyen kadınlar da betimlenmektedir. Arkadaki duvarın pembe 

olması “kadın” temasını desteklerken siyah rengin dışında giyinmeyen doğulu Müslüman 

kadınlar kadın tanımlarının dışına itilmiştir. Ayrıca karikatürde yer alan kadın figürlerinin 

tamamı mutsuz olarak çizilmiştir. Pembe duvarın üzerine “Sokakta burkanın yanında mısın 

karşısında mısın?” sorusunu burka ile gerçekleşen tesettür şeklini tartışmaya açmıştır. 
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Görsel: 2 23.05.2018 

 
Düz Anlam: Gözlüklü, tesettürlü ve eliyle beğeni işareti yapan kadın. 

Yan Anlam: V. Sorbonne Üniversitesi Öğrenci Sendikası’nda 2018’de başkan seçilen Maryam 

Pougetoux başörtülü bir Müslüman olması gerekçesiyle provokasyon yaptığı iddiasına maruz 

kalmıştır. Bu sebeple dergiye konu olan karikatürde Porgetoux güzel kadın algısının dışında 

tanımlanabilecek büyüklükte bir ağız ile resmedilmiştir. Ayrıca ağızına yalnızca iki büyük diş 

kondurulmuş, “Beni Unef’e liderlik etmeye götürdüler” derken ağızından salyalar saçar vaziyette 

nitelendirilmiştir.  

Görsel: 3- 04.07.2019 

 

 
Düz Anlam: Giydiği burkası rüzgârda havalanan kadın.  

Yan Anlam: İstanbul’da yaşadığı betimlenen burkalı kadının kıyafeti rüzgarda 

havalandığında vücudunun göründüğü resmedilmiştir. Bu karikatürde kadının gözleri de 

görünmemektedir. Dolayısıyla İstanbul’da yaşayan kadınların dini otoritelerinin yoğun olduğu 

çıkarımı yapılmaktadır. Karikatürde yer alan doğulu Müslüman kadın imgesi vücut 

özelliklerinin güzel kadın betimlemesinden oldukça uzak olduğu görülmektedir. 
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Görsel: 4- 30.10.2019 

 

 
Düz Anlam: Art arda dizilerek hareket eden, burkalı, Doğulu, Müslüman kadınlar ve Fransa 

cumhurbaşkanı Macron. 

Yan Anlam: Karikatürde İslam Cumhuriyeti’nde ye alan burka giymiş,  içerisinde yer 

aldıkları durumdan mutsuz hareket halindeki Müslüman kadınlar resmedilmiştir. Ön planda 

ise mutlu yüz ifadesi ile “beni ilgilendirmez” yorumu yapan Fransa cumhurbaşkanı Macron’a 

yer verilmektedir. Bu doğrultuda hareket halinde olmalarından kadınların mutsuzluk duyduğu 

Fransa cumhurbaşkanı Macron’un ise bu durumu sevinçle karşıladığı çıkarımı 

yapılabilmektedir. 

 

Görsel: 5-01.09.2020 

 

 
Düz Anlam:  Beyaz cellabiye giyen adamın arkasında yer alan, burka giyen, Doğulu, 

Müslüman kadın. 

Yan Anlam: Karikatürde eliyle yemek yiyen gözleri görülmeyen bir adamın arkasına 

konumlandırılmış iki adet doğulu Müslüman kadına yer verilmiştir. Bu kadınlar adamın 

arkasında yer aldıkları için doğu toplumunda erkeğin her zaman ön planda yer aldığının 

tasviri yapılmaktadır. Adamın yemeği eliyle yemesi modern insan anlayışının dışına taşan 

doğulu Müslüman erkeği işaret etmektedir. Kadınların adamın arkasında yer alması ve 

adamın eliyle onları arka planda bırakması toplumunda çok eşliliğin bulunduğunu ve kadının 

baskılandığını ifade etmektedir. 
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Görsel: 6-06.01.2021 

 
Düz Anlam: İçerisinde bebeğe benzer bir yaratık bulunan çöp tenekesi önünde diz çöken 

doğulu Müslüman kadın ve erkek.  

  Yan Anlam: Çöp tenekesinin önünde konumlandırılan doğulu kadın ve erkek oryantalist 

bakış açısında yer ala kirli ve pasaklı doğulu imgesine işaret etmektedir. Geleneksel 

kıyafetlerle resmedilen kadın ve erkek figürlerinin maskeleri bulunmasına rağmen burunları 

açıkta kalmaktadır. Ayrıca bu figürlerin burunlarının çiziminde aşırıya kaçılmıştır. Doğulu 

Müslüman kadın karakterinin burun delikleri domuz hayvanının burnuyla özdeşleştirilmiştir. 

Diz çöken kadın ve adamın önüne yerleştirilen çöp tenekesinin içerisinde ise bebeğe benzer 

bir yaratık resmedilmiştir. 

Görsel:7- 20.02.2021 

 
Düz Anlam: Mavi Burka giyen, yalnızca gözleri görünen, inceleme yapan bilim insanı. 

Yan Anlam: Mavi burka ile şekillendirilmiş kadın bilim insanının yalnızca gözleri 

görünmektedir. Dolayısıyla Müslüman bir doğulu kadının bilim insanı dahi olsa modern bir 

Batılı kadın gibi giyinemeyeceği resmedilmiştir. Ayrıca karikatürde yer alan bilim insanının 

burnu da özellikle büyük çizilmiş ve genel güzel kadın algınının dışında bir görünüm 

verilmiştir. “İslamo- solculuğu ararken Covid’e karşı aşıyı keşfetti” yazan kırmızı zeminli 

beyaz yazı İslamda solculuğun bulunadığına işaret eden karikatür içerisinde bilim insanı 

konuşma balonunda “kocam çok sevinecek”  demiştir. Dolayısıyla bilim insanı da olsa bir 

“Müslüman doğulu kadının öncelikli amacı kocasını mutlu etmektir” benzeri nitelendirme 

ortaya çıkarılmaktadır.  
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Görsel:8- 24.08.2021 

 
Düz Anlam: Uçaktan inen Müslüman Afganistanlı göçmen kadınları karşılayan şiddet 

mağduru kadınlar. 

Yan Anlam: Yaşadıkları zorlu durumdan dolayı ülkelerinden göç eden Müslüman Afgan 

kadınları indikleri uçaktan sonra karşılaştıkları olayla şaşkın ve mutsuz olarak resmedilmiştir. 

Onları karşılayan kadınlar ise önceden şiddete maruz kalmış kadınlar olarak çizilmiştir. 

Dolayısıyla karikatürde Afgan kadınların göç ettikleri ülkeler de mutlu bir yaşam şartlarına 

erişmedikleri anlatılmaya çalışılmaktadır.  

 

Görsel: 9- 30.09.2021 

 
Düz Anlam: Koltukta uzanarak pipo eşliğinde kitap okuyan takkeli, sakallı adam; adamı 

kaldırarak koltuğun altını süpüren burkalı Müslüman kadın. 

Yan Anlam: Karikatürde yer alan doğulu tesettürlü kadın koltukta yatan adamı koltuğun 

altını süpürmek amacıyla kaldırmaktadır. Bu tasvir doğu toplumunda erkeklerin kadınlara ev 

işlerinde yardımcı olmadığına aksine zorluk çıkardığına işaret etmektedir. Ayrıca erkeğin 

baskısına maruz kalan kadın onun keyifli zamanına engel olmamıştır. Ev içerisinde dahi burka 

giyme geleneğini sürdüren doğulu Müslüman kadın karikatürde yalnızca gözleri açık olarak 

betimlenmiştir. Karikatürün üst kısmındaki sarı zeminde yer alan “orada erkekler kadınlara 

yer açmak için nasıl geri çekileceklerini biliyorlar” yazılarak Doğulu Müslüman kadınların ön 

planda olabileceği yegane alanın ev temizliği olduğu vurgulanmıştır. 
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SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde doğulu Müslüman kadını simgeleyen tüm 

figürler karikatürlerde burkalı, tesettürlü, mutsuz, çirkin ve mağdur olarak nitelendirilmiştir. 

Bu çizimler modern ve güzel kadın çizgisinin dışında tasvir edilmiş ve geri kalmış, çağ dışı 

doğulu Müslüman kadın algısı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca erkek otoritesi tarafından geri 

bırakılan kadın ve İslam dini içerisinde yer alan kadın değersizliği imgelerine işaret edilmiştir. 

Karikatürler bu doğrultuda Müslüman kadınları tek tip giyinen, erkek egemenliği ve din 

baskısı karşısında ezilen bir konuma yerleştirmiştir. Bu doğrultuda Müslüman doğulu kadınlar 

erkek egemenliği içerisinde çok eşliliğe de boyun eğmektedir. Karikatürlerde yer verilen bu 

betimlemeler tüm dünyada okur kitlesi bulunan dergide konumlanan bu algıların yayılmasına 

neden olmaktadır. Çizimlerin mizahi amaçla oluşturulması karikatürlerde yer alan algının 

meşrulaştırılmasına olanak tanımaktadır. Geri kalmış, çirkin, baskılanmış doğulu Müslüman 

kadın imgesi dünyaya yayılarak stereotipleştirilmektedir. Bu sebeple Müslüman doğulu 

kadınlar Batılı modern kadın çerçevesinin dışına itilerek aşağılanmaktadır. 
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ÖZET 

Model ve modelleme aynı ifadelermiş gibi görünselerde; farklı anlamları olan farklı 

terimlerdir. Model kavramı ürünü ifade ederken, modelleme bir süreci ifade eder. Model 

gerçek olanın sembollerle basit bir şekilde ifade edilmesidir. Modeller günlük yaşamımızda 

her durumda karşımıza çıkabilir. Modelleme, gerçek dünyadaki ve evrendeki var olan her 

şeyin temsillerini oluşturmak ve fikirlerin araştırılmasında kolaylık sağlamak için kullanılan 

bir dildir ve herhangi bir problem ya da sorunla ilgili bir şeyi inşa etme ya da yaratma 

sürecindeki bütün olayların temelinde yer alır. Aslında bir model, bir tür tanımlanabilir 

sistemin belirli bir görüşünü ya da fikrini ifade etmenin bir yoludur. Bir problemin çözümü 

için birden fazla matematiksel model ortaya konulabilir. Model, kelime anlamı olarak bir 

kişinin, bir olgunun veya önerilen bir yapının, tipik olarak orijinalinden daha küçük bir 

ölçekte üç boyutlu bir temsilidir. Bir diğer anlamı ise doğrudan gözlemlenemeyen bir şeyi 

(atom gibi) görselleştirmeye yardımcı olmak için kullanılan bir açıklama veya benzetme 

olarak bahsedilebilir. Kısaca özetlemek gerekirse model var olan ve anlaşılması güç ya da zor 

olan bir durumun daha kolay anlaşılması için kullanılan yöntemdir diyebiliriz. Bu çalışmada 

salgın hastalıklar ile bu hastalıkların insanlara ve ülkelere etkilerini incelemek adına 

oluşturulmuş olan matematik modellerden birisi olan Lojistik Matematik Modeli 

incelenmiştir. 2019 yılının aralık ayında Çin’den yayılmaya başlayan ve tüm dünyada kısa bir 

sürede görülmeye başlayan, küresel anlamda yaşamı önemli ölçüde etkileyen COVID-19 

hastalığının bu model ile matematiksel modellemesi ve sayısal çözümleri üzerinde 

durulmuştur. Bu bağlamda konuya ilişkin yayımlanmış olan çalışmalar incelenmiş, bu 

çalışmalarda elde edilen bulgular irdelenerek yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Hastalıkta 

yaşananlar, hastalık ve hastalığın gidişatı ile ilgili analizler yapılmış ve bu amaçla 

matematiksel modelleme kapsamında oluşturulan denklemlere ilişkin elde edilebileceği 

düşünülen sonuçlar üzerinde durulmuştur. Hastalığa ilişkin rakamlarla elde edilen sonuçların 

uyumluluğu gözlemlenmiş ve bu verilere ilişkin grafikler oluşturularak yorumlanmıştır. Bu 

grafiklerin yorumlarına bakılarak oluşturulan denklemlerin verileri ile sonuçlar arasındaki 

ilişki gözlemlenmiştir. Bu kapsamda verilerin doğrulanması ve analizlerinin yapılması 

maksadıyla MATLAB programında hazır Diferansiyel Denklem çözücülerinden 

faydalanılmıştır. Bir problemi çözmekten daha önemlisi eldeki problemi formüle etmektir 

yaklaşımından hareketle; biz de bu çalışmamızda matematik modelleri kullanarak var olan 

verileri kullanarak olası durumlar hakkında yapılabilecek yorumları inceledik. Yorumların 

doğrulanması noktasında ortaya konulan denklemlerin beklenen çözümleri ile sayısal verilerin 

çözümlemesi irdelenmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Diferansiyel Denklemler, Matematiksel Modelleme, 

MATLAB. 
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ABSTRACT 

Although model and modeling seem to be the same expressions; they are different terms with 

different meanings. While the concept of model refers to the product, modeling refers to a 

process. A model is a simple representation of what is real in symbols. Models can be 

encountered in every situation in our daily life. Modeling is a language used to create 

representations of everything that exists in the real world and in the universe, and to facilitate 

the search for ideas, and is at the root of all events in the process of constructing or creating 

something related to any problem or problem. In fact, a model is a way of expressing a 

particular view or idea of some kind of definable system. More than one mathematical model 

can be put forward to solve a problem. A model is literally a three-dimensional representation 

of a person, phenomenon, or proposed structure, typically at a smaller scale than the original. 

Another meaning can be mentioned as an explanation or analogy used to help visualize 

something that cannot be directly observed (such as an atom). To summarize briefly, we can 

say that a model is a method used to better understand an existing situation that is difficult or 

difficult to understand. In this study, the Logistics Mathematical Model, which is one of the 

mathematical models created to examine epidemics and the effects of these diseases on people 

and countries, has been examined. With this model, the mathematical modeling and numerical 

solutions of the COVID-19 disease, which started to spread from China in December 2019 

and started to be seen all over the world in a short time and affect life significantly in the 

global sense, were emphasized. In this context, published studies on the subject were 

examined, new approaches were put forward by examining the findings obtained in these 

studies. Analyzes were made about what happened in the disease, the disease and the course 

of the disease, and for this purpose, the results that were thought to be obtained regarding the 

equations created within the scope of mathematical modeling were emphasized. The 

compatibility of the results obtained with the figures related to the disease was observed and 

the graphs related to these data were interpreted and interpreted. The relationship between the 

data of the equations created by looking at the interpretations of these graphs and the results 

was observed. In this context, ready-made Differential Equation solvers were used in the 

MATLAB program in order to verify and analyze the data. Based on the approach of 

formulating the problem at hand, more important than solving a problem by making use of 

past mathematical knowledge or experience of reaching a solution by trying formulas; In this 

study, we examined the interpretations that can be made about possible situations by using 

existing data using mathematical models. At the point of confirming the comments, the 

expected solutions of the equations and the analysis of the numerical data were examined and 

the results were compared. 

Keywords: COVID-19, Differential Equations, Mathematical Modeling, MATLAB. 

 

GİRİŞ 

Hastalıkların salgın hale dönüşmesi tarih boyunca insanlığın başına gelen en büyük felaketler 

olarak insanlık için büyük sorunlar meydana getirmiş ve insan toplulukları üzerinde değişik, 

büyük hatta bazen de yıkıcı etkileri olmuştur. Bazen salgınlar, genellikle temizliğin hiç 

olmadığı, tek amacı öldürmek ve yok etmek olan savaşlarla birlikte anılan birer kelime 

olmuşlar ve de aslında savaşların sonuçlarını belirleyen en önemli olaylar haline gelmişlerdir. 

Savaş sırasında bir anda ortaya çıkan ve yayılan salgın hastalıklardan ötürü ölen insan sayısı 

savaş esnasında mermilerle ölen insan sayısından çok daha fazla olmuştur. 

Epidemi, belli bir coğrafi bölgede görülen ve o bölgede yaşayanları etkileyerek salgına 

dönüşen hastalıklara verilen genel tanımlamadır. Pandemi ise daha geniş bir coğrafi alanda 

görülen yani kıta gibi çok geniş bir bölgede görülen ve toplumların yaşantısını derinden 

etkileyen salgınların genel tanımlamalarıdır (Tekin, 2021). 
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Enfeksiyonun canlıya direk veya bir ara geçiş vasıtasıyla bulaşması sonucunda oluşan 

hastalıkların istemeden dahi olsa yayılarak birçok bireyi hasta etmesine salgın hastalık 

diyebiliriz. Tüm anlamına gelen pan ve insanlar anlamına gelen demos kelimelerinin 

birleşmesiyle pandemi kavramı terim olarak Yunancadan dünya dillerine girmiştir. Genel 

anlamıyla pandemi; çok geniş bir alanda, hatta bazen tüm dünyada yayılan ve tüm insanları 

bir şekilde etkileyerek yaşamın içinde değişikliklere sebep olarak bizlere kendini 

göstermektedir. 

Eski devirlerde yaşanmış salgın hastalıkları incelemek ve yorumlamak önümüzdeki 

zamanlarda yaşanması muhtemel olan salgın hastalıklarla daha etkili mücadele edebilmek 

adına hazır olmamızı sağlayacaktır. Canlıdan canlıya bulaşarak etkileyen bulaşıcı salgın 

hastalıklar, insanlığın var olduğu süre boyunca her açıdan toplum hayatını etkisi altına alarak 

genellikle negatif etkiler ortaya çıkarmıştır. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek salgın 

hastalıklarla eskiden yaşanmış hastalıkları inceleyerek ve sonuçlarını irdeleyerek mücadele 

edebileceğimiz gerçeği aşikârdır (Parıldar ve Dikici, 2020). 

Her salgında binler, yüzbinler, milyonlar ile kayıtlara geçen insan kayıpları görülmüştür. 

Ancak unutulmaması gereken en can alıcı nokta, yeryüzünde şimdiye kadar görülen hiçbir 

salgının nedensiz yere ortaya çıkmadığıdır. Bu salgın hastalıklar sadece enfeksiyona 

yakalanan hasta insanları değil, bütün insan popülasyonunu birçok açıdan etkilemişlerdir. 

Hatta insanlığı ve genel yaşam şeklini derinden etkilemişlerdir. Nasıl ki insanlık için modern 

teknolojinin gelişerek imkânsızlıkların birer birer ortadan kalkarak olanakları arttırmış olması 

ve hayatı kolaylaştırması, aynı şekilde mikroorganizmaların da bu modern olanaklardan 

yararlanması ihtimalini ortaya çıkarmış ve sonucunda, salgınlar eski tarihlerde görülen 

etkilerinden daha hızlı ve etkili tehlikeler durumuna gelmişlerdir. Korkulan bu pandemilerin 

bir diğer sebebi, mikroorganizmaların mutasyona uğramalarıdır. Savaşlar, nüfusun artması, 

deprem, sel, fırtına ve çevre kirliliği, salgınları doğrudan harekete geçirebilecek çok güçlü 

değişimler olarak ön plana çıkmaktadırlar. İlk insandan günümüze kadar yoksulluklar ve 

ölümler, salgın hastalıklar nedeniyle toplumsal yaşantıda görülen değişimler daha da hızlı ve 

hissedilebilir olmuştur. HIV, hantavirüs gibi hastalıklar hayatı yeniden organize ettirmiştir. 

Salgın hastalıklar sadece insanları birebir etkilememiş, toplumsal değişimlerin yanında 

devletleri ve orduları zayıflatmış, yaşama şekillerini etkileyerek tamamen değiştirmiş ve hali 

hazırda etkilemeye ve değiştirmeye de devam etmektedir. 

Geçmiş salgınları inceleyerek anlamak belki de bugünkülerin daha iyi yorumlanmasını ve 

anlaşılmasını sağlayabilir. Salgın hastalıkların toplumları derinden etkilediği yazılı kayıtlarda 

her tarih aralığında kendisine yer bulmaktadır (McNeill, 2002). Yine tarih boyunca salgın 

hastalıkların değişik tarihlerde değişik adlarla karşımıza çıkıyor olması nedeniyle hastaneler 

hep önemli olmuşlardır. Şunu da ifade etmeliyiz ki birçok ülkede görülen salgınlar ve 

milyonlarca insanın ölümü olmasaydı, herhalde bugün dünyanın tarihi tamamen farklı 

yazılmış olabilirdi. Örneğin tarih boyunca veba hastalığı çok tehlikeli ve bulaşıcı olmasıyla 

tedavisi güç olmuş ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Tarihi kaynaklar 

incelendiğinde sıtma ve tifonun savaşları nasıl etkilediği görülecektir. Bazen savaşların 

sonucunu ishal salgını belirlemiş bazen de Birinci Balkan Savaşı'nda olduğu gibi savaşın 

sonucunu kolera salgını belirlemiştir. Bazen de salgından ölenler salgının yayılması için 

belirleyici etkenlerden olmuşlardır. Salgın nedeniyle ölenler gömülmek yerine açıkta 

bırakılarak salgının yayılmasına sebebiyet vermişlerdir. Aynı şekilde tifüs salgını da tarihin 

akışını etkileyerek tarih kitaplarında kendisine yer bulmuştur. Hatta tifo bir savaş hastalığıdır 

demek yanlış olmaz. Salgın hastalıklar sadece savaşlar gerçekleşirken değil, öncesinde 

yaşamın gerekliliğinden doğan etkenler nedeni ile de ortaya çıkmıştır desek bu noktada 

yanılmış olmayız. Şiddetli salgınlar nedeniyle birçok insanın öldüğü dünyamızda, salgını 

önlemeye çalışan doktorların ölmesi sağlık çalışanlarının fedakârlığının en önemli göstergesi 

olması münasebetiyle önemli ve dikkate değer bir ayrıntıdır. Bazen bir ülkenin nüfusunun 
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çoğunluğunun salgın hastalığa yakalanması önemli bir ayrıntıdır. Bu salgın hastalıklarda 

edinilen tecrübelerden belki de en önemlisi bazı hastalıklarda hastalık başlarken bilinçli olarak 

hastalığa maruz kalınmasının hastalıkların daha sonra oluşmasına karşı bir direnç 

sağlayacağının ifade edilmiş olunmasıdır. Meksika’da bulaşıcı hastalıkların nedeniyle 

neredeyse nüfusu tamamen yok etmesi, İstanbul’da veba salgınlarının birçok ölüme sebebiyet 

vermesi, Kara Ölüm, Büyük Kıyam, Taun gibi isimler de verilen vebadan Amerika kıtasında 

ölenlerin toplamının iki dünya savaşında ölenlerin toplamından daha fazla olması bu konunun 

hassasiyetini ortaya koyacaktır. Bazı zamanlarda salgınlardan korunmak için bölge dışından 

gelenler tecrit uygulamasına tabi tutularak günümüzdeki anlamıyla karantinaya alınmışlardır. 

Veba hayatı felç ederken, kolera salgınından ölümler salgın hastalıkların korkunç yüzlerinin 

bir gerçeği olmuştur. Birçok askerin tifüsten öldüğü tarihçiler tarafından ifade edilirken; 

Hummayı racia ortaya çıkmıştır. Çok şiddetli çiçek epidemileri olmuştur. Çiçek, kızamık 

salgını ve nezle ile birlikte milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. 

Anadolu’ya frengi Rus orduları tarafından bulaştırılmıştır. Binlerce ölü doğumun nedeni 

olarak frengi gösterilmiştir. Bir yaşından küçük binlerce çocuğun ölüm nedeni de frengidir. 

Nehir sularını içtikleri için dizanteriye yakalanan ve dizanteriden hayatını kaybeden askerler 

daha sonra sıtma nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir. Dünya Savaşları sırasında ölen 

askerlerin çoğu dizanteriden, sıtmadan ve humma racia’dan ölmüşlerdir. Ölen düşman 

askerlerinin elbiselerini giyen askerlerde, bitle geçen tifüs ve hummayı racianın bu kadar 

yüksek oranda görülme sebebi temizlik hijyen eksikliği olarak görülebilir (Derman, 2020). 

Aslına bakılırsa her salgın insanoğluna aynı zamanda bir şeyler öğretmiştir. Yaşanan salgın 

hastalıklara incelendiğinde; kolera temizlik konusunu ve hemşirelik mesleğinin gündeme 

gelmesini, çiçek aşıyı, verem zayıflatılmış canlı aşıyı, veba karantina kavramını, sifiliz cinsel 

yolla bulaşması münasebetiyle korkuyu gündeme taşımıştır. 

Daniel Bernoulli'nin 1760 yılında çiçek hastalığından hareketle yapmış olduğu bulaşıcı 

hastalıkların matematiksel modellemeleri son yıllarda büyük ölçüde gelişmiştir. Bernoulli bir 

enfeksiyona yakalanmanın yıllık oranı ve yaşam süresini kullanarak bir hastalığa yakalanma 

riskini ilk olarak ifade etmiştir. Bir doktor olarak eğitim gören Bernoulli, matematiksel bir 

model oluşturdu. Yüzlerce matematiksel modelin bakteriyel, parazitik ve viral patojenlerin 

etkilerinin incelenmesi konusunda özellikle etkili olduğu gösterilmiştir. Matematiksel 

modeller ve bilgisayar simülasyonları, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve kontrolünde 

kullanışlı oldular. Birlikte, teoriler oluşturup ve test ederek karmaşık biyolojik sistemlerle ve 

hastalıklarla ilgili, nicel varsayımlar elde etmek, değişime bağlı parametre hassasiyetlerinin 

belirlenmesi ve verilerden parametrelerin tahmin edilmesini kolaylaştırdılar. 

 İngiliz doktor Ronald Ross (13 Mayıs 1857-16 Eylül 1932) ve İskoç doktor Anderson Gray 

McKendrick (8 Eylül 1876-30 Mayıs 1943) epidemiyoloji çalışmaları için matematiksel 

modeller geliştirmede ve matematiksel yöntemlerin kullanılmasında öncü olan isimlerdir. 

McKendrick'in kariyeri Hindistan'da başladı. 1914 yılında bir makale yayınladı. Doğum-ölüm 

süreci için denklemler ifade etti. İskoçya'ya döndükten sonra W. O. Kermack ile diferansiyel 

denklemleri kullanarak önemli çalışmalar yapmıştır. 
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1.    LOJİSTİK MATEMATİK MODELİ 

 

 
Şekil 1.1. Lojistik Modeli (URL-1) 

 

Bu modelde yer alan ve Şekil 1.’de gösterilen eğriler, birçok uygulamada büyümeyi önceden 

ifade edebilmek adına kullanılan bir modeldir. Lojistik Diferansiyel Denklemin çözümü 

lojistik fonksiyondur ve bu da popülasyonları modellemek için kullanılır. Aslında Lojistik 

fonksiyonlar ilk olarak 1838'de popülasyonun büyümesi ile bunun fonksiyonu arasındaki 

ilişkisi üzerine çalışan Belçikalı matematikçi Pierre François Verhulst'un lojistik büyüme 

modelinin, 1803'te Malthus tarafından önerilen dünya nüfusunun hızla artmasından kaynaklı 

nüfusla ilgili felsefi fikirlerinin sonucu olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bu matematik 

modeli ile popülasyonu modellemek için lojistik büyüme eğrileri kullanıldı. Verhulst, 

fikirlerini belirli bir ülke veya bölgenin nüfusunun kaynaklar için büyümesinin istikrar 

kazanmasına neden olmadan önce ancak belirli bir boyuta kadar büyüyebilirdi fikrine inanan 

Malthus'un çalışmalarına dayandırdı. Verhulst bu fikri aldı ve bu büyüme denklemine bir 

çarpan ilave ederek lojistik olarak büyümenin modelini yarattı. Lojistik büyüme modeli, 

denkleminde taşınabilecek en büyük değer olarak adlandırılan maksimum bir popülasyonun 

büyüyebileceği büyüklük manasına gelen taşıma kapasitesi ifadesine sahiptir ki; bu noktada 

popülasyonun büyüklüğü sabitlenecek ve büyüme hızı sona erecektir. (Clark ve diğ., 2011). 

Tüm bu fikirlerin aslında doğal kaynakların sınırlı olması münasebetiyle büyümenin devamlı 

olmasının olanaksız olmasından kaynaklı ortaya çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Şekil 1.’den 

de anlaşılacağı üzere; üstel büyümenin zamanla nüfusu artırması gerçekte çokta mümkün 

olabilecek bir şey değildir. Sonuçta modelin revize edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Doğal 

olarak doğal kaynakların yetersizliği ve sınırlılığı nedeniyle; nüfus yeterli büyüklüğe 

ulaştığında, büyüme hızı yavaşlayacak ve nüfusun büyümesi duracak yani taşıma kapasitesine 

ulaşılmış olacaktır. Bu modelin başlangıcında büyüme üsteldir fakat zaman ilerledikçe doyma 

başlar ve büyüme yavaşlar ve sonuçta durur. Başlangıçta popülasyonunun büyümesini 

modellemek için geliştirilmiş lojistik fonksiyonun uygulama alanları oldukça fazladır. 

Matematik, biyoloji, kimya, olasılık, yapay sinir ağları, (özellikle ekoloji), biomatematik, 

demografi, iktisat, istatistik araştırma, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, dil bilimi ve 

istatistik. 
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Tablo 1.1. Lojistik Modeli Denklemi 

Ne bilmek istiyorsun 

Lojistik diferansiyel denklem 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘𝑦(1 −

𝑦

𝐿
) veya 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘𝑦(𝐿 − 𝑦) 

Son davranış ve taşıma kapasitesi lim
𝑡→∞

𝑦 = 𝐿 

En hızlı büyüme oranı 𝑦 =
𝐿

2
 

İçbükey yukarı: artan bir oranda artıyor 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 > 0 (0 < 𝑦 <
𝐿

2
 olduğunda) 

İçbükey aşağı: azalan bir oranda artıyor 
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 < 0 (
𝐿

2
< 𝑦 < 𝐿 olduğunda) 

Artan davranış Her t için 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
> 0 

 

Lojistik modelin daha genelleştirilmiş bir biçimi Richards tarafından önerilmiştir. 1959 

yılında bitkilerin büyümesine deneysel bir yaklaşımla bakmak için kullanıldı. Blumberg 

tarafından 1968 yılında organların büyümesinin katlanarak oluşmadığı gözlemlenerek lojistik 

modelde daha fazla iyileştirme yapıldı. Richards formuna ek bir üs ekleyerek oluşturulan 

model Blumberg hiper lojistik büyüme modeli adıyla anılmaktadır. Blumberg denklemi 

hiperbolik olarak hem artar hem de azalır; yine Verhulst Pearl denklemi, Blumberg 

denkleminin üstel olduğu özel bir biçimidir ve sabitler eşittir. Örneğin petrolü modellemek 

için Blumberg tipi bir denklem kullanılmaktadır. (1.6) denkleminde 𝛼 ve 𝛾 1 e eşit olduğunda 

(1.3) denklemi yani Richards denklemi elde edilir. Aynı şekilde (1.6) denkleminde 𝛽 1 e eşit 

olduğunda (1.5) denklemi yani Blumberg denklemi bulunmuş olur (Clark, 2011). 

 

dN(t) 

𝑑𝑡
 =  λN(t)  ( 1 −  

N(t) 

𝐾
 ) (1.1) 

diferansiyel denklemi ayrılabilir bir diferansiyel denklem olup çözümü 

N(t)  =  
K 𝑁0

𝑁0  + (K − 𝑁0) exp (−λt)
 (1.2) 

Burada  𝑁0 = 𝑁(0). 
 

Aynı şekilde; 

dN(t)  

𝑑𝑡
 =  λN(t)  (1 − (

N(t) 

𝐾
)

𝛽

) (1.3) 

denkleminin çözümü olarak; 

N(t)  =  
K 𝑁0

[𝑁0
𝛽  + (K𝛽 − 𝑁0

𝛽) exp (−βλt)]
1

𝛽⁄
 (1.4) 

denklemi bulunur. 

dN(t)  

𝑑𝑡
 =  λN𝛼(t)  ( 1 −  

N(t) 

𝐾
 )𝛾 (1.5) 
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dN(t)  

𝑑𝑡
 =  λN𝛼(t)  [1 −  (

N(t) 

𝐾
  )𝛽]

𝛾

 (1.6) 

lojistik modelleri de benzer fiziksel olayları modellemek için kullanılmıştır. 

 

1.1. ÜSTEL BÜYÜME MODELİ 

Lojistik Büyüme Modeli başlangıcında büyüme üstel devam etmekte iken zaman geçtikçe 

doyuma ulaşır, büyüme giderek yavaşlar ve sonuç olarak durur. O halde Lojistik Büyüme 

Modeli bize sonrasında bitecek olan bir salgının büyümesini açıklamaya çalışmaktadır. Tam 

aksine Üstel Büyüme Modeli ise durdurulamaz ve sonu gelmez bir salgın büyümesinden 

bahsetmektedir. Üstel Büyüme Modeli, geometrik bir seri ile ifade edildiğinde bir 

popülasyonun muhtemelen gelecekte artabileceğini ilk olarak söyleyen Thomas Robert 

Malthus'un (1766-1834) adıyla da tanımlanmaktadır. Malthus Büyüme Modeli diye de 

adlandırılan bu model aslında; sabit bir orana dayalıdır. Daha basit bir ifade ile bu model 

aslında başlangıç dönemi ele alındığında salgının büyümesine yönelik bize bilgi vermektedir. 

Basit Üstel Büyüme fonksiyonu, 

𝑓(t, a, b, c)  = ae b(t−c)   (1.7) 

eşitliği ile ifade edilmektedir. Bu denklemde ifade edilen t değişkeni zamanı gösterirken; 

Lojistik Büyüme Modeline ilişkin fonksiyonda yer alan sabitleri bu modelde de görmekteyiz. 

Ancak bu denklemde yer alan sabitler Lojistik Büyüme fonksiyonu ile anlatılan denklem 

modelindeki sabitler ile aynı manada değildir. Başlangıç değeri a ile adlandırılmışken, 𝑏 sabiti 

büyümenin oranını ifade ederken, 𝑐 sabit değeri için (𝑡 − 𝑐) zaman aralığını ifade etmektedir 

(Şencan ve diğ., 2020). 
dN(t) 

𝑑𝑡
 =  rN(t) (1.8) 

N(0) = N0 başlangıç anını ifade etmek üzere; 

N(t) = N0𝑒𝑟𝑡  (1.9) 

(1.9) denklemi (1.8) diferansiyel denkleminin çözümüdür. 

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

2.    LOJİSTİK MODELİNİN ANALİZİ 

Literatürde nüfusu 𝑁 olan bir bölge için (şehir, ülke), “H'nin zamana bağlı değişimi; bulaşıcı 

bir hastalığa sahip olan kişi sayısının yakalanma oranı ile hastalığa yakalanmış olanlar ve 

olmayanlar sayısının çarpımına eşittir.” Bu ifadenin matematiksel modeli aşağıdaki (2.1) 

diferansiyel denklemi ile gösterilmektedir (Saldıroğlu, S., 2022). 
𝑑𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝐻(𝑡)(𝑁 − 𝐻(𝑡)) (2.1) 

Lojistik Model ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda bulaşıcı bir hastalığa sahip olan kişi 

sayısının yakalanma oranı için kullanılan 𝜇 özel olarak revize edilmiş ve zamana bağlı bir 

fonksiyon olarak ifade edilmiştir. Yani 𝜇 zaman değişkeninin karekökü ile ters orantılı olarak 

değiştirilmiştir. Bu modelin kullanılmasındaki temel amaç; lojistik denklem modelinde, t 

zaman değişkeninin bir fonksiyonu olarak matematiksel model yardımıyla daha güvenilir 

veriler elde etmek için gerçek zamanın ilerlemesinde hastalığın seyri ile ilgili verilerle uyumlu 

olup olmadığının değerlendirilmesidir. 
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Tablo 2.1. Lojistik Modeli Denklemi 

𝑁 Hastalığa açık bireyler 

H(t) t zamanındaki hastaların sayısını ifade eden bağımlı değişken 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
 Zamana bağlı duruma karşılık gelen türev, hastalığın değişim (yayılma) hızı 

t Bağımsız zaman değişkeni 

𝜇 Etkileyen tüm faktörleri kapsayan bir parametre, yayılma hızı 

 

(2.1) denklemi için başlangıçta yani 𝑡 = 0  anında H(0)  =  H0  ve 𝑡 = 𝑡1  anında ise, 

H(𝑡1)  =  H1  şeklinde ifade edilir ve ayrıca; 𝜇 =
𝑘

2√𝑡
 alınarak (2.1) denkleminde yerine 

yazılırsa; 
𝑑𝐻(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑘

2√𝑡
𝐻(𝑡)(𝑁 − 𝐻(𝑡)) (2.2) 

elde edilir. (2.2) denklemi ayrılabilir bir diferansiyel denklem olup çözüm için; 

∫
𝑑𝐻

𝐻(𝑡)(𝑁 − 𝐻(𝑡))
 = ∫

𝑘

2√𝑡
𝑑𝑡 (2.3) 

1

𝑁
∫ (

1

𝐻(𝑡)
+

1

𝑁 − 𝐻(𝑡)
) 𝑑𝐻 = 𝑘√𝑡 + 𝑙𝑛𝑐 (2.4) 

denklemi bulunur. Çözüm için işlemler yapıldığında; 

  𝑙𝑛𝐻(𝑡) − ln (𝑁 − 𝐻(𝑡)) = 𝑁𝑘√𝑡 + 𝑙𝑛𝑐 (2.5) 

 𝑙𝑛
𝐻(𝑡)

𝑐(𝑁 − 𝐻(𝑡))
 = 𝑁𝑘√𝑡 (2.6) 

 
𝐻(𝑡)

𝑐(𝑁 − 𝐻(𝑡))
= 𝑒𝑁𝑘√𝑡 (2.7) 

𝐻(𝑡) =
𝑁𝑐

𝑒−𝑁𝑘√𝑡 + 𝑐
 (2.8) 

diferansiyel denklemin çözümü olarak elde edilir. t zamanındaki hastaların sayısını ifade eden 

bağımlı değişken 𝐻(𝑡) (2.8) denklemi olarak bulunur. 𝑡 = 0 anında H(0)  =  H0 için; 𝑡 = 0 

(2.8) denkleminde yerine yazılırsa; 

𝐻(0) =
𝑁𝑐

𝑒0 + 𝑐
 (2.9) 

H(0)  =  H0 elde edilir ki (2.9) denkleminden; 

𝑐 =
H0

𝑁 − H0
 (2.10) 

c sabiti (2.10) denklemi olarak bulunmuş olur. t zamanındaki hastaların sayısını ifade eden 

bağımlı değişken (2.8) denklemindeki 𝐻(𝑡) de 𝑡 = 𝑡1 anında H(𝑡1)  =  H1  için; 

𝐻(𝑡1) = H1 =
𝑁𝑐

𝑒−𝑁𝑘√𝑡1 + 𝑐
 (2.11) 

denkleminde işlemler yapılarak; 

𝐻1𝑐 + 𝐻1𝑒−𝑁𝑘√𝑡1 = 𝑁𝑐 (2.12) 

𝐻1𝑒−𝑁𝑘√𝑡1 = 𝑁𝑐 − 𝐻1𝑐 (2.13) 

𝐻1 = 𝑐(𝑁 − 𝐻1)𝑒𝑁𝑘√𝑡1  (2.14) 

𝑒𝑁𝑘√𝑡1 =
𝐻1

𝑐(𝑁 − 𝐻1)
 

(2.15) 
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𝑁𝑘 =
1

√𝑡1

𝑙𝑛(
𝐻1

𝑐(𝑁 − 𝐻1)
) 

(2.16) 

eşitliği elde edilir. (2.10) denkleminde elde ettiğimiz sabit (2.16) denkleminde yerine 

yazılırsa; 

𝑁𝑘 =
1

√𝑡1

ln (
𝐻1(𝑁 − H0)

H0(𝑁 − 𝐻1)
) 

(2.17) 

eşitliği elde edilir. Burada diferansiyel denklemli lojistik modelde ifade edilen denklemlerin 

çözümlerine ilişkin işlemler yapılarak çözümler gösterilmiş oldu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

2019 yılı Aralık ayına da gelindiğinde Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak 

kısa bir zaman diliminde her bölgede görülen, küresel anlamda yaşamı önemli ölçüde 

etkileyen COVID-19 hastalığı ve hastalığın küresel anlamda durumu hakkında birçok çalışma 

yapılmıştır. “COVID-19 Hastalığının Lojistik Matematik Modeli ve Sayısal Çözümleri” 

konusunda çalışma yaparken öncelikle salgın hastalıklar ve bu hastalıkların etkileri üzerinde 

durulmuştur. Hastalıkta yaşananlar, hastalık ve hastalığın gidişatı ile ilgili analizler yapılmış 

ve bu amaçla matematiksel modelleme kapsamında oluşturulan denklemlere ilişkin elde 

edilebileceği düşünülen sonuçlar üzerinde durulmuştur. Hastalığa ilişkin rakamlarla elde 

edilen sonuçların uyumluluğu gözlemlenmiş ve bu verilere ilişkin grafikler oluşturularak 

yorumlanmıştır. Bu grafiklerin yorumlarına bakılarak oluşturulan denklemlerin verileri ile 

sonuçlar arasındaki ilişki gözlemlenmiştir. Bu kapsamda verilerin doğrulanması ve 

analizlerinin yapılması maksadıyla MATLAB programında hazır Diferansiyel Denklem 

çözücülerinden faydalanılmıştır. Denklemler ve denklemlerin katsayıları hem program ile 

çözümlenmiş hem de veriler ile gözlemlenmiştir. Geçmiş matematik bilgilerinden veya 

formülleri deneyerek çözüme ulaşma tecrübesinden faydalanarak bir problemi çözmekten 

daha önemlisi eldeki bu problemi formüle etmektir prensibinden hareketle formüle edilen 

denklemlerin sonuçta bize sağlayacağı faydalar elde edilen verilerle kanıtlanmıştır. 

Yorumların doğrulanması noktasında ortaya konulan denklemlerin beklenen çözümleri ile 

sayısal verilerin çözümlemesi irdelenmiş ve sonuçlar ortaya konulmuştur. 

2019 yılı Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Hubei Eyaletindeki Wuhan şehrinde ilk 

olarak görülen, sonrasında ne olduğunu anlayamadan bir anda hayatımızın gündemine oturan 

ve kısa bir zaman içinde tüm dünyayı etkisi altına alan solunum yolu enfeksiyonu olarak ifade 

edilen virüs Çin, İran ve İtalya'da son derece ağır bir fatura ile ölümlere neden oldu. Tüm 

dünyayı etkisi altına alan öldürücü enfeksiyon için Türkiye'de ilk teşhisi 10 Mart 2020 

tarihinde konuldu. 15 Mart 2020 tarihinde pozitif hasta vaka sayısı 18 iken; 26 Mart 2020 

tarihine kadar COVID-19 pozitif hasta vaka sayısı 3629'a ulaştı, ölüm sayısı ise 75'e yükseldi 

(Cakir ve Savaş, 2020). Tüm bu veriler ışığında MATLAB programı yardımıyla Şekil 2.1. de 

gösterilen Lojistik Model Grafiği çizilmiştir. 
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Şekil 2.1. Lojistik Model Grafiği 

Şekil 2.1.’de görülen lojistik modelin grafiğindeki artış miktarı incelendiğinde; hastalığın 

yayılımının "üssel" bir değişime sahip olduğu görülmektedir. Hastalığın yayılma hızının 

hastalığa yönelik alınacak önlemler ile orantılı olduğu açıktır. Her ülkede hastalığın yayılma 

oranı farklı bile olsa yayılımın lojistik modeldeki açıklaması üssel bir fonksiyon olması 

nedeniyle başlangıçta artış hızlı olacak ancak zaman içinde doyum noktasına gelince hız 

yavaşlayacaktır. Sonuçlar incelendiğinde bu matematiksel modelleme üzerinde yapılan 

analizler alınacak önlemlerde küçük bir artış bile yayılım hızında büyük bir etki yaratacaktır 

şeklinde yorumlanabilir (Saldıroğlu, S., 2022). 
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ABSTRACT 

Background: As the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic hastens the global 

health care systems which take the lead to great psychological stress on health care 

professionals especially nurses with COVID-19 illness patient care.  

Aim This study focused on perceived job stress and covid-19 pandemic related job stress 

predictors among nurses working in ministry of health hospitals and health centers in Muhayil 

Aseer town, Saudi Arabia during the first wave of COVID-19 pandemic.  

Methods: An analytical cross-sectional study addressed to examine the prevalent perceived 

job stress and covid-19 related perceived job stress predictors among nurses. A web-based 

google form english questionnaire was designed in sections aimed at collecting socio 

demographic and job variables, including the Perceived Stress Scale (PSS) and the Covid-19 

pandemic related job stress predictors questionnaire. The data were collected using 

convenient sampling technique.  

Results: 164 nurses have participated in this study among them, the overall nurses 97.57 % 

had experienced job stress during peak time of Corona virus spread and of them more than 

half (59.76 %) of the (98) nurses had moderate level of job stress and the mean PSS score 

21.8 that represents moderate stress level.  In multivariate regression analysis model, the 

perceived safety risk (LR= 95.53, χ² (6) = 27.91, P=.000), perceived worry (LR= 97.23, χ²(6) = 

29.60, P=.000) and perceived work difficulty  (LR= 100.92, χ²(6) = 33.29, P=.000) were found 

as significant predictors of perceived job stress during Covid-19 pandemic.  

Conclusion: This study revealed that job stress is a common prevailing problem among 

nurses and the COVID-19 pandemic related job stress predictors were perceived safety risk 

and perceived worry about health while covid-19 exposure and perceived work difficulty as 

overworked during pandemic. Although efforts were enhanced to support their psychological 

well-being, more attention should be paid to the mental health of nursing staffs.  The study 

recommends that strong strategy improvements need to be held in the health care institutions 

to reduce nurses' stress and enable them to combat the ongoing and future occurrences of 

pandemic effectively.  
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Introduction 

Worldwide, the highly contagious respiratory infection caused by the coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) has caused not only an economic crisis, but an increase in mortality and morbidity, 

and emotional distress among people. Globally the fatality rate and the consequences of 

COVID-19 have led to fears, worries, and anxiety.  

A dramatic impact wrought by this occurrence on all aspects of our lives by new normalcy 

style [9]. The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has also strained the health 

system. The FDA has taken numerous actions to help increase supplies of medical equipment 

needed to fight COVID-19 and protect healthcare workers. The measures were undertaken to 

manage Healthcare Personnel with SARS-CoV-2 Infection or Exposure to SARS-CoV-2 in 

terms of handling Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19) Patients. [11] 

 In the outbreak period, among health professionals, especially frontline nurses, faced great 

challenges and endured higher risks of psychological problems such as depression, anxiety, 

and insomnia [4]. They are being exposed for several working hours per day to COVID 

infected patients, face several issues that lead to physical/psychological disturbance [1].  

Stress is a normal human reaction that happens to everyone resulting in physical, emotional 

and intellectual responses whereas Job stress is the harmful physical and emotional responses 

that occur when the requirements of the job do not match the capabilities, resources, or needs 

of the worker [24, 25].  The global COVID-19 pandemic has created new causes of job-

related stress [8]. In this light of magnitude, this present study sought to explore perceived job 

stress level among nurses during the COVID-19 outbreak in Saudi Arabia. 

Objective: This study aimed to explore perceived job stress level and stress predictors related 

to COVID-19 pandemic among nurses during the outbreak in Saudi Arabia.  

Materials and Methods  

Study Design: 

An analytical cross-sectional study was conducted in December 2020 during the COVID-19 

outbreak first wave in Saudi Arabia. An ethical approval was granted only from the 

Institutional research committee at College of Applied medical Sciences, Muhayil Aseer, 

Saudi Arabia.  

Sample population: 
 This study included both male and female nurses who were currently working in ministry of 

Health hospitals and health centers at Muhayil town area, Saudi Arabia at the time of the 

study. The participants excluded those who were on long vacation during outbreak. 

Sample Recruitment:  

The sample size was calculated using Raosoft software [ 9]. The required sample size was 

estimated at the 95- confidence level with an estimated 50% response distribution and a 

margin of error of ±5%. The recommended minimum sample size is 169. An online google 

survey form was sent to all nurses who were working in Ministry of Health Hospitals and 

Health Centers at Muhayil town, Saudi Arabia during the first wave of COVID-19 pandemic.  

Data collection  

Nurses were invited to participate via cell phone text messages. The messages explained the 

study objectives, the purpose of the study and guided the Nurses to complete the electronic 

english version questionnaire link.  Convenience sampling technique was adopted to collect 

responses, only 164 working nurses responded.  

Description of tool  

The online survey questionnaire was comprised of four parts: 
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(a) Socio-demographic data of the nurses, such as age, gender, nationality, marital status, and 

history of chronic diseases. 

(b) Work-related characteristics, such as job title, qualification, working unit, working shift 

system, and working experience in years. 

(c) The perceived stress scale (PSS)
 
is a 10-items tool used to measure a Nurse’s perception of 

stress over the past month. The PSS [4] is a validated, reliable (Cronbach’s alpha 0.85), easy-

to-use, and popular stress questionnaire. A Likert-type 5-point scale was used to capture 

responses in the PSS (never-0, almost never-1, sometimes-2, fairly often-3, and very often-4).  

The total sum score of PSS can range from 0 to 40 where the stress levels are 0 considered as 

No Stress, 1-13: low stress, 14-26: moderate and 27-40: high stress. 

d) To assess the Nurse’s perceived Job stress predictors, Covid pandemic related Perceived 

job stressor variables of 4 items questionnaire developed by researchers. The internal 

consistency of the tool reliability was tested using Cronbach’s alpha (α= 0.699) and Inter item 

correlation mean (0.37) (Optimal mean inter-item correlation values range from .2 to .4 as 

recommended by Briggs & Cheek 1986).  This questionnaire (table 4) includes work related 

perceived worry about health while exposure with covid positive patients, perceived the safety 

risk of Covid-19 infection with tested positive, perceived fear regard to covid fatality and 

Perceived work difficulty during covid pandemic. All the statement responses such as 

“Always/Little/Not at all” were considered as predictive factors of perceived job stress among 

Nurses.  

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 16.0 software for windows (SPSS Inc., September 13, 2007). The percentages and 

frequencies were calculated for all nominal variables for the different items of the PSS-10 and 

Nurses’ perceived job stress Predictor questionnaire-4. Also, we calculated the mean, median, 

and standard deviation ranges of the total score of the PSS-10. The significance of association 

of job characteristics with perceived stress score was analysed using in contingency tables by 

Pearson’s chi-square test (categorical variables). To explore COVID-19 pandemic -related 

predictors associated with perceived job stress, multinominal logistic regression analysis was 

performed using the main effects method [17]. In this regression model, the PSS score stress 

level was used as a dependent variable, while categorical variables were as perceived fear, 

perceived worry, and perceived safety risk and perceived work difficulty were measured as 

predictive factors. Results are considered significant for P-values below 0.05 (P < 0.05). 

Results: 

Socio demographic Characteristics of Enrolled Nurses 

Demographic characteristics of nurses who filled the online questionnaire are reported in 

Table 1. Most participants were almost equally distributed between <25 -40 years age 

categories, with only few 3 nurses (1.8%) aged more than 50 years old; 132 (80.5%) study 

subjects were female nurses. More than a half of our sample was married (54.9%) the 

majority (73.8%) 121 nurses were belonging to Saudi nationality. However, none of the 

sociodemographic characteristics of the nurses were associated with their perceived job stress 

levels. 
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Job Characteristics and association with their stress level among Nurses 

In Table 2 stated that less than half of the nurses (81) 49.3% were working in a COVID-19 

Unit, the majority 73.3% (22) nurses were holding a job position as head nurse reported 

moderate level of stress. The following job characteristics associated with their perceived job 

stress that are working unit (p=0.007) and nurses ’qualification (p=0.022), also the years of 

working experience (p=0.035) at 0.05 significance level respectively. Regarding the history of 

chronic health problems among studied nurses, the predominant one was lower back pain 

(32.3%) and then migraine headache (14.7%) depicted in figure 1.  
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Nurses’ perceived job Stress during Covid-19 pandemic 

The descriptive statistics revealed that the Standard deviation (SD) 8.308 and overall mean 

Perceived job stress score was 21.8 on a 0-40 range PSS scale that depicts moderate stress 

level during pandemic period (Figure 2). The large (97.57 %) number of the nurses 

experienced job stress during peak time of Corona virus spread and more than half (59.76 %) 

of the 98 nurses had moderate level of job stress, 45 nurses had (27.44%) High stress, and 17 

had (10.37%) low stress (Figure: 3). 
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Nurses’ perceived job Stress predictors during Covid-19 pandemic 

Figure 4 shows that most of the Nurses 67 (40.9%) were reported little perceived safety risk, 

and only 81(49.4%) of nurses were addressed that not at all perceived worry about health due 

to exposure with positive patients, and many of the nurses 67 (40.9%) experienced work 

difficult during COVID– 19, then 62 (37.8%) nurses perceived fear concerning Covid fatality 

during Pandemic peak in Saudi Arabia.  

 
Multinominal Logistic Regression Model of Nurse’s job stress predictors related Covid-

19 pandemic  

Finally, the analysis plan considered a major effect method via using the multivariate logistic 

regression analysis. Table 3 displays the findings from the analysis model. Based on the 

model fitness LR test p value .000, the model containing the full set of predictors represents a 

significant improvement in fit [Likelihood Ratio χ² (24) = 188.578, P=.000]. Pearson value is 
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an additional chi-square goodness of fit test [χ² (132) = 32.531, p=1.000] for this model, when 

non-significant, that provides further evidence of a well-fitting model.  Based on McFadden’s, 

the full model containing our predictors represents a 58.2% improvement in fit. The overall 

classification accuracy for the model predicting category membership on the Dependent 

Variable (Job stress level). was 78.0%. In this model, the likelihood ratio and chi-square tests 

of the each (Independent Variables) predictors shown that a direct effect of perceived safety 

risk (LR= 95.53, χ² (6) = 27.91, P=.000), perceived worry (LR= 97.23, χ²(6) = 29.60, P=.000) 

and perceived work difficulty during Covid-19 pandemic (LR= 100.92, χ²(6) = 33.29, P=.000) 

were estimated as significant predictors of covid -19 pandemic related perceived job stress 

among nurses working in Saudi Arabia.  

 

 
The Model parameter Estimates presented in the table 3. It shows that Nurses who perceived 

little safety risk of Covid-19 contagion were significantly predicted to have a moderate stress 

17.66 times more than No stress category stress (Beta = 17.66, P value= .000). Secondly 

Nurses who perceived little work difficulty as over worked to handle the patients during 

pandemic Covid-19 were also significantly predicted to have a moderate stress 15.37 times 

more than No stress category stress (Beta = 15.37, P value= .000) respectively.  

Discussion  

It is important to investigate perceived job stress level among health care providers during 

COVID-19 pandemic. Especially nurses, are in frontline battle during this pandemic that 

cause emotional exhaustion which may lead to burnout gradually [13]. We investigated in this 

study, the percentage of nursing staffs who were under stress and their job stress predictors 

related to Covid-19 pandemic. 

Nurses job stress level and Job Characteristics Association  

In our study, we investigated that some of the following job characteristics are significantly 

associated with Nurses’ job stress level such as Nursing Qualification (P=0.035*) Working 

Experience (P=0.035*) and nursing Unit: Covid unit and non-covid unit (P=0.007*). It is 

evident that job stress is much related to particularly their working experience, level of 
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qualification and working unit.  It is apparent that working unit plays a greater role in causing 

job stress among nursing during outbreak.  

The findings of this study have been shown to be consistent with the study undertaken by 

Bellanti et.al Shin et.al [3, 23] where Participants working in the Covid unit and ICU had a 

significantly higher than the other departments while those working in the General Ward. 

In this current study, we found that there is a significant association between the nurses’ 

perceived job stress and their work experience [26].    

Concerning the health problems experienced by the nurses, the very common problems were 

lower back pain (32.3%) and then migraine headache at the rate of (14.7%). Nurses are at a 

higher risk and six times higher prevalence to have lower back pain and back injury [5]. These 

health problems could be from prolong standing and physical exhaustion during patient care. 

The other predominant health problem found in our results was headache, perhaps it might be 

due to keen concentration in clinical challenges related to their work. According to Atlanta-

based Headache Center of Peachtree Neurological Clinic, headache usually stress-related; 

Still, headaches may indicate another underlying health issue.  Our study results are almost 

parallel with study done by Kilic.et.al and Sabra.et.al [15, 19].
  
  

Nurses perceived job Stress during Covid-19 pandemic 
The mean value of perceived job stress score was 21.8 on a 0-40 range PSS scale that depicts 

moderate stress. The overall nurses (97.57%) had experienced job stress during pandemic, of 

them (59.76 %) had moderate stress, and (27.44%) had high stress and then only (10.37%) 

experienced low stress respectively. It is evident that almost certainly all the nurses are facing 

job stress. The other recent study results that the Nurses stress level was moderate to high [10, 

21].  
 

COVID-19 related job stress predictors among Nurses 

It is not surprising that nurses reported significantly higher mean score of perceived job stress. 

The literature has shown that, compared to other professionals, healthcare providers, 

especially nurses, have a higher risk of developing emotional distress like depression, anxiety, 

and burnout due to work-related stress [12]. There are stress factors that appeared to increase 

the risk of developing job stress like perceived safety risk of covid-19 contagion, perceived 

worry about health while exposure covid-19 patients and perceived work difficulty as over 

worked to handle the covid-19 patients.  

The recent studies conducted on nurses showed that predictors of job stress in the professional 

environment include the perceived fear of contracting COVID-19, a decrease in the level of 

safety while conducting emergency medical procedures and nurses who tested positive to 

corona virus [14,16, 28]. Of note, in our research only 3 significant job stress predictors 

related to Covid-19 revealed among nurses.  

Conclusion: 

The substantial study findings reflected that job stress was perceived by almost all the nurses 

(97.57%) during pandemic and the job stress mean score was 21.8 which represents moderate 

level of perceived stress. The significant job stress predictors related to Covid-19 were 

“perceived safety risk, perceived worry about health while exposure and perceived work 

difficulty as over worked to handle the covid-19 patients”. Therefore, this study recommends 

that the nurses need to be prepared well by strong strategy improvements for reducing the 

nurses' stress to pursue their efforts in more meaningful experience during pandemic [22, 27]. 

A Longitudinal research studies need to be conducted to follow up on nurses’ stress and 

develop evidence-based interventions.  
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ABSTRACT  
Backorders can become a necessity in cases of disruptions in the supply chain, unforeseen 

increases in customer demands and incorrect inventory management. In this study, it is aimed 

to share the results of the studies and applications made by using artificial intelligence 

machine learning algorithms for the prediction of the backorder situation.  

Keywords: Backorder, estimation, machine learning techniques, artificial intelligence, 

imbalanced data  

 

INTRODUCTION  

A backorder is an order that can guarantee the delivery of the goods or services requested by 

the customer by a specified date in the future due to any shortcomings in the supply chain, 

increased product demand, or depletion of product inventory. Backorders happen in situations 

of sudden demand increases, weak supply chain management and incorrect inventory 

management. In studies focusing on backorder estimation, artificial intelligence machine 

learning techniques were used primarily by solving the imbalanced data set problems in the 

data set. Backorder estimation will benefit companies using supply chain costs and inventory 

management issues.  

LITERATURE REVIEW  

There are several papers about artificial intelligence applications for backorder prediction in 

literature.  

De Santis et. al. (2017) aimed to propose a prediction model using machine learning 

classifiers for this imbalanced class problem, where the relative frequency of backorder items 

is rare compared to non-backorder items. The authors tried to overcome the problem of class 

imbalance with different sampling techniques such as the Synthetic Minority Oversampling 

Technique (SMOTE), Random Under Sampling Technique (RUS) and Over Sampling 

techniques. In addition, the Blagging technique was used on the raw data. They used 

precision, recall, and Area Under the Curve (AUC) metrics to evaluate the models. Different 

supervised machine learning algorithms such as logistic regression, decision trees, Gradient 

Boosting Decision Tree Algorithms (GBDT) and Blagging are used and hyperparameters are 

adjusted with 5- fold cross validation. Gradient Increasing Decision Tree Algorithms and 

Blagging classifier models performed well. When the evaluation metric was the area under 

the sensitive recall curve, Blagging outperformed the other classified models (De Santis, De 

Aguiar and Goliatt, 2017). 

Malviya et. al. (2020) presented simply understandable and actionable backorder decision 

scenarios by addressing pending order forecasts using machine learning algorithms. The 

model was created in IBM SPSS Modeler program by using artificial neural network (ANN), 
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Random Forest (RF), logistic regression (LR), c5.0, Bayesian network, support vector 

machine (SVM), discriminant analysis methods (Malviya, Chittora, Chakrabarti, Vyas and 

Poddar, 2020). 

Shajalal et. al. (2021) propose a model that uses a deep neural network to predict backorders; 

The data imbalance between backorder and non-backorder orders is handled with effective 

techniques. A deep neural network-based classification model is proposed that predicts 

whether a particular product order will be backordered (Shajalal, Hajek and Abedin, 2021). 

Islam and Amin (2020) aimed to use machine learning models in the field of business 

decision process by predicting the backorder order of products while providing flexibility in 

decision making, better clarity of the process and higher accuracy. The authors used Random 

Forest (RF) and Gradient Increasing Decision Tree Algorithms (GBDT) techniques to train 

the model because these models are highly interpretable and facilitate administrative decisions 

based on model predictions (Islam and Amin, 2020). 

Hajek and Abedin (2020) proposed a machine learning model equipped with an 

undersampling procedure to maximize the expected profit of pending order decisions, to 

provide a big data-based backorder forecast to stochastic inventory models. ROC curve, C4.5, 

k-nearest neighbour (KNN), logistic regression, neural network (NN), RF, support vector 

machines (SVM), SMOTE, RUS, XGBoost, clustering-based undersampling (CBUS) 

techniques, K-means clustering and genetic algorithm approaches are implemented (Hajek 

and Abedin, 2020). 

Lawal and Akintola (2021) propose a backorder prediction model using a Recurrent Neural 

Network (RNN) on a large and imbalanced inventory dataset. While the data was 

preprocessed using the Min-Max Scaler, three data balancing methods (ADASYN, SMOTE 

and Random Sampling) were applied simultaneously to the imbalanced data and their outputs 

were fed to the RNN. Thus, they predicted which item will go to the backorder. As a result of 

the evaluation of the obtained result, it was revealed that ADASYN+RNN performed better 

with 0.901 precision, 0.879 recall and 0.889 F1-Score. The proposed model shows a 

significant effect on product backorder prediction when compared with other machine 

learning algorithms (Lawal and Akintola, 2021). 

Lack of stock and long delays in product delivery will in turn lead to additional production 

costs and dissatisfied customers. Therefore, Ntakolia et. al. (2021) compared by applying 

various machine learning models to effectively predict the backorder rate in an inventory 

system in order to improve the efficiency of the supply chain and thus company performance. 

They observed that the RF, XGB, LGBM and BB models reached 0.95 AUC points in the 

results they obtained using the machine learning models such as Random Forest (RF), 

LightGBM (LGBM), XGBoost (XGB), Balanced Blagging (BB), Neural Networks (NN), 

Logistic Regression (LR), Support Vector Machines (SVM), and K-Nearest Neighbors 

(KNN). The results of implementation showed that the LGBM model was the best performing 

model after calibration with the Isotonic Regression method. Post-hoc explainability analysis, 

which they applied after solving the class label-based classification problem, showed that 

accurate estimation of a product's inventory stock, volume of deliverables, immediate demand 

(sales), and future demand can significantly contribute to an accurate estimation of pending 

orders (Ntakolia, Kokkotis, Karlsson and Moustakidis, 2021). 

A summary of the related studies in the literature on backorder is given in Table 1. 
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TABLE 1. COMPARATIVE STUDY OF THE RELEVANT ARTICLES 

Authors Forecast  ML Classifiers Method Value 

De Santis, De 

Aguiar and 

Goliatt (2017) 

 

 

Material backorder Classification Tree, 

Logistic Regression, 

RUS, SMOTE, Random 

Forest, GBOOST, 

Blagging 

 

 

Blagging AUC Test: 

0.9478±0.0022 

Malviya, 

Chittora, 

Chakrabarti, 

Vyas and 

Poddar (2020) 

 

 

Backorder decision 

scenarios  

NN, RF, LR, c5.0, 

Bayes, SVM, DA 

C5.0 and LSVM F-measure : 

0,994 

Shajalal, Hajek 

and Abedin 

(2021) 

 

 

 

Backorder 

prediction 

Deep Neural Network, 

Weighted_DNN, 

Ran_Over_DNN, 

SMOTE_Over_DNN, 

Com_SMOTE_Under_D

NN 

 

 

Com_SMOTE_Un

der_DNN 

AUC Test: 

0.9586 

İslam and Amin 

(2020) 

 

 

Product backorder Distributed Random 

Forest (DRF) and 

Gradient Boosting 

(GBM) 

 

 

Distributed 

Random  

Forest 

F1-score: 

0.7049 

Hajek and 

Abedin (2020) 

 

 

Backorder and 

expected profit 

C4.5, KNN, LR, NN, 

RF, SVM, CBUS 

Random Forest  Profit-max 

CBUS: 

4.00±0.38 

Ntakolia, 

Kokkotis, 

Karlsson and 

Moustakidis 

(2021) 

 

Inventory system 

and product 

backorder 

RF, LightGBM, 

XGBoost, Balanced 

Blagging (BB), (NN), 

LR, SVM and KNN 

LGBM - 

calibration with 

the Isotonic 

Regression  

AUC : 0.95 

Lawal and 

Akintola (2021) 

Backorder 

prediction 

RNN, SMOTE, RUS, 

Adaptive Synthetic 

(ADASYN) 

ADASYN+ RNN F1-score: 0.889 
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DATA 

The common feature of the studies done is that a real world competition dataset on the Kaggle 

database is used in all of them. This dataset used in these studies is from the online Kaggle 

repository (https://www.kaggle.com/c/untadta/data). 

There are 23 attributes in the dataset. 7 of these attributes are categorical and 16 of them are 

numerical data. It was also stated that the dataset was highly unstable and there was no strong 

correlation between features. The dataset is given as two separate csv files as training and test 

dataset. The existing dataset is further subdivided into the training dataset with 1,687,862 

observations in the ratio of 87.5:12.5 and the test dataset with 242,077 observations.  

The data attributes and their description are indicated in Table 2.   

 
TABLE 2. DETAILS OF ATTRIBUTES 

Variable Attribute Description 

Input 
Random product ID 

 

Input 
Current inventory level of component 

 

Input 
Transit time from source to destination 

 

Input 
Amount of product in transit from source 

 

Input 
Forecast sales for the next 3 months 

 

Input 
Forecast sales for the next 6 months 

 

Input 
Forecast sales for the next 9 months 

 

Input 
Sales quantity for the prior 1 month 

 

Input 
Sales quantity for the prior 3 months 

 

Input 
Sales quantity for the prior 6 months 

 

Input 
Sales quantity for the prior 9 months 

 

Input 
Minimum recommended amount in stock 

 

Input 
Source issue for part identified (Yes/No) 

 

Input 
Parts overdue from source 

 

Input 
Source average performance in last 6 months 

 

Input 
Source average performance in last 12 months 

 

Input 
Amount of stock orders overdue 

 

Input 
Common risk flags (Yes/No) 

 

Input 
Common risk flags (Yes/No) 

 

Input 
Common risk flags (Yes/No) 
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Input 
Common risk flags (Yes/No) 

 

Input 
Common risk flags (Yes/No) 

 

Output Target Value- Product went on backorder 

 

CONCLUSION 

In this paper, backorder estimation by using artificial intelligence and machine learning within 

a predictive system design and decision scenarios in order to provide effective control of 

inventory management in the literature are presented. It is seen that artificial intelligence and 

machine learning within a predictive systems approaches are viable and interesting 

forecasting mechanisms that show products with a higher probability of shortage in a short 

period of time and gives a company ample time to take action. Therefore, predictions for 

backorders using artificial intelligence and machine learning techniques can give industries an 

edge to make effective changes. 
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ABSTRACT 

The English Civil War was a series of conflicts that took place between 1642 and 1651 

between the forces of the English Parliament and those of King Charles I. The war was the 

result of tensions between the King and Parliament over a number of issues, including the 

King's religious policies, his attempts to raise taxes without the approval of Parliament, and 

his belief in the divine right of kings. These tensions ultimately led to the outbreak of 

violence, with the Parliamentarians, led by Oliver Cromwell, fighting against the royalist 

forces of King Charles I. The war ended with the defeat of the royalists and the execution of 

King Charles I, leading to the establishment of a republic in England. 

Oliver Cromwell’s place in English history is prone to severe conflicts due to his anti-royalist 

ideology, extreme Puritan belief, to some extent, brutal military actions and dictatorial rule. 

Cromwell’s corpse was desecrated when the family of the king, that he and his friends had 

executed, restored the monarchy in England and it was subjected to posthumous execution. 

On the other hand, his memory has been enshrined later through his statute in front of the 

House of Commons and his name has been given to more streets than most English 

politicians. The turmoil of emotions for him was on the surge when he was voted tenth 

greatest Briton in a national contest in 2002.  

Even throughout the English history, it is difficult to pin a certain adjective to describe him. 

To some, he is a traitor and to others he is a hero. For example, the significance that Oliver 

Cromwell has left in British military psyche manifested itself at the attempts to build a series 

of cruiser tanks during the Second World War. Named after the leader of revolting forces in 

the English Civil War, the tank had a reliable and powerful engine with strong protection. 

This study follows the evolution of Oliver Cromwell’s position after his demise and analyzes 

how his portrayal by politicians, historians and writers have been shaped according to their 

beliefs, ideologies as well as the zeitgeist. 

Key Words: Oliver Cromwell, English Civil War, Restoration. 

 

 

OLIVER CROMWELL’IN ÖLÜMÜNDEN SONRAKİ İMGESİ 

 

ÖZET 

İngiliz İç Savaşı, 1642 ile 1651 yılları arasında İngiliz Parlamentosu güçleri ile Kral I. 

Charles'ın güçleri arasında meydana gelen bir dizi çatışmadan meydana geliyordu. Savaş, 

Kralın dini politikaları, Parlamentonun onayı olmadan vergileri artırma girişimleri ve kralların 

ilahi haklarına olan inancı da dâhil olmak üzere bir dizi konuda Kral ve Parlamento arasındaki 

gerilimin sonucuydu. Bu gerilimler nihayetinde, Oliver Cromwell liderliğindeki 

Parlamenterlerin Kral I. Charles'ın kralcı güçlerine karşı savaşmasıyla şiddetin patlak 

vermesine yol açtı. Savaş, kralcıların yenilgisi ve Kral I. Charles'ın idam edilmesiyle sona erdi 

ve İngiltere'de bir cumhuriyetin kurulmasına yol açtı. 

Oliver Cromwell'in İngiliz tarihindeki yeri, krallık karşıtı ideolojisi, aşırı Püriten inancı, bir 

dereceye kadar acımasız askeri eylemleri ve diktatörlük yönetimi nedeniyle tartışmaya 
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fazlasıyla açık bir yerde bulunmaktadır. Cromwell'in cesedi ölümünden sonra, kendisinin ve 

arkadaşlarının idam ettirdiği kralın ailesinin İngiltere'de monarşiyi yeniden kurması ile 

birlikte yargılanıp kafası kesilerek bir hain olarak damgalandı. Öte yandan, daha sonra on 

dokuzuncu yüzyılda hatırası Avam Kamarası önündeki heykeliyle kutsandı ve adı, çoğu 

İngiliz siyasetçiden daha fazla sokağa verilen bir kahraman haline geldi. 2002'de ulusal bir 

yarışmada en büyük onuncu Britanyalı seçildiğinde, onun için duygu karmaşası hem 

ülkesinde hem de dünyada zirve yapmıştı. 

İngiliz tarihi boyunca bile, onu tanımlamak için belirli bir sıfat tutturmak zordur. Kimine göre 

o bir hain, kimine göre ise bir kahraman. Örneğin, Oliver Cromwell'in İngiliz askeri ruhunda 

bıraktığı önem, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir dizi kruvazör tankı inşa etme girişimlerinde 

kendini gösterdi. Adını İngiliz İç Savaşı'ndaki isyancı güçlerin liderinden alan tank, güçlü 

korumaya sahip güvenilir ve güçlü bir motora sahipti. Bu çalışma, Oliver Cromwell'in 

vefatından sonraki konumunun gelişimini takip etmekte ve siyasetçiler, tarihçiler ve yazarlar 

tarafından nasıl tasvir edildiğinin inançlarına, ideolojilerine ve zamanın ruhuna göre nasıl 

şekillendiğini analiz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oliver Cromwell, İngiliz İç Savaşı, Restorasyon. 

 

 

THE IMAGE OF OLIVER CROMWELL AFTER HIS DEMISE 

Oliver Cromwell’s place in English history is prone to severe conflicts due to his anti-royalist 

ideology, extreme Puritan belief, to some extent, brutal military actions and dictatorial rule. 

Cromwell’s corpse was desecrated when the family of the king, that he and his friends had 

murdered, restored the monarchy in England and it was subjected to posthumous execution. 

On the other hand, his memory is enshrined later through his statute in front of the House of 

Commons and his name has been given to more streets than most English politicians. The 

turmoil of emotions for him was on the surge when he was voted tenth greatest Briton in a 

national contest in 2002. Even throughout the English history, it is difficult to pin a certain 

adjective to describe him. To some, he is a traitor and to others he is a hero. For example, the 

significance that Oliver Cromwell has left in British military psyche manifested itself at the 

attempts to build a series of cruiser tanks during the Second World War. Named after the 

leader of revolting forces in the English Civil War, the tank had a reliable and powerful 

engine with strong protection. This study follows the evolution of Oliver Cromwell’s position 

after his demise and analyzes how his portrayal by politicians, historians and writers have 

been shaped according to their beliefs, ideologies as well as the zeitgeist. 

Introduction 

Oliver Cromwell was a significant figure in English history who served as Lord Protector of 

the Commonwealth of England, Scotland, and Ireland from 1653 to 1658. He was born in 

Huntingdon, Cambridgeshire, England in 1599 and was the son of Robert Cromwell, a 

wealthy farmer and landowner. Cromwell's ancestors had a long history of involvement in 

English politics before his birth. His great grandfather, Richard Cromwell, served as the chief 

minister to King Henry VIII from 1534 to 1540 and played a significant role in the English 

Reformation. Cromwell was the first person to govern modern Britain without a direct 

connection to the royal family. Although in an anonymous piece, Cromwell’s family line tied 

to royalty as “his paternal ancestors sat as barons in parliament so far back as Edward the 

Second’s time” and he is described as a “God fearing man” and “guiltless of selfishness and 

ambition,” he is not considered as part of English monarchy (Anonymous, 1854). He was 

appointed as Lord Protector in 1653 and ruled over a united England, Wales, Scotland, and 

Ireland without the guidance of a written constitution. Disappointed by Parliament's inability 

to meet the expectations of the revolution, Cromwell expelled many members of the Rump 

Parliament and implemented social, legal, and political reforms. During his time in power, he 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 214



limited the power of Parliament and enforced a Puritan lifestyle on most people. He ruled 

until his death in 1658. 

The problem with Cromwell’s legacy originates from the lack of historical records that clearly 

give Cromwell’s ideas and activities. Cromwell himself penned several letters and documents, 

but he does not have a diary or personal book that submit his ideas about the events during his 

reign. Most sources use memoirs by his friends, enemies, officers and historians to 

contemplate his character and actions. Thus, the bias towards his writings is a natural result of 

these compilations. Those who support his actions justify his deeds and on the other hand 

those who are antagonist against his ideology disprove his policies. For a historian or writer 

who would like to set a historical figure naturally is trapped within this controversial network 

of sources on Cromwell.   

It is difficult to dispel the clouds of mystery surrounding important historical figures 

especially when it comes to leaders who have implemented great changes in their countries. 

However, just like any other controversial character in history Cromwell’s image is also based 

on people’s objectives in using his ideas or remembrance for their own purposes. After the 

death of Cromwell, the monarchy was restored and the king Charles II was brought from the 

continent to rule the country again. As a natural result of this restoration, a strong vein of 

antagonism against Cromwell and his friends, particularly the ones who signed the document 

for executing the king, had grown in the country. Their memory and corpses were desecrated 

and for a long while, there was a tantalizing sketch of these revolutionaries during the late 

Stuart term. He was vilified as a ruthless tyrant who was too ambitious for his goals. On the 

twelfth anniversary of Charles I’s execution, Cromwell’s body was hung from the gallows at 

Tyburn. This was clearly a political trial and execution which challenged Cromwell’s ideas 

and followers by the new government. The pamphlets, Cromwell’s Bloody Slaughterhouse 

and The English Devil suffice to express the hatred for him.  

James Heath’s Flagellum: The Life and Death, Birth and Burial of O. Cromwell (1663) is also 

a critical piece that can be seen from the second part of his title: The Late Usurper: Faithfully 

Described with An Exact Account of His Policies and Successes. Heath’s approach reminds 

Brutus explaining his motives to murder Caesar who was too ambitious to obtain supreme 

power. For Heath, Cromwell was a tyrant whose ill qualities started early. For example, he 

was notorious for robbing of Orchards and stealing the young pigeons from Dove houses 

(Heath, 1669, s. 5-6). Cromwell’s short residence at Cambridge due to his father’s sudden 

death did not help his academic life “in which he never had the honor of because no worth 

and merit to, a degree” (Heath, 1669, s. 8). Heath portrays a quarrelsome, zealous, and restless 

character who was fit to be a tyrant in his personal and political life.  

Most written works of Restoration period also associate Cromwell with adverse characteristic 

features such as ambition, dissimulation, brutal behavior and ruthless ambition. Compared to 

Richard III and Julius Caesar, Cromwell attracts the attention of writers to create a character 

that has betrayed his ideals for the sake of personal goals. For example, in the prologue to 

Cromwell’s Conspiracy (1660) Cromwell’s name is used to talk about tyrants such as Sulla 

and Marius who are worse than Caesar. The negative view of Cromwell persisted until the 

Glorious Revolution, when historians who were not part of the established Church of England 

began to present a more favorable portrayal of him. It was not until the 19th century, with 

Carlyle's portrayal of Cromwell as a hero, that the majority of English people significantly 

revised their understanding of him (Richardson, 1993, pp. 33-34).  

The hatred for Cromwell was not only felt in England, but also in other countries where 

monarchy has been the supreme ruler. For example, the first play that takes Cromwell into his 

cast as a characters belongs to Giroloma Graziani whose Il Cromuele (1671) deals with the 

theme of brutal tyrant, Oliver Cromwell against the rightful ruler Charles I of England. 

Graziani’s tragedy takes the execution of Charles I to a romantic level in which Cromwell’s 
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wife, Elizabeth, tries to save the king because she is deeply in love with him. It is clear that 

Graziani is also under the effect of restoration period which laments the revolutionaries and 

blesses the monarchy. (Nepi, 1981)  

Nonconformist historiography did not challenge the negative image of Cromwell until after 

the Glorious Revolution, and most English people did not fundamentally reinterpret Cromwell 

as a hero until Carlyle did so in the nineteenth century (Richardson, 1993, pp. 33-34). 

Carlyle’s work Oliver Cromwell’s Letters and Speeches (1851) introduced personal writings 

and exhibited a more humane character with his own intentions and ideas.   

Lady Antonia Fraser has attempted to portray Cromwell as a more relatable human being, 

while Maurice Ashley has presented him as both a conservative dictator and a liberal 

constitutionalist. Christopher Hill has depicted Cromwell as a complex figure, with some 

qualities that transcend his social class, but with a preference for the confident and assertive 

Cromwell of the 1640s over the disillusioned politician of the 1650s. Despite these efforts, 

Cromwell remains a mysterious and difficult to understand person, and the debate over his 

character and actions is likely to continue.  

After Oliver Cromwell's death in 1658, published accounts of him were largely negative and 

critical. Histories of the 17th century and biographies of Cromwell himself were often 

condemnatory in tone. While some depictions hinted at Cromwell's bravery, 18th-century 

biographers with nonconformist backgrounds were more sympathetic to his religious goals 

and policies. Despite this, published portrayals of Cromwell up until 1800 generally depicted 

him as a dark, devious, and dangerous figure, known for killing the king and being a tyrant 

who schemed to betray and infringe on the rights and liberties of the people. 

After Seventeenth Century 

In the 19th century, the perception of Oliver Cromwell changed significantly. As the civil war 

became more distant and the strong emotions it elicited faded, 19th-century historians were 

able to take a more objective and balanced view of the civil war and its leading figures, 

including Cromwell. The increasing use of sources and scholarly approaches to history 

writing, as well as greater access to Cromwell's own letters and speeches, also contributed to a 

more favorable reappraisal of his life and career. The publication of "Cromwelliana" in 1810 

and Thomas Carlyle's "The Letters and Speeches of Oliver Cromwell" in 1845, which made 

Cromwell's own words widely available, played a significant role in this shift. The Victorian 

era saw a surge in balanced and often favorable assessments of Cromwell, spurred by the bi-

centenary of the civil war in the 1840s and reaching a peak in the extensive celebrations of the 

tercentenary of Cromwell's birth in 1899. 

During the late seventeenth century, more educated readers gained access to accurate 

historical information. Rushworth's Collections provided a wealth of material about the 

political events of the war period, and did not support the extravagant views of the Royalists. 

Nalson's State Papers, which were equally unbiased, were only published until 1641. It was 

difficult to produce well-researched histories of the Protectorate until Thurloe's 

correspondence was published in 1742. At that point, there were several firsthand accounts 

available to provide context for the written records. Ludlow viewed Cromwell as someone 

who "sacrificed the public cause to the idol of his ambition," and believed that he 

"vehemently desired to be rid of Parliament" and take the throne for himself. However, 

Baxter, while critical of the army and the Independents, was determined to be fair to 

Cromwell and believed that he "meant honestly in the main," although his "general religious 

zeal gave way to the power of ambition." Another contemporary historian did not credit 

Cromwell with any religious zeal, stating that "though the greatest dissembler living, he 

always made his hypocrisy of singular use and benefit to him." 

The American and French revolutions renewed interest in the major issues surrounding the 

English Civil War, after a period when people were more interested in the details and 
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curiosities of that history. Cromwell, who had been viewed as a "brave bad man," was now 

seen as an "immortal rebel," eliciting both admiration and horror. Charles Ashburton argued 

that it was not Charles II, but a republic, that Cromwell deprived of power, and asked "of 

what therefore do the Royalist authors complain?" During this time, Cromwell's name was 

used as a term of abuse against republican politicians, and Napoleon Bonaparte noted that 

republicanism had been overcome by the "devouring flame of his ambition." In the decades 

that followed, there were many comparisons drawn between Cromwell and Napoleon by 

writers ranging from Hallam to penny pamphleteers. The first major work on Cromwell 

written from a nineteenth-century perspective of faith in progress and liberty was produced in 

France by Guizot in 1826. He claimed that neither the English Revolution nor the French 

Revolution originated anything, but rather provided the nation with "leaders who could direct 

it in its progress." 

During the 19th century, many different images of Oliver Cromwell emerged, and while they 

were generally positive, they were also varied and, by modern standards, often distorted. 

Some portrayals of Cromwell depicted him as a hero to working-class radicals and trades 

unionists, a man who had stood up to oppressive landlords, social and economic policies, and 

an unreformed parliament. Others saw him as a model of good, respectable, middle-class 

values, a self-made man who had seized opportunities for personal advancement but also 

ensured that others had the chance to succeed through his promotion of merit and 

advancement of other talented individuals from the middle ranks of society. For liberal 

nonconformist historians, Cromwell was an advocate of religious tolerance who successfully 

opposed a narrow, oppressive state church and established a period of religious liberty. Others 

saw him as a champion of the British empire, a militaristic and imperialist figure who could 

be invoked in times of difficulty or danger, such as the Crimean and Boer wars. 

During the 1930s, comparisons were drawn between Oliver Cromwell and dictators like Hitler 

and Mussolini, but these comparisons ended up flattering the modern dictators excessively. 

The Second World War provided a more relevant subject for comparison and contrast. 

Winston Churchill, who was a strong supporter of the monarchy and parliament, had a certain 

affinity for Cromwell, as did Clarendon in the past. Despite Cromwell's tendency to be a 

reluctant and apologetic dictator who was willing to share power with others as long as they 

agreed with him, he was also known for his passion for England, his respect for private 

property, and his role in the advancement of liberal ideas. Despite the negative aspects of his 

actions, these positive traits ultimately overshadow them. 

Conclusion 

Twentieth century saw an increasing interest in writing about Cromwell, Stuart Britain and 

seventeenth century England. Several biographies of Oliver Cromwell have scrutinized 

different aspects of his life. His religious identity, his statesman role, his military 

achievements, his parliamentarian offices, his familial life, his paternal relations with his 

family, his association with other groups such as levelers and diggers, his regicide, his 

military expeditions and many more different titles have found echoes in different books, 

articles, seminars, conferences and films. In addition to academic works, many non-fiction 

works also either focus or mention Cromwell within their content. For example, in the 1632 

series of alternate history novels by Eric Flint and others, Cromwell appears as a character 

who has been imprisoned by Charles I of England due to concerns about his actions in this 

timeline. In the book 1634: The Baltic War, Cromwell and other historical and fictional 

figures escape from the Tower of London. 1635: A Parcel of Rogues follows Cromwell and 

others as they return to the Fens to search for his children. In the Morganville Vampires 

novels, there is a character who is heavily hinted to be Cromwell as a vampire living in a 

modern-day Texas town run by vampires. This character, whose last name is never revealed, 

has the same birth year and place, the same year of turning into a vampire, and the same death 
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year as Cromwell, and is mentioned to have been ill at the time of his death. Another 

character references Drogheda while speaking to him. 

The zenith of this interest, however, in Cromwell’s personality as a national hero was during 

the TV series, 100 Greatest Britons, that was broadcast by the BBC in 2002. his series was 

created by conducting a television poll to find out who the British public considered the 

greatest Britons in history at the time. The show featured separate episodes for the top ten and 

allowed viewers to continue voting after each episode. The series ended with a discussion and 

final determination of the top ten's ranking. While several living people were included in the 

top 100, all of the top ten were deceased. Oliver Cromwell, who was vilified after his death, 

was honored as the tenth greatest Briton, so despite all the controversy surrounding his name, 

the first Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland seemed to 

hold a permanent place in the nation’s psyche.  
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ÖZET  

Housekeeping genler olarak da adlandırılan referans genler, sıklıkla RT-qPCR gibi transkript 

kantifikasyon deneylerinde dahili kontroller olarak görev yapmaktadırlar. Bu tür deneylerde iç 

kontrollere duyulan ihtiyaç, toplam RNA içeriğindeki değişkenlik, RNA stabilitesi, enzimatik 

verimlilikler veya numune yükleme varyasyonu ile ilgili numuneden numuneye sapmalardan 

kaynaklanır. Bunu düzeltmek için, ölçülen ekspresyon seviyeleri sıklıkla iç kontrol genlerine 

göre normalleştirilir. İdeal olarak, bu tür genlerin ifadelerinde değişmez olması beklenir ve bu 

nedenle her numunede bulunan toplam mRNA miktarları ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Beta-

aktin (ACTB), ubikuitin (UBQ), 18S ribozom küçük alt birimi (18S), beta-glukuronidaz (GUS) 

veya gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz (GAPDH) gibi yaygın olarak kullanılan referans 

genlerin güçlü bir geleneği vardır. Normalizasyon; güvenilir bir qPCR analizinin temel 

bileşenidir ki bu işlem izolasyon, ters transkripsiyon ve amplifikasyonun verimliliğindeki 

değişiklikleri ortaya koymaktadır ve böylece farklı örnekler arasında mRNA 

konsantrasyonlarının karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Yaygın kullanımlarına rağmen, 

referans genlerin herhangi bir deney türü için uygunluğu önsel olarak verilmemiştir. Aslında, 

iki tür sorun ortaya çıkabilir: 

1) ifadeleri, test edilen deneysel koşullara bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir ve 

2) bu genlerin çoğunluğu çok güçlü bir şekilde ifade edilir, bu da çoğu zaman 

nicelleştirilmekte olan hedef gen transkriptlerine göre birkaç büyüklük mertebesinde 

transkript bolluğunda bir tutarsızlıkla sonuçlanır. RT-qPCR verilerinin kalitesini ve 

normalleşmesini iyileştirmek için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. İlk yaklaşım, RT-qPCR 

verilerinden elde edilen verileri kullanarak referans genlerin doğrulanmasını içerir. Sıklıkla, 

birkaç gen paralel olarak değerlendirilir ve daha fazla deney için en kararlı olanı seçilir. 

Şimdiye kadar çoğu çalışma, doku türleri gibi belirli bağlamlar için yaygın olarak kullanılan 

referans genlerin bir alt kümesini doğrulamaya odaklanmıştır. Genel olarak, hiçbir referans 

geninin genellikle herhangi bir bağlam türü için uygun olmadığı ve en iyi adayların farklı 

dokular arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Hatta bazı durumlarda farklı dokular için 

zıt sonuçlar bulunmuştur. İkinci bir yaklaşım, çoklu referans genlerine karşı normalleştirme 

yapmak ve minimum varyansla gen seçimini iyileştirmek için uygun istatistiksel modelleri 

kullanmaktır. RT-qPCR veri analizi için en güncel yazılım paketleri, bu yöntemlerden birini 

veya diğerini içermektedir. En popüler algoritmalardan üçü GeNorm, Normfinder ve 

Bestkeeper'dır. Dördüncü ve oldukça başarılı bir yaklaşım, mikroarray verilerini kullanarak 

genom çapında bir arka plandan referans genleri aramak olmuştur. Çoğu durumda, belirli bir 

veya bir koşul alt kümesi için büyük mikroarray verileri kümeleri derlenmiştir ve bu veri 

kümelerinde tanımlanan kararlı genler doğrulanmıştır ve gelecekte kullanım için önerilmiştir. 

Doğrulama deneyleri genellikle bu genlerin yaygın olarak kullanılan referans genlerden daha 

iyi performans gösterdiğini ispatlamıştır. 

Referans genler çalışmanın doğasına göre, örneğin doku tipine veya gelişim aşamasına göre 

seçilmeli ve ideal olarak dış uyaranlar, hastalıklar ve hatta genetik modifikasyonlar gibi 
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durumlara karşı duyarlı olmadan kararlı bir ekspresyon analizi göstermelidir. Referanstaki 

herhangi bir değişiklik, mRNA transkriptlerinin miktarının belirlenmesinde hatalara yol 

açacağından, normalleştirme yönteminin dikkatli bir şekilde seçilmesi çok önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Normalizasyon, RT-qPCR, housekeeping gen 

 

ABSTRACT 

Reference genes, additionally called housekeeping genes, frequently act as inside controls in 

record evaluation trials like RT-qPCR. The requirement for inside controls in such analyses 

results from test to-test deviations connected with variety in all out RNA content, RNA 

soundness, enzymatic efficiencies, or test stacking variety. To address this, deliberate 

articulation levels are frequently standardized to inward control qualities. Preferably, such 

qualities would be supposed to be invariant in their demeanor and accordingly unequivocally 

connect with the aggregate sums of mRNA present in each example. There is areas of strength 

for an of generally utilized reference qualities like beta-actin (ACTB), ubiquitin (UBQ), 18S 

ribosome little subunit (18S), beta-glucuronidase (GUS), or glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH). standardization; is a vital part of a dependable qPCR examination, 

which uncovers changes in the effectiveness of segregation, switch record, and enhancement, 

in this way empowering correlation of mRNA fixations between various examples. 

Regardless of their far and wide use, the reasonableness of reference qualities for an 

examination isn't given deduced. Two sorts of issues can emerge, truth be told: 1) 

proclamations might shift fundamentally relying upon the exploratory circumstances tried, 

and 2) most of these qualities are emphatically communicated, frequently bringing about a 

disparity in record overflow by a few significant degrees comparative with the objective 

quality records being evaluated. Different methodologies have been proposed to work on the 

quality and standardization of RT-qPCR information. The principal approach includes 

approval of reference qualities utilizing information from RT-qPCR information. Habitually, 

a few qualities are assessed in equal and the most steady one is chosen for additional trial and 

error. Up to this point, most examinations have zeroed in on approving a subset of regularly 

involved reference qualities for explicit settings, for example, tissue types. By and large, 

apparently no reference quality is for the most part reasonable for a specific situation, and the 

best competitors vary between various tissues. At times, inverse outcomes were found for 

various tissues. A subsequent methodology is to standardize against various reference 

qualities and utilize proper measurable models to further develop quality determination with 

insignificant difference. Latest programming bundles for RT-qPCR information examination 

incorporate either of these strategies. Three of the most well-known calculations are GeNorm, 

Normfinder and Bestkeeper. A fourth and exceptionally fruitful methodology has been to look 

for reference qualities from a vast foundation utilizing microarray information. As a rule, 

enormous arrangements of microarray information have been gathered for a specific or subset 

of conditions, and stable qualities distinguished in these datasets have been approved and 

proposed for some time later. Approval tests have commonly demonstrated that these qualities 

outflank regularly utilized reference qualities. 

Reference qualities ought to be chosen by the idea of the review, eg tissue type or formative 

stage, and in a perfect world ought to show a steady articulation examination without being 

vulnerable to conditions like outside upgrades, illnesses or even hereditary changes. Cautious 

choice of the standardization strategy is significant, as any adjustment of reference will 

prompt mistakes in evaluation of mRNA records. 

Keywords: Normalization, RT-qPCR, housekeeping gene 
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GİRİŞ 

Ters transkripsiyon (RT-qPCR) ile birleştirilmiş gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR), spesifik biyomedikal koşullarla ilişkili olabilecek gen ekspresyonunun miktarının 

belirlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, RT-qPCR, belirli biyolojik 

koşulların yanı sıra biyolojik koşullara özgü olmayan ve farklı deneylerde tekrarlanamayan 

karıştırıcı faktörlerin katkıda bulunduğu mRNA transkript seviyelerini farklı şekilde 

ölçmektedir. Teknik değişkenlerin dikkatli bir şekilde kontrol edilmesine rağmen, özellikle 

RNA ekstraksiyonu ve ters transkripsiyon verimliliğinde, rastgele pipetleme hatalarında 

örnekten örneğe ve çalışmadan çalıştırmaya varyasyonlardan hala kafa karıştırıcı faktörler 

kaynaklanabilmektedir (Bustin, 2010; Nolan et al., 2006; Taylor et al., 2010). İnternal 

referans genleri kullanılarak veri normalleştirmesi, bu nedenle, kafa karıştırıcı faktörlerin 

etkisini en aza indirmek ve belirli biyolojik koşullara göre niceleme işleminin doğruluğunu 

geliştirmek için gerekli çok önemli bir adımdır. İnternal referans genler, hedef genlerle 

birlikte analizlerin tüm adımlarından eş zamanlı olarak geçer ve bu nedenle paralel numuneler 

arasındaki kafa karıştırıcı varyasyonları en aza indirmelidir. Paralel örneklerde normalleştirme 

faktörlerinin (NF) hesaplanması için ne ve kaç referans genin kullanıldığı, bu nedenle, ifade 

miktarının doğruluğunun çok önemli bir belirleyicisidir (Ling & Salvaterra, 2011). 

İnternal referans genler, genellikle çeşitli deneysel koşullar altında bol miktarda ve kararlı 

ifadeye sahip "temizlik" genlerinden seçilmektedir (Coulson et al., 2008). Bununla birlikte, 

mevcut uygulamalarda, RT-qPCR kantifikasyonu, veri normalizasyonu için belirli referans 

genlerin sayısının keyfi olarak belirlenmesi ve seçilmesi nedeniyle sorunlu olmaya devam 

etmektedir (Coulson et al., 2008; Dheda et al., 2005; Dheda et al., 2004). Çoğu zaman, veri 

normalleştirmesi için yalnızca tek bir referans gen kullanılmektadır. Çoklu referans genlerin 

değerlendirilmesi için güçlü istatistik yöntemler geliştirilmiş olsa da; belirli genlerin seçimi 

veya referans genlerin sayısı farklı deneylerde değişmeden kalmaktadır (Vandesompele et al., 

2002). Ek olarak, referans genlerin sayısı ile RT-qPCR veri normalizasyonundaki doğruluk 

arasındaki ilişki net bir şekilde ele alınmamıştır (Ling & Salvaterra, 2011). 

Referans Genleri Kullanmanın Mantığı 

Bazen "housekeeping genler" olarak da adlandırılan referans genler, sıklıkla RT-qPCR gibi 

transkript kantifikasyon deneylerinde internal kontroller olarak görev yapmaktadır. Bu tür 

deneylerde internal kontrollere duyulan ihtiyaç, toplam RNA içeriğindeki değişkenlik, RNA 

stabilitesi, enzimatik verimlilikler veya numune yükleme varyasyonu ile ilgili numuneden 

numuneye sapmalardan kaynaklanmaktadır. Bunu düzeltmek için, ölçülen ekspresyon 

seviyeleri sıklıkla internal kontrol genlerine göre normalleştirilmektedir. İdeal olarak, bu tür 

genlerin ifadelerinde değişmez olması beklenir ve bu nedenle her numunede bulunan toplam 

mRNA miktarları ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Beta-aktin (ACTB), ubikuitin (UBQ), 18S 

ribozom küçük alt birimi (18S), beta-glukuronidaz (GUS) veya gliseraldehit 3-fosfat 

dehidrogenaz (GAPDH) gibi yaygın olarak kullanılan referans genlerin güçlü bir geleneği ve 

tarihsel sicili vardır. Aslında, pek çok üretici, biyolojik işlevlerine dayalı olarak genel olarak 

kararlı oldukları düşünülen bu türden bir düzine gen içeren "housekeeping gen panelleri" 

sağlamaktadır. Pek çok laboratuvarda, çok çeşitli deneysel koşullar için "genel amaçlı" 

referans genler olarak kullanılmaktadır (Hruz et al., 2011).  

Referans Genlerle İlgili Problemler 

Yaygın kullanımlarına rağmen, referans genlerin herhangi bir deney türü için uygunluğu önsel 

olarak verilmemiştir. Aslında, iki tür problem ortaya çıkabilir: 1) ekspresyonları, test edilen 

deneysel koşullara bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir ve 2) bu genlerin çoğunluğu çok 

güçlü bir şekilde ifade edilir ve çoğu zaman, nicelleştirilmekte olan hedef gen transkriptlerine 

göre birkaç büyüklük mertebesinde transkript bolluğunda bir tutarsızlıkla sonuçlanır. Her iki 

hata kaynağı da, özellikle normalleştirme için tek bir genin kullanıldığı durumlarda, sonuçta 
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yanlış veri yorumlanmasına yol açabilecek önemli önyargılara neden olabilmektedir (Hruz et 

al., 2011). Birçok çalışmada yaygın olarak kullanılan referans genlerle ilişkili çeşitli sorunları 

tanımlanmıştır (Cui et al., 2009; Guénin et al., 2009; Meller et al., 2005; Svingen et al., 2009; 

Zhang et al., 2005). 

İyileştirilmiş Veri Normalleştirme İçin Güncel Yaklaşımlar 

Sınırlamalar evrensel olarak kabul edilse de, birçok laboratuvar hala uygun doğrulama 

olmadan referans genler kullanmaktadır (Gutierrez et al., 2008; Huggett et al., 2005). RT-

qPCR verilerinin kalitesini ve normalleşmesini iyileştirmek için çeşitli yaklaşımlar 

önerilmiştir. 

İlk yaklaşım, RT-qPCR verilerinden elde edilen verileri kullanarak referans genlerin 

doğrulanmasını içermektedir. Sıklıkla, birkaç gen paralel olarak değerlendirilir ve daha fazla 

deney için en kararlı olan seçilmektedir. Şimdiye kadar çoğu çalışma, doku türleri gibi belirli 

bağlamlar için yaygın olarak kullanılan referans genlerin bir alt kümesini doğrulamaya 

odaklanmıştır. Genel olarak, hiçbir referans geninin genellikle herhangi bir bağlam türü için 

uygun olmadığı ve en iyi adayların farklı dokular arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Hatta bazı durumlarda farklı dokular için zıt sonuçlar bulunmuştur. Örneğin, Meller ve ark., 

plasentadaki ekspresyon seviyesi stabiliteleri için yaygın olarak kullanılan yedi referans geni 

analiz etmişlerdir ve TATA-binding protein (TBP)  ve Succinate Dehydrogenase Complex 

Flavoprotein Subunit A (SHDA)'nın en yüksek stabilite sergilediğini bildirmişlerdir (Meller et 

al., 2005). Buna karşılık, Zhang ve meslektaşları tarafından insan nötrofillerinde test edilen 

yaygın olarak kullanılan 10 referans gen arasında, TBP en az stabil olarak tespit etmişlerdir 

(Zhang et al., 2005). Çeşitli organizmalarda ve dokularda doğrulamaların gerçekleştirildiği 

benzer çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların avantajları olmasına rağmen, en az birinin veya 

birkaçının incelenen deneysel koşul için uygun olduğunu varsayarak, küçük ve önsel bir gen 

dizisinden en iyi adayları belirlemeye çalışmışlardır. 

İkinci bir yaklaşım, çoklu referans genlerine karşı normalleştirme yapmak ve minimum 

varyansla gen seçimini iyileştirmek için uygun istatistiksel modelleri kullanmaktır (Claus 

Lindbjerg Andersen et al., 2004; C. L. Andersen et al., 2004; Brunner et al., 2004; Cai et al., 

2007; Fischer et al., 2005; Szabo et al., 2004; Vandesompele et al., 2002). RT-qPCR veri 

analizi için en güncel yazılım paketleri, bu yöntemlerden birini veya diğerini içermektedir. En 

popüler algoritmalardan üçü GeNorm (Vandesompele et al., 2002), Normfinder (C. L. 

Andersen et al., 2004) ve Bestkeeper (Pfaffl et al., 2004)'tir. 

Daha yeni, veriye dayalı bir yöntem ise, referans genler yerine nicel normalleştirmenin 

kullanılmasından oluşmaktadır, ancak bu yaklaşım, birçok geni içeren yüksek verimli RT-

qPCR deneyleri için tasarlanmıştır. Bir veya birkaç gen içeren çalışmalar için, internal kontrol 

genleri kullanılarak veri normalleştirmesi, uygun referans gen seçimi ve normalleştirme 

algoritmaları sağlandığı takdirde, tercih edilen yöntem olmaya devam etmektedir (Bustin et 

al., 2009; Mar et al., 2009). 

Dördüncü ve oldukça başarılı bir yaklaşım, mikrodizi verilerini kullanarak genom çapında bir 

arka plandan referans genleri taramak olmuştur. Çoğu durumda, belirli bir veya bir koşul alt 

kümesi için büyük mikrodizi verileri kümeleri derlenmiştir ve bu veri kümelerinde tanımlanan 

kararlı genler doğrulanmıştır ve gelecekte kullanılmak üzere önerilmiştir. Doğrulama 

deneyleri genellikle bu genlerin yaygın olarak kullanılan referans genlerden daha iyi 

performans gösterdiğini göstermiştir. Örneğin, Czechowski ve meslektaşları, Arabidopsis için 

çeşitli deneysel seriler için kararlı şekilde ifade edilen genleri seçmişlerdir (Czechowski et al., 

2005). Bu koşullardan bazıları arasında kısmi benzerlik bulunmuştur, ancak genel olarak her 

serinin kendine özgü en kararlı şekilde eksprese edilen genleri bulmuşlardır. Saviozzi ve ark., 

akciğer kanseri transkripsiyon profillerinin bir meta-analizini gerçekleştirmişlerdir ve bu özel 

koşul için birkaç yeni referans geni doğrulamışlardır (Saviozzi et al., 2006). T-yardımcı 

hücreler (Hamalainen et al., 2001), yağ dokuları (Gabrielsson et al., 2005), periferal kan 
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(Stamova et al., 2009), çeşitli insan numuneleri ve hücre dizileri (Kwon et al., 2009), meme 

tümörü dokuları (Gur-Dedeoglu et al., 2009), meme kanseri (Popovici et al., 2009), insan 

miyokardı (Pilbrow et al., 2008), fare (evrensel) (Frericks & Esser, 2008), böcekler (Berk & 

Pektaş, 2020; Karakaş et al., 2022; Özcan et al., 2022) ve insan (evrensel) (Lee et al., 2007) 

örneklerinde benzer çalışmalar yapılmıştır. RT-qPCR normalizasyonu için aday referans 

genlerini belirlemek üzere mikrodizilerin kullanımı başarılı olmuştur, ancak bu 

ekstrapolasyon, iki teknoloji arasındaki seçim prob dizilerindeki farklılıklar nedeniyle bazı 

önlemler gerektirmektedir. Ek olarak, mikrodizi verilerinde, aynı transkripti hedefleyen çoklu 

problar (veya prob setleri), çapraz veya zayıf hibridizasyon nedeniyle farklı stabilite değerleri 

sergileyebilmektedirler. Bu nedenle, bir RT-qPCR testinde, yeni adaylar her zaman daha önce 

laboratuvarda kullanılan referans genlere göre doğrulanmalıdır (Hruz et al., 2011). 

SONUÇ 

Gerçek zamanlı RT-PCR verilerini normalleştirmek için kullanılabilecek bir dizi yöntem 

vardır. Bu stratejiler birbirini desteklemeli ve numune boyutunu eşleştirmeye dikkat edilmeli, 

iyi kalitede RNA'nın ekstrakte edilmeli ve ters transkripsiyon reaksiyonu için benzer miktarın 

kullanılmasını ve son olarak bir iç kontrolün (referans gen) ölçülmesini önerilmektedir. 

Hedeflenen öreneğin RNA analizi dahili normalizasyon için tartışmasız en doğru yöntem 

olabilir, ancak şu anda referans genler, kullanımı basit olan ve gerçek zamanlı PCR'nin her 

aşamasını kontrol edebilen bir stratejiyi temsil etmektedir, ancak dikkatli kullanılmaları 

gerekmektedir. Bu teknolojiyi kullanırken normalleşmenin anahtarı, geçerli olduğunu 

gösterebilmektir. Günümüze kadar yapılan pekçok araştırma sonucuna göre, herhangi bir 

deney türü için uygun olmak için yeterli bir genel ifade hükmüne sahip olması muhtemelen 

hiçbir gen olmadığına dair varsayımlar mevcuttur. Daha önce önerildiği gibi, referans genler 

çalışmanın doğasına göre, örneğin doku tipine veya gelişim aşamasına göre seçilmeli ve ideal 

olarak dış uyaranlar, hastalıklar ve hatta genetik modifikasyonlar gibi farklı koşullara karşı 

duyarlı olmamalıdır. Referanstaki herhangi bir değişiklik, mRNA transkriptlerinin miktarının 

belirlenmesinde hatalara yol açacağından, normalleştirme yönteminin dikkatli bir şekilde 

seçilmesi çok önemlidir.  
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ÖZET 

Dünyada yaşamın varlığı suya bağımlıdır. Bütün biyolojik yaşam ve döngü su aracılığıyla 

gerçekleşir. Sanayi devrimiyle beraber fabrika sayısının hızla arttığı dünyada nüfus da hızla 

artmış, insanoğlunun çevreye verdiği tahribat ve bıraktığı atıklar had safhaya ulaşmıştır. 

Çevreye bırakılan her türlü atık materyal içme sularının kirlenmesine, hijyenik ve temiz içme 

suyu bulmanın da zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple temiz içme suyuna erişim uzun 

vadede hem ülkemiz için hem de küresel ölçekte sorun olmaya aday bir konu olarak dikkat 

çekmektedir. İçme sularının insanlar tarafından tüketilebilmesi için öncelikle hijyenik olması 

gerekmektedir. Zira kirli suların insanlar tarafından tüketilmesi kolera, tifo, dizanteri ve 

hepatit A gibi enfeksiyon hastalıklarına yol açabilmektedir. Bu hastalıklarla beraber ateş, 

diyare, sarılık, karaciğer hasarı gibi ciddi semptomlar karşımıza çıkabilmektedir. Kaynağı ne 

olursa olsun içme suyunun insanlar tarafından tüketilebilmesinin öncelikli şartı sağlık 

açısından zararlı olmaması, yani hijyenik ve temiz olmasıdır. Bu açıdan içme sularının 

mikrobiyolojik analizi gerekli bir konudur. Tüm bu sebeplerden ötürü günümüzde temiz ve 

içilebilir suya erişim insan ve toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla, 

çalışmamızda ticari olarak satılan 10 farklı markaya ait suların mikrobiyolojik analizleri 

Membran Filtrasyon Yöntemi’yle gerçekleştirilmiş ve içme sularının sıhhi durumunun bir 

göstergeci olarak kabul edilen koliform bakteri ile fungus araştırılması yapılmıştır. Bu 

yönteme göre içme suları aseptik şartlarda membran filtre üzerinden geçirilerek süzülmüş ve 

filtre kâğıdı Tryptic Soya Agar (TSA) besiyerine yerleştirilerek 37
o
C’de 24 saat inkübasyona 

bırakılmıştır. Ayrıca, potansiyel fungal üremenin kontrolü amacıyla da aynı işlem 

gerçekleştirilerek Sabouroud Dekstroz Agar (SDA) besiyeri de 35
0
C’de 48 saat inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası on ayrı içme suyuna ait numunelerin hiçbirinde koliform 

bakterilere veya fungal bir üremeye rastlanmamıştır. Sonuç olarak çalışmamız kapsamında 

ticari olarak temin ettiğimiz on farklı markaya ait içme sularının ‘’İnsani Tüketim Amaçlı 

Sular Hakkında Yönetmelik’’ (Resmi Gazete, 17.02.2005) uyarınca mikrobiyolojik açıdan 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Temiz içme suyuna erişim açısından güncel olarak 

ülkemiz adına bir sorun henüz olmasa da uzun vadede kuraklık riski ve artan nüfusla beraber 

sağlıklı içme suyuna erişim zorlaşabilecektir. Şimdiden yöneticilerin önlem alınmasına 

yönelik harekete geçmesi ve toplum bilincinin sağlanması ülke yararına olacaktır. 

Anahtar kelimeler: İçme suyu, koliform bakteri, mikrobiyolojik analiz  

 

 

ABSTRACT 

The existence of life on earth is dependent on water. All biological life and cycle takes place 

through water. In the world, where the number of factories has increased rapidly with the 

industrial revolution, the population has also increased rapidly, and the destruction of human 

beings to the environment and the wastes they leave have reached the highest level. All kinds 

of waste materials left to the environment cause the pollution of drinking water, making it 
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difficult to find hygienic and clean drinking water. For this reason, access to clean drinking 

water draws attention as a problem that will be a problem both for our country and on a global 

scale in the long run. In order for drinking water to be consumed by people, it must first be 

hygienic. Consumption of contaminated water by humans can lead to infectious diseases such 

as cholera, typhoid fever, dysentery and hepatitis A. Along with these diseases, serious 

symptoms such as fever, diarrhea, jaundice, liver damage may occur. Regardless of its source, 

the primary condition for drinking water to be consumed by people is that it is not harmful to 

health, hygienic and clean. In this respect, microbiological analysis of drinking water is a 

necessary issue. For all these reasons, access to clean and potable water is very important for 

human and public health. For this purpose, in our study, microbiological analyzes of water 

belonging to 10 different brands sold commercially were carried out by Membrane Filtration 

Method and coliform bacteria, which is accepted as an indicator of the sanitary status of 

drinking water, and fungus were investigated. According to this method, drinking water was 

filtered by passing through a membrane filter under aseptic conditions and the filter paper was 

placed in Tryptic Soy Agar (TSA) medium and incubated at 37
0
C for 24 hours. In addition, in 

order to control potential fungal growth, the same procedure was performed and Sabouroud 

Dextrose Agar (SDA) medium incubated at 35
0
C for 48 hours. No coliform bacteria or fungal 

growth was found in any of the ten different drinking water samples after incubation. As a 

result, within the scope of our study, it was concluded that the drinking water of ten different 

brands that we obtained commercially is microbiologically suitable in accordance with the 

"Regulation on Water Intended for Human Consumption" (Official Gazette, 17.02.2005). 

Although there is no current problem for our country in terms of access to clean drinking 

water, since access to healthy drinking water may become difficult with the risk of drought 

and increasing population in the long term. It will be beneficial for the country to take action 

by the administrators and raise public awareness. 

Keywords: Drinking water, coliform bacteria, microbiological analysis 

 

GİRİŞ 

Dünyada yaşamın varlığı ve devamı mutlak suretle suya bağımlıdır. Su, canlıların varlığını 

sürdürebilmesi için vazgeçilmez olan bir üründür ve bütün biyolojik yaşam ile döngü su 

sayesinde gerçekleşir. Aynı zamanda insanlığın suya mecburiyeti kişisel hijyenini sağlama, 

başta elektrik olmak üzere çeşitli enerjilerin üretimi ve sulama faaliyetleri bakımından da söz 

konusudur. Sanayi devrimiyle beraber üretim fabrikalarının artışı, dünya nüfusunun da buna 

paralel olarak yükselmesi gibi faktörler insanoğlunun çevreye daha fazla tahribat ve atık 

bırakmasına neden olmuştur. Çevreye bırakılan her türlü atık materyal içme sularının 

kirlenmesine, hijyenik ve temiz içme suyu bulmanın da zorlaşmasına neden olmaktadır (Güler 

vd., 2022).  

Günümüzde ülkemiz için büyük bir problem olarak gözükmese de kuraklık ve artan dünya 

nüfusu ile beraber temiz içme suyuna erişimin uzun vadede zorlaşacağı aşikardır. Hatta bazı 

Afrika ülkeleri başta olmak üzere şimdiden bu sorunla karşı karşıya olan ülkeler de maalesef 

mevcuttur.  

Kaynağı ne olursa olsun içme suyunun insanlar tarafından tüketilebilmesinin öncelikli şartı 

sağlık açısından zararlı olmamasıdır. Mikrobiyolojik açıdan içme sularının hijyenik olması 

gerekir. Zira, su ile bulaşabilen bir çok enfeksiyon etkeni vardır. Bakteriler, virüsler, 

protozoalar ve helmintler içme sularını kontamine ederek ishal, ateş, nörolojik bozukluklar ve 

karaciğer hasarı gibi semptomlarla karakterize bir takım enfeksiyona ve hatta ölüme neden 

olabilirler (Levy vd., 2018; Liguori vd., 2010). 

Ülkemizde ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ (Resmi Gazete, 

17.02.2005, sayı: 25730) uyarınca içme sularının sıhhi kabul edilebilmesi için içerisinde 

koliform grubu bakteriler ve Enterokoklar bulunmamalıdır. İçme sularının mikrobiyolojik 
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analizinde mikroorganizmaların tamamına yönelik test gerçekleştirmek hem zahmetli hem de 

vakit alıcı ve maliyetli bir işlemdir. Bu sebeple, insan dışkısıyla kontaminasyona işaret eden 

bir grup olan koliform bakterilerin araştırılması temsili açıdan önemlidir (Alişarlı vd., 2007). 

Çalışmamız içerisinde buna yönelik olarak koliform grubu bakterilerle beraber olası fungal 

üremeye yönelik mikrobiyojik su analizi gerçekleştirilmiştir.  

MATERYAL-METOT 

Çalışmamız dâhilinde rastgele olarak ticari şekilde temin edilen 10 farklı markaya ait içme 

sularının mikrobiyolojik analizi Membran Filtrasyon Yöntemi’ne göre yapılmıştır. Bu 

yönteme göre öncelikle filtrasyon amacıyla kullanılacak cihazın, üzerinden su geçişi olacak 

parçaları otoklavlanarak sterilize edilmiştir. Aseptik şartlarda yapılan işlemde filtrenin 

yerleştirileceği taban daha önceden sterilize edilmiş bir miktar distile su ile ıslatılmıştır ve 

membran filtre buraya yerleştirilmiştir. Her bir markaya ait su numunesinin 200’er mililitresi 

analitik huniye konulmuş ve vakum pompası çalıştırılarak su numunelerinin membran 

filtreden geçmesi sağlanmıştır. Bu işlem hem olası bakteriyel üremenin gözlemleneceği 

Tryptic Soya Agar (TSA) hem de olası fungal üremenin gözlemleneceği Sabouroud Dekstroz 

Agar (SDA) besiyerlerine uygulanacak her bir inokülasyon için olmak üzere ikişer defa 

gerçekleştirilmiştir. İçme sularının filtrasyonu tamamlandıktan sonra, steril bir pens 

aracılığıyla membran filtreler alınarak bakteriyel ve fungal tutunmaların olduğu üst kısım 

besiyeri yüzeyinin üst kısmında kalacak şekilde TSA ve SDA üzerine yerleştirilmiştir. TSA 

besiyerleri bakteriler için elverişli üreme şartları olan 37
0
C’de 24 saat, SDA besiyerleri ise 

funguslar için elverişli üreme şartları olan 35
0
C’de 48 saat boyunca etüvde inkübasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyon sonrası, her bir besiyeri makroskopik olarak incelemeye alınmış ve 

koliform bakterilere veya funguslara ait herhangi bir üreme belirtisine, kolonileşmeye 

rastlanmamıştır. 

SONUÇ 

İçme suyu, bir bölgedeki toplum yani kalabalık bir insan popülasyonu tarafından 

tüketildiğinden, içme suyundaki olası bir kontaminasyon çok fazla kişinin etkilenmesine ve 

enfeksiyon geçirmesine aracılık eder. Dolayısıyla içme sularının temizliği ve düzenli 

periyodlarla analizi (kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik, vs) halk sağlığını ilgilendiren önemli 

bir konudur. Ülkemizde içme sularının sıhhi özellikleri taşımasına ilişkin ‘’İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ uyarınca mikrobiyolojik olarak belli nitelikleri taşıyan 

içme sularının tüketilmesine müsaade edilmektedir. Pilot çalışma özelliğindeki 

araştırmamızda rastgele olarak temin edilmiş 10 farklı markaya ait ambalajlı içme sularının 

Membran Filtrasyon Tekniği’ne göre mikrobiyolojik analizi yapılmış ve söz konusu içme 

sularında herhangi bir mikrobiyolojik üremeye rastlanmamıştır. Bu açıdan çalışmamızda test 

edilen içme sularının ‘‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ uyarınca 

mikrobiyolojik açıdan uygun olduğu sonucuna varılmıştır. İçme sularının salgın hastalıklara 

davetiye çıkarabilme özelliği nedeniyle kalite kontrollerinin yetkili kurumlarca mutlaka 

düzenli sıklıklarla yapılması halk sağlığı açısından gereklidir.   

Temiz içme suyuna erişim hususunda ülkemiz adına bir sıkıntı henüz olmasa da uzun vadede 

kuraklık riski ve artan nüfusla beraber sağlıklı içme suyuna erişimin zorlaşabileceği 

düşünülmektedir. Şimdiden yöneticilerin uzun vadeli önlem planları ve temiz su kaynaklarını 

korumaya yönelik toplum bilincini oluşturmaları önemlidir.  
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ÖZET  

Değişen çevresel koşullar ve talepler, örgütleri her geçen gün daha da esnek ve çevik olmaya 

yönlendirmektedir. Dolayısıyla, esneklik ve çeviklik, örgütlerin belirsizliklerle dolu bir 

çevreye sürekli adapte olmalarını sağlayan vazgeçilmez unsurlar olarak ele alınabilir. Çevik 

kelimesinin sosyal bilimler alanındaki kökeni ise çok eski tarihlere dayanmaktadır. 1950'lerde 

'adapte olabilme', 1980'lerde ise değişim ve belirsizlikle baş etme yeteneği olarak 'çeviklik' 

yerine 'örgütsel esneklik' kavramı kullanılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Leigh 

Üniversitesi'ndeki Iacocca Enstitüsü tarafından dinamik ve değişen bir ortama yanıt vermek 

için “çeviklik” kavramı ilk kez “21. Yüzyılda imalat işletmeleri stratejilerinde” bir kavram 

olarak yayınlanmıştır. Son zamanlarda ise özellikle bilişim sektöründe geliştirilen çevik 

yöntemler, çeşitli endüstriyel alanlara yayılmakta ve birçok organizasyon tarafından kabul 

görmektedir. Çevik organizasyon, örgütsel operasyonda dinamikleri ve hızı vurgulayan, 

departman duvarlarını aşan ve örgütsel görevleri yerine getirmek için küçük ekipler oluşturan 

bir organizasyonu ifade etmektedir. Diğer taraftan çevik örgüt kültürüyle ilgili literatürde 

henüz yeter düzeyde bir tanımın olmadığı görülmektedir. Ancak, çevik organizasyonun 

özelliklerinden yola çıkarak çevik örgüt kültürü kavramsallaştırılmıştır (Kim, You ve Hong, 

2021). Harraf ve arkadaşları (2005), çevik kültürün yatay ve esnek organizasyonun bir 

özelliği olduğunu; yetkilendirmeyi, organizasyon üyelerinin aktif katılımını, işbirliğini ve 

uzlaşmayı içerdiğini savunmuştur (Harraf ve ark. 2015). Jung J. S (2019) ise çevik 

organizasyonlardaki önemli kültürel faktörlerin sürükleyici yetenek yönetimi, inovasyon 

kültürü, özerk organizasyon yapısı ve kolektif zekâ olduğunu bildirmiştir. Başka bir çalışmada 

da çevik kültürün alt boyutları olarak güçlendirme, kolektif zekâ ve sürekli öğrenme gibi 

değişkenler ele alınmıştır (Kim, You ve Hong, 2021). Görüldüğü üzere çevik bir örgüt 

geliştirmek için somut bir formül yoktur. Çeviklik; stratejik düşünme, yenilikçi bir zihniyet, 

değişimden yararlanma ve proaktif olmaya yönelik temel bir yetkinlik olarak kabul 

edilmektedir. Böylece çalışmanın önemi, çevikliğin herhangi bir seçimden ziyade örgütlerin 

hayatta kalmasını sağlayan bir zorunluluk halini aldığını ortaya koymak olmuştur. Bu nedenle 

çevik uygulamaların başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için örgüt içinde bir zihniyet 

değişikliği inşa edilmeli ve örgüt kültürünün bir ön koşul olması gerekmektedir. Bu bilgiler 

ışığında çalışmanın amacı, çevik kültür kavramını ve öncüllerini kavramsal düzeyde gözden 

geçirmektir. Bu bağlamda yönetimsel ve örgütsel alanda örgütlerin sahip olmaları gereken 

çevik kültüre ilişkin görüşün, daha fazla araştırmayı ateşleyeceği ve önemli pratik 

uygulamaları teşvik edeceği umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviklik, Çevik Örgüt, Çevik Örgüt Kültürü 

 

ABSTRACT 

Changing environmental conditions and demands lead organizations to be more flexible and 

agile day by day. Therefore, flexibility and agility can be considered as indispensable 

elements that enable organizations to constantly adapt to an environment full of uncertainties. 

The origin of the word agile in the field of social sciences dates back to ancient times. In the 

1950s, the concept of 'organizational flexibility' was used instead of 'agility' as the ability to 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 231

https://orcid.org/0000-0002-5145-3769


adapt and cope with change and uncertainty in the 1980s. The concept of "agility" for 

responding to a dynamic and changing environment was first introduced by the Iacocca 

Institute at Leigh University in the United States in the "21st Century. It has been published as 

a concept in “Manufacturing Firms Strategies in the 21st Century”. Recently, agile methods 

developed especially in the IT sector are spreading to various industrial areas and are accepted 

by many organizations. Agile organization refers to an organization that emphasizes dynamics 

and speed in organizational operation, breaks through departmental walls and forms small 

teams to perform organizational tasks. On the other hand, it is seen that there is not yet an 

adequate definition in the literature on agile organizational culture. However, based on the 

characteristics of the agile organization, the agile organizational culture has been 

conceptualized (Kim, You and Hong, 2021). Harraf et al. (2005) stated that agile culture is a 

feature of horizontal and flexible organization; argued that it includes empowerment, active 

participation of organization members, cooperation and compromise (Harraf et al. 2015). Jung 

J. S (2019) reported that the important cultural factors in agile organizations are immersive 

talent management, innovation culture, autonomous organizational structure and collective 

intelligence. In another study, variables such as empowerment, collective intelligence and 

continuous learning were discussed as sub-dimensions of agile culture (Kim, You, and Hong, 

2021). As you can see, there is no concrete formula for developing an agile organization. 

Agility; strategic thinking, an innovative mindset, benefiting from change and being proactive 

are recognized as a core competency. Thus, the importance of the study has been to 

demonstrate that agility has become a necessity that ensures the survival of organizations 

rather than any choice. For this reason, in order for agile practices to be implemented 

successfully, a mentality change must be built within the organization and organizational 

culture must be a prerequisite. In the light of this information, the aim of the study is to 

review the concept of agile culture and its premises at a conceptual level. In this context, it is 

hoped that the view of the agile culture that organizations should have in the managerial and 

organizational field will ignite further research and encourage important practical 

applications. 

Keywords: Agility, Agile Organization, Agile Organization Culture 

 

GİRİŞ 

Son zamanlarda çeviklik kavramını tartışmaya yönelik çalışmalar giderek artmaktadır. Çünkü 

küresel rekabetin değişen doğası, hangi faktörlerin bir organizasyonu çevik yaptığına dair 

kapsamlı bir anlayış gerektirmiştir. Tüketici tercihlerinin hızla değişmesi, teknolojideki 

dönüşümler belirsizliğe, küresel rekabete ve rekabet yoğunluğuna katkıda bulunmaktadır. 

Özellikle dijitalleşme, tüketici tercihlerini ve ürünlerin yaşam döngüsünü etkilemektedir. 

Hızla değişen teknolojik ortam nedeniyle araştırma ve geliştirme, bir örgütün genel başarısı 

için de giderek daha önemli hale gelmektedir. Bilgi genişlemesi, değişikliklere uyum sağlama 

hızı ile ilgili olduğundan bilgiye erişilebilirlik ve bilgi transferinin kolaylığı, örgütlerde 

çeviklik ihtiyacına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Böylece çalkantılı piyasalar, 

örgütlerin etkinliğini sürdürebilmeleri ve değişime hızlı yanıt verebilmelerini gerektiren yeni 

normaller halini almaktadır. Bu nedenle çeviklik, değişen çevreye uyum sağlamayı ve bu 

duruma hızlı ve etkili yanıtlar vermeyi mümkün kılar. Sonuç olarak çevikliğin iki sabit 

bileşeni olan hız ve yanıt verebilirlik, örgütsel rekabet için de kritik öneme sahiptir (Harraf ve 

ark. 2015; Jivan, Marnewick ve Joseph, 2020). Görüldüğü üzere rekabet ortamının doğasında 

var olan oynaklığın yanı sıra bir örgütün çevreye daha hızlı ve daha doğru tepki vermesine 

yönelik temel ihtiyaç nedeniyle, bu çalışma, bir örgütün çevik olmasını sağlayan kültürü ve 

bileşenlerini kavramsal düzeyde ele almaktadır.  

Örgüte çeviklik sağlayan değerler ve ilkeler, bir örgütün çalışanları ve müşterileriyle nasıl 

iletişim ve etkileşim kurması gerektiğini ve onlara nasıl davranması gerektiğini önermektedir. 
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Nerur ve arkadaşları (2005) çalışmalarında, örgütlerin kararları nasıl aldıklarının, yenilikçiliği 

ve yaratıcı düşünceyi etkileyen uygulamaların, işbirliği ve iletişimin örgüt kültürü tarafından 

şekillendiğini belirtmişlerdir. Böylece, örgüt kültürünün çalışanların davranış biçimlerini ve 

onların nasıl çalıştığını etkilediği ifade edilebilir (Nerur, Mahapatra ve Mangalaraj, 2005). 

Strode ve arkadaşları (2009) da çalışmalarında, çevik uygulamaların etkili bir şekilde 

benimsenmesiyle ilişkili belirli kültürel faktörlerin olduğunu belirtmişlerdir (Strode, Huff ve 

Tretiakov, 2009). Yani örgüt kültürü, çevik uygulamaların kullanılmasını ve benimsenmesini 

etkilemektedir. Bu düşünceye göre, organizasyon kültürü eğer çevik uygulamalar için elverişli 

ise ancak o zaman faydalı olacaktır (Coram ve Bohner, 2005). Bu nedenle, çevik ilkelerin 

tersine bir kültüre sahip bir organizasyonda, çevik uygulamaların kullanılması yarardan çok 

zarara yol açabilir (Strode, Huff ve Tretiakov, 2009). Bu nedenle çalışmanın amacı, çevikliğin 

faydalarının gerçekleşebilmesine yardımcı olan çevik kültürü ve muhtemel öncüllerini 

tanımlamaktır. Bu çalışmada, Kim ve arkadaşlarının (2021) araştırmalarından yola çıkarak 

çevik kültürün öncülleri olarak sürekli öğrenmeye, kolektif zekâya ve güçlendirmeye yer 

verilmiştir. Böylece bu çalışmanın ilgili alan yazına önemli bir katkı sunması beklenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çevik Örgüt 

21. yüzyılda çeviklik artık örgütler için bir tercih meselesi değildir. Örgütsel çeviklik ve dış 

çevreye hızlı yanıt verme yeteneği, başarılı örgütleri başarısızlardan ayıran bir gereklilik 

haline gelmiştir. Dış çevredeki sürekli değişiklikler, hızlı yanıt verme ve adaptif 

(uyarlanabilir) olmayı gerektirmektedir. Ayrıca, çeşitli endüstrilerde büyüme ve rakip haline 

gelme gerekliliği, örgütlerin esnek ve çevik olmasını ve bununla birlikte pazar değişikliklerine 

anında yanıt verme becerisini de engellemektedir. Bu yüzden örgütler için çeviklik, seçimden 

ziyade hayatta kalmak için bir iş zorunluluğu halini almıştır. Nihayetinde çeviklik, örgütsel 

etkinlik ve mükemmelliğin temel sağlayıcısıdır. Ayrıca yüksek performansa ulaşmanın ve 

sürdürmenin bir aracıdır. Çeviklik, iş sürecinin ötesine geçmeli ve örgüt çalışanlarının, 

ekiplerinin ve genel organizasyon kültürünün de temel bir özelliği olmalıdır (Harraf ve ark. 

2015). Ancak bu sayede çevik bir örgüt inşa edilebilir.  

Çevik örgüt, günümüzün değişim ve karmaşık iş ortamında rekabetçi olmak isteyen dünya 

çapındaki örgütler için bir zorunluluktur. Yine de yöneticiler ve akademisyenler, örgütlerin 

büyük çoğunluğundaki mevcut çeviklik düzeyinin olması gerektiği gibi olmadığı konusunda 

hemfikirdir. Çalkantılı çevre koşullarına uygun bir örgütsel çeviklik düzeyi geliştirmek için 

yöneticilerin özellikle örgüt içinde kültürle, yapıyla ve liderlikle ilgili uygulamalar 

gerçekleştirmeleri gerekir (Joiner, 2019). Çevik organizasyonların en önemli unsurlarından 

biri esnekliktir. Esneklik, çevreye uyum sağlama yeteneği anlamına gelir. Diğer bir deyişle 

esneklik, farklı ve çeşitli ürün ve hizmetler üretip sunmak ve aynı kaynak ve donanımla farklı 

hedeflere ulaşmaktır. Zorlu rekabet koşulları, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına ve 

ilginin artmasına neden olmuş, bu nedenle müşteri dostu ve zamanında hizmet, öne çıkan ve 

anahtar bir kavram olarak kabul edilmiştir. Ürünlerin ömrü kısaldığından gittikçe kaliteyi 

yükseltmek, organizasyonların ayakta kalabilmesi için şart olmuştur. Piyasalar giderek daha 

küreselleşmiş ve değişimler sürekli ve öngörülemez hale gelmiştir. Iacocca Enstitüsü'nden 

araştırmacılar, günümüz dünyasında rekabetin yeni temellerinin; sürekli ve devam eden 

değişim, hızlı yanıt verebilme, kaliteyi iyileştirme ve sosyal sorumluluklar olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu çalkantılı koşullarda hayatta kalma ve ilerleme, örgütlerin çevrelerindeki 

değişiklikleri fark etme, anlama ve beklenmedik değişikliklere uygun tepkiler verme 

konusunda gerekli yeteneklere sahip olmaları durumunda mümkün olacaktır (Sharifi ve 

Zhang, 1999). Bu nedenle, bir örgüt çeviklik istiyorsa, bir dizi yeteneği göz önünde 

bulundurmalı ve bunları elinden geldiğince geliştirip güçlendirmelidir. Çeviklik yetenekleri, 

organizasyonun meydana gelen değişikliklere uygun tepkiler üretmesi için gereken güç 

noktasını sağlayan yeteneklerdir. Bu yetenekler, çevikliğin korunması ve geliştirilmesi için 
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temel olarak kabul edilir (Rahimiatani, Zare ve Yazdani, 2018). Böylece örgütler yapılarını, iş 

yapma biçimlerini kültürleriyle uyumlu olacak şekilde dönüştürmeleri gerekir. Bunun uyum 

sağlamak için bir ihtiyaç olduğu bilindiğinde örgütlerin yeni kültürü kabul edip 

benimsemeleri kolaylaşır. Çünkü 21. Yüzyılın iş dünyası değişen ve dönüşen iş süreçlerini 

yönetme konusunda farklı bir örgüt kültürü benimsemeyi gerektirmiştir (Oğan ve Wolff, 

2022). Bu nedenle örgütler açısından başarılı bir dönüşümün gerçekleşebilmesi çevik örgüt 

kültürünün oluşturulabilmesi ile mümkün görünmektedir. 

Çevik Örgüt Kültürü 

Teknolojik dönüşümler, artan talepler ve rekabet piyasasındaki hızlı değişimler, örgütleri 

tüm bu değişim ve dönüşümlere çok daha hızlı bir biçimde uyum sağlayarak cevap 

verebilmeyi mümkün kılmıştır. Örgütlerin şu anki iş ortamı, çevikliği bir ihtiyaçtan 

zorunluluğa taşımıştır. Bir örgütün rekabet açısından avantaj kazanabilmesi, çevredeki 

değişiklikleri anlamlandırabilmesine ve bunlara en hızlı, en verimli bir şekilde yanıt 

verebilme becerisine bağlıdır. Kısaca tüm bunlar için örgütün çeviklik kazanması 

gerekmektedir. Çünkü örgütsel çeviklik, çevresel değişimlere adapte olmaktan daha 

fazlasını yapmayı gerektirir. Bu durum örgütleri kültürlerinin bir gereği olan adaptif ve 

hazırlıklı olma durumuyla çevik hale getirmektedir. Örgüt içinde çevik bir kültür 

yaratmak mümkündür ve örgütün ilk önceliği olmalıdır. Çünkü bir örgütün kendisine 

yarar sağlayacak olan bir değişikliğe uyum sağlaması ve önemli bir stratejiyi uygulama 

becerisi onun kültürünün bir yansımasıdır (Rick, 2018). Çevik örgütlerdeki kültür, 

geleneksel örgütlerden kesin bir biçimde farklıdır. Bireylerin çevik bir örgütte edindikleri 

tecrübeler dikkate alındığında, örgütsel kültürün burada geleneksel örgütlerden çok daha 

önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu örgüt kültürünü şekillendiren liderlerdir ve kültürü 

dönüştürürken de önemli bir rol modeli kaynağı olarak hareket ederler. Çünkü yeni 

zihniyetlerin ve yeni davranış biçimlerinin özgün bir biçimde modellenmesine ihtiyaç vardır. 

Bu nedenle örgütte hikâyeler paylaşılarak, bakış açısını ve inancı geliştirme ve beceri 

geliştirme hedeflenmelidir. Gerçek bir öğrenen örgüt olmak, öğrenmeyi gündelik rutin 

faaliyetlerin dokusuna yerleştirmekle mümkün görünmektedir (De Smet, Lurie ve George, 

2018).  

Literatürde araştırmaların çoğu örgütlerin çevik uygulamaların başarısına katkıda bulunan 

unsurları bulmaya çalışmıştır. Örneğin, Wurster ve arkadaşları (2013), çevikliğin kültürel bir 

değişimi içerdiğini belirtmişlerdir. Lindvall ve arkadaşları (2002) da eğer örgüt kültürü 

çevikliğe uygun değilse, örgütün çevik olmak için mücadele edeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, 

bir örgütün çevikliğine zıt değer ve ilkeleri varsa, o zaman çevik uygulamaları kültür 

değişikliği olmadan kullanmak, iyileştirme sağlamaktan çok örgüte zarar verebilir. Bu 

nedenle, çevikliğin temel değerlerinin ve ilkelerinin araştırılması, çevik yöntemlerin 

kullanımına ve benimsenmesine yol açan kültürel faktörlerin tanımlanması (Jivan, Marnewick 

ve Joseph, 2020) gerekmektedir. Literatürde çevik örgütlerle ilgili çok sayıda çalışma yer 

almasına rağmen, çevik örgüt kültürünün tanımı henüz yeter düzeyde tartışılmamıştır. Ancak 

çevik örgüt kültürü kavramının, çevik örgütün özellikleri üzerine inşa edildiği görülmektedir. 

Örneğin Jung J. S (2019), çevik örgütlerdeki önemli kültürel unsurların sürükleyici yetenek 

yönetimi, inovasyon kültürü, özerk örgüt yapısı ve kolektif zekâ olduğunu bildirmiştir (Kim, 

You ve Hong, 2021). Bu çalışmada da çevik kültürün öncülleri olarak Kim ve arkadaşlarının 

(2021) çalışmalarında ele alınan güçlendirme, kolektif zekâ ve sürekli öğrenme boyutlarına 

yer verilmiştir.   

Güçlendirme: Örgütler çevresel değişikliklere hem hızlı hem de etkili yanıtlar vermek ve 

örgütü daha hızlı rakiplerden korumak için gelişmiş çevikliğe ihtiyaç duyarlar. Bu da iç ve dış 

işbirliği (iç ve dış müşterilerle işbirliği) yoluyla mümkün görünmektedir. Öncelikle iç müşteri 

olan çalışanların fikir ve düşüncelerini yeniliklere entegre ederek güçlü bir biçimde çalışanlar 

güçlendirilmelidir. Böylece örgütte eşit güç dağılımı yoluyla daha iyi çeviklik elde edilebilir. 
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Bu sayede örgütler, farklı disiplin ve uzmanlık alanlarından gelen bilgileri bir araya getirerek 

çok sayıda ve inovatif fikirleri tartışabilirler. Bu durum, yeni fikir ve düşüncelerin ortaya 

çıkmasını, örgüt içinde yeni çözüm önerilerinin geliştirilebilmesine de imkân vermektedir. 

Aynı zamanda örgütsel karar verme süreçlerini hızlandırmak için de örgütlerin kararları daha 

düşük seviyedeki çalışanlara devretmeleri gerekmektedir (Duerr ve ark., 2018). Çünkü çevik 

kültürün doğasında var olan insan odaklılık, çalışanlarına risk alma konusunda ve yaratıcı 

fikir bulma konularında özgürlük verir (Jivan, Marnewick ve Joseph, 2020). Harraf ve 

arkadaşları (2005) da örgüt içinde çalışanları yetkilendirmenin, örgüt üyelerinin iş süreçlerine 

aktif katılımının ve işbirliğinin önemli olduğunu savunmuşlardır (Harraf ve ark. 2015). Bu 

nedenle güçlendirme; örgüt tarafından çalışanlara işlerini nasıl yapacaklarına karar vermeleri, 

görevlerini yerine getirirken bağımsızlık ve özgürlüğe sahip olmaları ve bölümlerinin iş 

süreçleri üzerinde önemli yetki ve sorumluluğa sahip olmaları anlamlarına gelmektedir (Kim, 

You ve Hong, 2021). 

Kolektif zekâ: Günümüzde örgütler, küreselleşmenin ve internet devriminin yarattığı birçok 

alanda rekabet etmekteler. Örgütlerin en iyi durumda kalabilmeleri veya konumlarını 

geliştirebilmeleri için çeşitli alanlarda operasyonlarını iyileştirmeleri gerekmektedir. Bu da 

büyük oranda bilgi işi yapan örgütlerin bireysel çalışanlarının bilgisini nasıl daha iyi veya 

daha verimli kullanabileceğini ortaya koymakla mümkündür. Literatürde Nokia Oyj 

firmasında yapılan bir araştırmada, ürünün pazara girişini tehlikeye atabilecek olası tehditlerin 

zamanında tespit edilerek çözüme kavuşturulabilmesi için ürün geliştirme süreci 

incelenmiştir. Ürün geliştirme projelerine ve karar vericilere yardımcı olmak için örgütte 

çevik bir süreç yaratılmıştır. Çevik bir süreç yaratmayla kastedilen, sürekli değişen bir iş 

ortamındaki potansiyel tehditleri belirlemek ve bu potansiyel tehditlere yeterince hızlı tepki 

vermektir. Bu da internetin kullanımıyla birlikte ürün geliştirme sürecinde kolektif zekânın 

kullanımına dayanmaktadır. Böylece, bireysel ürünlerin başarısını tahmin etmek için tüm 

çalışanların bilgisinden yani kolektif zekânın gücünden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, ürün 

geliştirme sürecinde kolektif zekâdan yararlanılarak ulaşılan sonuçlar belirlenebilmekte, 

ürünün olgunluk düzeyine etki etmekte ve sorunların düzeltilmesini hızlandırmaktadır 

(Paakkunainen, 2011). Diğer taraftan örgüt içinde kolektif zekâ eylemi övgü ve takdir görme 

gibi parasal olmayan ödüller yoluyla örgütsel gruba bağlılığın güçlendirilmesini ifade 

etmektedir. Ayrıca çalışanların mesleki iç görülerini örgüte aktif olarak sunma fırsatının 

sağlandığı, iş performansı için iletişim kanallarının etkinleştirildiği ve işbirliği ile işlerin 

sorunsuz yürütüldüğü bir durum ifade edilmektedir (Kim, You ve Hong, 2021). 

Sürekli öğrenme: Sürekli öğrenme, çalışanların örgüt desteğinde yeni bilgi ve beceriler 

öğrenmek için eğitim programlarını kullanmalarıdır. Ayrıca çalışanlar kariyerlerini 

geliştirmek ve yeni bilgiler edinmek için yalnızca atölye ve konferanslara değil, aynı zamanda 

örgüt dışında düzenlenen kulüplere ve çalışma gruplarına da katılırlar. Böylece öğrenmenin 

sürekliliği sağlanmaya çalışılmış olur (Kim, You ve Hong, 2021). Sürekli öğrenme, bir 

örgütün hızla değişen ortamlara cevap verme yeteneğini geliştirmesi bakımından gereklidir. 

Böylece örgüt üyelerinin birbirleriyle bilgi ve fikir alışverişinde bulunma normlarını 

paylaştığı, bilginin keşfedilmesini ve kullanılmasını teşvik eden bir öğrenme kültürü 

(Naqshbandi ve Tabche, 2018) çeviklik için özellikle gerekmektedir. Gerçek bir öğrenen 

örgüt olmak, sürekli öğrenmeyi günlük faaliyetlerin dokusuna yerleştirmekle mümkündür (De 

Smet, Lurie ve George, 2018). Kim ve arkadaşlarının (2021) araştırma bulguları da belirsiz ve 

hızla değişen iş ortamında sürdürülebilir bir yönetim elde etmek isteyen örgütün, eski otoriter 

ve yukarıdan aşağıya örgüt kültürünün yatay ve esnek bir çevik kültüre transferini sağlaması 

gerektiğini önermektedir. Algılanan örgütsel desteğin de çevik kültürü destekleyen önemli bir 

değişken olduğu ortaya konmuştur. Çevik kültürü yerleştirmek isteyen örgütler, çalışanlarına 

önce örgüt tarafından tanındıklarına ve desteklendiklerine inandıran resmi veya gayri resmi 

bir sistem ve ortam oluşturmalıdır. Örgüt liderleri, bu bilinci örgüte sağlam bir şekilde 
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aşılamak istiyorlarsa, insan odaklı, iletişim ve değer odaklı bir liderlik için çaba 

göstermelidirler. Algılanan örgütsel desteğin sağlam bir şekilde oluşturulmasıyla, çalışanlar 

örgüt içindeki ilgili pozisyona veya role adil bir şekilde atanmaları sağlanmalıdır. Ardından 

verilen sorumluluğun etkin bir şekilde yerine getirilmesine özen gösterilmelidir. Bununla 

birlikte örgüt içinde sürekli bir öğrenme fırsatı yaratılması gerektiği de unutulmamalıdır 

(Kim, You ve Hong, 2021). 

 

SONUÇ 

Günümüz iş hayatında ayakta kalmak ve uzun yıllar varlığını sürdürmek isteyen örgütler, 

geleneksel örgüt modellerinden çevik bir örgüt modeline doğru geçiş yapmaya başlamışlardır. 

Bu dönüşüm, beraberinde tahmin edilemeyen hız ve etkide yaratıcılık, işbirliği ve değer 

üretmeyi gerektiren yeni bir örgüt tasarımını akla getirmektedir. Örgütler özellikle 21. 

Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hızda, esnek ve çevik olabilmelidir. Çevik bir 

dönüşümü de başarılı bir şekilde oluşturmak için örgütün genelinde yeni bir kültür oluşturmak 

gerekmektedir. Alan yazın incelendiğinde, bilgisayar ve iletişim teknolojileriyle ilgili 

araştırmalarda dijital çağda ürünlerin, süreçlerin ve örgütlerin nasıl dönüştürülmesi 

gerektiğine odaklanıldığı görülmektedir. Ancak örgüt kültürünün nasıl ve neden 

dönüştürülmesi gerektiği üzerinde fazla durulmamıştır. Bu nedenle bu çalışma, çevik örgüt 

kültürünün ve öncüllerinin örgütlerin dönüşümlerinde nasıl bir kolaylaştırıcı olarak hizmet 

edebileceğini kavramsal düzeyde açıklamaktadır. Çünkü örgütler rekabet edebilmek için 

adaptif; değişime hızlı bir şekilde tepki verebilmek için de esnek olmak zorundadır.  

Bu katkılardan uygulama için şu sonuçlar çıkarılabilir. Pazar değişimleri ve teknolojik 

dönüşümler, yoğun bir şekilde bilgi gerektiren işler ortaya koymakta ve yüksek performans 

hedeflerine sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda daha yüksek bir belirsizlikle karşılaşan 

örgütler hiyerarşiyi daha az kullanmalıdırlar. Böylece örgüt içinde koordinasyon daha kolay 

ve hızlı sağlanabilir. Belirli bir işle sınırlı olmayan ve geniş bir faaliyet yelpazesinde bilgiye 

sahip çalışanlara da örgüt içinde fırsat verilmelidir. Bu alanda çalışma yapmak isteyen 

araştırmacılar ve uygulayıcılar, örgütlerin bilinçli bir şekilde inşa edebilecekleri bir “çevik 

örgüt kültürünü” daha fazla araştırmalıdırlar. Akabinde, yöneticiler, içinde yaşanılan yüzyılın 

ihtiyacına uygun inovasyonlar geliştirmek için farklı yetkinlikleri birleştirebilmek adına örgüt 

kültürünün altında yatan varsayımları, inançları ve değerleri yeniden yapılandırabilirler. 

Sonuç olarak, giderek çeviklik ve esneklik bekleyen bir çevrede faaliyette bulunan örgütleri 

kapsamlı bir şekilde dönüştürmek için 'çevik bir örgüt kültürü' inşa etmek son derece önemli 

ve gereklidir. Nitekim özellikle günümüzde örgüt başarısının önündeki ana engellerden 

birinin örgüt kültüründeki eksiklikler olacağı unutulmamalıdır. 
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ÖZET 

Ülkelerin dış borçlanma gereksinimi içinde olmalarının en önemli nedeni kaynak dağılımının 

dengesiz oluşudur. Gelişme düzeylerine göre ülkelerde iç kaynaklarla ekonomik büyümenin 

finanse edilip, sürdürülebilmesi bazı durumlarda yetersiz kalabilmektedir. Tasarruf ve döviz 

açığının olduğu ülkelerde ihtiyaç duyulan kaynakların elde edebilmesi için dış borçlanma 

yoluna gidilmektedir. Makul düzeyde borçlanma ülkelere sermaye birikimi sağlayabilir. 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde dış borçlanma ile kalkınma için gerekli yatırımların 

tamamlanması beklenmektedir. Fakat dış borçlanma ile elde edilen finansmanın verimli 

olmayan alanlarda kullanılması ülkeleri daha borçlu hale getirebilir. Bir ülke borçlanmasını 

yeni bir borç ile kapatmak zorunda kalıyorsa bu durum yeni borç ve faiz ödemesi demektir. 

Bu dış borcun bir kısır döngüye girmesine sebep olabilir. Dış borç kullanan ülkelerde dış 

borcun ekonomiye faydalı olabilmesi için sürdürülebilirliğinin sağlanması gereklidir. Ülke, 

mevcut ve gelecekteki borç ödeme yükümlülüklerini yeniden borç ödemesine veya borç 

birikimine başvurmadan yapabilirse dış borcu sürdürülebilirdir. Sürdürülemez durumunda 

olan dış borç yüklerinin makroekonomik politikaların uygulanabilirliği üzerinde ciddi etkilere 

neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin de içinde bulunduğu CIVETS ülkeleri 

için dış borcun sürdürülebilirliği incelenmiştir. CIVETS ülkeleri Kolombiya, Endonezya, 

Mısır, Vietnam, Türkiye ve Güney Afrika’dan oluşmaktadır. 1994-2020 dönemini kapsayan 

27 yıllık panel veriye dayalı analizlerle 6 ülke için dış borcun sürdürülebilirliği ampirik olarak 

test edilmiştir. İlk olarak ilgili panel için yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı 

belirlenmiştir. Test sonuçları ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığını ortaya 

koymuştur. Daha sonra yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök 

testlerinden Cross-Sectionally Augmented Dickey Fuller (CADF) ve Cross-Sectionally 

Augmented-IPS (CIPS) birim kök testleri uygulanmıştır. CADF birim kök testi her bir ülke 

için durağanlık sonucu verirken, CIPS birim kök testi modelin geneli için bulgu sunmaktadır. 

CADF birim kök testi sonuçlarına göre Mısır dışında kalan tüm ülkelerde dış borcu temsil 

eden seri birim kök taşımaktadır. Yine panelin geneli için de benzer bir durum söz konusu 

olup, panel için birim kök mevcuttur. Bu bulgular CIVEST ülkelerinde dış borcun 

sürdürülebilir olmadığını ispatlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Borç,  Panel Veri Analizi, Sürdürülebilirlik 

 

 

SUSTAINABILITY OF EXTERNAL DEBT 

 

ABSTRACT 

The most important reason why countries are in need of foreign borrowing is the unbalanced 

distribution of resources. Depending on the level of development, financing and sustaining 

economic growth with domestic resources in countries may be insufficient in some cases. In 

countries where there is a savings and foreign exchange deficit, foreign borrowing is used in 

order to obtain the resources needed. Reasonable borrowing can provide countries with capital 

accumulation. Especially in underdeveloped countries, it is expected that foreign borrowing 

and investments necessary for development will be completed. However, the use of foreign 
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borrowing in inefficient areas may make countries more indebted. If a country has to close its 

debt with a new debt, this means new debt and interest payments. This can cause foreign debt 

to enter a vicious circle. In countries that use foreign debt, it is necessary to ensure the 

sustainability of external debt in order to be beneficial to the economy. External debt is 

sustainable if the country can meet its current and future debt servicing obligations without 

resorting to repayment or debt accumulation. It is known that the unsustainable external debt 

burdens have serious effects on the applicability of macroeconomic policies. In this study, the 

sustainability of external debt for CIVETS countries, including Turkey, has been examined. 

CIVETS countries consist of Colombia, Indonesia, Egypt, Vietnam, Turkey and South Africa. 

The sustainability of external debt for 6 countries has been empirically tested with analyzes 

based on 27-year panel data covering the period 1994-2020. First, it was determined whether 

there is a cross-section dependency for the relevant panel. The test results revealed the 

existence of cross-sectional dependence between countries. Then, Cross-Sectionally 

Augmented Dickey Fuller (CADF) and Cross-Sectionally Augmented-IPS (CIPS) unit root 

tests, which are the second generation unit root tests that take into account the cross-sectional 

dependency, were applied. While the CADF unit root test gives stationarity results for each 

country, the CIPS unit root test provides findings for the overall model. According to the 

CADF unit root test results, the series representing foreign debt in all countries except Egypt 

has unit root. Again, there is a similar situation for the panel in general, and there is a unit root 

for the panel. These findings proved that foreign debt in CIVEST countries is not sustainable  

Keywords: External Debt, Panel Data Analysis, Sustainability. 

 

GİRİŞ 

Modern hukukta borcun kesin olarak sabit bir anlamı bulunmamaktadır. Bir kişinin yasal 

olarak bir başkasına yine yasal olarak sahip olduğu bir şey veya para ödemesi yapmak için 

yasal işlemle uygulanabilen bir yükümlülük olarak ifade edilmektedir. Borç, ödünç alma 

eylemi ile ortaya çıkmaktadır. Sahibinin katkısı olmayan ve başka hiçbir şekilde onlara ait 

olmayan bir kuruluşta kullanılan kaynak veya para olarak tanımlanmaktadır. Bir finansal araç 

veya başka bir resmi eşdeğer ile temsil edilen bir yükümlülüktür (Adepoju vd., 2007:2). Dış 

borç, herhangi bir ekonomide sermaye oluşumunun finansman kaynaklarından biri olarak 

görülmektedir. Bunun dışında özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çeşitli 

nedenlerden dolayı dış kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Ödemeler dengesi ve bütçe açıklarının 

giderilmesi, tasarruf ve kaynak açığı, yatırım ve yeniliklerin finanse edilmesi, savunma 

harcamalarının karşılanması, vadesi dolan borçların ödenmesi, doğal afetler gibi bazı 

olağanüstü durumlardan kaynaklanan harcamaların karşılanması, ekonomik dengeyi koruma 

çabası, ulusal paranın değerini korumak gibi sebepler borçlanmanın arkasında yer alabilir 

(Ayadi ve Ayadi, 2008:234-235; Adıyaman, 2006:22-23). Hükümetler borç aldığında, bir 

kamu borcu oluşmaktadır. Devletin bir tür varlık satın almasını sağlayan üretime dönüşen 

borçlar üretken borçlardır. Ancak savaşların finansmanı ya da cari harcamalar için borç 

kullanımı ekonomiye ağırlık oluşturur. Borçla finanse edilen işlerin üretken olması ve borç 

ödeme maliyetinden daha yüksek bir getiri oranı getirmesi beklenmektedir (Adepoju vd., 

2007:2). Bu noktada devreye sürdürülebilirlik kavramı girmektedir. Sürdürülebilirlik, 

geleceğe dönük tahminler barındıran ve belli varsayımlar içeren, borç ödeyebilme gücü ve 

kırılganlığı da kapsayan bir kavramdır (Özcan, 2011:229). Borç şimdi ve geleceğe hizmet 

edebilirse, sürdürülebilir olduğu söylenebilir. Bir ülkenin dış borcu söz konusu olduğunda, 

eğer bugünkü net borç, net ihracatın bugünkü değerinden küçük veya ona eşitse, dış borç 

sürdürülebilir diye kabul edilmektedir. Yani borçlar ödenebiliyorsa sürdürülebilirdir 

(Blanchard ve Das, 2017:1). Borç ve dış borç sürdürülebilirliği bazı oranlar veya göstergeler 

ile ölçülmektedir. Örneğin, toplam dış borcun GSYİH'ye oranı önemli bir göstergedir. Toplam 

borcun GSMH'ye oranı, toplam borcun ihracata oranı, borç servisinin ihracata oranı ve son 
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olarak borç faiz servisinin ihracata oranıdır. En çok kullanılan gösterge dış borç stokunun 

GSYİH oranıdır ve sabit kalması dış borç stokunun sürdürülebilir olduğunu anlamına 

gelmektedir (Yilanci ve Özcan, 2008:92). 

Literatür araştırmalarından, Önel ve Utkulu (2006), Loganathan vd. (2010), Nasir ve Noman 

(2012), Essayem (2015), Llorca (2017), Dayıoğlu vd. (2020), Yenisu (2020) gibi bazıları dış 

borcun sürdürülebilir olduğunu ileri sürerken; bazıları ise Presbitero ve Arnone (2006), 

Yilanci ve Özcan (2008), Mahmood vd. (2009), Chen (2011), Çukurçayır (2014), Dağ ve 

Kızılkaya (2018), Uslu (2019), Akçay ve Çelik (2020) çalışmalarında dış borcun 

sürdürülemez olduğunu ortaya koymuştur. Alan araştırmalarının tek ülkeye dayalı zaman 

serisi tekniklerinin ve çok ülkeye dayalı panel veri analizlerinin farklı dönem ve ülkelerle, 

değişik testlere dayalı yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada ise 1994-2020 periyodunda dış 

borcun sürdürülebilirliği CIVETS ülkeleri için panel birim kök testleriyle incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmada gelişmekte olan ülkelerden Kolombiya, Endonezya, Mısır, Vietnam, Türkiye ve 

Güney Afrika’nın oluşturduğu CIVETS topluluğu olarak bilinen 6 ülke ele alınmıştır. 1994-

2020 dönemi için 27 yıllık verilerle panel veri analizleri yapılmıştır. Dış borcun 

sürdürülebilirliği toplam dış borç stoku verisi kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler Dünya 

Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri veri tabanından elde edilmiştir. Dış borcun 

sürdürülebilir olup olmadığının belirlenebilmesi için öncelikle yatay kesit bağımlılığının 

varlığı incelenmiştir. Daha sonra serinin birim kök durumu CADF-CIPS birim kök testleriyle 

sınanmıştır.  

Zaman serisi ve yatay kesit verileri bir araya getiren panel veri analizleri ile daha geniş veri 

setleri kullanılarak tahminler yapmak mümkündür. Panel veri analizlerinde yatay kesit 

bağımlılığının (cross-section dependence) tespit edilmesi ilk aşamayı oluşturmaktadır. Yatay 

kesit birimlerin (ülkelerin) birbirleriyle bağımlı olup olmadıkları, diğer bir ifadeyle herhangi 

bir şoktan tüm yatay kesit birimlerin etkilenip etkilenmediği hakkında fikir vermektedir. 

Yatay kesit bağımlılığının tespiti için Breusch-Pagan (1980), Bias-adjusted CD, Pesaran 2004 

CDlm ve Pesaran 2004 CD testler kullanılmaktadır. 

Breusch-Pagan (1980) testi zaman boyutunun (T) yatay kesit boyutundan (N) büyük olduğu 

hallerde kullanılmakta olup Breusch-Pagan Lagrange Çarpanından türetilmiştir. Breusch-

Pagan (1980) testinde boş hipotez yatay kesit bağımlılık yoktur şeklindedir ve CDLM1 

kısaltmasıyla gösterilen test için istatistik CDLM1 = T∑ ∑ ρ̂ij
2N

j=i+1
N−1
i=1  ile hesaplanmaktadır 

(Baltagi, 2005:59; Pesaran, 2004:5).        

Pesaran vd. (2008) tarafından geliştirilmiş Bias-adjusted CD test ise sapması düzeltilmiş bir 

testtir. Hipotez testleri CDLM1 testiyle aynı olup, grup ortalaması sıfır, bireysel ortalama 

sıfırdan farklı olduğu için test sapmalıdır.  Bu sebeple test Pesaran vd. tarafından düzeltilmiş 

ve CDLMadj = √
2

N(N−1)
∑ ∑

(T−k)ρ̂ij
2−Tij

Tij

N
J=i+1

N−1
i=1 ;  CDLMadj  N(0,1) ile yeniden 

hesaplanmıştır (Pesaran vd., 2008:108).  

Yatay kesit bağımlılığı testlerinden diğerleri ise Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CDLM 

ve CDLM2 testleridir. N>T durumlarında CDLM testine; hem T hem de N’nin büyük olduğu 

durumlarda ise CDLM2 testine başvurulmaktadır. Test istatistikleri sırasıyla CDLM 

= √
2T

N(N−1)
(∑ ∑ √Tijρ̂ij

N
j=i+1

N−1
i=1 )  ve CDLM2 = √

1

N(N−1)
∑ ∑ (Tρ̂ij

2N
J=i+1

N−1
i=1 − 1 olarak elde 

edilmektedir (Pesaran, 2004:5-9). 

Panel verilerin birim kök taşıyıp taşımadığını belirlemek ikinci aşamada yapılan 

kontrollerdendir. Birinci ve ikinci nesil panel birim kök testleri olarak bilinen birim kök 

testleri T-N’nin özellikleri ve yatay kesit bağımlılığı/bağımsızlığına göre seçilmektedir. T >N 

durumu ve yatay kesit bağımlılığı bulunan paneller için Pesaran’a ait CADF (Cross-
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Sectionally Augmented Dickey Fuller-CADF) ikinci nesil panel birim kök testi 

uygulanmaktadır. 

CADF testinde, boş hipotez birim kök vardır şeklinde oluşturulmakta ve denklem yit =

(1 − 
i
)

i
+ 

i
yi,t−1 + uit ile hesaplanmaktadır. CADF regresyonunun tahmini yatay kesitler 

için sonuç verirken panelin tümü için CIPS (Cross-Sectionally Augmented IPS) istatistiği ile 

sonuç belirlenmektedir. CIPS istatistiği elde edilirken, gecikmeli değişkenlerin t-

istatistiklerinin ortalamaları alınmaktadır (Pesaran, 2007:267-268). 

BULGULAR 

Yatay kesit bağımlılığı/bağımsızlığını test eden CD testlerine ait sonuçlar Tablo 1’de 

görülmektedir. Dış borç serisi için birimler arasında yatay kesit bağımlılığının olmadığını ileri 

süren boş hipotezi %1 önem düzeyinde istatistiki bakımdan reddedilmiştir. Yatay kesit 

bağımlılığının varlığı yani ülkelerde meydana gelen beklenilmeyen bir olayın diğer ülkeleri de 

etkileyebileceği bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo 1. Dış Borç Değişkeni için Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Bulguları 

Test Test İstatistiği Olasılık 

CDLM1 62.528
 
 0.000 

CDLM2 8.677
  

0.000 

CDLM -2.659 0.004 

CDadj 7.530 0.000 

 

Seride yatay kesit bağımlılığı bulunması durumu durağanlık araştırmasının ikinci nesil panel 

birim kök testlerinden CADF-CIPS birim kök testleriyle belirlenmesini gerektirmiştir. 

Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. CADF panel birim kök testi sonuçları yatay kesitlere göre 

ülkelerden yalnızca Mısır’ın düzey değerinde durağan olduğunu göstermiştir. Diğer ülkelerde 

yani Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Türkiye ve Güney Afrika’da dış borç serisi birim 

köklüdür. Benzer durum panelin geneli hakkında bilgi veren CIPS testi için de geçerlidir. 

  

Tablo 2. Dış Borç Değişkeni için CADF-CIPS Testi Bulguları 

Ülke Test İstatistiği Gecikme Uzunluğu 

Kolombiya -2.138 2 

Endonezya -3.135 2 

Mısır -4.910
a 

2 

Vietnam -1.609 2 

Türkiye  -1.912 2 

Güney Afrika -2.742 2 

CIPS -2.741 

 

Not: CADF ve CIPS için kritik değerleri Pesaran (2007)’den alınmıştır. CADF için sırasıyla 

%1, %5 ve %10; -4.67, -3.87 ve -3.49. CIPS için -3.10, -2.86 ve -2.73’tür.  
a
 ; %1’de istatistiki 

olarak anlamlılığı ifade etmektedir. 

Birim kök testi sonuçları dış borcun ülkeler bazında yalnızca Mısır’da sürdürülebilir olduğunu 

göstermiştir. CIVETS ülkelerinin oluşturduğu panel için dış borçların sürdürülebilir olmadığı 

tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Küresel salgınla birlikte ülkelerin dışa kapanma politikaları iktisadi faaliyetlerde durgunluğa 

yol açarken ülkelerin borç miktarlarında artışa neden olmuştur. Dış finansman kaynaklarını 

kolayca kullanmak ekonomi için bir tehlike sinyalidir. Bu sebeple dış borç alan ülkelerde borç 
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ödeme gücüyle ifade edilen sürdürebilirliğin sağlanması önemlidir. Çalışmada CIVETS 

ülkeleri olarak bilinen bir grup ekonomi için birim kök testleriyle dış borcun sürdürülebilirliği 

araştırılmıştır. Sonuçlar dış borçların sürdürülebilir olmadığını göstermiştir. Borçların 

sürdürülebilir olmadığı durumlarda ödemelerin ertelenmesi, borcun yeniden yapılandırılması 

gibi seçenekler devre girebilir. Fakat burada dikkat çeken konu dış borcun kullanım 

önceliğidir. En kritik önceliğe sahip yatırım ve projeler için borç kullanılmalıdır. Dış 

borçlanma ile ilgili ülkelerin uzun vadeli politikalar geliştirmiş olması soruna daha kalıcı 

çözüm anlamına gelmektedir. Örneğin; ülkelerde mali şeffaflık adımlarının atılması, 

uluslararası ticarette ihracatın teşvik edilerek ithalattın azaltılması, cari açık ve bütçe 

açığından kaçınılması, devlet harcamaları için kullanılan borçların öncelikle altyapı, tarım, 

sağlık, su, eğitim vb. sektörlerde kullanılması, üretimde verimliliğin artırılması bazı politka 

önemleri arasında sayılabilir. Bir ülke ne kadar çok borçlu ise borç ödeyememe riski artmakta 

böylece finansal piyasalarda panik oluşması ihtimali o kadar yükselmektedir. Ayrıca borç 

ödemesini yapmayan ülkelerde yeni dış borç şokları ve itibar riskleri oluşmaktadır. Dış 

borçlanma ülkenin makroekonomik istikrar politikalarıyla uyumlu olarak yönetilmelidir. Son 

olarak ülkelerin kamu harcama yönetimleri güçlendirilmelidir. 
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V-VI SİNİF TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT DƏRSLİKLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN 

RƏSSAMLARININ YARADICILIĞININ TƏHLİLİ 

 

 

Emil Raul oğlu AĞAYEV 

ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji kollecinin müəllimi 

Laçın rayon 34 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi 

 

XÜLASƏ 

Ölkələrin inkişafında təhsilin mühüm rolu vardır. Azərbaycan da ildən-ilə təhsilə ayırdığı 

vəsaitləri artırır. Orta məktəblərdə keçirilən fənnlərdən biri olan, uşaqların estetik inkişaf 

bacarığında mühüm rolu olan təsviri incəsənətdir. Fənnin tədris proqramında mühüm yer 

tutan mövzulardan biri Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığının təhlilidir. Bu məqalədə V və 

VI sinif təsviri incəsənət dərsliklərində mühüm yer tutan Azərbaycan rəssamlarının 

yaradıcılığına aid olan mövzular və əsərlərə yer ayrılmışdır.  

Açar sözlər: Azərbaycan, təhsil, elm, təsviri incəsənət, rəssam 

 

 

ANALYSIS OF THE CREATIVITY OF AZERBAIJAN PAINTERS IN THE CLASS 

V-VI FINE ARTS TEXTBOOKS 

 

ABSTRACT 

Education has an important role in the development of countries. Azerbaijan also increases its 

funds for education every year. Fine art is one of the subjects held in secondary schools and 

plays an important role in the aesthetic development of children. One of the topics that 

occupies an important place in the curriculum of the subject is the analysis of the creativity of 

Azerbaijani painters. In this article, a place is devoted to topics and works related to the 

creativity of Azerbaijani painters, which occupy an important place in the V and VI visual arts 

textbooks. 

Keywords: Azerbaijan, education, science, fine art, painter 

 

Dünyada yenilik, texnologiyaların bir-birini əvəz etməsini nəzərə alsaq,təhsilin, elmin 

inkişafını xüsusilə vurğulamalıyıq. Ölkələrin təhsilə ayırdıqları vəsait ildən-ilə artırılır. 

Azərbaycan təhsilinin uğurları inkişaf dinamikasına malikdir. Orta məktəblərdə fənnlərin 

tədrisində yeni standartlar və məzmun xətləri təqdim edilmişdir. Uşaqlarda yaradıcı estetik 

inkişafı formalaşdırmaq üçün təsviri incəsənət fənni orta məktəblərdə müstəqil bir fənn kimi 

keçirilir. Təsviri incəsənət fənninin tədris planında əsas yer tutan mövzulardan biri də 

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığının təhlilidir. Fənnin əsas standartlarından biri olan 

Azərbaycan, dünya təsviri incəsənətinin görkəmli nümayəndələri və onların əsərlərinə dair 

bilik və bacarıqları nümayiş etdirməyi şagirdlərdə formalaşdırmaq müəllim qarşısında mühüm 

vəzifədir. Azərbaycan rəssamlarının adları və əsərləri geniş formada  V-VI siniflərin 

dərsliyində şagirdlərə təqdim edilir.  

V sinif dərsliyində “Azərbaycan daxmasının daxili dünyası” mövzusunda Abbas Hüseyninin 

“Azərbaycan ailəsi” əsəri təqdim edilmişdir. Əsərdə Azərbaycan xalqının milli dəyərləri, ailə 

anlayışı, məişət həyatımız təsvir edilib. “Müxtəlif dövr sənətkarlarının yaradıcılığı” 

mövzusunda məşhur miniatürçü rəssamımız Sultan Məhəmməd yaradıcılığı, “Mütaliə edən 

şəhzadə”, “Kəymurazın saray əhli”, “Məhəmməd peyğəmbərin meracı” əsərləri təhlil 

edilmişdir. Ekspozisiya adlandırılan növbəti mövzular isə rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq 
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üzrə tanınmış sənətkarlar Qaqarin Qriqoryeviç, Elmira Şahtaxtinskaya, İbrahim Zeynalov 

yaradıcılığı və əsərlərinə dair bilik-bacarıqlar şagirdlərə öyrədilərək, formalaşdırılır. 

 

 
İll 1. Abbas Hüseyni “Azərbaycan ailəsi” 

 

VI sinif dərsliyində “İnsan və təsviri sənət” mövzusunda Maral Rəhmanzadə “Rəqs”, Toğrul 

Nərimanbəyov “Yatan Əsmər”, Tokay Məmmədov və İbrahim Zeynalovun “Nəsimi” 

əsərlərinə yer ayrılmış və şagirdin təsviri sənətin növləri haqqında biliyi yoxlanılır. Maral 

Rəhmanzadənin digər “Culfa” əsərində isə təsviri sənətin əsas ifadə vasitəsi xəttin rolu 

müəyyənləşdirilir. “Rəngkarlıq əsərlərində kolorit” mövzusunda rəng anlayışı, təsnifatını 

Xalidə Səfərova “Qayıqlar” və Lətif Feyzullayev “Kəndin köhnə hissəsi” əsərlərində əsas 

bacarıq kimi şagirdlərdə formalaşdırılır.Bu mövzuda Azərbaycanın tanınmış qadın rəssamı 

Vəcihə Səmədovanın yaradıcılığının fərdi xüsusiyyəti, “Toya hazırlıq”, “İntizar”, “Göygöl” 

və digər tanınmış əsərlərində obraz, rəng, ideya şagirdlərə təqdim edilmişdir. “Təsviri sənət 

əsərlərində məzmun” mövzusunda janr anlayışı haqqında məlumat verilir. Böyükağa 

Mirzəzadə “Aşıq Ələsgər”, Tahir Salahov “Narlar”, Elbəy Rzaquliyev “Şirvanşahlar sarayı”, 

Oqtay Şıxəliyev “Üzeyir Hacıbəyov” əsərlərində təsvir olunan predmetin məzmunu haqqında 

danışmaq bacarığı şagirddə formalaşdırılır. “Miniatür rəngkarlığı” mövzusunda Sadıq bəy 

Əfşarın müxtəlif ölkələrin məşhur muzeylərində saxlanılan əsərləri təqdim edilir. Onun 

Azərbaycan miniatür sənəti tarixində realist üslubu ilə seçilən portret ustası və perspektiv 

qanunları tətbiq edən yenilikçi rəssam kimi də tanındığı diqqətə çatdırılır. “Rəssam 

yaradıcılığında insan obrazı” mövzusunda portret janrının təntənəli növünə aid İ.Brodski 

“Hacı Zeynalabdin Tağıyev”, M.H.Əfşar “Abbas Mirzə Qacar” əsərlərini izləyirik. Digər bir 

tapşırıqda isə Tağı Tağıyev “Səttar Bəhlulzadə” və Oqtay Sadıqzadə “Xurşudbanu Natəvan” 

portretlərinin təhlili şagirdlərə təqdim edilir. Tahir Salahov “Qırmızı bibərlə natürmort”, 

Böyükağa Mirzəzadə “Mavi fonda natürmort”, Səttar Bəhlulzadə “Şamaxı örtüyü ilə 

natürmort” əsərləri “Əşyalar aləmi” mövzusunda yer almışdır. “Təbiət motivləri” 

mövzusunda Bəhruz Kəngərli “Naxçıvanda abidə” və Böyükağa Mirzəzadə “Estakadada” 

əsərlərində şagirdin perspektiv və mənzərə haqqında bilikləri yoxlanılır.  
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İll 2. Maral Rəhmanzadə “Culfa” 

V-VI sinif təsviri incəsənət dərsliklərində Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılıqlarına aid 

əsərlərin fotolarını şagirdlərin görməsi onların yaradıcılıq qabiliyyətini də inkişaf etdirir. 
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ABSTRACT 

Today, most of the energy consumed in the world is a limited and exhaustible type of energy 

obtained from petroleum and coal such as fossil-based gasoline, natural gas, and diesel. The 

damage caused by these types of energy sources to the atmosphere and the environment 

reaches levels that disrupt the balance in nature, increase unrest between societies, and 

threaten many living beings. This situation has forced countries to seek new energy sources to 

meet their energy needs. In addition to fossil-based energies, it has become necessary to use 

energy from renewable, theoretically infinite sources, such as the generation of electrical 

energy by utilizing wind and sun, whose technologies are developed and developing. 

Offshore wind power in Australia is still in its infancy stage, it has the potential to play a 

pivotal role in assisting with the achievement of renewable energy goals and the growth of 

clean technology enterprises. Australia's offshore wind potential is gaining more and more 

attention around the world because of the many promising locations for offshore wind power 

generation on the continent. 

Keywords: Offshore wind farms; wind energy; wind turbine design. 

 

INTRODUCTION 

Cause of greenhouse gas emissions, fossil fuels have a detrimental impact on the ecosystem, 

causing global warming and climate change. In this regard, the use of renewable energy 

sources, which are clean, ecologically friendly, and sustainable energy sources, as an 

alternative to fossil energy sources in electrical energy production is becoming increasingly 

prevalent. Renewable energy resources are also critical for guaranteeing energy supply 

security by minimizing foreign reliance on energy via resource variety. Among renewable 

energy sources, hydraulic, wind, and solar energy production facilities are at the forefront. If 

it is necessary to investigate within the scope of wind energy; With the understanding that 

wind energy in the desired speed and form for electrical energy production can be provided 

not only on land but also on large bodies of water such as sea and ocean, wind energy-based 

generation facilities have begun to be built on land and then on seas. 

For starters, wind power plants, which were first put on land, have recently begun to be 

constructed on the sea, with the awareness that the wind farm is also suited for building these 

facilities on the sea. The United Kingdom, Australia, Germany, Denmark, Belgium, the 

Netherlands, and China account for a sizable portion of this installed power. Aside from these 

nations, several others, like Turkey, with coastlines and ideal circumstances for the 

installation of offshore wind farms are seeking to build these projects . 

While discussing the present situation of offshore WPP projects, it is crucial to first highlight 

the World Bank's atlas, which gives wind speed statistics on land seas on a worldwide basis. 

The World Bank's Energy Sector Management Support Program prepared the atlas (ESMAP). 

Wind measurement data were collected in marine areas up to 200 kilometers from the coast 
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and 100 meters above sea level. According to the atlas, the eastern coastlines of China, the 

shores of Northern Europe, the east and west coasts of North America, and the south coasts of 

South America are all promising places for the installation of offshore WPP projects. With the 

aforementioned atlas data, the total theoretical offshore WPP capacity computed is 15,600 

GW. 

 

 
Figure 1. Offshore wind atlas prepared by the World Bank [1]. 

 

Total resource, prospective generating capacity, and capacity factors were analyzed for the 

offshore wind energy resource. The total offshore wind potential inside Australia's EEZ (the 

"theoretical resource") was calculated to be 27,369 GW using a bottom-up methodology that 

relied on hourly wind speed data and a sample power curve from an International Energy 

Agency reference 15 MW wind turbine. Analyzed the "technically accessible resource," 

which consisted of locations within 100 kilometers of sub-stations and transmission lines and 

farther than 100 kilometers from the coast but less than 1,000 meters in ocean depth. In all of 

Australia's electrical markets, the estimated technical resource is 2,233 GW, which is much 

more than the existing and future demand for power. 

 

The wind resource in Australia is most abundant in the country's southern latitudes (Figure 2): 

1. The region to the south of Tasmania is home to maximum average wind speeds 

that exceed 12 meters per second (m/s);  

2. There are typical wind speeds in the range of 9-10 meters per second in the 

Bass Strait between Tasmania and Victoria, along the southern and south-eastern coast of the 

continent, off the coast of Western Australia, and between Cooktown and Cape York in 

northern Queensland;  

3. There are also high-quality offshore wind resources ranging from 8 to 9 meters 

per second off the coast of South Australia, a large portion of New South Wales, and the 

northern part of Queensland. 
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Australian offshore wind resources are comparable to areas such as the North Sea where 

offshore wind is an established industry. Mean annual 100 m level wind speeds in the North 

Sea, are in the range of 9-10 m/s. 

 

 
 

Figure 2. The average national wind speed (m/s) at 100 m height within the EEZ research 

region from 2010 to 2019. 

 

OFFSHORE WIND TURBINES 

In general, the quantity of electricity created by wind turbines is contingent on the speed at 

which the wind blows, the size of the turbines, and the configuration of the turbines. Because 

the wind speed offshore is substantially greater than that of onshore, the amount of energy 

that may be produced in an hour is greater. Wind farms located offshore are able to generate 

clean energy by harnessing powerful and consistent oceanic winds. 
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Wind turbines have an output proportional to the cube of the wind speed at which they are 

operating. If the average wind speed is increased from 6 to 7 meters per second, then the 

output of the same turbine will rise by 60 percent in terms of power and by 36 percent in 

terms of yearly energy production. Because of this, it is of the utmost importance to position 

wind turbines in areas where they would be subjected to the most intense winds. This 

placement is normally reserved for the highest peaks and the tallest buildings . The rotational 

energy of the wind might be converted into a usable form of power. Wind turbines, as is 

common knowledge, are the tools of choice for this transformation. To begin, a wind turbine 

is able to transform the kinetic energy that is contained inside the rotor into mechanical 

energy . The main components of a wind turbine are the tower, the blades, the rotor, the 

gearbox, the generator, and the electrical and electronic components  (Figure 3). Acceleration 

is applied to the rotating movement of the rotor shaft, which is then transmitted to the 

generator housed inside the body. Batteries store the electrical energy produced by the 

generator, or they are sent to the receivers its purest form. 

 

Figure 3: Parts of a wind turbine. 

 

Offshore wind turbines have the capability of being supported by a variety of foundation 

types, including tripods, jackets, gravity foundations, monopiles, and floating foundations, as 

seen in Figure 5. In the field of offshore wind energy, the monopile foundation system is by 

far the most common kind of structure deployed. Monopiles are piles made of hollow steel 

with diameters ranging from 4 to 6 meters and wall thicknesses varying from 40 to 80 

millimeters. They are primarily employed in shallow water, up to 30 meters, and are pushed 

or drilled into the ground to secure structures. 

As indicated in Figure 6, as of the end of the year 2015, roughly 80.1% of the foundations of 

offshore wind farms were monopiles, while 9.1% were gravity structures, 5.4% were jackets, 

and 3.6% were tripods. (Maier, S. 2015) 

When compared to other kinds of foundation systems, monopiles have the advantage of being 

simple to both produce and transport. It has been used for many years and is seen to be the 

most cost-efficient and practical kind of foundation, particularly for shallow water depths. 

This is especially true when it comes to shallow water foundations. One of the primary 

benefits of adopting monopiles is that they need very little preparation for the seafloor. 
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Figure 4. Offshore wind turbine foundations. 

 

 

 
Figure 5. Several substructure types for online wind energy (EWEA 2015 Europe). 

 

In their overall strategy for the generation of electricity, several nations in Europe and Asia 

have made extensive use of offshore wind farms. As can be seen in Figure 4, the utilization of 

offshore wind energy has been growing at a steady rate, which suggests that people all over 

the world are becoming more aware of the advantages and significance of offshore wind 

turbines as an effective source of renewable energy.  
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Figure 6. Global offshore wind energy statistics.  

 

DESIGN OF OFFSHORE WIND FARM REQUIREMENTS 

There are a number of considerations that must be taken into account when designing an 

offshore wind farm. Some of the key requirements include: 

Wind resource: The wind resource at the site will determine the feasibility and efficiency of 

the wind farm. Wind speed and direction need to be carefully studied and modeled to 

determine the optimal layout and turbine size. 

Seabed conditions: The seabed conditions at the proposed site must be assessed to ensure that 

the foundations for the wind turbines can be safely installed. This may require the use of 

geotechnical surveys and other specialized equipment. 

Grid connection: The wind farm must be connected to the electricity grid to provide power to 

consumers. The location and capacity of the grid connection will determine the size and 

layout of the wind farm. 

Environmental impacts: Offshore wind farms can have an impact on the marine environment, 

including birds, fish, and other wildlife. Environmental impact assessments need to be carried 

out to ensure that the wind farm is developed in a way that minimizes these impacts. 

Maintenance and operations: The offshore wind farm must be designed to be safely and 

efficiently maintained over its lifetime. This includes considerations such as the logistics of 

transporting personnel and equipment to the site and the design of any necessary support 

facilities such as crew quarters or maintenance sheds. 

Financing: The cost of developing and operating an offshore wind farm can be significant. 

Financial considerations, including the availability of funding and the return on investment, 

will influence the design of the wind farm. 

WIND FARM DESIGN IN THE DENMARK REGION OF WESTERN AUSTRALIA 

Winds from the east, northeast, and north are common in Western Australia during the cooler 

months, whereas winds from the west, northwest, and, in certain areas, the southeast are more 

common. Because of the varying shapes of the shoreline, certain areas of the coast get winds 

from the open sea that blow in the opposite direction. The average wind speed is quite 

consistent throughout the year. Wind speeds along the coast typically range from 7 to 10 
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meters per second, however, this may vary greatly depending on the time of year. Localized 

locations may see gusts of wind between 25 and 30 meters per second. Below is a list of 

possible wind patterns seen in the ocean. Through the winter, the Southern Ocean is 

dominated by easterly and northeasterly winds (41-34% of the time). With this information in 

hand, it's safe to say that the southern and northern coastlines of Denmark, Australia are the 

two best places in all of Western Australia, which is located in the southern part of the South 

Ocean. Figure 7 shows the sites that will be discussed more below. 

 

 
Figure 7. The possible place for wind farm 

 

 
Figure 8. The theoretical wind speed is given as 7.96 m/s at the point at a height of 50 meters 

in the air. 
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Now may begin feasibility estimates with points due to the disparities in wind speeds across 

the sites selected. The grid connections of the areas need to be assessed to determine whether 

they are sufficient, and a new bathymetry and wind map of the region is required.  This is 

what the bathymetry maps of both regions look like, as seen in the accompanying 

photographs. 

RESULTS & DISCUSSION 

From the data provided, it is clear that the hub height of this turbine may be adjusted between 

two different ranges. For the sake of this calculation, assume a hub height of 91.5 meters. 

When measured at a height of 50 meters, the average A-area wind speed is 7.96 knots. The 

speed of the wind at a height of 91 meters is calculated using a logarithmic formula. 

(Bhattacharya, S. 2014) 

𝑉ℎ = 𝑉𝑟𝑒𝑓 × ln
ℎ

𝑧
÷ ln

ℎ𝑟𝑒𝑓

𝑧
                               (1) 

 

h = 91 meters 

href = 50 meters 

Z = 0.0002 Vref = 7.96 m/s (roughness length for offshore) 

𝑉91 = 7.96 × ln
91

0.0002
÷ ln

50

0.0002
=    8.34 m/s                                                                                          

The speed of the wind at a height of 110 m is calculated using a logarithmic formula (1).  

a) V(110m) = 7.736 (ln(110/0.0002) / ln(100/0.0002)) = 7.785m/sec 

    V(110m) = 7.96 (ln(110/0.0002) / ln(100/0.0002)) = 8.01m/sec 

b)  V(110m) = 7.944 (ln(110/0.0002) / ln(150/0.0002)) = 7.785m/sec 

     V(110m) = 8.43 (ln(110/0.0002) / ln(150/0.0002)) = 8.26 m/sec 

This indicates that the wind speed in the area at a height of 91 meters fluctuates anywhere 

between 7.785 and 7.96 meters per second. In the event that a consensus is established, it will 

be determined that the average speed is 8.02 8 meters per second, and all computations will be 

performed using this value. 

The production of yearly energy may be estimated by taking into account the average wind 

speed as well as the total number of turbines. 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐶𝑝 × 𝑃 × ℎ × 𝑦𝑒𝑎𝑟 (2) 

where 

P = System-rated capacity (𝑘𝑊) 

Cp =  The capacity factor is the ratio of the actual electrical energy production during a 

particular time period to the maximum theoretical electrical energy output for that time period 

and accepted as 40%, or 0.4. 

h = hours. 

The yearly energy production is approximately calculated as 13 GWhAC per turbine over the 

course of a year. In the event that this computation is carried out for fifty turbines, the total 

amount of energy that will be produced by the wind farm will approximately be 650 

GWhAC/year. 

When these figures are divided by the yearly average energy consumption (3.586 kWh/year), 

which was indicated at the beginning of the section, it is possible to determine the number of 

people that the wind farm is able to support. It was determined via the use of calculations that 

the wind farm would be able to provide an average of 181,260 people. 

 

CONCLUSION 

This paper shows that Australia has a high wind power generation potential. As such, wind 

farms will play a crucial role in helping the continent meet its renewable energy goals and 

grow its clean technology businesses. 
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Region selection was made for the wind farm and the area of the power plant was determined 

to be 55 square kilometers (Figure 7). In addition, it was decided that 50 wind farms could be 

built here (the power of the offshore wind farm was 940 MW) and the annual energy 

production (13 GWhAC/year per turbine) was calculated using the technical indicators of the 

wind turbine.  

Taking a glance at the numbers, the electricity output exceeds the regional demand in 

Denmark. With the help of energy storage and transmission,  minimize the usage of coal, 

ammonia, and other potentially dangerous substances throughout Australia. 
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ÖZET 

Dijitalleşen dünya düzeyinde teknolojinin gelişimine paralel olarak siber alanlarda çeşitli risk 

unsurları ortaya çıkmıştır. Özellikle kişisel hesapların ele geçirilmesi, özel hayatın gizliliğinin 

ihlal edilmesi, dolandırıcılık ve sistemlerin kullanılamaz hale getirilmesi başlıca riskler 

arasında gösterilebilir. Her yaştan bireyin aktif olarak kullanımında olan dijital teknolojilere 

karşı bakış açımızın ve tehditlere karşı korunmanın nasıl ve ne şekilde yürütülebileceğine dair 

çalışmaların yürütülmesi elzemdir. Bu sebeple çeşitli eğitim kademelerinde siber güvenliğin 

temelleri adı altında siber farkındalık oluşturmak için bir eğitim öğretim faaliyeti 

yürütülmektedir. Siber güvenlik konuları her ne kadar bilgisayar bilimlerinin çalışma alanı 

gibi görülse de dijital mecraları kullanan her bireyin temel anlamda siber dünyayı anlaması ve 

bu bilgiye sahip olması gereken bir kazanım olduğu gerçeğini unutmamak gereklidir. Bu 

sebeple yapılan bu çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk 

Gelişimi, Ebelik ve Hemşirelik programlarında eğitim gören aynı zamanda da siber 

güvenliğin temelleri dersini alan öğrencilerin kişisel siber güvenlik bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi ve tarama deseni 

kullanılmıştır. Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde belirtilen üç 

programda siber güvenliğin temelleri dersini alan 320 öğrenci arasından rastgele örnekleme 

yöntemi ile seçilen 162 öğrenci çalışmanın örneklemi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplamak 

için (Erol, vd., 2015) tarafından geliştirilen Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği 

kullanılmıştır. 810 katılımcı tarafından geliştirilen ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha 

değeri .735 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilen SPSS 22 programı ile analiz 

edilmiştir. Ölçeğin beş adet alt boyutu bulunmakta olup, bu alt boyutların ortalama 

değerlerinden çıkan veriler çalışmada t-test ve anova analizleri ile yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: siber güvenlik, eğitim, sağlık. 

 

 

 

STUDY ON DETERMINING THE CYBER SECURITY KNOWLEDGE LEVELS OF 

HEALTH DEPARTMENT STUDENTS 
 

SUMMARY 
In parallel with the development of technology at the digitalizing world level, various risk 

factors have emerged in cyberspaces. In particular, the seizure of personal accounts, violation 

of privacy, fraud and unusability of systems can be shown among the main risks. It is 

essential to carry out studies on how and how our perspective towards digital technologies, 

which are actively used by individuals of all ages, and how and how to protect against 
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threats. For this reason, an educational activity is carried out to create cyber awareness under 

the name of the foundations of cyber security at various educational levels. Although cyber 

security issues are seen as the field of study of computer science, it is necessary not to forget 

the fact that every individual who uses digital media should understand the cyber world in a 

basic sense and have this knowledge. For this reason, in this study, it is aimed to determine 

the personal cyber security knowledge levels of the students who are studying in Yozgat 

Bozok University Faculty of Health Sciences, Child Development, Midwifery and Nursing 

programs and who are also taking the courses on the basics of cyber security. Quantitative 

research method and screening design were used in the study. A sample of 162 students 

selected by random sampling method among 320 students who took the Fundamentals of 

Cybersecurity course in the three programs specified in Yozgat Bozok University Faculty of 

Health Sciences constituted a sample of the study. In the study, the Personal Cyber Security 

Achievement Scale developed by (Erol, et al., 2015) was used to collect data. For the 

reliability of the scale developed by 810 participants, the Cronbach Alpha value was 

calculated as .735. The data obtained in the study was analyzed with SPSS 22 program. There 

are five sub-dimensions of the scale and the data from the average values of these sub-

dimensions were interpreted by t-test and anova analyzes in the study. 

Keywords: cyber security, education, health 

 

 

GİRİŞ 

Bilişim dünyasındaki gelişmelerin beraberinde getirdiği en önemli olgulardan bir tanesi de 

bilgi olmuştur. Tarih boyunca önemi tartışılamayacak kadar büyük olan bilgi kavramı, bilişim 

dünyasının sınırlarını aşması ile birlikte kendini farklı bir boyuta ulaştırmıştır. Tarih boyunca 

bilgiye ulaşma son derece önemli iken, özellikle internet ağının ulaştığı son noktada bilgiye 

kolayca ulaşma imkânı bulan insanoğlu bilginin varlığından ziyade bilginin kullanılması ve 

yorumlanması üzerine odaklanma sürecine geçiş yapmıştır. Kavram olarak bilişim, bir 

sistemde çalışma eyleminin gerçekleştirilmesi için veri kaydeden, veriyi analiz eden, 

gerektiğinde hesap yapan ve yorumlamalarda bulunabilen donanım ve yazılımların tamamı 

olarak ifade edilebilir (Çakır & Eryılmaz, 2014). Bilgi ve bilişim kavramlarını birbirinden ayrı 

olarak düşünmenin çok zor olduğu bu dönemde bilişimde meydana gelen değişimler ve 

gelişimlerin doğrudan bilgiyi etkilediği ifade edilebilir. Verilerin elde edilmesinde kullanılan 

ve analiz yapma yetisine sahip donanım ve yazılım kaynaklarının kullanıldığı genel yapı 

bilişim teknolojilerinin kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir (Yüzer & Okur, 2015). 

Bilişim teknolojileri aynı zamanda, bilgiyi işleyen, depolayan ve değişiklikler yapabilen tüm 

teknolojileri içerisinde barındıran bir sistemdir. Thing (2001) bilişim teknolojileri için, 

içerisinde bilgisayar ve iletişim kavramlarını barındıran bir kelime, bilgi devrimi olarak 

tanımlanan bir teknoloji olarak ifade etmiştir. 

Bilişim ve bilişim teknolojileri hakkında yapılan tanımlamalardan yola çıkılarak, kullanılan 

bu teknolojinin çok miktarda donanım ve yazılım gibi temel bilgisayar elemanlarına ihtiyaç 

duyduğunu ifade edebiliriz. Kullanılan bu teknolojide, ne kadar çok eleman sisteme dahil ise 

sistemler o kadar karmaşık aynı zaman da o kadar saldırı, ele geçirilme ihtimalini 

barındırmaktadır (Adalı,2001). Bu gibi durumlarda sistemleri korumak, kayıt ve işlemlerin 

listesini tutan organizasyon kümesi ise siber güvenlik olarak tanımlanmıştır (Craigen vd., 

2014). Bir tanımlama yapmak gerekirse siber güvenlik, bilgisayar, ağ sistemleri ya da mobil 

cihazlara yapılacak olası bir saldırıyı engellemek ya da etkilerini azaltmak için alınan 

önlemlerin genel adıdır. Tüm dünyada dijital platformların kullanma oranı gün geçtikçe hızla 

artmaktadır. Günlük hayatımızda, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler, akıllı 

televizyonlar, internet ağları ve bilişim sistemleri başta olmak üzere birçok teknolojik aygıt 
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internet altyapısını kullanma gereksinimi duymaktadır. Bu sebeple internet kullanımının 

olduğu her alanda bir siber güvenlik sorunun olma ihtimali söz konusu olmaktadır.  

Siber güvenliğin sağlanması için gerekli olan bazı temel unsurlar bulunmaktadır. Bu temel 

unsurlar teknolojik olarak kullanılanlar, kişisel önlemler ve siber güvenlik eğitimleri olarak 

ifade edilebilir.  

Teknolojik olarak kullanılan yöntemler;  

 Kriptografi,  

 Güvenlik duvarı (firewall),  

 Yedekleme (back-up),  

 Anti virüs yazılımları,  

 Saldırı tespit sistemleri,  

 Anti spam yazılımlar,  

 Kayıt takip yazılımları ve özel sanal ağların (VPN) kullanımı olarak ifade edilmektedir 

(Gökmen, 2014; Şahinaslan vd., 2009; Özüdoğru, 2011; Daş vd., 2012; Çeliktaş, 

2016; Ghosh & Turrini, 2010; Saini vd., 2012).  

Kişisel olarak alınabilecek önemleri ise (Gökmen, 2014; Karakoç, 2011; Çetin, 2014; 

Yavanoğlu vd., 2012) şu şekilde ifade etmektedir: 

 Harici olarak kullanılan veri depolama aygıtlarının kullanımları sonrası sistemleri 

virüs yazılımları ile taranması gereklidir. 

 Şifrelerin kullanımı ve belirlenmesi aşamasında büyük küçük harf kullanımları ile 

birlikte özel karakter kombinasyonlarına da yer verilmesi gereklidir. 

 Şifrelerin unutulması durumunda sorulan güvenlik sorularına verilen cevapların 

başları tarafından kolay olarak tahmin edilemeyecek şekilde belirlenmesi gereklidir. 

 Dijital platformlarda kullanılan şifrelerin farklı farklı şekilde olması hesapların 

güvenliği açısından önemlidir. 

 Mail olarak gelen dosyalarda, güvenilir olmayan bir adreste gelmesi durumunda 

eklerin açılmaması ya da dikkatli davranılması önemlidir. 

 Ortak olarak kullanılan kablosuz ağların aktif olarak kullanım aşamasında açılması ve 

kullanım sonrasında bağlantının kesilmesi önemlidir. 

 Sosyal medya başta olmak üzere, bu gibi platformlarda kimlik bilgileri, adres ve 

telefon bilgilerinin paylaşılmaması önemlidir. 

 Kişisel bilgisayarların parola sistemleri ile kullanılması ve başında olunmadığı 

durumlarda oturum kapatma işlemlerinin gerçekleştirilmesi önemlidir. 

 Web sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, ziyaret edilen sitelerin https:// protokolü 

ile güvenli sertifikalanma sürecinin yapılmış olmasının kontrolü önemlidir. 

 Kişisel olarak kullanılan bilgisayarlarda muhakkak bir anti virüs yazılımının 

kullanılması ve işletim sistemi tarafından kullanılan güvenlik duvarının aktif halde 

kalması önemlidir. 

 Hem mobil hem de bilgisayar tarafında işletim sistemlerine gelen güncellemelerin 

yapılması önemlidir. 

 İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde bahsedilen https:// protokol kontrolünün yanı 

sıra sanal kart kullanımı önemlidir. 

 Belli aralıklarda sistemler üzerinde geri yükleme noktasının belirlenmesi olası veri 

kayıplarının önüne geçebilmek adına önemlidir. 

Teknolojilerdeki gelişimlerin paralelinde sistemlerde tahribata sebep verecek yazılımlarda 

sürekli olarak gelişim göstermektedir. Bu sebeple korunma yöntemleri sürekli olarak 

güncellenmeli ve eğilim takibi yapılması gerekmektedir. Teknolojik yöntemler ve kişisel 

önlemlerin tam olarak amacına ulaşabilmesi için son aşama ise siber güvenlik eğitimi ve 

farkındalığının sağlanabilmesidir. Siber güvenlik eğitimlerinin verilebilmesi için Türkiye’de 
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Siber Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanmış olan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem 

Planı 2012 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu eylem planı; 

 Toplumun her kesiminde siber güvenlik farkındalığının oluşturulması ve bu konuda 

ilgili kurum ve kuruluşların yazılı ve görsel medyaların kullanılmasını, 

 Başta kurum yöneticilerinin siber güvenlik konusunda bilinçlendirme çalışmalarının 

yapılması, 

 Siber güvenlik alanında yeterli düzeyde uzman personelin yetiştirilmesi ve 

uzmanlaşmak isteyen bireylerin teşvik edilmesi gibi amaçlar yer almaktadır.  

Açıklanan bu eylem planının da etkisi ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesinde yer alan tüm 

ön lisans ve lisans programlarında 2021-2022 yılından itibaren Siber Güvenliğin Temelleri adı 

altında zorunlu bir ders programların müfredatlarında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada 

da 2022-2023 eğitim öğretim yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Çocuk Gelişimi, Ebelik ve Hemşirelik programlarından öğrenim gören öğrencilerin siber 

güvenlik bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada yer alan öğrenci 

grubu içerisinde kişisel siber güvenliğe yönelik farkındalık düzeyleri; 

 Eğitim görülen programa göre farklılık durumu, 

 Siber güvenlik noktasında daha önce bir mağduriyet durumu, 

 Eğitimler öncesi ve sonrası siber güvenlik bilgi yeterlilik düzeylerine göre (az, orta, 

yüksek) bir farklılık göstermekte midir? Sorularının cevabı çalışmanın amaçlarını 

oluşturmaktadır. 

Alan yazı incelendiğinde, Karacı vd. (2017), üniversite öğrencilerinin siber güvenlik 

davranışlarını, Tuğal vd. (2021), üniversitelerdeki siber güvenlik sorunları ve farkındalık 

eğitimleri, Yiğit & Seferoğlu (2019) öğrencilerin siber güvenlik davranışlarını çeşitli 

değişkenlere göre inceleyerek bu alanda çalışmalar yürütmüştür.  

YÖNTEM 

Araştırma nicel araştırma yöntemleri ile yapılmış olup, desen olarak ise tarama deseni 

uygulanmıştır. Tarama deseni, bir gruba ait var olan belli özellikleri belirlemek için veri 

toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk, vd., 2008). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemi Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk 

Gelişimi, Ebelik ve Hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin arasından rastgele örnekleme 

yöntemi ile seçilmiştir. Rastgele örnekleme, araştırmacının örneklem büyüklüğüne göre 

herhangi bir şekilde evren seçimi yapmasıdır (Kılıç,2013). Aktif olarak bu üç bölümde kayıtlı 

olan 320 öğrenciden 162’si gönüllü olarak çalışmaya katılmış olup elde edilen demografik 

bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

 
Tablo 1 

Eğitim Görülen Program Adı 

Program Adı f % 

Çocuk Gelişimi 69 42,6 

Hemşirelik 49 30,2 

Ebelik 44 27,2 

Toplam 162 100 

 

Tablo 1 de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 162 öğrenciden, n=69 çocuk gelişimi, n=49 hemşirelik 

ve n=44 ebelik programı öğrencilerinden oluşmaktadır. 
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Tablo 2 

Siber Güvenlik Eğitim Alma Durumu 

Siber Güvenlik Eğitimi f % 

Evet 122 75,3 

Hayır 40 24,7 

Toplam 162 100 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 162 öğrenciden; n=122 daha önce siber güvenlik 

eğitimi aldığını ifade ederken, n=40 siber güvenlik eğitimi almadığını ifade etmiştir. 

 
Tablo 3 

Sosyal Medya Kullanım Durumu 

Sosyal Medya Hesap f % 

Evet 156 96,3 

Hayır 6 3,7 

Toplam 162 100 

 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin n=156 sosyal medya hesabı kullanırken, n=6 

herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmamaktadır. 

 
Tablo 4 

Daha Önce Siber Mağduriyet Yaşama Durumu 

Mağduriyet Durumu f % 

Hayır 111 68,5 

Evet 51 31,5 

Toplam 162 100 

 

Tablo 4 ile elde edilen verilere göre n=111 de daha önce bir siber mağduriyet olmamışken, 

n=51 kişi de yaşanmış bir siber mağduriyet durumu söz konusudur. 

 
Tablo 5 

Siber Güvenlik Bilgi Düzeyi 

Siber Güvenlik Bilgi Düzeyi f % 

Orta 112 69,1 

Az 48 29,6 

Yüksek 2 1,2 

Toplam 162 100 

 

Tablo 5’deki verilere bakıldığı zaman öğrencilerin siber güvenlik bilgi düzeyi n=112 

öğrencide orta, n=48 öğrencide az ve n=2 öğrencide yüksek olarak ifade edilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplamak amacıyla (Erol vd., 2015) tarafından geliştirilen ve 5 alt boyuttan 

oluşan Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 810 

katılımcı ile geliştirilen ölçek, 5’li likert yapısında olup ölçeğin güvenirlik değeri Cronbach 

Alpha .735 olarak hesaplanmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak ölçek ile ilgili olan gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. Ölçek geliştiricileri tarafından belirtilen 5, 7, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 

24 ve 25 numaralı maddeler SPSS 22 programında ders madde olarak kodlanmıştır. 

Ölçeklerin istatistiksel anlaşılırlığını artırmak için 5’li likert ölçeklerde puan aralıkları 

“kesinlikle katılmıyorum (1,0-1,80)”, “katılmıyorum (1,81-2,60)”, “kararsızım (2,61-3,40)”, 
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“katılıyorum (3,41-4,20)” ve “kesinlikle katılıyorum (4,21-5,0)” şeklinde kategorize 

edilebilmektedir (Yenilmez, 2008; Özyurt, 2015). Bu nedenle bu çalışmadaki SGÖ için puan 

aralıkları “Hiçbir zaman (1,0-1,80)”, “Nadiren (1,81-2,60)”, “Ara sıra (2,61-3,40)”, “Sık sık 

(3,41-4,20)” ve “Her zaman (4,21-5,0)” olacak şekilde belirlenmiştir.  Verilerin analizinde 

betimsel istatistiklerden, siber mağduriyet yaşama durumu ve sosyal medya kullanımı 

değişkenlerine göre farklılığın belirlenmesi noktasında bağımsız t testi, siber güvenlik bilgi 

düzeylerine ve eğitim gördükleri programa göre farklılıkları görebilmek için de tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) testi yapılmıştır. Hangi gruplar arasında farklılıklar olduğunu 

görebilmek adına post hoc testlerinden homojenlik durumuna göre Scheffe ve Dunnet 

testlerinden faydalanılmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışları 

Öğrencilerin SGÖ’den almış oldukları ortalama puanlar Tablo 6 da gösterilmiştir 

 
Tablo6 

Öğrencilerin SGÖ’den aldıkları puan ortalamaları 

Faktör N Minimum Maksimum Ortalama 

Kişisel Gizliliği 

Koruma 

162 1,80 4,60 3,46 

Güvenilmeyenden 

Kaçınma 

162 2,50 5,00 4,00 

Önlem Alma 162 2,60 5,00 4,07 

Ödeme Bilgilerini 

Koruma 

162 1,50 5,00 3,77 

İz Bırakmama 162 1,50 5,00 3,64 

Siber Güvenlik 

Ölçeği 

162 2,52 4,76 3,72 

 

Tablo 6’da elde edilen verilerdeki ortalama puanlar (3,72) ile Yenilmez (2008) tarafından 

belirlenen puan aralığından “sık sık” aralığına denk geldiği görülmektedir. Bu bilgiler 

neticesinden çalışmaya katılan öğrencilerin ölçeğe ve ölçekteki alt boyutlara olumlu bir 

şekilde cevap verdiği görülmektedir. Öğrencilerin genel olarak siber güvenliği sağlayacak 

düzeyde bir bilgi birikimine sahip oldukları söylenebilir. 

Eğitim Alma Durumlarına Göre Öğrencilerin Kişisel Siber Güvenlik Bilgi Düzeyler 

 
Tablo7 

Eğitim Alma Durumlarına Göre Öğrencilerin Kişisel Siber Güvenlik Bilgi Düzeyler 

Faktörler Eğitim Alma 

Durumu 

N Ort Ss t 

Kişisel Gizliliği Koruma Aldım 122 3,46 0,47 0,904 

Almadım 40 3,45 0,63 

Güvenilmeyenden 

Kaçınma 

Aldım 122 4,01 0,66 0,933 

Almadım 40 4,00 0,67 

Önlem Alma Aldım 122 4,06 0,60 0,682 

Almadım 40 4,11 0,67 

Ödeme Bilgilerini Koruma Aldım 122 3,73 0,94 0,308 

Almadım 40 3,91 0,99 

İz Bırakmama Aldım 122 3,60 0,65 0,183 

Almadım 40 3,77 0,77 
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Tablo 7 de elde edilen sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin siber güvenlik eğitim alma 

durumlarının ölçekte ve ölçeğin tüm alt boyutlarının p>0.05 olmasından kaynaklı anlamlı bir 

farklılık olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Daha önce siber mağduriyet yaşama durumlarına göre siber güvenlik bilgi düzeyleri 

 
Tablo 8 

Daha önce siber mağduriyet yaşama durumlarına göre siber güvenlik bilgi düzeyleri 

Faktörler Mağduriyet 

Durumu 

N Ort Ss t 

Kişisel Gizliliği 

Koruma 

Evet 51 3,39 0,47 0,281 

Hayır 111 3,49 0,53 

Güvenilmeyenden 

Kaçınma 

Evet 51 3,95 0,61 0,463 

Hayır 111 4,03 0,68 

Önlem Alma Evet 51 3,87 0,58 0,004 

Hayır 111 4,16 0,60 

Ödeme Bilgilerini 

Koruma 

Evet 51 3,53 0,95 0,032 

Hayır 111 3,88 0,94 

İz Bırakmama Evet 51 3,56 0,76 0,280 

Hayır 111 3,68 0,64 

Tablo 8 deki veriler incelendiğinde daha önce siber mağduriyet yaşama durumlarına göre 

öğrencilerin önlem alma (0,004;p<0.5) ve ödeme bilgilerini koruma (0,032<p.05) olduğundan 

dolayı bu iki alt boyutta anlamlı bir farklılık görülmektedir. Kişisel gizliliği koruma, 

güvenilmeyenden kaçınma ve iz bırakmama boyutlarında gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemektedir. 

Eğitim Görülen Programa Göre Öğrencilerin Kişisel Siber Güvenlik Bilgi Düzeyleri 

 
Tablo 9 

Eğitim Görülen Programa Göre Öğrencilerin Kişisel Siber Güvenlik Bilgi Düzeyleri 

 Varyans Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F P Fark 

Kişisel Gizliliği 

Koruma 

 

Grup içi 14,635 3,203 0,269 0,764 - 

Gruplar 

arası 

4323,865 3,696    

Toplam 4338,500     

 

Güvenilmeyenden 

Kaçınma 

Grup içi 0,691 0,345 0,48 0,953 - 

Gruplar 

arası 

1136,155 7,146    

Toplam 1136,846     

Önlem Alma Grup içi 10,284 5,142 0,543 0,583 - 

Gruplar 

arası 

1507,747 9,483    

Toplam 1518,031     

Ödeme Bilgilerini 

Koruma 

Grup içi 6,406 3,203 0,867 0,422 - 

Gruplar 

arası 

587,594 3,696    

Toplam 594,00     

İz Bırakmama Grup içi 5,673 2,83 0,375 0,688 - 

Gruplar 

arası 

1203,247 7,568    

Toplam 1208,920     
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Tablo 9 incelendiğinde öğrencilerin eğitim gördükleri bölüme göre kişisel siber güvenlik bilgi 

düzeyleri arasında p>.05 olduğundan dolayı gruplar arası anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. 

Siber Güvenlik Bilgi Düzeyine Göre Öğrencilerin Kişisel Siber Güvenlik Bilgi Düzeyleri 

 
Tablo 10 

Siber Güvenlik Bilgi Düzeyine Göre Öğrencilerin Kişisel Siber Güvenlik Bilgi Düzeyleri 

 Varyans Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F P Fark 

Kişisel Gizliliği 

Koruma 

 

Grup içi 187,664 93,832 3,594 0,030  

Gruplar 

arası 

4150,848 26,106    

Toplam 4338,500     

 

Güvenilmeyenden 

Kaçınma 

Grup içi 6,465 3,232 0,455 0,635 - 

Gruplar 

arası 

1130,381 7,109    

Toplam 1136,846     

Önlem Alma Grup içi 8,123 4,062 0,428 0,653 - 

Gruplar 

arası 

1509,908 9,496    

Toplam 1518,031     

Ödeme Bilgilerini 

Koruma 

Grup içi 2,473 1,237 0,332 0,718 - 

Gruplar 

arası 

591,527 3,720    

Toplam 594,00     

İz Bırakmama Grup içi 38,825 19,412 2,638 0,075 - 

Gruplar 

arası 

1170,095 7,359    

Toplam 1208,920     

 

Tablo 10’da belirtilen verilen incelendiği zaman öğrencilerin siber güvenlik bilgi düzeyleri ile 

güvenilmeyenden kaçınma, önlem alma, ödeme bilgileri ve iz bırakmama alt boyutlarında 

p>.05 olduğundan dolayı gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Ölçeğin alt 

boyutlarından olan kişisel gizliliği koruma alt boyutunda ise p<.05 olduğundan dolayı gruplar 

arasında anlamlı farklılıklar yer almaktadır. Gruplar arasında dağılımların bir grupta düşük 

olması nedeniyle örneklemler arasında farklılıktan dolayı post hoc analizlerinde Dunnet T3 

testi kullanılmış olup, siber güvenlik düzeyi yüksek olan grup ile siber güvenlik düzeyi az 

olan grup arasında yüksek olanın lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışma ile sağlık bölümlerinden çocuk gelişimi, hemşirelik ve ebelik bölümünde öğrenim 

gören öğrencilerin siber güvenlik davranış düzeyleri çeşitli alt boyutlarda incelenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen ortalama sonuçlara göre öğrencilerin siber güvenlik davranış 

düzeyleri genel olarak yeterli olarak çıkmıştır. Daha önce siber güvenlik eğitimi alan 

öğrenciler ile eğitim almayan öğrencilerin arasında bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ancak 

daha önce siber bir mağduriyet yaşayan öğrencilerin önlem alma ve ödeme bilgilerini koruma 

noktasında olumsuz anlamda etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Yine eğitim görülen programların 

öğrencilerin siber güvenlik davranışları arasında bir değişikliğe sebep olmadığı çalışma 

sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Sadece siber güvenlik bilgi düzeyi yüksek az bir öğrenci 

grubunun siber güvenlik düzeyi az olan öğrencilere göre farkındalıklarının daha fazla olduğu 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

Yapılan bu çalışma neticesinde; siber güvenlik eğitimin son derece önemli olduğu eğitimin 

her kademesinde hatta eğitim öğretim gören grupların haricinde kalan kişiler içinde verilmesi 
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önemlidir. Kuru & Ocak (2016) yapmış oldukları çalışmada kamu görevlilerinin de siber 

güvenlik eğitimi almaları ve üniversite müfredatlarının bu yönde güncellenmesi gerektiğini 

savunmuştur. Yapılan bu çalışmada örneklem olarak kullanılan grubun bu noktada önemi 

ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışma siber güvenlik eğitimi alan öğrenciler üzerinden yürütülmüş ve bu kapsam 

öğrenciler arasında ciddi farklılıklar ortaya çıkmamıştır. Bu durum siber güvenlik 

eğitimlerinin ne derece önemli olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla siber güvenlik eğitimi 

olmayan eğitim kademelerinde siber güvenlik eğitimin ders olarak eklenmesi farkındalık 

kazanımı ve olası sorunları engellemek için önemli bir olaydır. 
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ABSTRACT 

Ocimum basilicum L., commonly called sweet basil, is an herb of the Lamiaceae (mint 

family) native to tropical regions of Africa and Asia. Among Ocimum species, the most 

economically important species is O. basilicum L. The fragrant, edible leaves are excellent for 

soups, stews and other meat dishes. In addition to using basil as a spice in dishes, its essential 

oil is also used in the food industry and perfumery. The basil plant has long been used in 

medicine as an antibacterial, antifungal, anticancer, anti-inflammatory, antioxidant, antiulcer, 

antiviral, insecticide, antipyretic, hypoglycemic, hypolipidemic, cardiac stimulant, and wound 

healing agent that has pharmacological effects.In this study, the antifungal activity of different 

dosages (5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ppm) of basil oil against the fungal pathogen 

Penicillium spp, from postharvest citrus fruit in Turkey was investigated. Different doses of 

basil oil had different antifungal effects on Penicillium spp. in vitro. The dose of 1000 ppm of 

basil essential oil was most effective against Penicillium isolates from postharvest citrus. The 

efficacy of basil oil was compared with the common fungicide thiobendazole (1500 ppm). 

The highest dose, 1000 ppm, had the highest antifungal effect on Penicillium spp. The results 

showed that basil oil had an antifungal effect on Penicillium spp. It is believed that the 

antifungal effect of basil oil on Penicillium species depends on its main components, 

including linalool (46.2%), eugenol (15.5%) and methyl eugenol (11.14%) of basil essential 

oil.  

Keywords: Penicillium spp, Ocimum basilicum, Sweet Basil oil, Citrus Postharvest Disease  

 

 

 

TÜRKİYE’DE TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI HASTALIĞA NEDEN OLAN 

Penicillium spp.’E KARŞI FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) UÇUCU YAĞININ 

ANTİFUNGAL AKTİVİTESİ  

ÖZET 

Yaygın olarak fesleğen olarak adlandırılan Ocimum basilicum L., Afrika ve Asya'nın tropikal 

bölgelerine özgü Lamiaceae (nane familyası) familyasından bir bitkidir. Ocimum türleri 

arasında ekonomik açıdan en önemli tür O. basilicum L'dur. Güzel kokulu, yenilebilir 

yaprakları çorbalar, güveçler ve diğer et yemekleri için mükemmeldir. Fesleğen yemeklerde 

baharat olarak kullanılmasının yanı sıra uçucu yağı gıda sanayinde ve parfümeride de 

kullanılmaktadır. Fesleğen bitkisi uzun zamandan beri tıpta antibakteriyel, antifungal, 

antikanser, antiinflamatuar, antioksidan, antiülser, antiviral, insektisit, antipiretik, 

hipoglisemik, hipolipidemik, kalp uyarıcı ve farmakolojik etkileri olan yara iyileştirici ajan 
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olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de hasat sonrası narenciye meyvelerinden fungal patojen 

Penicillium spp.'ye karşı farklı dozlarda (5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ppm) fesleğen 

yağının antifungal aktivitesi araştırılmıştır. Farklı dozlarda fesleğen yağı, laboratuvar 

ortamında Penicillium spp. üzerinde farklı antifungal etkilere sahip olmuştur. 1000 ppm 

fesleğen esansiyel yağı dozu, hasat sonrası turunçgillerden Penicillium izolatlarına karşı en 

etkili olmuştur. Fesleğen yağının etkinliği, yaygın bir fungus ilacı olan tiyobendazol (1500 

ppm) ile karşılaştırılmıştır. En yüksek doz olan 1000 ppm, Penicillium türleri üzerinde en 

yüksek antifungal etkiye sahip olmuştur. Sonuçlar, fesleğen yağının Penicillium spp. üzerinde 

antifungal etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Fesleğen yağının Penicillium türleri üzerindeki 

antifungal etkisinin, fesleğen esansiyel yağının linalool (%46.2), öjenol (%15.5) ve metil 

öjenol (%11.14) dahil olmak üzere ana bileşenlerine bağlı olduğuna inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Penicillium spp, Ocimum basilicum, Fesleğen yağı, Turunçgillerde hasat 

sonrası hastalık 

 

GİRİŞ 

Fesleğen, Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasının bir üyesi olup keskin kokusu ve aroması 

ile bilinen  koyu ve parlak yeşil yaprakları olan tek yıllık bir bitkidir. A, C ve K vitaminleri ile 

demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum yönünden zengin olan fesleğen, antibakteriyel ve 

antienflamatuar özellik gösterir. Taze, dondurulmuş ve kurutulmuş olarak da kullanılan 

fesleğen bitkisi yemeklerde baharat olarak tüketilmektedir. Ayrıca fesleğen eterik yağı da  

gıda endüstrisinde, parfümeride, sabun, şampuan ve diş macunu üretiminde de 

kullanılmaktadır. Fesleğen yağı çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır (Giron ve 

ark., 1991, Hiltunen ve Holm, 1999a). Ayrıca fesleğen eterik yağları böcek uzaklaştırıcı ve 

antimikrobiyal özelliğe  de sahiptir. (Hiltunen ve Holm, 1999b). Fesleğen, antimikrobiyal, 

antibakteriyal ve antifungal özelliklere de sahiptir. (Javanmardi ve ark, 2003; Oxenham ve 

ark., 2005; Hussain ve ark., 2008; Bassolé ve ark.., 2010; Günay ve Telci, 2017). Penicillium, 

Dünya’ da elma ve armutlarda yaygın bir hasat sonrası hastalıktır. Bu hastalık sadece taze 

meyve endüstrisi için değil, aynı zamanda meyve işleme endüstrisi için de ekonomik bir 

endişe kaynağıdır. Penicillium digitatum, hasat sonrası en yaygın hastalıklardan birisi olan 

yeşil küfün oluşumuna neden olur. P. italicum ise turunçgillerde meyve çürümesine neden 

olur.  Penicillium digitatum toprakta saprofit olarak bulunur ve genellikle bitki materyalinden 

izole edilir. P. italicum’un ilk belirtileri, kabukta yumuşama, suyla ıslanmış bir alan ve 

ardından dairesel bir beyaz küf kolonisinin gelişimi şeklindedir. Mavimsi eşeysiz sporlar 

(konidiler), geniş bir beyaz miselyum bandı ile çevrelenmiş koloninin merkezinde 

oluşur.Lezyonları, P. digitatum'un neden olduğundan daha yavaş yayılır. Suyla ıslanmış, 

solmuş doku halesi lezyonu çevreler. Hasat sonrası meyvelerde bu patojenlerin enfeksiyonuna 

bağlı ekonomik kayıplar genellikle %30 ila %50'ye ulaşır ve bazı durumlarda hastalıklar hasat 

sonrası meyvelerin tamamen kaybına neden olabilir. Mücadelede kimyasal ilaçların kullanımı 

yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda kullanılan ilaçlar sistemik özellikte olduğu için kalıntı 

problemleri de ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle kalıntı etkisi olmayan, bitkisel kökenli 

maddelerin kullanımı önemli olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da, fesleğen yağının 

farklı konsantrasyonlarının farklı Penicillium spp.'lerine karşı olan antifungal aktivitelerinin 

araştırılmasıdır. 

MATERYAL VE METOT 

Fesleğen yağı, Lamiaceae familyasından Ocimum basilicum'un taze yapraklarından elde 

edilmiştir. Üç kg taze fesleğen yaprağı, 3 L distile su ile Clevenger cihazına konulmuştur. 6 

saat 2 kez petrol eteri ve ekstraktı ile  sudan ayrılmış ve ekstrakte edilen petrol eteri, 45°C'lik 

bir döner buharlaştırıcı ile damıtılmıştır. Taze fesleğen yaprakları, Basım ve Basım (2004) 

tarafından tarif edildiği gibi Clevenger aparatı kullanılarak buhar distilasyonu ile fesleğen 
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yağının elde edilmesinde kullanılmıştır. Elde edilen fesleğen yağı koyu renkli şişelerde 

buzdolabında saklanmıştır. 

Farklı turunçgil meyvelerinden izole edilen Penicillium spp. izolatları, -80°C'de %30 gliserol 

içeren Patates Suyu besiyerinde (PB) saklanan ve Akdeniz Üniversitesi, Bitki Koruma 

Bölümü kültür koleksiyonundaki stok kültürlerden kullanılmıştır. Fungal patojenler Patates 

Dekstroz Agar (PDA) üzerinde geliştirilmiştir. PDA ortamında gelişmiş olan her bir 

Penicillium türüne ait miseller mantar delici vasıtasıyla alınarak PDA ortamının ortasına 

yerleştirilmiştir. Steril mantar delicisi tarafından PDA'da büyütülen 4 günlük kültürler Potato 

Dextrose Agar (PDA) besiyeri ile petrilerin ortasına yerleştirilmiştir. Fesleğen yağının etkisi, 

in vitro olarak PDA kullanılarak Penicillium spp.'nin misel büyümesine karşı test edilmiştir. 

Petri kaplarının kapaklarına 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ppm dozlarında farklı fesleğen 

yağı konulmuştur. Petri kapları parafilm ile kapatılarak ve 27°C'de 4 gün inkübasyona 

bırakılmıştır.  Kontrol petrilerinde Penicillium spp. tüm petriyi kaplayınca değerlendirmeler 

yapılmıştır. Birkaç noktada koloni çapları ölçümü yapılmış ve miseliyal inhibisyon yüzdesi 

aşağıdaki formülle kontrol petrileriyle karşılaştırılarak hesaplanmıştır (Deans ve Svoboda, 

1990): 

I=(C-T)/C x 100 

I inhibisyon (%) olduğunda, C kontrol petri üzerindeki miselyumun koloni çapıdır (mm) ve T 

test petrilerindeki miselyumun koloni çapıdır (mm). 3 tekerrürlü olarak veriler elde edilmiştir. 

Kontrol petri kapaklarına sadece steril su uygulaması yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Fesleğen yağının farklı Penicillium türlerine olan yüzde inhibisyon oranları.  
 

      

UYGULAMALAR 

            

DOZLAR 

(ppm) 

MİSEL 

ENGELLEME 

ORANI 
               (%)* 

Fesleğen yağı 5 5.90 

Fesleğen yağı 10 12.85 

Fesleğen yağı 25 16.36 

Fesleğen yağı 50 20.20 

Fesleğen yağı 100 29.30 

Fesleğen yağı 250 38.10 

Fesleğen yağı 500 52.40 

Fesleğen yağı 1000 100.00 

Tiyobendazol  1500 100.00 

Kontrol 

(Su) 

- 0 

*Rakamlar 3 tekerrürün ortalamasıdır. 

 

1000 ppm fesleğen esansiyel yağı dozu, hasat sonrası turunçgillerden Penicillium izolatlarına 

karşı en etkili olmuştur. Fesleğen yağının etkinliği, yaygın bir fungus ilacı olan tiyobendazol 

(1500 ppm) ile karşılaştırılmıştır. En yüksek doz olan 1000 ppm, Penicillium türleri üzerinde 
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en yüksek antifungal etkiye sahip olmuştur (Tablo 1). Sonuçlar, fesleğen yağının Penicillium 

spp. üzerinde antifungal etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Fesleğen yağının, farklı meyvelerde hasat sonrası hastalığa neden olan farklı Penicillium 

türleri üzerinde antifungal etkilere sahip olduğu bulunmuştur. 1000 mg/ml fesleğen esansiyel 

yağı dozunun, farklı meyvelerden elde edilen tüm Penicillium izolatları üzerinde en etkili doz 

olduğu tespit edilmiştir (Tablo1). 

Fesleğen yağının Penicillium türleri üzerindeki antifungal etkisinin, fesleğen uçucu yağının 

linalool (%46.2), öjenol (%15.5) ve metil öjenol (%11.14) dahil olmak üzere ana bileşenlerin. 

bağlı olduğu düşünülmüştür. 

Fesleğen esansiyel yağı ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalar, Penicillium türlerinin neden 

olduğu bitki hastalığına karşı zirai ilaçlara kıyasla fesleğen esansiyel yağı kullanılarak 

alternatif ve güvenli bir kontrol önleminin geliştirilmesine yardımcı olabilir. 
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ÖZET 

Küreselleşme ve dijitalleşmeyle beraber müşterilerin istedikleri ürünlerin özelliklerine anında 

ulaşabilmeleri ve bu ürünleri eş değer ürünlerle karşılaştırma imkânına sahip olmaları şirketler 

arası rekabetin artmasına neden olmuştur.  Hız, bilgi ve değişimin ön plana çıkması, şirketleri 

buna yönelik politika geliştirmeye yöneltmiştir. Şirketler söz konusu politikaları geliştirmek 

ve bu politikaları başarılı bir şekilde uygulayabilmek için alanında iyi bir eğitim almış, 

değişim ve gelişime açık olan ara eleman olarak tabir edilen bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. 

İhtiyaç duyulan bireylerin yetiştirilmesi eğitim kurumlarının kalitesi ile doğru orantılıdır. Bir 

eğitim kurumunun kalitesi verdiği eğitimin içeriği, istihdam ettiği eğitmenlerin profilleri, 

eğitim için gerekli olan araç-gereç ve materyallerin ulaşılabilirliği ve fiziki ortamın yeterliliği 

ile ölçülebilir. Türkiye’de şirketlerin ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilen eğitim 

kurumlarından biri meslek yüksekokullarıdır. Türkiye’deki meslek yüksekokulları iş 

dünyasına nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Meslek 

yüksekokulları müfredatta verilen zorunlu ve seçmeli derslerin seçiminde ve ders içeriklerinin 

belirlenmesinde iş dünyasının beklentilerini dikkate almak durumundadırlar. Çünkü meslek 

yüksekokulunu tercih eden öğrencilerin büyük bir bölümü özel sektörde ara eleman olarak 

çalışmayı hedeflemektedirler. İş dünyasının çalışanlarından hangi tür beklentiler içerisinde 

olduğunu araştırıp ve buna göre hareket eden meslek yüksekokulları öğrencilerin mezuniyet 

sonrası daha hızlı istihdam edilmelerine katkı sunacaklardır.     

Çalışmada, Türkiye’deki meslek yüksekokullarında bulunan muhasebe bölümleri ele 

alınmıştır. Muhasebe bölümü daha çok muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü adıyla 

anılmaktadır. Meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimi veren ve muhasebe alanında 

öğrenci yetiştirmeyi amaç edinen bölümdür. Bu bölümden mezun olan öğrenciler şirketlerin 

muhasebe departmanlarında ve meslek mensuplarının yanında ara eleman olarak iş 

bulabilmektedirler. Şirketler ve meslek mensupları, istihdam edecekleri elemanlarından 

muhasebe bilgisinin yanında sosyal ilişkilerinin iyi bir seviyede olmasını, yeniliklere uyum 

sağlamalarını ve değişen konularda kendilerini sürekli geliştirmelerini beklemektedirler. Söz 

konusu beklentilerin karşılanması öğrencinin muhasebe eğitim gördüğü meslek yüksekokulun 

kalitesiyle ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmanın amacı Türkiye’deki meslek 

yüksekokullarında bulanan muhasebe bölümünün mevcut durumunu ortaya koymaktır. Bu 

doğrultuda meslek yüksekokullarındaki muhasebe bölümü ile ilgili literatür taraması yapılarak 

bu konuyla alakalı daha önce yapılan çalışmalar tespit edilmiştir. Ulaşılan çalışmalar içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu elde edilen bilgilere göre muhasebe bölümü bulunan 

meslek yüksekokulların çoğunun fiziki ortamının yetersiz olduğu, muhasebe eğitimi için 

gereken teknik donanım ve malzemelerin yetersiz olduğu, şirketlerin ve meslek mensuplarının 

beklentilerini karşılayabilecek bazı derslerin müfredatın içerisinde yer almadığı, öğretim 
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elemanının kalitesi ile bölümün kalitesi arasında doğru orantılı bir ilişkinin var olduğu 

söylenebilir. Buradan hareketle var olan sorunların giderilmesine yönelik muhasebe 

bölümünde bulunan öğretim elemanları tarafından çalışmaların yapılması ve çalışma sonucu 

elde edilen verilere göre çözüm önerilerini üniversite yönetimine bildirmeleri,  var olan 

sorunların giderilmesine veya bazı sorunların çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Muhasebe bölümü, muhasebe eğitimi, meslek yüksekokulları 

 

 

ABSTRACT 

With globalization and digitalization, the fact that customers can instantly access the features 

of the products they want and have the opportunity to compare these products with equivalent 

products has increased the competition between companies. The prominence of speed, 

knowledge and change has led companies to develop policies for this. In order to develop the 

policies in question and to be able to implement these policies successfully, companies need 

individuals who are well-trained in their field and are open to change and development, called 

intermediate staff. The training of the individuals needed is directly proportional to the quality 

of the educational institutions. The quality of an educational institution can be measured by 

the content of the training it provides, the profiles of the trainers it employs, the availability of 

the tools and materials required for training, and the adequacy of the physical environment. 

Vocational schools are one of the educational institutions that can meet the intermediate staff 

needs of companies in Turkey. Vocational schools in Turkey are educational institutions that 

aim to train qualified personnel for the business world. Vocational schools have to take into 

account the expectations of the business world in the selection of compulsory and elective 

courses given in the curriculum and in determining the course content. Because most of the 

students who prefer vocational school aim to work as intermediate staff in the private sector. 

Vocational schools, which investigate what kind of expectations the business world has from 

their employees and act accordingly, will contribute to the faster employment of students after 

graduation. 

In the study, accounting departments in vocational schools in Turkey are discussed. The 

accounting department is more commonly referred to as the accounting and tax applications 

department. It is the department that provides accounting education in vocational schools and 

aims to train students in the field of accounting. Students graduating from this department can 

find jobs in companies' accounting departments and as intermediate staff alongside 

professionals. Companies and professionals expect their employees to have a good level of 

social relations in addition to accounting knowledge, to adapt to innovations and to constantly 

improve themselves in changing issues. It is possible to say that meeting these expectations is 

related to the quality of the vocational school where the student receives accounting 

education. The aim of the study is to reveal the current situation of the accounting department 

in vocational schools in Turkey. In this direction, the literature on the accounting department 

in vocational schools has been searched and previous studies related to this subject have been 

determined. Retrieved studies were subjected to content analysis. According to the 

information obtained as a result of the analysis, the physical environment of most of the 

vocational schools with accounting departments is insufficient, the technical equipment and 

materials required for accounting education are insufficient, some courses that can meet the 

expectations of companies and professionals are not included in the curriculum, there is a 

direct proportionality between the quality of the instructor and the quality of the department. 

It can be said that there is a relationship. From this point of view, it is thought that working by 

the academic staff in the accounting department to solve the existing problems and informing 

the university administration about the solution proposals according to the data obtained as a 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 271



result of the study will contribute to the elimination of existing problems or the solution of 

some problems. 

Keywords: Accounting department, accounting education, vocational schools 

 

GİRİŞ 

İşletmelerin içindeki bulundukları rekabet ortamı işletmelerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını 

doğurmaktadır. Ortaya çıkan bu ihtiyacın karşılanması ancak nitelikli bireyler yetiştiren 

kurumlar aracılığıyla mümkündür. Bireyleri yöneldikleri alana göre eğitim veren kurumların 

başında üniversiteler gelmektedir. Üniversiteler, bireyleri okuduğu bölüm ile ilgili yeterli 

düzeyde bilgi ve beceriyle donatmakla yükümlüdürler. Ayrıca iş dünyasının istek ve 

beklentilerini karşılayacak şekilde öğrencilerin okudukları bölümlerin ders içeriklerini 

düzenlemeleri hem iş dünyasının eleman ihtiyacının giderilmesinin hem de mezun 

öğrencilerin istihdamının sağlanması açısından önem arz etmektedir.  

Özellikle üniversitelerin bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında ara eleman 

yetiştirilmeye yönelik eğitim verilmektedir. İş dünyasının ara eleman ihtiyacını karşılama 

potansiyeline sahip olan meslek yüksekokullarının sürekli değişen ve yeni ortaya çıkan 

ihtiyaçları karşılayabilmeleri için bilimsel alt yapılarını sağlamlaştıracak ve gelişen teknoloji 

ile birlikte öğrencilerin dijital becerilerini geliştirecek bir eğitim sistemi kurmaları 

gerekmektedir (Coşkun, Kır ve Coşkun, 2017: 331). 

Teknolojik gelişmelerle beraber işletmelerin müşterilere sunduğu hizmetler ve ihtiyaç 

duyduğu bilgiler değişime uğramıştır. Ekonomik anlamda işletmelerin çağın getirdiği 

değişime entegre olabilmeleri için muhasebe departmanını oluşturan elemanların bu konuda 

donanımlı olmaları gerekmektedir. Muhasebe departmanında çalışan elemanların ağırlıklı 

olarak vergilerin planlanması, bütçenin oluşturulması, riskin yönetilmesi, finansal raporların 

belirli standartlara uygun bir şekilde hazırlanması ve elde edilen bilgilerin muhasebe 

sistemine işlenmesi gibi işlevleri yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları 

zorunluluk halini almaktadır. Söz konusu muhasebe yetkinliklerin bireylere kazandırılmasında 

meslek yüksekokulların muhasebe bölümünde verilen eğitimin önemi büyüktür. Bu bağlamda 

meslek yüksekokullarının yöneticileri muhasebe bölümlerinde verilecek olan muhasebe 

derslerini ve bu derslerin içeriğini teknolojide ve ekonomide meydana gelen değişimleri 

dikkate alarak hazırlamaları gerekir. Ayrıca muhasebe verilerini analiz edebilmeleri ve 

yorumlayabilmeleri için bu konudaki yetkinliklerin meslek yüksekokulunda ders veren 

öğretim elemanları tarafından öğrencilere kazandırılması, öğrencilerin mezun olduklarında 

çalışacakları iş yerlerinde etkinliklerin artmasını sağlayacaktır (Alkan, 2015: 155). 

Muhasebe sistemini, sadece kayıt tutan ve bu kayıtlar çerçevesinde vergi yasalarına göre bilgi 

üreten bir sistem şeklinde düşünmek işletmeleri yanılgıya düşürecektir. Çünkü muhasebe 

değişen koşullar çerçevesinde sürekli güncellenmesi gereken bir sistemdir. Bundan dolayı 

muhasebe eğitimi alan öğrencilere muhasebe ve vergi bilgisinin yanında hukuk, işletmecilik 

ve ekonomi ile ilgili bilgiler de aktarılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında muhasebe bölümlerinde 

verilen muhasebe eğitiminin, muhasebe verilerinin analiz edilmesinde ve yorumlanmasında 

diğer alanlardan da yararlandığını söylemek mümkündür (Şerbetçi ve Yardımcıoğlu, 2017: 

44).   Aynı zamanda muhasebe eğitimini başarılı bir şekilde verilebilmesi için eğitimde 

kullanılacak olan teknikler ve materyaller belirlenmesi, eğitim için bir hedefin saptanması ve 

uygulanan eğitimin eksiklikleri saptanıp ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir (Eleren ve 

Kayahan, 2007: 49).  

LİTERATÜR ÖZETİ 

Eleren ve Kayahan (2007) tarafından meslek yüksekokullarında muhasebe eğitimi gören 

öğrencilerin okudukları bölüm ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla Afyon Kocatepe 

Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulların muhasebe bölümünde okuyan 137 öğrenciye 

anket uygulanmıştır. Analiz edilen anketten elde edilen verilere göre: 
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 Katılımcıların %77,4’ünün okullarını fiziki olarak yeterli görmemektedir. 

 Katılımcılar muhasebe bölümünü iş bulmak için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların %81’i okullarını malzeme ve teknik donanım açısından yetersiz 

görmektedirler.  

 Katılımcıların %91,1’i öğretim elemanı ile muhasebe öğrenme arasında ilişki 

olduklarını belirtmişlerdir.  

 Katılımcıların %38,7’si mesleki etik konusunda yapılan ders ve faaliyetlerin yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Terim ve Öztürk (2009) meslek yüksekokulu muhasebe bölümü öğrencilerinin gördükleri 

derslerle ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek 

Yüksekokulu Muhasebe Bölümünde okuyan 338 öğrenciye anket uygulanmışlardır. Anket 

sonucuna göre verilen eğitimin yapacakları staj için yeterli olduğu ancak uygulamaya dayalı 

derslerin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Özcan, Ünal ve Helhel (2009) muhasebe bölümünde eğitim gören öğrencilerin muhasebe 

bölümü hakkındaki görüşlerini tespit amacıyla Akdeniz Üniversitesine bağlı bir meslek 

yüksekokulunda bulunan muhasebe bölümünde okuyan 312 öğrenciye anket uygulamışlardır. 

Analize tabi tutulan anketten elde edilen verilere göre: 

 Bayan katılımcıların muhasebe bölümünden erkek katılımcılardan oranla daha fazla 

memnun oldukları. 

 Katılımcıların okudukları bölümden mezun olduktan sonra iş bulabilecekleri 

görüşünde oldukları sonucuna varılmıştır. 

Otlu, Durmuş ve Solak (2012) Malatya Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümünde 

okuyan öğrencilerin muhasebe bölümü ve meslek yüksekokulu hakkındaki görüşlerini 

belirmek amacıyla yapmış oldukları çalışmada 252 öğrenciye anket uygulamışlardır. 

Anketlerden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre: 

 Katılımcıların okullarını fiziki ve teknik olarak yeterli görmedikleri 

 Katılımcıların almış oldukları teorik ve uygulamaya dayalı eğitimden memnun 

olmadıkları 

 Katılımcılar ile ders veren öğretim elemanları arasında iletişim konusunda problemler 

olduğu belirlenmiştir.  

Tugay ve Ömürbek (2014) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek 

yüksekokullarının muhasebe bölümünden mezun olup muhasebe meslek mensubu olan 

bireylerin okulda görmüş oldukları eğitimin uygulamada yeteri düzeyde olup olmadığı 

konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 37 mezun öğrenciye anket 

uygulamışlardır. Analiz edilen anket verilerine göre katılımcıların okulda görmüş oldukları 

muhasebe eğitiminin uygulamada yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yürekli ve Gönen (2015) tarafından meslek yüksekokulların muhasebe bölümünde verilen 

muhasebe eğitiminin, muhasebe meslek mensupları tarafından değerlendirilmesi amacıyla 

yapılan çalışmada Denizli ilinde faaliyetlerini sürdüren 17 meslek mensubu ile görüşme 

yapılmıştır. Bunun sonucunda elde edilen bilgilere göre meslek mensuplarının muhasebe 

eğitiminde teori ve uygulamanın birlikte verilmesini ve muhasebede kullanılan belgelerin 

(fatura, beyanname gibi) detaylı bir şekilde anlatılmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir.  

Yıldız (2017) tarafından muhasebe meslek mensuplarının meslek yüksekokullarındaki 

muhasebe bölümünde verilen muhasebe eğitiminden beklentilerini ve bu konudaki önerilerini 

belirlemek amacıyla Kayseri ilinde hizmet veren 110 meslek mensubu ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre: 

 Muhasebe eğitiminin müfredatının güncel olması gerektiğini 

 Teorik ve uygulama eğitiminin yetersiz olduğunu 
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 İstihdam edecekleri bireylerden güvenilir, sorumluluk sahibi ve yeniliklere açık 

olmalarını beklediklerini  

 Müfredatın güncellenmesi ve mezun öğrencilerin istihdam edilmesi konularında 

muhasebe sektörü ile meslek yüksekokullarının işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Gül ve Manap (2020) muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bilgisayarlı muhasebe ve genel 

muhasebe derslerinden memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Ezine Meslek 

Yüksekokulunda muhasebe eğitimi alan 89 öğrenciye anket uygulamışlardır. Analiz edilen 

anketin sonucuna göre katılımcıların meslek yüksekokulunda almış oldukları bilgisayarlı 

muhasebe ve genel muhasebe derslerinden yüksek düzeyde memnun oldukları belirlenmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Meslek yüksekokulları 2 yıl süreyle eğitim veren bu süre sonunda öğrencilere ön lisans 

diploması veren bir eğitim kurumudur. Öğrencilerin büyük bir kısmı özel sektörde ara eleman 

olarak çalışabilmek için meslek yüksekokulunu tercih etmektedirler.  Bu durumun bilincinde 

olan meslek yüksekokulları özel sektörün ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik eğitim 

vermektedirler. Aynı zamanda verdikleri eğitimin içeriğini hazırlarken iş dünyasının 

beklentilerini dikkate almaktadırlar.  

Çalışmada meslek yüksekokullarında bulunan muhasebe bölümlerinden öğrencilerin, iş 

dünyasının beklentileri ve bu bölümlerin fiziki ortamı, materyal durumu gibi imkanları 

irdelenmiştir. Bu doğrultuda daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalar analiz edilmiştir. 

Birbirine benzer olan çalışmalar elenerek literatür özet şeklinde verilmiştir. Yapılan içerik 

analizi ne göre: 

 Meslek yüksekokullarının birçoğunun fiziki olarak yeterli olmadığı 

 Okulda bulunan materyallerin yetersiz olduğu 

 Öğrencilerin teorik ve uygulamalı derslerden memnun olmadıkları 

 Görülen derslerin iş hayatında karşılaşılan uygulama karşısında yetersiz kaldığı 

sonucuna varılmıştır.  

Yapılan analiz sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda geliştirilen çözüm önerileri: 

 Meslek yüksekokul öğretim elemanları tarafından okuldaki fiziksel, teknik ve 

materyal konusundaki eksiklerin tespit edilip ve söz konusu eksikliklerin giderilmesi 

için bir proje çalışması yapmaları 

 Teorik derslerin daha verimli işlenmesi için çeşitli sunum şekillerinin denenmesi 

 Uygulamaya dayalı derslerin ders saatlerinin artırılması 

 Verilen derslerin içeriklerinin ve öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdamı 

konusunda iş dünyası ve meslek yüksekokulları arasında bir işbirliğinin yapılması 

şeklinde sıralanabilir.   
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ÖZET 

Dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu değişim sürecinde geçmiş 

teknolojilerin yerini, yeni ve farklı teknolojilerin aldığı, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan 

küresel sistemin zayıfladığı, Batılı ülkelerin bilimdeki eski güçlerini kaybetmeye başladığı, 

bilimde Batı dışı ülkelerin önemli atılımlar gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu değişim ve 

dönüşüm sürecinde bilimsel gelişmelerin takibi ve yeni bilimsel gelişmelerin 

oluşturulabilmesi için bilimsel yayınların okunabilmesi büyük önem taşımaktadır. Osmanlı 

Devletinden sonra süper güç olarak ortaya çıkan İngiltere ve İngiltere’den sonra süper güç 

haline gelen Amerika Birleşik Devletleri, İngilizce dilini kullanan ülkeler olarak uzun süredir 

İngilizce dilinde bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Süper güçlerin en önemli özelliği olan 

bilime büyük değer verilmesi ve bu özellik sayesinde süper güç olan devletler dünyadaki 

bilimsel yenilikleri ve gelişmeleri de büyük ölçüde tekeline almışlardır. İngiltere ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nin İngilizce dilinde oldukça uzun süredir bilimsel yayınlar yapıyor olması 

ve bütün dünya dillerinden yaptıkları çeviriler ile bilimi İngilizce okuyor olmaları, 

İngilizce’nin dünya dili ya da bilim dili olduğu şeklinde bir yanılgıya yol açmıştır. Ancak 

2000 yılından itibaren dünyanın yaşadığı büyük değişim ve dönüşüm süreci, ABD, İngiltere 

ve Avrupa ülkelerinin bilimdeki eski hakimiyetlerinin sarsılmasına neden olmuştur. Çin, 

Güney Kore başta olmak üzere özellikle Uzakdoğu ülkelerinde yaşanan bilimsel gelişmeler, 

bilimde yeni dillerin etkinliğinin artmasına neden olmuştur. Bu durum ağırlıklı olarak 

İngilizce ve sonrasında Almanca, Fransızca gibi Batı dillerini öğrenen Türk bilim insanları 

açısından bilimde farklı dillerdeki kaynakları okuma sorununu ortaya çıkarmaktadır. Çince, 

Korece, Rusça, Japonca, Arapça, Farsça, Türk lehçeleri gibi dillerde yapılan bilimsel 

yayınların, İngilizce merkezli bilim anlayışı nedeniyle okunamaması, bilimsel gelişmeleri 

sınırlandırmakta, yeni bilimsel gelişmelerden haberdar olamama sorunuyla karşılaşılmasına 

neden olmaktadır. Özellikle sosyal bilimler alanında sadece bilimsel yayınların değil, diğer 

eserlerin de okunabilmesi büyük önem taşımaktadır. Sosyal bilimler alanında bir diğer önemli 

konu ise, dünyayı İngilizce okuma sorunudur. Sosyal bilimler alanında Amerika Birleşik 

Devletleri ve Batılı ülkeler büyük bütçeler ayırmakta, sosyal bilimlere büyük destekler 

sağlamaktadırlar. Bütün dünya ülkeleri ile ilgili sosyal bilimler alanında detaylı çalışma ve 

araştırmalar yapmakta ve bu çalışmalar sayesinde dünyayı yönetme becerisi 

gösterebilmektedirler. İngilizce yapılan yayınlarda dünya ülkeleri, özellikle ABD’nin kendi 

bakış açısına göre analiz edilmekte ve açıklanmaktadır. Bu durum ise, batı dışı ülkelerin 

İngilizce gözlüğünden yanlış ya da eksik anlaşılmasına neden olmaktadır. Bunu önleyebilmek 

için İngilizceye çevrilen metinleri okumak yerine, ülkenin kendi dilinde yazılmış eserleri 

doğrudan okuyabilmek gereklidir. Bütün dünya dillerini öğrenmek mümkün olmadığına göre 

dünya dillerinde yayınlanan eserlerin Türkçeye çevrilmesi ve bilim insanları tarafından 

Türkçe okunabilmesi bilimsel gelişme açısından son derece önemlidir. Türkiye’nin bilimsel 

gelişmesinin hızlandırılması, İngilizce dışındaki dillerde yapılan bilimsel yayınların 

okunabilmesi için Türkiye Çeviri Kurumu (TÜÇEK) isimli bir ulusal kamu kurumunun 

kurulması zarureti bulunmaktadır. Türkiye Çeviri Kurumuna, bilimlerin farklı alanlarında 
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çeviri uzmanlarından oluşturulan profesyonel tercümanlar alınmalıdır. Bu kurum Türkiye 

çapında bilim insanlarından gelen bilimsel çeviri taleplerini ücretsiz olarak 

gerçekleştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bilimsel yayınlar, Türkiye Çeviri Kurumu, bilimsel gelişme, tercüme.   

  

 

AN INSTITUTION PROPOSAL FOR READING SCIENTIFIC STUDIES IN ALL 

LANGUAGES OF THE WORLD: TÜRKİYE TRANSLATION INSTITUTION 

(TÜÇEK) 

 

ABSTRACT 

There is a great change and transformation process going on in the world. In this process of 

change, it is seen that the past technologies are replaced by new and different technologies, 

the global system established after the Second World War has weakened, Western countries 

have begun to lose their former power in science, and non-Western countries have made 

important breakthroughs in science. In this process of change and transformation, it is of great 

importance to be able to read scientific publications in order to follow scientific developments 

and create new scientific developments. England, which emerged as a superpower after the 

Ottoman Empire, and the United States, which became a superpower after England, have been 

conducting scientific studies in English for a long time as countries that use the English 

language. Science, which is the most important feature of superpowers, is given great value 

and thanks to this feature, superpower states have monopolized scientific innovations and 

developments in the world to a great extent. The fact that the United Kingdom and the United 

States of America have been making scientific publications in English for a long time and that 

they are studying science in English with their translations from all languages of the world has 

led to a misconception that English is the world language or the language of science. 

However, the great change and transformation process that the world has experienced since 

2000 has caused the former dominance of the USA, England and European countries in 

science to be shaken. Scientific developments, especially in Far East countries, especially in 

China and South Korea, have led to an increase in the effectiveness of new languages in 

science. This situation raises the problem of reading the sources in different languages in 

science for Turkish scientists who learn mainly English and later on Western languages such 

as German and French. The fact that scientific publications in languages such as Chinese, 

Korean, Russian, Japanese, Arabic, Persian, and Turkish dialects cannot be read due to an 

English-based understanding of science limits scientific developments and causes the problem 

of being unaware of new scientific developments. Especially in the field of social sciences, it 

is of great importance to be able to read not only scientific publications, but also other works. 

Another important issue in the field of social sciences is the problem of reading the world in 

English. In the field of social sciences, the United States and Western countries allocate large 

budgets and provide great support to social sciences. They carry out detailed studies and 

researches in the field of social sciences related to all countries of the world, and thanks to 

these studies, they can show the ability to manage the world. In the publications in English, 

the countries of the world, especially the USA, are analyzed and explained from their own 

perspective. This situation causes non-Western countries to be misunderstood or 

misunderstood from English glasses. In order to prevent this, instead of reading the texts 

translated into English, it is necessary to be able to directly read the works written in the 

country's own language. Since it is not possible to learn all world languages, it is extremely 

important for scientific development to translate the works published in world languages into 

Turkish and to be read in Turkish by scientists. In order to accelerate the scientific 

development of Turkey and to read scientific publications in languages other than English, it 
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is necessary to establish a national public institution called Turkish Translation Agency 

(TÜÇEK). Professional translators made up of translation experts in different fields of science 

should be recruited to the Turkish Translation Agency. This institution should carry out 

scientific translation requests from scientists throughout Turkey free of charge. 

Key words: Scientific publications, Turkish Translation Agency, scientific development, 

translation. 

 

GİRİŞ 

Bir dili öğrenmek ve o dili konuşabilmek, anlayarak okuyabilmek son derece önemlidir. 

Ancak bu çok kolay bir faaliyet değildir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede ağırlıklı olarak 

İngilizce dersi yıllarca verildiği halde öğrenme yeterince gerçekleşmemektedir. Dilbilgisi 

merkezli öğrenme modelinin dil öğrenmekte yeterli olmadığı, dil öğretiminin konuşma 

merkezli olması konusunda dünyada genel bir yaklaşım bulunmaktadır. 

Bilim insanlarının da ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede dil öğrenmede genellikle sorun 

yaşadıkları, ayrıca sınavlara hazırlık süreci içerisinde yabancı dil öğrendikleri görülmektedir. 

Yabancı dil öğrenimi ise çok yaygın olarak İngilizce öğrenilmesi ile gerçekleşmektedir. 

İngilizce’den sonra Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi dillerde az miktarda öğrenim 

sürecine dahil olmaktadır. Bilimsel amaçlarla dil öğrenimi zorlu bir süreç olduğu için yaygın 

olarak sadece bir dil öğrenilmektedir. Öğrenilen bu tek dil üzerinden yapılmış yayınlarla 

dünyadaki bilimsel gelişmeler öğrenilmeye, dünya ülkeleri anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Sayısal bilimler açısından bu durum, teknik terimlerin yoğun olması ve nesnel (objektif) olma 

olasılığının yüksekliği nedeniyle çoğu zaman sorun çıkarmayabilir. Ancak sosyal bilimler 

açısından ciddi sorunlar söz konusu olabilir. Sosyal bilimlerin tarafsız, nesnel olmaması, 

kişisel yorumların, analizlerin, farklı bakış açılarının olabilmesi, ülkeler arasındaki 

mücadelelerin sosyal bilimler yazınında kendini yoğun olarak hissettirmesi gibi pekçok neden 

ikincil kaynaklardan bilimsel eserleri okumanın ciddi hatalara, yanlışlara, eksiklere yol açma 

olasılığını oldukça yüksek tutmaktadır. Genel olarak bütün dünyada sosyal bilimler alanında, 

büyük oranda İngilizce yayınlar üzerinden dünyayı tanıma ve anlama çabası bulunmaktadır. 

Bu durum Türkiye dahil olmak üzere, bütün dünya ülkelerini eksik ya da yanlış anlamaya, 

hatta kendi ülkesine, kültürüne, tarihine, milli ve manevi değerlerine bile yabancılaşma 

sorununa neden olabilir.        

Tek dil üzerinden dünyadaki bilimsel eserleri takip etmenin ortaya çıkarabileceği sorunlar 

yanında, bir de bu dilin öğrenilme düzeyi de eserin doğru anlaşılması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Sosyal bilimler başta olmak üzere bilimsel eserlerde uzun cümleler, dolaylı 

anlatımlar, karmaşık felsefi açıklamalar, o kültüre ait özellikler yoluyla açıklamalar gibi 

anlaşılması oldukça zor yayınlar veya kısımlar bulunmaktadır. Anlama sorunu bir yana eksik 

anlama ya da yanlış anlama sorunu bilimsel açıdan büyük riskler içermektedir.  

Bilimsel açıdan yaşanan gelişmelerin hızlandırılması için tek bir dile bağımlılık yerine, bütün 

dünya dillerinden bilimsel eserlerin Türkçe’ye çevrilerek bilim insanlarının kullanımına 

sunulması son derece önemlidir. Bu bağlamda çalışmada dünyanın bütün dillerindeki bilimsel 

eserleri, bilim insanları ve üniversitelerle işbirliği içerisinde Türkçe’ye çevirme faaliyeti 

yürütecek bir ulusal kurum oluşturmanın analizi yapılacaktır. 

1. DÜNYADA BİLİMDE YAŞANAN DEĞİŞİM SÜRECİ 

Dünyada bilimsel alanda büyük değişimler yaşanmaktadır. Dünyadaki bilimsel gelişmeler 

uzun bir süre batılı gelişmiş ülkelerin adeta tekelinde gibiyken 2000 yılı sonrasında bilimde 

batılı ülkeler eski hakimiyetini pek çok alanda kaybetmeye başlamıştır. SJR veri tabanında 

1996-2021 yılları arasındaki dönemde toplam 27 akademik alan değerlendirilmektedir. Her 

bir alanında ülkelerin bilimsel üretkenliğini, yıllar itibarıyla nereden nereye geldiklerini somut 

veriler üzerinden izleyebilmek mümkündür. SJR endeksinin ölçüme başladığı 1996 yılında 27 

alanın hepsinde de ABD, tartışmasız dünya lideridir. Ancak, özellikle 2000’li yılların 
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başlamasıyla birlikte, Çin yukarı doğru bir tırmanış kaydederek, birçok alanda ABD’nin 

önüne geçmiştir. 2021 yılındaki SJR endeksine bakıldığında ise Çin, 27 bilim alanının 

14’ünde dünyada birinci, ABD ise 13 alanda birinci konumda bulunmaktadır. 2021 yılında 

tüm bilim alanları açısından tabloya bakıldığında ise Çin, ABD’nin üzerinde birinci sırada yer 

almaktadır. 1996’dan 2021’e gelinen süreçte Çin, hem bilim alanı sayısı itibariyle hem de tüm 

bilim alanları toplam sayıları açısından ABD’yi bilimde geçmiş görünmektedir. SJR 

listelerinde 1996 yılında 9. Sırada olan Çin 1. sıraya, 13. sırada olan Hindistan 4. sıraya, 8. 

sırada olan Rusya 11. sıraya 3. sırada bulunan Japonya 7. sıraya gelmiş bulunmaktadır (SJR, 

1996; SJR, 2021; Ergin, 2018). 
 

Tablo 1: 1996’dan 2021’e Dünya Bilim Alanları Sıralaması (2021 Yılındaki İlk 25 Ülke Derecelerinin 

Analizi) (SJR, 1996; SJR, 2021). 

 

ÜLKELER 1996 2021 

Çin 9. 1. 

ABD 1. 2. 

İngiltere 2. 3. 

Hindistan 13. 4. 

Almanya 4. 5. 

İtalya 7. 6. 

Japonya 3. 7. 

Kanada 6. 8. 

Fransa 5. 9. 

Avustralya 10. 10. 

Rusya 8. 11. 

İspanya 11. 12. 

Güney Kore 20. 13. 

Brezilya 21. 14. 

İran 54. 15. 

Hollanda 12. 16. 

Türkiye 27. 17. 

Polonya 16. 18. 

İsviçre 15. 19. 

İsveç 14. 20. 

Endonezya 59. 21. 

Suudi Arabistan 43. 22. 

Tayvan 19. 23. 

Malezya 50. 24. 

Belçika 17. 25. 

 

Sıralamalarda Çin’in 1. sıraya yerleşmesi en dikkat çekici başarıdır. Hindistan ise 13. sıradan 

4. sıraya yükselerek önemli bir yükseliş göstermiştir. Güney Kore’nin 20. sıradan 13. sıraya 

yükselmesi de Uzakdoğu ülkelerindeki gelişmeyi göstermektedir. İran’ın 54. sıradan 15. 

sıraya yükselmesi ise çok şaşırtıcı bir yükseliş olarak dikkati çekmektedir. Türkiye ise 27. 

sıradan 17. sıraya yükselerek 10 ülkeyi daha geride bırakmıştır. Fransa, Kanada, Hollanda, 

İsviçre, İsveç, Belçika gibi batılı ülkeler ciddi bir düşüş yaşamışlardır. Rusya’nın da 3 

basamak gerilemesi dikkati çekmektedir. Uzakdoğu ülkelerinden Japonya ve Tayvan gerileme 

süreci yaşamışlardır. Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Pakistan ülkelerinin büyük bir 

çıkış yakaladıkları görülmektedir. Türkiye’de eğitim başarısı ile sıkça örnek gösterilen 

Finlandiya ise, 23. sıradan büyük bir düşüş yaşayarak 40. sıraya gerilemiştir. 

Tablonun genel bir değerlendirmesi yapıldığında Batılı gelişmiş ülkelerin topyekun bir 

gerileme sürecine girdikleri gözlenmektedir. Tablonun verilerini aldığı sistemin yoğun olarak 
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batılı ülkelerde çıkarılan dergiler olduğu dikkate alındığında, bu gerilemenin küçük ya da orta 

düzey değil, büyük bir gerileme olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan Çin ve 

Hindistan’ın bilimde yakın zamanda zirveyi her alanda ele geçirecekleri öngörülmektedir. 

Uzakdoğu ülkelerinden Japonya, Tayvan gibi ülkeler gerilerken Endonezya, Malezya gibi 

Müslüman ülkeler ciddi bir gelişme göstermiştir. Bu bağlamda Türkiye, Pakistan, Suudi 

Arabistan, Mısır, İran gibi Müslüman ülkelerin topyekun ciddi bir yükseliş gösterdiği 

görülmektedir. Bölgesel açıdan değerlendirildiğinde, bilimsel gelişmelerin batıdan doğuya 

doğru kaydığı görülmektedir. Dini açıdan analiz edildiğinde, Hristiyan ülkelerin ciddi bir 

gerileme sürecinde olduğu, Müslüman ülkelerin topyekun yükselişte olduğu, Budizm ve 

Hinduizm dinine mensup ülkelerin ciddi bir başarı gösterdiği, Yahudilik açısından İsrail’in de 

büyük bir düşüş yaşadığı görülmektedir. Siyasi açıdan analiz edildiğinde ise, 2. Dünya Savaşı 

sonrası kurulan ABD, İngiltere, Fransa ve batılı gelişmiş ülkeler hakimiyetindeki küresel 

sistemin batıdaki ana aktörlerinin ve dünyadaki yardımcı diğer aktörlerinin etkinliğini iyice 

kaybettikleri dikkati çekmektedir. Dünya dilleri açısından ise; Çince, Hintçe gibi dillerin 

büyük ölçüde öneminin artacağı, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi batı dillerinin önemini 

iyice kaybedeceği, Türkçe ve Arapça’nın etkisini büyük ölçüde artıracağı 

değerlendirilmektedir. Bilimdeki bu gelişmeler, Çin ve Hindistan’ın iki büyük güç olarak 

etkinliğini artıracağını, İslam ülkelerinin işbirlikleri ile etkili bir küresel güç haline geleceği, 

batılı gelişmiş ülkelerin etkisini kaybedeceği ifade edilebilir.  

2. BÜTÜN DÜNYA DİLLERİNDE PROFESYONEL BİLİMSEL ÇEVİRİ: TÜRKİYE 

ÇEVİRİ KURUMU 

Dünyada bilimsel alanda yaşanan gelişmeler, 2000 yılı sonrasında dünyada büyük ve 

kapsamlı bir değişim yaşandığını göstermektedir. 2000 öncesinde bilimde tam batı hakimiyeti 

olarak ifade edebileceğimiz noktadan, 2021 yılına gelindiğinde doğunun batı hüsranı ve 

doğunun yükselişi denilebilecek bir süreç hızla ilerlemektedir. Bilimde yaşanan gelişmeler 

dünyayı şekillendirmektedir. Bilimsel gücü elinde bulunduran ülkeler, dünyada askeri, siyasi 

ve ekonomik gücü de ele geçirmektedirler. Bilimsel gücü zayıf ülkeler, hemen her açıdan 

etkisiz hale gelmektedir. Dünyada yaşanan bu değişimler, genel olarak Türkiye’de 

benimsenen İngilizce merkezli bilim anlayışını da sarsacak hatta ortadan kaldıracak derecede 

etkili görünmektedir. Ancak Türkiye’de yaygın olarak İngilizce olmak üzere, Almanca ve 

Fransızca gibi batı dilleri üzerinden bilimsel eserler takip edilmekte ve İngilizce çok sayıda 

bilimsel yayın çıkarılmaktadır. Pekçok üniversitede uzun bir süredir eğitim tamamen İngilizce 

olarak verilmekte, pekçok üniversitede ise, eğitim dili kısmen İngilizce olarak verilmektedir. 

Dünyadaki bilimsel gelişmeler açısından bakıldığında Çin’in 27 bilim dalının 14’ünde 

birinciliği ele geçirdiği ve bu ivme ile bilim dallarının büyük çoğunluğunda birinciliği ele 

geçireceği öngörülmektedir. Ancak Türkiye’de Çince bilimsel eserleri okuyabilecek bir 

akademik birikim mevcut değildir. Çince’nin öğrenilmesine yönelik bir akademik 

potansiyelde bulunmamaktadır. Çin’in bilimdeki bu ilerleme ile birlikte nüfusunun dünyadaki 

çoğunluğunu da gerekçe göstererek önce dünya bilim dilinin Çince olduğunu, sonrasında ise 

Çince’nin dünya dili olduğunu iddia etmesi olası görünmektedir. 

Dünya biliminde yaşanan büyük ve çok hızlı değişimler analiz edildiğinde, bilimde ülkeler 

düzeyinde büyük dönüşümler gerçekleştiği açıktır. Bu gelişmeyi yakalayabilmek için 

İngilizce merkezli bilim anlayışını hızlıca terkedilmesi gerekmektedir. Çince ve Hintçe 

öğrenimi, Çince ve Hintçe çevirisi, Çince ve Hintçe bölümlerinin sayısının hızlıca artırılması 

gerekmektedir. Çince ve Hintçe’nin bilim insanları tarafından öğrenilmesini beklemek 

bilimde yeniden çok gerilere düşmekle sonuçlanabilir. O nedenle bir an önce Çince ve 

Hintçe’yi iyi şekilde öğrenen profesyonel tercümanlar yetiştirilmelidir. Bu tercümanlardan ve 

bilimde dünyada üst sıralardaki diller öncelikli olmak üzere diğer dilleri de bilen profesyonel 

tercümanlar bir kamu kurumu çatısı altında toplanmalıdır. Bu tercümanların istihdam edildiği 

Türkiye Çeviri Kurumu isimli ulusal bir kamu kurumu kurularak bilimsel eserlerin bilim 
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insanları öncelikli olmak üzere üniversitelere sunulması sağlanmalıdır. Bilim insanları ve 

üniversitelerle işbirliği içerisinde Türkiye Çeviri Kurumu faaliyetlerini yürütmelidir. 

Üniversite bazlı ya da yerel düzeyde küçük çeviri kurumları kurulması, uzmanlık ve ölçek 

yetersizliği nedeniyle bekleneni veremeyeceğinden mutlaka ulusal düzeyde Türkiye Çeviri 

Kurumunun kurulması zorunludur. Bu kurumla birlikte, Türkiye Çeviri Kurumu ile işbirliği 

yapan yerel ya da üniversite bazlı çeviri birimleri de kurulması yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

Diğer taraftan çevirilerin kitap, dergi ya da başka bir yayın olarak basılmasının hukuki 

sorunlara neden olacağı, telif hakları sorunlarına yol açacağı ifade edilebilir. Çevirilerin telif 

sorunlarına yol açmaması açısından kitap, dergi gibi eser olarak basılmayıp teksir notları 

şeklinde bilim insanlarının kullanımına sunulması hedeflenmelidir. Çok kıymetli eserlerin ise, 

telif hakları alınarak yayınlanması da elbette mümkündür.      

SONUÇ 

Bilimsel açıdan dünyada çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. 1996 yılından 2021 yılına 

yaşanan bilimsel değişim, artık batılı gelişmiş ülkelerin bilimde büyük bir çöküş süreci 

yaşadığını göstermektedir. Bunun karşısında Çin ve Hindistan’ın büyük bir çıkış yakaladıkları 

görülmektedir. İslam ülkelerinin de bilimde ciddi bir yükseliş trendi yakaladığı dikkati 

çekmektedir. Tüm bu gelişmeler, batı merkezli bilim anlayışını büyük ölçüde yıkmış, batı 

dilleri ve özellikle İngilizce merkezli bilim anlayışını ortadan kaldırmaya başlamıştır. Bilimde 

yaşanan bütün bu gelişmeler ışığında, İngilizce merkezli bilim anlayışını değiştirmek 

gerekmektedir. Özellikle Çince bilimde önemini gittikçe arttırmaktadır. Bunun yanında 

Hintçe Korece gibi dillerde bilimde çok daha önemli hale gelmektedir. Sadece İngilizce 

merkezli bilim anlayışı yerine, dünya biliminde yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak dünya 

bilimsel sıralamalarında ilk sıralarda olan ülkelerin dilleri öncelikli olmak üzere bütün dünya 

dillerinden bilimsel eserlerin Türkçe’ye çevirisinin yapılması gerekmektedir. Bunun için tek 

dil merkezli bilim anlayışı yerine, bütün dünya dillerinde bilimsel eserlerin Türkçe’ye 

çevirisini yapacak profesyonel tercümanlardan oluşan Türkiye Çeviri Kurumu isimli ulusal 

düzeyde bir kamu kurumunun kurulması acil bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki COVID-19 virüsünün yeni varyasyonlarının 

görüldüğü dönemde sağlık çalışanlarının COVID-19 aşılarına yönelik güven, tutum ve aşı 

alım niyetlerini değerlendirmek ve COVID-19 aşısına yönelik güven duygusunun aşı alım 

niyeti üzerine etkisinde aşı tutumunun aracılık rolünü tespit etmektir. Araştırmanın evrenini 

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi tüm sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Veriler 2021 yılının 

Aralık ayında toplanmıştır. Bu süreçte toplam sağlık çalışanı sayısı 750 civarındadır. 

Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler yüz yüze anket tekniği ile 

toplanmıştır. Değerlendirmeye alınan ve verilerin analizinde kullanılan toplam anket sayısı ise 

285 dir. Verilerin analizinde SPSS 23 ve AMOS paket programları kullanılmıştır. 

Araştırmanın bulguları, sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun COVID-19 aşılarına 

yönelik tutum ve aşı alım niyetlerinin kısmen düşük, COVID-19 aşılarına yönelik güven 

algılarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra COVID-19 aşılarına yönelik 

tutumun, güven ile aşı alım niyeti arasındaki ilişkide önemli derecede dolaylı bir etkiye sahip 

olduğu ve tam bir arabuluculuk ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, güven, tutum, aşı alım niyeti, Turkovac 

 

ABSTRACT 
The main purpose of this study is to evaluate the trust, attitudes and vaccine purchase 

intentions of healthcare professionals towards COVID-19 vaccines during the period when 

new variations of the COVID-19 virus are seen in Turkey, and to determine the mediating 

role of vaccine attitude in the effect of trust towards COVID-19 vaccine on vaccine purchase 

intention. . The population of the research consists of all healthcare professionals at Bilecik 

Bozüyük State Hospital. Data were collected in December 2021. In this process, the total 

number of health workers is around 750. Convenience sampling method was preferred in the 

study. Data were collected by face-to-face survey technique. The total number of 

questionnaires that were evaluated and used in the analysis of the data is 285. SPSS 23 and 

AMOS package programs were used in the analysis of the data. The findings of the study 

revealed that the vast majority of healthcare professionals have relatively low attitudes 

towards and purchase intentions for COVID-19 vaccines, and high perceptions of trust for 

COVID-19 vaccines. In addition, it has been found that attitude towards COVID-19 vaccines 

has a significant indirect effect and fully mediates the relationship between trust and vaccine 

purchase intention. 

Keywords: COVID-19, trust, attitude, vaccine intake intention, Turkovac 
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GİRİŞ 

COVID-19’un bulaşmasının kontrol altına alınmasında yaygın aşılama önemlidir (Altmann 

vd., 2020). Şu anda aşılama, özellikle aşılama için geliştirilmiş ve onaylanmış mevcut etkili 

aşılara bakıldığında, bu krizi kontrol altına almak için en uygun maliyetli önleyici 

müdahalelerden biri gibi görünmektedir (Lurie vd., 2020). Bunun aksine pandemiye rağmen, 

aşı güvenliği ve etkinliği konusunda küresel bir güvensizliğin var olduğu görülmektedir (de 

Figueiredo vd., 2020). Mevcut COVID-19 aşılarının yeni olması, etkinliği ve olası yan 

etkileriyle ilgili kaygılar, aşıların bugüne kadar alınmamasının temel nedenleri olarak 

belirtilmiştir (Neumann-Böhme vd., 2020; Sherman vd., 2020). Genel aşı tutumları ile 

COVID-19'a karşı aşılama niyeti arasındaki ilişkiyi araştıran bir araştırmaya göre, aşı 

güvenliğine olan inanç en güçlü yordayıcı faktör olarak görülmüştür (Thunstrom vd., 2020). 

Uygun halk sağlığı mesajlarını ve eylemlerini uyarlamak için COVID-19 pandemisi ışığında 

halkın COVID 19 aşılarına ve ilişkili faktörlere yönelik tutumlarını anlamak büyük önem 

taşımaktadır (Omar ve Hani, 2021). 

Güven; bireylerin herhangi bir etki ve kontrolleri dışında, diğer tarafın davranışlarının, kendi 

beklentilerini sağlayacağına olan inançlarıdır (Schoorman vd., 2007). Sağlık hizmetlerine 

güven, hastanın sağlık hizmeti sunan bireylere güveni, sağlık hizmeti sunan bireyin hasta için 

en iyisini yapacağına ve hastanın savunmasızlığını kabul ederek iyi niyetle davranacağına dair 

bir dizi beklentiyi ifade etmektedir. Güven, etkili kişilerarası ilişkiler ve topluluk yaşamı için 

temeldir ve insanlar arasındaki iş birliğini kolaylaştırmaktadır. Sağlık hizmetlerine güven 

yalnızca sağlık profesyonellerine değil aynı zamanda sağlık kurumlarına ve sigorta 

kurumlarına güvenmeyi de ifade etmektedir (Pearson ve Raeke, 2000). Medyanın tutumu, 

sosyal normlar ve sağlık politikaları gibi bağlamsal belirleyiciler ile aşı hizmetlerinin 

erişilebilirliği, kalitesi gibi örgütsel faktörlere ek olarak bireylerin bilgi, tutum ve inançları ile 

sosyo-demografik özellikleri de aşı tutumunu etkilemektedir (Yaqub vd., 2014). 

Bir aşı otomatik olarak güvenilir hale gelmez çünkü insanlar arasında aşının güvenliği ve 

etkinliği konusunda sürekli korku ve şüphe vardır (Ruiz ve Bell, 2021). Bu da bir güven krizi 

ile sonuçlanmıştır (Lockyer vd., 2021). Aşılarla ilgili yaşanılan endişelerden bazıları, ani ve 

uzun vadeli yan etkilerinin olması (Neumann-Böhme vd., 2020), hızlı bir şekilde geliştirilmiş 

olması (Dror vd., 2020; Pogue vd., 2020) ve veri paylaşımında şeffaflık eksikliği gibi 

nedenler olarak görülmektedir (Fisher vd., 2020). Genellikle sosyal medya kaynakları 

aracılığıyla COVID19 aşıları hakkında çok çeşitli yanlış bilgilere maruz kalmanın, mevcut 

aşılara, devlet kurumlarına ve sağlık hizmetlerinde güvensizliğe de yol açtığı bildirilmiştir 

(Lockyer vd., 2021). Bütün bu yaşanan endişelere rağmen, aşı güveni, aşıya yönelik olumlu 

tutum ve aşı alımı ile doğrudan ilişkilidir (Karlsson vd., 2019; Ozawa and Stack, 2013).  

Aşının kabul edilebilirliği temelde üç önemli faktör tarafından belirlenir. Bunlar; güven, 

kolaylık ve kayıtsızlık kavramlarıdır (Al-Mohaithef ve Padhi, 2020). Güven, aşının 

etkinliğine, sağlık sistemi olarak dağıtım sistemine ve politika yapıcılara duyulan güveni ifade 

etmektedir (French vd., 2020). Birçok insanın aşı güvenliği konusunda şüphelerinin var 

olduğu ve bunun, aşıların yaygın olarak kabulünü artırmak için sağlık hizmet sunucuları, 

politika yapıcılar, toplum liderleri ve hükümetler tarafından çözülmesi gereken büyük bir 

problem olduğu belirtilmiştir (Coustasse vd., 2021; Schoch-Spana vd., 2020). Aşılama 

kolaylığı, fiziksel bulunabilirlik, satın alınabilirlik ve erişilebilirliği içeren aşıya göreli erişim 

kolaylığı anlamına gelir (MacDonald, 2015). Aşıyla ilgili kayıtsızlık ise, aşıyla önlenebilir 

hastalık riskinin düşük olması ve dolayısıyla aşılara karşı daha olumsuz tutumlar ile ilişkilidir 

(French vd., 2020). 

Bireyin aşı olma niyetleriyle ilgili literatür, COVID-19 aşısını olma konusunda emin olmayan 

veya isteksiz olanları aşıyı kabul edenlerden ayıran ve bireylerin algılarını ve tutumlarını 

dikkatlice inceleyen birkaç psikolojik özellik olduğunu ortaya koymuştur (Murphy vd., 2021; 
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Graffigna vd., 2020). Bu nedenle, insanların COVID-19'a karşı aşı olma konusundaki 

güvensizliklerinin ve isteksizliklerinin psikolojik belirleyicilerini ortaya koymak önemli 

olarak görülmüştür (Murphy vd., 2021). Bu, aynı zamanda COVID-19 aşı alımını artırmayı 

amaçlayan halk sağlığı mesajlaşma çabalarına yol gösteren bir yaklaşımdır (Barello vd., 

2021). Yapılan literatür taraması neticesinde ve bilgimiz dahilinde, aşı güveni, aşı tutumu ve 

aşı olma niyeti kavramlarının arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin birlikte araştırılmadığı 

gözlemlenmiştir. Bu nedenle, insanların COVID-19 aşılarına olan güvenini, tutumunu ve aşı 

olma niyetlerini tahmin etme becerilerini birlikte değerlendirmek önemlidir. Ayrıca aşı 

tutumunun dolaylı etkisinin aşı olma niyetine ekstra değer katacağını düşündük. Mevcut 

çalışmanın sonuçları, aşıya olan güveni artırmak için uygun müdahalelerin belirlemesine ve 

benimsemesine ve pandeminin yayılmasını sınırlamak için aşı alımını ve kabulünü teşvik 

ederek, politika yapıcıların daha proaktif kampanyalar ve iyi tasarlanmış stratejiler 

geliştirmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmayı yürütmeden önce, katılımcılardan bilgilendirilmiş onay alınmıştır. Araştırma, 

Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’ndan etik kurul onay izni 

alınarak gerçekleştirilmiştir (Tarih: 25.11.2021, karar no: 2021/283). Araştırmanın amacına ve 

temel savına uygun olduğu için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri setinin analizi için 

ise IBM SPSS Statistic Base 23V ve AMOS istatistiksel analiz programları birlikte 

kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi tüm sağlık çalışanları 

oluşturmaktadır. Veriler 2021 yılının Aralık ayında toplanmıştır. Bu süreçte toplam sağlık 

çalışanı sayısı 750 civarındadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 

Veriler yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Değerlendirmeye alınan ve verilerin analizinde 

kullanılan toplam anket sayısı ise 285 dir. 

Veri Toplama Araçları 

Katılımcılara uygulanan anket dört bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde, katılımcılara ait 

bilgilerin gizli tutulacağını, üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını ifade eden giriş bölümü ile 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. İkinci 

bölümde, TURKOVAC aşısına yönelik güven soruları (3 madde), üçüncü bölümde 

TURKOVAC aşısına yönelik tutum soruları (4 madde), dördüncü bölümde TURKOVAC aşı 

alım niyetine yönelik sorular (4 madde) yer almaktadır. Araştırmanın veri toplama sırasında 

kullanılacak ankette bulunan toplam 3 değişkenin (güven, tutum ve aşı alım niyeti 

değişkenleri) tamamı Mir vd., (2021) tarafından geliştirilen ölçekten sorumlu yazarın izni 

doğrultusunda alınmıştır.  

Veri Analizi Yöntemi 

Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS Statistic Base 23V ve AMOS programları kullanılarak 

yapıldı. İç tutarlılık açısından güvenirliği değerlendirmek için ölçeğin tamamı ve üç alt ölçek 

için Cronbach alfa istatistikleri hesaplanmıştır. Verilere öncelikle güvenilirlik analizi 

yapılmış, daha sonra araştırmanın demografik özellikleri standart sapma, ortalama, frekans 

dağılımı ve oransal açıdan incelenmiştir. Ayrıca gizil değişkenlerin, gözlenen değişkenler 

açısından nasıl açıklanabildiklerini (TURKOVAC aşısına yönelik güven, TURKOVAC 

aşısına yönelik tutum ve TURKOVAC aşı alım niyeti arasındaki yapısal ilişkileri) ortaya 

koymak için, AMOS paket programı ile yapısal eşitlik modellemesi ve yol analizi tekniği 

uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Bulgular bölümünde ulaşılan veriler IBM SPSS Statistic Base 23V ve AMOS paket 

programları aracılığıyla değerlendirilmiştir. 
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Araştırma Verilerinin Güvenilirliği ve Betimleyici Analiz Bulguları 

Araştırmada her bir değişkenin Cronbach alfa değeri hesaplanarak güvenilirlik ölçümü 

yapılmıştır.  

 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları ve Betimleyici Analizler 

Factors N Mean StD. Deviation Variance 
Cronbach's 

alpha 

Güven 285 3,1193 1,02311 1,047 ,938 

Tutum 285 2,8079 1,04989 1,102 ,920 

Aşı alım niyeti 285 2,7360 1,07540 1,156 ,949 

Araştırmanın değişkenlerini oluşturan algılanan TURKOVAC aşısına yönelik güven faktörleri 

3 soruyla, TURKOVAC aşısına yönelik tutum faktörleri dört soruyla ve TURKOVAC aşı 

alım niyetine yönelik faktörler ise dört soruyla güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 

Demografik Bulgular 

Aşağıdaki Tablo 2’de katılımcıların temel özellikleri ile farklılık analizleri (t testi ve ANOVA 

analizi) bulguları yer almaktadır. 

 
Tablo 2. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri  

   Güven Tutum Aşı Alım Niyeti 

Değişkenler n % 

t Test/ 

Anova 

(t/F) 

p 

 

t Test/ 

Anova 

(t/F) 

p 

 

t Test/ 

Anova (t/F) 

p 

 

Cinsiyet 

1,031
a
 ,303 1,466

a
 ,144 1,868

a
 ,063 

Erkek 
127 44,

6 

Kadın 
158 55,

4 

Yaş   

12,577
b
 ,000 

10,503
b
 

,000 9,649
b
 ,000 

18-25 105 36,

8 

26-35 88 30,

9 

36-45 70 24,

6 

46-51 21 7,4 

>52 1 ,4 

Eğitim 

,803
b
 ,493 1,787

b
 ,150 ,317

b
 ,813 

İlköğretim 

Mezunu 

6 2,1 

Lise Mezunu 
166 58,

2 

Üniversite 

Mezunu 

104 36,

5 

Lisansüstü 

Mezunu 

9 3,2 

Meslek 

1,590
b
 ,138 1,933

b
 ,064 1,229

b
 ,287 

Doktor 26 9,1 

Hemşire 99 34,

7 

Radyoloji Tek. 14 4,9 

Paremedik 19 6,7 
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Laborant 12 4,2 

Tıbbi Sekreter 29 10,

2 

Sağlık 

Memuru 

35 12,

3 

Diğer 51 17,

9 

Kronik Hastalık 

,707
a
 ,480 -,085

a
 ,932 -,401

a
 ,689 

Evet 
44 15,

4 

Hayır 
241 84,

6 

Düzenli İlaç Kullanımı 

1,277
a
 ,206 ,498

a
 ,619 ,543

a
 ,588 

Evet 
47 16,

5 

Hayır 
238 83,

5 

COVID-19 Virüsünün 

Kökeni Hakkındaki 

Düşünceniz 

-,410
a
 ,682 ,592

a
 ,555 ,178

a
 ,859 Doğal Kökenli 89 31,

2 

Yapay kökenli 196 68,

8 

 

Yol (Path) Analizi ile İlgili Bulgular 

Gizli değişkenlerle yapılan yol analizi, gözlenen değişkenlerle yapılan yol analizinden, daha 

güvenilir sonuçlar üreten bir analizdir. Model uyumunun diyagramı aşağıdaki gibi elde 

edilmiştir. Bu bölümde, AMOS paket programı ile TURKOVAC aşısına yönelik güven, 

TURKOVAC aşısına yönelik tutum ve TURKOVAC aşı alım niyeti faktörlerine yol (path) 

analizi yapılarak verinin öngörülen modele uyum derecesi test edilmiştir. Şekil 1’de Yol 

Diagramı ve uyum iyiliği sonuçları verilmiştir. 
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[(X

2
/df: 4.863; GFI: 0.892; IFI: 0.959; CFI: 0.959; TLI: 0.944; NFI: 0.949; RFI: 0.930; RMR: 

0.047)] 

Şekil 1. TURKOVAC aşısına yönelik güven, TURKOVAC aşısına yönelik tutum ve 

TURKOVAC aşı alım niyeti yol diagramı ve uyum iyiliği sonuçları 

Yukarıda verilen, X
2
/df, RMR, GFI, NFI, IFI, TLI, CFI, RMR, RFI değerleri model 

uyumunun (model fit) sağlandığını ve önerilen araştırma modelinin uyum indekslerinin kabul 

edilebilir uyum düzeyinde olduğunu göstermektedir. Aşağıda Tablo 3’de yol analizinin 

geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan faktörlerin açıklanan varyansları 

ve güvenilirlikleri verilmiştir. 

 
Tablo 3. İyileştirilmiş Ölçüm Modeline İlişkin DFA Sonuçları 

Faktörler 
Örtik 

Değişkenler 

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları 

Cronbach’s α AVE C.R. p 

Güven (G) 

G1 ,912 

0,938 0,83 0,93 

*** 

G2 ,945 *** 

G3 ,890 *** 

Tutum (T) 

T1 ,843 

0,920 0,75 0,92 

*** 

T2 ,937 *** 

T3 ,910 *** 

T4 ,781 *** 

Aşı Alım 

Niyeti (AAN) 

AAN4 ,913 

0,949 0,81 0,94 

*** 

AAN3 ,865 *** 

AAN2 ,908 *** 

AAN1 ,917 *** 
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Regresyon değerleri, gözlenen değişkenlerin, gizli değişkenleri tahmin etme gücünü, yani 

faktör yüklenimlerini gösterir. Tablo 3’den de görüldüğü üzere her bir faktör için p değerinin 

0,05’ten küçük çıkması maddelerin, faktörlere doğru yüklendiği anlamına gelmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 4’de değişkenler arasındaki yapısal ilişki (yol) katsayıları verilmiştir. 

 
Tablo 4. Araştırma Modeli YEM Sonuçları 

Hipotezler Paths Estimate S.E. C.R. P Sonuç 

TURKOVAC aşısına yönelik güvenin TURKOVAC aşı alım niyeti üzerine etkisi (Aracılıktan 

önce) 

H1 
Aşı Alım Niyeti <--- 

Güven 

,974 ,098 9,898 *** 
Önemli 

TURKOVAC aşısına yönelik güvenin TURKOVAC aşı alım niyeti üzerine etkisi (Aracılıktan 

sonra) 

H2 

Tutum <--- Güven ,770 ,048 16,162 *** 

Önemli 

Aşı Alım Niyeti <--- 

Tutum 
1,115 ,086 12,991 *** 

Aşı Alım Niyeti  <--- 

Güven 

,017 ,064 ,267 ,789 

 

Aşağıdaki Tablo 5’de dolaylı etki düzeti verilmiştir. 

 
Tablo 5. Araştırma Modeli YEM Sonuçları-Dolaylı Etki 

Dolaylı Yol 
Unstandardized 

Estimate 

Standardized 

Estimate 
p  

Güven --> Tutum --> Aşı Alım Niyeti ,858 ,809 ,789  

 

Path analizinden elde edilen bulgular, modelin yapı geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir. 

Güvenilirlik katsayısı Alfa=0,968 olarak bulunduğundan modelin güvenilirlik derecesi de 

oldukça yüksektir. 

Aracı değişken (Tutum) bağımsız değişkenle (Güven) ile birlikte modele dâhil edildiğinde, 

bağımsız değişkenin (Güven) bağımlı değişken (Aşı Alım Niyeti) üzerindeki etkisi önemsiz 

çıkmıştır. Bütün modeldeki bağımsız değişken (Güven) ile bağımlı değişken (Aşı Alım 

Niyeti) arasındaki standardize edilmiş regresyon katsayısı 0,01’dir. Dolayısıyla Tutum tam 

aracı değişkendir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırmada, COVID 19 aşısına yönelik güven ve niyetlerin yaygınlığı ve tutumun niyet 

üzerindeki dolaylı etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla COVID-19 aşısına yönelik 

niyeti etkileyen faktörleri keşfetmek; hükümetlerin ve politika yapıcıların endişelerini ve 

tereddütlerini ortadan kaldırmaya ve aşıya olan güveni artırmak için uygun müdahalelerin 

belirlemesine ve benimsemesine yardımcı olacaktır. 

Araştırmada yapılan yol analizi sonuçlarına göre; aracı değişken (Tutum) bağımsız değişkenle 

(Güven) ile birlikte modele dâhil edildiğinde, bağımsız değişkenin (Güven) bağımlı değişken 

(Aşı Alım Niyeti) üzerindeki etkisi önemsiz çıkmıştır. Bütün modeldeki bağımsız değişken 

(Güven) ile bağımlı değişken (Aşı Alım Niyeti) arasındaki standardize edilmiş regresyon 

katsayısı 0,01’dir. Dolayısıyla Tutum tam aracı değişkendir. 

Yetişkin Amerikalılar üzerinde yapılan bir çalışmada, katılımcıların %58'i aşı olmayı 

amaçladıklarını, %32'si emin olmadıklarını ve %11'i ise şimdilik aşı olmayı düşünmediklerini 

belirtmişlerdir (Neergaard ve Fingerhut, 2020). Yapılan başka bir araştırmada, aşı kabulünde 

önemli demografik farklılıkların olduğu ve Amerikalıların % 67'sinin kendilerine önerilmesi 

halinde bir COVID-19 aşısını olabilecekleri bildirilmiştir (Fisher vd., 2020). 
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Aşıyı kabul etme olasılığı yüksek olan gruplar; yaşlılar, kronik hastalığa sahip bireyler ve 

eğitim düzeyi yüksek kişiler iken Covid-19 u kendisi veya bir yakını geçirmiş olan kişilerin 

aşı kabulüne yönelik tutumu düşük çıkmıştır (Lazarus vd., 2021). Özceylan ve arkadaşları 

(2020) tarafından yapılan araştırmada düşük eğitim düzeyine sahip kişiler ile aşı okuryazarlığı 

kötü düzeyde olan bireylerin aşı tereddütünün yüksek olduğu ortaya konmuştur. Akarsu ve 

arkadaşlarının (2022), “COVID-19 Aşı Araştırmaları Devam Ederken; Toplumun Gelecekteki 

COVID-19 aşısına yönelik düşünce ve tutumları” isimli 759 katılımcı ile gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında, COVID-19 için aşı geliştirilmesi durumunda katılımcıların %49,7'si 

kendisine; %38,4'ü çocuklarına COVID-19'a karşı aşı yaptıracağını belirtmişlerdir. Covıd-19 

aşısını yaptırma isteği; cinsiyet, meslek, sağlık sigortası, anksiyete düzeyi, çocuk sahibi olma 

durumuna göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Özbalıkçı ve arkadaşlarının (2021), tıp 

fakültesi öğrencilerinin aşı, bağışıklama, aşı kararsızlığı ve Covid-19 aşısı hakkındaki bilgi ve 

düşüncelerinin ortaya konduğu, 1015 kişiyle gerçekleşen çalışmasında katılımcılar, %86,4’ü 

ülkemizdeki aşı kararsızlığının arttığını belirtmişlerdir. 

Nisan 2020'de pandeminin başlarında, Birleşik Krallık dahil yedi Avrupa ülkesinde 

yetişkinlerin yaklaşık dörtte birinin, kullanıma sunulmasına rağmen bir COVID-19 aşısının 

farkında olmadığı veya ulaşamadıkları tespit edilmiştir (Neumann-Böhme vd., 2020). Aşının 

yeni geliştirilmiş olması, etkinliği ve olası yan etkileriyle ilgili kaygılar, COVID-19 aşısının 

bugüne kadar alınmamasının temel nedenleri olarak görülmüştür (Sherman vd., 2020). Genel 

aşı tutumu ile COVID-19 aşısı olma niyeti arasındaki ilişkiyi araştıran bir araştırma, aşı 

güveninin en güçlü yordayıcı faktör olduğunu ortaya koymuştur (Thunstrom vd., 2020). 
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ÖZET 

Gebelik, annelik ve doğum, birçok kadın için yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır ve 

kadınlar bu süreçte önemli fiziksel, zihinsel ve sosyal değişimler yaşarlar. Gebelikte anne ve 

fetüs sağlığını tehlikeye sokan her durum risk olarak değerlendirilmekte ve gebelik riskli 

gebelik adını almaktadır. Riskli gebelerde var olan durumla baş edebilmek için sosyal destek 

oldukça önemlidir. Sosyal destek yeterince sağlandığında psikososyal sağlık üzerinde olumlu 

etkileri bilinmektedir. Bu derleme riskli gebelerde algılanan sosyal desteğin psikososyal 

sağlık üzerine etkisini ortaya koymak için hazırlanmıştır. Riskli gebelik tanısı almış gebeler, 

tedavi ve bakım için uzun süre hospitalize edilebilmektedir. Bebeğin veya kendisinin sağlık 

durumunda sapma, hospitalizasyon, aktivite kısıtlaması, yapılan test ve tedaviler, aileden 

ayrılma gebede psikososyal sorunlara yol açabilmekte ve psikosoyal sağlığı 

etkileyebilmektedir. Psikososyal sağlığın depresyon, stres, öz yeterlilik gibi psikolojik ve 

sosyal alanları kapsadığı belirtilmektedir. Psikosoyal sağlığın yetersiz olması, gebenin 

psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilmekte, kaygı ve depresyon düzeyini artırmakta, 

annede hastalanma ve ölüm oranlarını artırabilmektedir. Riskli gebelerde psikososyal sağlığın 

düşük olduğu, bu durumun gebelerde ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Gebe 

kadının psikososyal sağlığı, genel sağlığı ve doğum sonuçları ile yakından ilişkilidir. 

Psikososyal sağlığı etkileyen faktörlerden bir tanesi algılanan sosyal destektir. Sosyal destek, 

bireylerin ailesi, ebeveynleri, arkadaşları  tarafından sorunların önlenmesi, çözümlenmesi ve 

tedavisinde güçlüklerle karşılaşıldığı zaman baş etmeyi sağlayan, maddi ve manevi desteğin 

tamamını içere önemli bir kaynak olarak ifade edilmektedir. Yetersiz sosyal destek, hastalık 

belirtilerinin ortaya çıkmasına, şiddetinin artmasına, iyileşme süresinin uzamasına, ruhsal ve 

fiziksel sağlıkta bozulmaya, gebelikte ve doğumdan sonra depresyon riskinin artmasına, 

gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeğin sağlığının bozulmasına, madde 

kullanım bozukluğuna ve psikososyal sorunlara yol açmaktadır. Yeterli düzeyde sosyal destek 

alındığında ise, depresyon ve kaygı düzeyi azalmakta, hastalıkların tedavi süreci olumlu 

olarak etkilenmekte, yaşam kalitesi artmakta, ruh sağlığı korunmakta, bireylerde endişe ve 

çaresizlik duygularının azaldığı belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü sosyal desteği anne 

bakımına dahil edilmesini istemekte  ve doğum öncesi bakımın, psikososyal değerlendirmenin 

ve duygusal desteğin olumlu gebelik deneyimleri için önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Algılanan sosyal destek özellikle riskli gebelerde, psikolojik iyi oluş düzeyini olumlu 

etkileyecek, doğum ve doğum sonrası dönemde komplikasyon görülme riskini 

azaltabilecektir. 

Anahtar kelimeler: Riskli gebelik, algılanan sosyal destek, psikososyal sağlık 

 

 

ABSTRACT 

Pregnancy, motherhood, and childbirth are a natural part of the life cycle for many women, 

and they experience significant physical, mental, and social changes in the process. Every 
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situation that endanger the health of the mother and fetus during pregnancy is considered as a 

risk and pregnancy is called a risky pregnancy. Social support is very important in order to 

cope with the existing situation in risky pregnant women. When social support is provided 

adequately, its positive effects on psychosocial health are known. This review was prepared to 

reveal the effect of perceived social support on psychosocial health in risky pregnant women. 

Pregnant women diagnosed with risky pregnancy may be hospitalized for a long time for 

treatment and care. Deviation in the health status of the baby or himself, hospitalization, 

activity restriction, tests and treatments, separation from the family can cause psychosocial 

problems in pregnant women and affect psychosocial health. It is stated that psychosocial 

health covers psychological and social areas such as depression, stress, and self-efficacy. 

Inadequate psychosocial health may adversely affect the psychological health of the pregnant 

woman, increase the level of anxiety and depression, and increase the rates of illness and 

death in the mother. It is known that psychosocial health is low in risky pregnant women and 

this situation causes mental health problems in pregnant women. The psychosocial health of 

the pregnant woman is closely related to her general health and birth outcomes. One of the 

factors affecting psychosocial health is perceived social support. Social support is expressed 

as an important resource that includes all material and moral support that enables individuals 

to cope with difficulties in the prevention, resolution and treatment of problems by their 

families, parents and friends. Inadequate social support can lead to the emergence of disease 

symptoms, increase in severity, prolongation of recovery time, deterioration in mental and 

physical health, increased risk of depression during pregnancy and postpartum, deterioration 

in the health of mother and baby during pregnancy, delivery and postpartum period, substance 

use disorder and psychosocial problems. opens. When adequate social support is received, it 

is stated that the level of depression and anxiety decreases, the treatment process of diseases is 

positively affected, the quality of life increases, mental health is protected, and the feelings of 

anxiety and helplessness in individuals decrease. The World Health Organization wants social 

support to be included in maternal care and emphasizes that prenatal care, psychosocial 

assessment and emotional support are important for positive pregnancy experiences. 

Perceived social support will positively affect the level of psychological well-being, 

especially in risky pregnant women, and may reduce the risk of complications in the delivery 

and postpartum period. 

Keywords: Risky pregnancy, perceived social support, psychosocial health. 

 

GİRİŞ 

Gebelik, kadın yaşamında önemli bir yeri olan fizyolojik, anatomik ve psikolojik 

değişikliklerin olduğu önemli bir süreçtir (1). Gebelik; genellikle heyecan vericidir ve olumlu 

deneyimlerin yaşanması beklenmektedir. Bu süreçte annenin psikososyal dengesinde değişim 

olmakta, kadın ebeveynlik rolüne uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu süreç sadece kadını 

değil aynı zamanda kadının ailesini de ilgilendiren biyopsikososyal bir süreçtir (2,3). Her 

gebelikte olası riskler mevcuttur. Gebelikte risk genellikle gebenin veya fetusun yaşamını 

tehdit eden, hastalanma ve ölüm oranlarını artıran her durum olarak ifade 

edilebilmektedir(1,4,5). Riskli gebeliklerin nedenleri çeşitlidir. Gebeliği riske sokan durum 

annenin gebelikten önce var olan sağlık sorunları nedeniyle de yaşanabilir, gebelik nedeniyle 

meydana gelen değişimler ve gebeliğin varlığı da gebeliği riske sokabilir (6). Riskli gebelik 

tanısı almış gebeler, tedavi ve bakım için uzun süre hospitalize edilebilmektedir. Bebeğin 

veya kendisinin sağlık durumunda sapma, hospitalizasyon, aktivite kısıtlaması, yapılan test ve 

tedaviler, aileden ayrılma gebede psikososyal sorunlara yol açabilmekte ve psikosoyal sağlığı 

etkileyebilmektedir (2). Psikososyal sağlık, sağlığın zihinsel, duygusal, sosyal ve ruhsal 

boyutlarını kapsayan bireyin algıları, duyguları ve davranışları ile ilgili çok boyutlu bir 

kavramdır. Psikososyal sağlığın depresyon, stres, öz yeterlilik gibi psikolojik ve sosyal 
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alanları kapsadığı belirtilmektedir. Gebe kadının psikososyal sağlığı, genel sağlığı ve doğum 

sonuçları ile yakından ilişkilidir (7). Psikososyal sağlık; bireyin sosyal çevreye uyum 

düzeyinin iyi olması ve yaşadığı çevrede sağlığı bozacak olumsuzlukların olmamasıdır (8). 

Psikosoyal sağlığın yetersiz olması, gebenin psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilmekte, 

kaygı ve depresyon düzeyini artırmakta, annede hastalanma ve ölüm oranlarını 

artırabilmektedir. Riskli gebelerde psikososyal sağlığın düşük olduğu, bu durumun gebelerde 

ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle gebelerin ruhsal ihtiyaçlarının 

değerlendirilmesi ve gereksinimlerinin karşılanması önemlidir (8,9). Psikososyal sağlığı bir 

dizi faktör etkileyebilmektedir. Bu faktörler tablo 1’de verilmiştir. 

Gebelerin psikosoyal sağlığını etkileyen faktörler aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

 

Tablo 1:Gebeikte psikososyal sağlığı etkileyen faktörler 
Eğitim düzeyi                                                                     -Sosyal izolasyon 

-Sosyoekonomik durum                                                    -Olumsuz rol modeller       

-Çocuk sayısı                                                                     -Gebeliğin planlı olması 

-Geçmiş gebelik ve doğum deneyimleri                            -Aile bireylerinin gebeye 

-Eş ile ilişki                                                                        tutumu                                        

-Annenin geçmiş ruhsal sıkıntıları                                    -Algılanan sosyal destek 

-Gebeliğin planlı olması 

-Düşük öz saygı 

-Gebelik konusunda yetersiz bilgi 

Kaynak: 10. Özşahin Z, Erdemoğlu Ç, Karakayalı Ç. Gebelikte Psikosoyal Sağlık ve İlişkili Faktörler. 

Jour Turk Fam Phy 2018; 09 (2): 34-46. Doi: 10.15511/tjtfp.18.00234. 

 

Tabloda da görüldüğü  üzere psikososyal sağlığı etkileyen faktörlerden bir tanesi algılanan 

sosyal destektir. Sosyal destek ile ilgili farklı tanımlar yapılmıştır. Schumaker ve Brownell, 

sosyal desteği; “alıcının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla alıcı ve sağlayıcı tarafından 

algılanan, en az iki birey arasında kaynakların değişimi” olarak tanımlamışlardır. Kahn sosyal 

desteği, şefkat, onaylama ve maddi destek kavramları olarak ifade etmiştir (11,12). 

Sosyal destek, bireylerin ailesi, ebeveynleri, arkadaşları  tarafından sorunların önlenmesi, 

çözümlenmesi ve tedavisinde güçlüklerle karşılaşıldığı zaman baş etmeyi sağlayan, maddi ve 

manevi desteğin tamamını içere önemli bir kaynak olarak ifade edilmektedir (13). Duygusal 

destek kendini önemseme, anlayış ve empati ve desteklenen kişide olumlu duygular yaratma 

şeklide göstermektedir.  Desteklenen kişinin kaygı ve korku duygularına karşılık anlayış, ilgi 

ve umut duygusu yaratmaya yardımcı olur (14). Yetersiz sosyal destek, hastalık belirtilerinin 

ortaya çıkmasına, şiddetinin artmasına, iyileşme süresinin uzamasına, ruhsal ve fiziksel 

sağlıkta bozulmaya, gebelikte ve doğumdan sonra depresyon riskinin artmasına, gebelik, 

doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeğin sağlığının bozulmasına, madde kullanım 

bozukluğuna ve psikososyal sorunlara yol açmaktadır (16). Yeterli düzeyde sosyal destek 

alındığında ise, depresyon ve kaygı düzeyi azalmakta, hastalıkların tedavi süreci olumlu 

olarak etkilenmekte, yaşam kalitesi artmakta, ruh sağlığı korunmakta, bireylerde endişe ve 

çaresizlik duygularının azaldığı belirtilmektedir (15,16). 

Staplon ve arkadaşları 2012’de yaptıkları çalışmada, erken gebelik döneminde sosyal desteği 

iyi olan kadınların doğum sonuçlarının daha iyi olduğu bulmuşlardır (17).  Timur ve Şahin 

2010’da yaptıkları çalışmada, sosyal desteğin gebelerde stresi azalttığı, sezaryen ile  doğum 

oranını ve doğum komplikasyonlarını azalttığı ve doğum süresini kısalttığını saptamışlardır 

(18). Abdullahhpour ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptıkları çalışmada yetersiz sosyal 

desteğin gebelik komplikasyonları ile ilişkili olduğunu ve  yüksek riskli gebelerde sosyal 

desteğin yetersiz olduğunu saptamıştır (19). Dünya Sağlık Örgütü (2016) sosyal desteği anne 

bakımına dahil edilmesini istemekte  ve doğum öncesi bakımın, psikososyal değerlendirmenin 

ve duygusal desteğin olumlu gebelik deneyimleri için önemli olduğunu vurgulamaktadır (20).  
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SONUÇ 

Algılanan sosyal destek, psikososyal sağlığı etkilemektedir. Özellikle riskli gebelerde var olan 

durumla baş etmek, sağlığı iyileştirmek ve en az komplikasyonla gebeliğin sonuçlanması için 

psikososyal sağlık önemlidir. Algılanan sosyal destek özellikle riskli gebelerde, psikolojik iyi 

oluş düzeyini olumlu etkileyecek, doğum ve doğum sonrası dönemde komplikasyon görülme 

riskini azaltabilecektir. Bu nedenle gebelikte verilen hizmetlerde gebelerin psikolojik 

durumlarının değerlendirilmesi, sosyal destek sistemlerin güçlendirilmesi önemlidir 
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ÖZET 

Günümüzde beşeri sermaye gelişimine öncelik veren kalkınma düşüncesinde eğitim, sağlık, 

sosyo-kültürel gelişme, hizmet sektörü standartlarının yükseltilmesi gibi unsurlar yer 

almaktadır. Özellikle küresel Covid-19 pandemisi sonrasında yaşam kalitesinin doğrudan 

etkilendiği beşeri sermayeyi oluşturan unsurların başında sağlığın geldiği bir kez daha 

görülmüştür. Bu nedenle sağlık sistemlerinin sonuçlarının belirlenmesi; eşitliğin sağlanması, 

bireylerin sağlık sorunları çözümlerinin zayıf ve avantajlı yönlerinin belirlenmesi küresel 

öneme sahiptir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, sağlık alanında farklı sistemlere sahip 

ülkelerin performanslarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. İlgili literatür 

incelendiğinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) üyesi ülkeler ile sıklıkla çalışıldığı tespit edilmiştir. Almanya, Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan ve temsil 

ettiği G7 uluslararası birliğinin, Covid-19 pandemi dönemini kapsayan çalışmaları dışında 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dünya servetinin yarısından fazlasını oluşturan bu 

ülkelerle Türk sağlık sistemi karşılaştırılmıştır. Bu sayede, sürdürülebilir rekabet avantajı elde 

etmek için halen genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye'nin, nüfusu giderek 

yaşlanan G7 ülkeleri ile karşılaştırılması sonucunda sağlık göstergelerinde yenilikçi 

iyileştirmeler tespit edilebilecektir. Bu doğrultuda, 2007-2020 dönemini kapsayan G7 ülkeleri 

ve Türkiye sağlık sistemlerinin performansı veri zarflama analizi ile incelendiğinde sistem 

etkinliklerinin yıllara göre değişim gösterdiği tespit edilmiştir. İlgili dönemde en etkin sağlık 

sistemine sahip ülkenin refah odaklı sağlık sistemi uygulanan Almanya olduğu 

gözlemlenmiştir. Sağlık sisteminin en az etkin olduğu ülkelerin ise İngiltere ve Kanada 

olduğu tespit edilmiştir. Covid-19 nedeniyle küresel salgın kapsamında yer alan 2019 ve 2020 

yılları dikkate alındığında ise her iki yılda da sadece Türkiye sağlık sisteminin etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Sağlık sistemleri G7 ülkeleri ve Türkiye'nin verimlilik durumuna göre 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemleri, Veri Zarflama Analizi, G7 Ülkeleri, Türkiye 

 

ABSTRACT 
Today, there are elements such as education, health, socio-cultural development, and raising 

the standards of the service sector in the development thought that prioritize the development 

of human capital. Especially after the global Covid-19 pandemic, it has been seen once again 

that health comes first among the elements that make up the human capital, which directly 

affects the quality of life. Therefore, determining the consequences of health systems, 

Ensuring equality, and choosing the weak and advantageous aspects of individuals' health 
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problem solutions have global importance. This study aims to comparatively examine the 

performances of countries with different systems in the field of health. When the relevant 

literature is reviewed, it has been determined that it is frequently studied by the member 

countries of the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD) and the 

World Health Organization (WHO). Except for the studies covering the Covid-19 pandemic 

period, the G7 international union, which consists of Germany, the United States of America 

(USA), the United Kingdom, France, Italy, Japan, and Canada, has yet to be found. The 

Turkish health system has been compared with these countries, which comprise more than 

half of the world's wealth. In this way, innovative improvements in health indicators can be 

determined by comparing Turkey, which still has a young and dynamic population structure, 

with the G7 countries, whose population is getting older, to gain a sustainable competitive 

advantage. In this direction, when the performance of the health systems of G7 countries and 

Turkey covering the 2007-2020 period is examined with data envelopment analysis, it has 

been determined that the system activities have changed according to years. It has been 

observed that the country with the most effective health system in the relevant period is 

Germany, which has a welfare-oriented health system. It has been determined that the 

countries with the least effective health system are England and Canada. Considering the 

years 2019 and 2020, which are within the scope of the global epidemic due to Covid-19, it 

was determined that only the Turkish health system was effective in both years. Health 

systems have been evaluated comparatively according to the productivity status of G7 

countries and Turkey, and suggestions have been made. 

Keywords: Health Systems, Data Envelopment Analysis, G7 Countries, Turkey 

 

GİRİŞ 

Stratejik yönetim literatürünün önemli bir bölümü bir sektörde ki rekabet avantajının 

kaynağının ne olduğu konusuna ayrılmış durumdadır. Söz konusu rekabet avantajının 

araştırılması içerisinde Porter’ın öncülük ettiği pozisyon okulu ve Penrose, Wernerfelt, 

Barney, Hamel ve Prahalad gibi araştırmacıların öncülük ettiği kaynaklara dayalı okul öne 

çıkan iki akım olarak nitelendirilebilmektedir. Organizasyonların sahip oldukları kaynakların 

sürdürülebilir rekabet avantajının temelini oluşturduğu kabulünü yapan kaynak temelli 

yaklaşım içerisinde Barney bu kaynakların maddi kaynaklar, insan kaynakları ve 

organizasyonel kaynaklar olmak üzere üç başlık altında toplanabileceğini belirtmiştir (Bal, 

2010:270). 

İlgili bakış açısı ülkelerinde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlaması konusunda yol gösterici 

bir çıkış noktası olabilir. Geleneksel ekonomik kalkınma düşüncesi içerisinde bir ülkenin iş 

bölümü, verimlilik artışı, teknik ilerlemesi ve sermaye birikimi arasında dinamik bağlantıların 

olduğu şeklindedir (Şahin ve Karaca, 2010:43). Günümüzde ise beşeri sermayenin gelişmesini 

ön planda tutan kalkınma düşüncesinde eğitim, sağlık, sosyo-kültürel gelişim, hizmet sektörü 

standartlarının yükselmesi gibi unsurlara yer verilmektedir. Beşeri sermayeyi oluşturan 

unsurlar içerisinde yaşam kalitesinin doğrudan etkilendiği unsurların başında sağlık 

gelmektedir. Bir ülkede uygulanan sağlık politikaları; anne ve bebek ölüm oranlarının 

azaltılması, ihtiyaç duyan kişilerin hizmete hızla erişebilmesini sağlayacak bir sağlık sistemi 

yapılanması ile birlikte toplumdaki bireylerin doğumda beklenen yaşam sürelerinin 

arttırılmasını sağlamak önceliğine sahip olmalıdır. Ancak sağlık sektörü aslında ekonomi, 

teknoloji ve eğitim gibi pek çok alanla etkileşim halindedir. Dolayısıyla ülkelerin sağlık 

hizmeti sunarken sağlık alanının etkileşimde olduğu alanların sağlık üzerindeki etkisinin 

doğru şekilde belirlenebilmesi yürütülen sağlık politikalarının uzun vadeli başarılı olmasını bu 

sayede de stratejik kaynak olan insan sermayesinin ülkenin rekabet avantı elde etmesi için 

kullanılmasını sağlayabilecektir. 
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Roemer’e göre toplumun tamamının sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için sağlanan 

finansman, kaynaklar, yönetim ve organizasyonun birleşimi “sağlık sistemi” olarak ifade 

edilmektedir. Büyük yatırımların yapıldığı sağlık sektöründe kaynakların etkin kullanımı 

zaman ve maliyet açısından oldukça önemlidir. Özellikle son 10 yıl içerisinde sağlık alanında 

yapılan çalışmalarda etkinlik ölçümü hızlı biçimde artış göstermektedir. Ülkelerin uyguladığı 

sağlık sistemlerinin yapısı, ortaya konulan amaçlar ve değerlerden büyük oranda 

etkilenmektedir (Belek, 2001:130). Aynı zamanda sağlık sisteminin geliştirilmesi ülkelerin 

ekonomisi, sosyal gelişimi, kültür ve din etkileşimini güçlü şekilde temsil etmektedir 

(Roemer, 1993:335). Ülkeler arasındaki sağlık sistemlerinde belirtilen ülke özelliklerinin 

farklılaşmasından kaynaklı gözle görülür farklar bulunmaktadır. Bu mevcut farklılıklar, 

ülkeler arası karşılaştırmalar yapılmasıyla ortaya konulabilmektedir. Böylece hem ülkeler 

arasında etkileşim sağlanacak olup hem de sağlık gelişiminde olumlu katkı olacaktır (Roemer 

ve Roemer, 1990:1189). Sağlık sistemlerinin açık ve örtük hedeflerinin belirlenmesinde 

birden fazla ülkeye dair incelemelerin yapılması gerekmektedir (Hsiao, 2003:4). Dünya 

Bankası Sağlık Sektörü Temel Reformu (Flagship Program on Helath Sector Reform)’na göre 

sağlık sistemlerinin üç temel amacı bulunmaktadır (Shakarishvili, 2010:7). İlk amaç; hastalık 

sıklığı (insidans) ve ölüm (mortalite) oranlarının düşürülmesidir. Ikinci amaç; adil finansman 

sağlanabilmesi için cepten yapılan harcamalar ile hanehalkı gelirlerinin kıyaslanması sonucu 

değerlendirilmesidir (Berman ve Bitran, 2011:8). Üçüncü amaç; toplum beklentilerinin 

karşılanmasıdır (Hsiao, 2003:6).  

Sağlık sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesinde ülkeler arası karşılaştırma 

yapılırken uygun kriterlerin ele alınması gerekmektedir. Bir ülkenin sağlık alanında göstermiş 

olduğu mevcut performansı ile önceki dönemlerdeki performansının karşılaştırılması da 

ülkeler arası karşılaştırılabilir anlamlı politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilecektir 

(Sungur, 2021:2198). 1970’li dönemlerde sağlık sistemlerinin karşılaştırılmasında eşitlik 

kriterine dikkat edilirken, 1980’li dönemde harcamalar, maliyetler, yatak sayıları gibi 

ekonomik içerikli göstergeler oluşturulmaya başlanmıştır. 1990 dönemine gelindiğinde ise 

sağlık sistemlerinin etkinliğinin ölçüldüğü kapsamlı göstergeler oluşturulmaya başlanmıştır 

(Whiteford ve Nixon, 2000:440). Ülkelerin sağlık sistemlerinin göstergeleri açısından 

karşılaştırılmasının temel nedenleri özetlenecek olursa; sağlık sistemlerinin verdiği sonuçların 

tespiti, eşitliğin sağlanması ve bireylerin sağlık hallerinin zayıflıkları ve üstünlüklerinin 

belirlenmesidir (Yıldırım ve Yıldırım, 2011:377). Buradan hareketle bu çalışmanın amacı; 

farklı sistemlere sahip ülkelerin sağlık alanındaki performanslarının karşılaştırmalı olarak 

incelenmesidir. İlgili literatüre bakıldığında sıklıkla OECD ve WHO üye ülkeleriyle 

çalışıldığı tespit edilmiştir. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, 

Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’dan oluşan ve küresel zenginliğin yarısından fazlasının 

temsil edildiği G7 uluslararası birliği ve Türkiye sağlık sisteminin karşılaştırmasının yapıldığı, 

Covid-19 pandemi dönemini kapsayanlar hariç herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

şekilde, hala genç ve dinamik nüfus yapısına sahip olan Türkiye’nin sürdürülebilir rekabet 

avantajı elde etmek için giderek yaşlanan nüfusa sahip G7 ülkeleriyle karşılaştırılması sonucu 

sağlık göstergelerinde yapılacak inovatif iyileştirmeler ya da geliştirmelerin belirlenmesi 

mümkün olacaktır.  

LİTERATÜR TARAMASI 

Sağlık sisteminin değerlendirilmesinde girdi ve çıktı belirlenmesinde herhangi bir fonksiyonel 

ilişki yapısının oluşturulması oldukça zordur. Bu durum, sağlık alanında belirli bir girdi 

artışının çıktıyı hangi oranda değiştireceğinin tahmininin güç olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla sağlık alanında gerçekleştirilecek olan etkinlik ölçümlerinde fonksiyonel ilişki 

kurma zorunluluğu gerektirmeyen parametrik olmayan yöntemler arasında yer alan veri 

zarflama analizinin (VZA) kullanılması mümkündür. Buradan hareketle, çalışmada VZA 
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yöntemi kullanılmış olup ilgili yöntemle sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalara ait 

literatür taraması Tablo 1’de verilmiştir.  

 
Tablo 1. Ülke Sağlık Sistemlerinin Verimliliğinin İncelendiği Çalışmalara Ait Literatür Özeti 

Yazar (Yıl) Girdi Değişkenleri Çıktı Değişkenleri Kapsam 

Mirmirani & 

Lippmann 

(2003) 

Bin Kişi Başına Düşen Hekim, 

MRI ve Hastane Yatağı Sayıları, 

Ortalama Okul Yaşam Süresi, 

Kişi Başına Düşen Sağlık 

Harcaması 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi, Yeni Doğan Ölüm 

Oranı 

G12 Ülkeleri 

Afonso & 

Aubyn (2005) 

Hekim ve Hemşire Sayısı, Bin 

Kişi Başına Düşen Hastane 

Yatağı 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi, Anne Ölüm Oranı 

Bebek Yaşam Oranı 

OECD Ülkeleri 

Spinks & 

Hollingsworth 

(2005) 

Kişi Başına Düşen Gelir ile 

Sağlık ve Eğitim Harcamaları 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi 
OECD Ülkeleri 

Chu Ng (2008) 

Bin Kişi Başına Düşen Hekim, 

Hemşire, Sağlık Personeli ve 

Yatak Sayıları 

Ölüm Oranı, Ayakta ve 

Yatarak Tedavi Gören 

Hasta Sayısı 

Çin Bölgeleri 

Timor ve Lorcu  

(2010) 

Hasta Yatağı ve Pratisyen 

Hekim Sayıları, Gelir Dağılımı, 

Kadınlar için Okul Yaşam 

Beklentisi,   15+ Yaş Üstü 

Bireylerde Sigara Kullanım 

Oranı 

Ölüm Oranı, Yaşam 

Beklentisi 

Avrupa Birliğine 

Üye ve Aday 

Ülkeler 

Kocaman vd. 

(2011) 

Kişi Başına Düşen Hekim ve 

Hastane Yatağı Sayısı, 

GSYİH’dan Sağlık 

Harcamalarına Ayrılan Pay, Kişi 

Başına Düşen Sağlık Harcaması 

Beş Yaş Altı Ölüm Oranı, 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi 

OECD Ülkeleri 

Hadad vd. 

(2013) 

Hekim ve Yatan Hasta 

Yoğunluğu, Kişi Başına GSMH 

ve Sağlık Harcaması, Kişi 

Başına Sebze ve Meyve 

Tüketimi 

Bebek Ölüm ızı, Doğumda 

Beklenen Yaşam Süresi 
OECD Ülkeleri 

Asandului vd. 

(2014) 

Doktor ve Hastane Yatağı 

Sayısı, GSYİH’dan Sağlık 

Harcamalarına Ayrılan Pay  

Bebek Ölüm Hızı, Sağlıklı 

Yaşam Beklentisi, 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi 

Avrupa Ülkeleri 

Çelik vd. (2016) 

Gelir ve Sağlık Harcamaları, 

Şehirleşme Oranı, Eğitim 

Seviyesi 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi, Cepten Sağlık 

Harcaması 

55 Seçilmiş Ülke 

Yeşilyurt & 

Salamov (2017) 

Kişi Başına Düşen Hekim ve 

Hastane Yatağı Sayısı, 

GSYİH’dan Sağlık 

Harcamalarına Ayrılan Pay 

100.000 Kişiye Düşen 

Ameliyat Sayısı, Ortalama 

Yaşam Süresi 

Türk Devletleri 

Ahmed vd. 

(2019) 

Kişi Başına Düşen Sağlık 

Harcaması 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi, Bebek Ölüm Hızı 
Asya Ülkeleri 

Castaldo & 

Antonelli 

(2020) 

Kişi Başına Düşen Sağlık 

Harcaması 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi, 1/Bebek Ölüm 

Hızı, Taburcu Oranı 

OECD Ülkeleri 

Cinaroglu 

(2020) 

Sağlık Hizmetlerinde OECD 

Tarafından Belirlenen Kalite 

Göstergeleri 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi, 1/Anne Ölüm Hızı 
OECD Ülkeleri 
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Tokatlıoğlu & 

Ertong (2020) 

Toplam Sağlık Harcaması, Kişi 

Başına Sağlık Harcaması, 

Hastane Yatak Sayısı 

Bebek ve Anne Ölüm 

Oranları OECD Ülkeleri 

Ergülen vd. 

(2021) 
Covid-19 test sayısı, aşı sayısı Vefat sayısı G7 Ülkeleri 

Hanousek 

(2022) 

GSYİH’dan Sağlık 

Harcamalarına Ayrılan Pay, 

Sağlık Hizmetlerinde İstihdam 

Edilen Kişi Sayısı 

Ortalama Yaşam Süresi 

OECD Ülkeleri 

El 

Husseiny (2022) 

GSYİH’dan Sağlık 

Harcamalarına Ayrılan Pay, 

Hekim ve Hastane Yatağı 

Sayıları 

Doğumda Beklenen Yaşam 

Süresi, Bebek Yaşam 

Oranı 

Arap Ülkeleri 

Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir. 

 

Literatür incelendiğinde, VZA ile ülke sağlık sistemlerinin etkinliğinin karşılaştırıldığı 

çalışmaların özellikle OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerine yoğunlaşıldığı 

görülmektedir. Bu yoğunluğun, ilgili organizasyonlara üye ülkelere ait verilerin 

veritabanlarında bulunabilir özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Küresel yaşlanma 

süreci olarak ifade edilen “demografik dönüşüm” sürecinde Türkiye’ye bakıldığında; 

doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalmayla birlikte toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfusun 

oranının %10’u geçmesi nüfusun yaşlandığının göstergesidir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerini 

temsil eden G7 ülkeleriyle kıyaslandığında ise Türkiye’nin halihazırda genç nüfus yapısını 

hala koruduğunu söylemek mümkündür. 65 yaş üstü nüfus açısından G7 ülkelerinin gerisinde 

kalmasıyla hala demografik fırsata sahip olduğu gözükmektedir. Bu nedenle dünyanın en 

gelişmiş ülkeleri karşısında Türkiye’nin dinamik nüfusu sayesinde rekabet potansiyeli 

mevcuttur (Koca, 2022:12). Ekonomik gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğu G7 ülkelerinde 

sağlık düzeyinin de yüksek olduğu bilinmektedir. Sağlık hizmetlerinde ki iyileşmeyle birlikte 

de hem toplumun yaşam kalitesinin hem de beşeri sermaye kalitesinin artması ekonomik 

büyüme açısından önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki sağlık harcamalarına ayrılan 

paya bakıldığında, gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha fazladır. Dolayısıyla da sağlık 

harcamalarının artması sonucu bebek, çocuk, doğum ve ölüm oranlarının azaldığı, ortalama 

yaşam süresinin arttığı ve nihayetinde iş gücü verimliliğinin de arttığı görülmektedir (Ağır ve 

Tıraş, 2018:14). Buradan hareketle, gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer alan Türkiye’nin 

sağlık sisteminin performans etkinliğinin dünyanın en gelişmiş ülkelerinin içerisinde yer 

aldığı G7 ülkeleri ile karşılaştırılması sonucu literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir.  

YÖNTEM  
VZA modelinin oluşturulmasında çıktı ve girdilerin hangi birimler aracılığı ile belirlendiği 

önemlidir. Çıktılar, karar verme birimlerinden (KVB) elde edilen değerleri, girdiler ise 

çıktıların oluşumda sahip olunan spesifik özellikleri ifade etmektedir. Dolayısıyla girdi ve 

çıktı seçimi amaca göre değişebilmektedir. Model kurma aşamasında ise çıktı ya da girdi 

odaklı olma durumu KVB’lerin etkinlik değerleri üzerinde etkilidir. Bu nedenle amaca 

yönelik seçim yapılması çalışma güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. Çalışmada, 

girdiler üzerinde kontrol olmadığından 100 üzerinden alınan indeks değerlerinden meydana 

gelen çıktı skorlarının maksimize edilmesinde KVB etkinliği için çıktı yönlü CCR modeli 

kullanılmıştır. Parametrik olmayan yöntemler arasında yer alan CCR, 1978 yılında Charnes, 

Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilen VZA modelidir. En temel haliyle modele seçilen 

girdi sayısı m, çıktı sayısı ise n olmak üzere m+n+1 ile belirlenen KVB birim sayısına dikkat 

edilmesi gerekmektedir (Ertuğrul ve Işık, 2008: 205). Bu çalışmada, m+n+1=6 ve KVB=8 

olarak ele alınmıştır.  
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𝐸𝑘 = 𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑢𝑟𝑘𝑌𝑟𝑘
𝑠
𝑟=1                  (1) 

∑ 𝑣𝑖𝑘𝑋𝑖𝑘 = 1𝑚
𝑖=1   

∑ 𝑢𝑟𝑘𝑌𝑟𝑗
𝑠
𝑟=1 − ∑ 𝑣𝑖𝑘𝑋𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 ≤ 0  

𝑢𝑟𝑘 > 𝜀    ,   𝑣𝑖𝑘 ≥ 𝜀  

Girdiye yönelik CCR modeli verilmiştir (Yakut vd., 2015:241). Model 1’de “𝑬𝒌”, k. KVB’nin 

girdiye yönelik etkinlik değerini; “𝒖𝒓𝒌”, k. KVB tarafından r. çıktıya verilen ağırlığı; “𝒀𝒓𝒌”, 

k. KVB tarafından üretilen r. çıktıyı; “𝒗𝒊𝒌”, k. KVB tarafından i. girdiye verilen ağırlığı; 

“𝑿𝒊𝒌”, k. KVB tarafından kullanılan i. girdiyi; “𝒀𝒓𝒋”, j. KVB tarafından üretilen r. çıktıyı; 

“𝑿𝒊𝒋”, j. KVB tarafından kullanılan i. girdiyi ve “𝜺” yeterince küçük pozitif bir sayıyı ifade 

etmektedir. Model 1’de ifade edilen amaç fonksiyonu ile etkinliği hesaplanması istenen 

KVB’lere ait ağırlıklı ortalamanın minimize edilmesi amaçlanmaktadır.  

BULGULAR 

Bu bölümde; G7 ülkelerine ve Türkiye’ye ait araştırmanın tanımlayıcı istatistik analizleri ve 

veri zarflama analizine ait bulgular yer almaktadır. İlgili ülkelere ait veriler Dünya Bankası 

(World Bank) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nden 2007-2020 dönemlerini kapsayacak 

şekilde elde edilmiştir. Araştırmada çıktı değişkeni olarak literatürde sıklıkla kullanılan 

doğumda beklenen sağlıklı yaşam süresi seçilmiştir. Girdi değişkenleri ise Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (GSYİH), cepten sağlık harcaması, kişi başına sağlık harcaması ve Gini katsayısı ele 

alınmıştır. Girdi ve çıktı değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler Ekler bölümünde 

paylaşılmıştır.  Değişkenlere ait minimum ve maksimum değerler arasındaki farkın yüksek 

olması sağlık ve ekonomik farklılıklarının göstergesidir. G7 ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi hedeflenen Türkiye, gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkeler 

kapsamında yer aldığından kaynaklanmaktadır. 2007-2020 dönemi kapsamında 

gerçekleştirilen VZA sonucu elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. VZA Sonucu Elde Edilen Etkinlik Skorları 

DMU 
YIL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ÜLKELER 

ALMANYA 
SCORE 100 100 100 100 98.91 98.40 98.65 100 100 

RANK 1 1 1 1 6 7 5 1 1 

ABD 
SCORE 100 99.86 100 100 99.90 99.70 99.55 100 100 

RANK 1 3 1 1 2 4 2 1 1 

FRANSA 
SCORE 99.12 98.74 98.91 99.15 99.39 99.39 99.51 100 100 

RANK 3 6 3 4 5 5 3 1 1 

İNGİLTERE 
SCORE 99.47 99.35 100 100 100 100 100 99.45 98.91 

RANK 2 5 1 1 1 1 1 3 2 

İTALYA 
SCORE 100 99.39 100 100 98.54 98.78 99.50 100 100 

RANK 1 4 1 1 7 6 4 1 1 

JAPONYA 
SCORE 100 100 99.84 99.45 99.51 99.88 100 100 100 

RANK 1 1 2 3 4 2 1 1 1 

KANADA 
SCORE 100 100 100 99.52 99.59 99.77 100 99.85 100 

RANK 1 1 1 2 3 3 1 2 1 

TÜRKİYE 
SCORE 100 99.98 100 100 98.05 98.39 98.47 97.35 98.46 

RANK 1 2 1 1 8 8 6 4 3 

 

DMU 
YIL 2016 2017 2018 2019 2020 

ÜLKELER 

ALMANYA 
SCORE 100 100 99.53 100 99.51 

RANK 1 1 2 1 3 

ABD SCORE 99.82 100 100 100 98.40 
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RANK 3 1 1 1 5 

FRANSA 
SCORE 100 100 100 100 98.51 

RANK 1 1 1 1 4 

İNGİLTERE 
SCORE 98.92 98.90 98.10 97.74 97.56 

RANK 5 4 6 5 6 

İTALYA 
SCORE 100 98.93 98.91 98.71 99.13 

RANK 1 3 5 4 4 

JAPONYA 
SCORE 99.93 100 99.51 99.64 100 

RANK 2 1 3 2 1 

KANADA 
SCORE 98.28 98.31 99.33 99.24 99.58 

RANK 6 5 4 3 2 

TÜRKİYE 
SCORE 98.93 99.32 100 100 100 

RANK 4 2 1 1 1 

 

 

G7 ülkeleri ve Türkiye’ye ait verimlilik analizi sonuçlarına göre 2007 yılında, Fransa vc 

İngiltere hariç diğer ülkelerin sağlık sistemlerinin etkinliği sağladığı; 2008 yılında, Almanya, 

Japonya ve Kanada; 2009 yılında Fransa ve Japonya hariç tüm ülkelerin; 2010 yılında Fransa, 

Japonya ve Kanada hariç tüm ülkelerin; 2011 yılında ise yalnızca İngiltere’nin etkin olduğu 

tespit edilmiştir. 2012 yılında yine aynı şekilde yalnızca İngiltere’nin etkin olduğu 

görülmüştür. 2013 yılına bakıldığında ise Japonya ve Kanada’nın etkin olduğu, 2014 yılında 

İngiltere, Kanada ve Türkiye hariç diğer ülkelerin etkin olduğu; 2015 yılında İngiltere ve 

Türkiye hariç diğer ülkelerin etkin olduğu; 2016 yılında Almanya, Fransa ve İtalya’nın etkin 

olduğu tespit edilmiştir. 2017 yılında Almanya, ABD ve Fransa’nın etkin olduğu; 2018 

yılında ABD, Fransa ve Türkiye’nin etkin olduğu; 2019 yılında Almanya, ABD ve 

Türkiye’nin etkin olduğu; 2020 yılında ise yalnızca Japonya ve Türkiye’nin sağlık 

sistemlerinin etkin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular genel olarak 

değerlendirildiğinde, 2007-2020 dönemi kapsamında sağlık sisteminde etkinliği en az 

sağlayan ülkelerin İngiltere ve Kanada olduğu görülürken; etkinliği en fazla sağlayan ülkenin 

ise Almanya olduğu görülmüştür. Covid-19 nedeniyle küresel pandemi kapsamında olan 2019 

ve 2020 yıllarına bakıldığında ise yalnızca Türkiye’nin her iki yılda da sağlık sisteminin etkin 

olduğu tespit edilmiştir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Diğer ülkelerdeki sağlık sistemlerinin gözden geçirilmesi sonucu Türkiye’de uygulanan 

sistemin dezavantajları giderilerek sürdürülebilirliğin sağlanması önemli bir husustur. Bu 

nedenle ele alınan gelişmiş ülkeler grubundaki sağlık sistemleri içerisinde Almanya’nın 

performansı en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Milton I. Roemer tarafından yapılan sağlık 

sistemleri sınıflandırmasına göre Almanya, Kanada, Fransa, Japonya ve Türkiye’nin refah 

yönelimli sağlık sistemi politikaları grubunda yer aldığı bilinmektedir. Bu grupta toplumdaki 

tüm bireylere yönelik zorunlu ve kişisel prim ödeme düzenine dayalı sigorta mevcuttur. Refah 

yönelimli sağlık sistemi ilk olarak 19. yüzyılda Almanya’da kullanılmıştır. Bu sistemde 

devlet, sağlık hizmetlerini bir sosyal refah projesi olarak kabul etmektedir.  

Seçili ülkeler arasında Türkiye’nin sağlık sistemi verimliliğinde ilerleme kaydettiği açıktır. 

Ancak Almanya gibi sağlık sisteminin güçlü olduğu ülke göstergeleri sayısal olarak 

yakalananmıştır. Bu nedenle Türkiye’de sistemin iyileştirilmesine yönelik politikaların 

izlenmesi ve reform kapsamlarının genişletilmesi faydalı olacaktır. Örneğin, Alman sağlık 

sisteminde olduğu gibi halkın gelir seviyesine uygun bir gelir eşiği belirlenmesi mümkündür. 

Türkiye’de uygulanan koruyucu sağlık hizmetlerindeki temel amaç doğumda beklenen anne 

ve bebek ölüm oranlarının azaltılmasıdır. Alman sağlık sisteminde ise hem koruyucu sağlık 

hizmetleri hem de halk sağlığının arttırılmasıyla birlikte, ileride yaşanacak problemlere karşın 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 303



 

  

yüksek maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır. Buradan hareketle, Alman sağlık sistemine 

ait koruyucu sağlık hizmetlerinin Türkiye’de uygulanması önemli bir husustur.  

Salgın hastalıklarla mücadele tarihine bakıldığında örnek olarak gösterilen İngiltere’nin 

Covid-19 döneminde aynı konumda kalmayı sürdürdüğünü elde edilen bulgulardan hareketle 

söylemek mümkün gözükmemektedir. Genel itibariyle hem İngiltere hem Türkiye’de 

kamunun yanında özel sektörün de hizmet sağlayıcı olarak bulunduğu karma bir sağlık 

sistemi mevcuttur. Hizmetin finansmanında ise kamunun payı oldukça yüksektir. Ancak 

İngiltere’nin sağlık alanındaki kapasitesinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yetersiz kalmakla 

birlikte sağlık eşitsizliğinin de artış gösterdiği bilinmektedir. Bu olumsuzluklarla pandemi 

dönemine giriş yapan İngiltere’nin mevcut sorunları daha da derinleşmektedir (Usturalı Mut, 

2021:363). Bu durumun Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesi dayanağıyla İngiltere’nin Avrupa 

Birliği’nden ayrılma sürecinden (Brexit) kaynaklandığı düşünülmektedir. Süreci başlatan 

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkenin sağlık sisteminde değişikliklere neden olmuştur. 

Bazı görüşlere göre bu değişiklikler sağlık sistemi üzerinde olumsuz etkilere sebep olacaktır. 

Çünkü araştırma, tedavi gibi alanlarda finansman ve destek kaybına neden olacağı 

düşünülmektedir (Eke ve Kişi, 2019:2702). Özellikle pandemininde yaşandığı son yıllarda 

ülkelerin ekonomik faaliyetlerinin gelişmesi açısından beşeri sermayenin sağlıklı olmasının 

öncelikli olduğu görülmüştür. Ayrıca pandemi sona erdiğinde ülkelerin salgın kriz yönetimi 

deneyimine daha çok sahip olmaları gerektiği görülmektedir.  

Literatür incelemesinde de görüldüğü üzere, evrensel geçerliliğe sahip bir sonuçtan bahsetmek 

mümkün değildir. Elde edilen sonuçlar sağlık göstergelerine, incelenen dönem aralığına ve 

ülke gruplarına göre farklılık gösterebilmektedir. Her ne kadar G7 ülkeleriyle Türkiye’nin 

birlikte incelenmesi sonucu literatüre katkı yapılmış olsa da, bu alanda daha fazla araştırma 

yapılması gerekmektedir. Sağlık göstergelerinden hareketle yapılacak iyileştirmelerde doğru 

stratejiler belirlenmezse, ülkeye yüksek maliyet getireceği sonucu doğacaktır (Busse vd., 

2003: 8). Ancak göstergelere göre diğer ülkelere kıyasla etkin olan kapsayıcı ve refah 

yönelimli sağlık sistemi başta olmak üzere tüm ülke sağlık sistemlerinin etkinlik durumundan 

uzaklaşması kaçınılmaz olacaktır.  
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EK 

Girdi ve Çıktı Değişkenlerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Kişi Başına 

Sağlık 

Harcaması 

GSYİH 
Cepten Sağlık 

Harcaması 

Gini 

Katsayısı 

Doğumda 

Beklenen 

Sağlıklı 

Yaşam 

Süresi 

2
0

0
7
 

Ortalama 32.4225 3839.778 16.13024 19.94746 59.87535 

Standart 

Sapma 

16.95081 1881.791 4.536468 36.30285 36.84083 

Minimum 9.08 512.8483 9.528407 0.31474 0.313696 

Maksimum 61.68 7181.892 23.88429 79.53415 82.50707 

2
0

0
8
 

Ortalama 32.61125 4117.894 15.31611 19.97576 59.99361 

Standart 

Sapma 

17.05929 1908.547 3.52226 36.36414 36.90688 

Minimum 9.15 570.8589 10.02973 0.310211 0.309044 

Maksimum 62.01 7401.369 21.33932 79.73659 82.58756 

2
0

0
9
 

Ortalama 32.8125 4100.931 14.39061 20.03316 60.22674 

Standart 

Sapma 

17.17674 1972.829 3.018885 36.46718 37.04831 

Minimum 9.22 500.1931 10.1668 0.312557 0.304794 

Maksimum 62.39 7657.559 20.66364 79.83659 82.93146 

2
0
1
0
 

Ortalama 33.01625 4234.992 14.70431 20.07487 60.42522 

Standart 

Sapma 

17.29469 2040.284 3.087447 36.53477 37.1661 

Minimum 9.28 539.3271 10.23503 0.31631 0.303198 

Maksimum 62.75 7888.352 20.54893 79.9878 82.84268 

2
0
1
1
 

Ortalama 33.23875 4577.118 14.56466 20.14477 60.61944 

Standart 

Sapma 

17.37811 2121.187 3.471488 36.66208 37.27331 

Minimum 9.5 531.4186 10.23994 0.33161 0.308476 

Maksimum 63.06 8080.215 22.0269 80.43659 82.59122 

2
0
1
2
 

Ortalama 33.37125 4537.283 14.62973 20.16912 60.74375 

Standart 

Sapma 

17.45864 2211.55 3.503257 36.70953 37.3441 

Minimum 9.53 524.2503 10.11996 0.323451 0.310558 

Maksimum 63.29 8342.58 22.0843 80.53902 83.0961 

2
0

1
3
 

Ortalama 33.4425 4542.536 14.72919 20.1628 60.93755 

Standart 

Sapma 

17.55392 2237.18 3.73685 36.69821 37.46044 

Minimum 9.55 551.4012 9.948024 0.325126 0.314525 

Maksimum 63.51 8522.126 22.22631 80.49024 83.33195 

2
0

1
4
 

Ortalama 33.52 4617.249 14.80796 20.25185 61.17478 

Standart 

Sapma 

17.64373 2353.744 3.950999 36.86119 37.60463 

Minimum 9.57 525.8447 9.869859 0.322622 0.308719 

Maksimum 63.72 8939.396 22.53996 81.09024 83.5878 

2
0
1
5
 

Ortalama 33.6275 4274.355 14.82444 20.17957 61.09701 

Standart 

Sapma 

17.72753 2505.482 4.191556 36.71945 37.54612 

Minimum 9.54 453.1165 9.716863 0.327043 0.315833 

Maksimum 63.92 9392.066 23.46654 80.64146 83.7939 

2
0

1
6

 

Ortalama 33.71625 4351.735 14.82458 20.20432 61.30563 
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Standart 

Sapma 

17.77869 2607.302 4.18301 36.76727 37.67521 

Minimum 9.52 466.7948 9.576483 0.319237 0.315743 

Maksimum 64.08 9775 23.3234 80.99024 83.98488 

2
0

1
7
 

Ortalama 33.8175 4470.687 14.95327 20.20429 61.33283 

Standart 

Sapma 

17.83139 2714.713 4.456195 36.76806 37.6869 

Minimum 9.55 442.6176 9.586033 0.316321 0.312019 

Maksimum 64.27 10103.09 23.80605 80.99268 84.09976 

2
0

1
8
 

Ortalama 33.9275 4698.834 14.93764 20.20357 61.46323 

Standart 

Sapma 

17.88191 2837.993 4.443711 36.76758 37.76401 

Minimum 9.58 389.8656 9.316583 0.323807 0.316984 

Maksimum 64.48 10515.32 23.56704 80.89268 84.21098 

2
0

1
9
 

Ortalama 34.01 4734.588 14.81117 20.27278 61.5441 

Standart 

Sapma 

17.85041 2961.899 4.349321 36.89537 37.81366 

Minimum 9.6 396.4668 9.26108 0.316321 0.312019 

Maksimum 64.53 10921.01 23.3148 81.29268 84.35634 

2
0
2
0
 

Ortalama 34.095 4629.252 14.80714 20.04178 61.30477 

Standart 

Sapma 

17.83925 2867.051 4.290445 36.47144 37.66025 

Minimum 9.63 389.8656 9.576483 0.327018 0.312019 

Maksimum 64.66 10515.32 23.3234 80.94146 84.61561 
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ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN AKADEMİK DESTEKLER: 

ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMLERİ 

ACADEMIC SUPPORT PROVIDED TO HEARING IMPAIRED UNIVERSITY 
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ÖZET  
İşitme engelli bireyler, ülkemizde ilk ve orta öğretim düzeyinde gündüzlü ve yatılı özel eğitim 

okulları ile Kaynaştırma (Bütünleştirme/ Kapsayıcı Eğitim) ortamında eğitim almaktadırlar. 

Kaynaştırma ortamı; özel gereksinimli bireylerin özel gereksinimli olmayan akranları ile aynı 

derslikte eğitim aldıkları eğitim ortamıdır. Okul öncesi, ilk ve orta öğretimde, kaynaştırma 

ortamının, öğrencinin ve okulun özellikleri doğrutulsunda kaynaştırma uygulamaları ve 

destek eğitim hizmetleri sağlanmaktadır.  

Bu çalışmada, Engelli Öğrenciler Birimleri’nin görevleri ve işitme engelli öğrencilere yönelik 

gerçekleştirilen akademik destek süreci aktarılacaktır. Tüm özel eğitim alanlarında ve özel 

eğitim kurumlarında olduğu gibi öğrencinin eğitim öğretim sürecinin planlanması için çeşitli 

ölçme değerlendirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda 

öğrencinin gelişimine yönelik ders programı, ders planı ve materyalleri hazırlanmaktadır. 

Ancak kaynaştırma ortamında verilecek bir eğitimde mevcut ders programı, planı ve 

materyallerinin işitme engelli öğrenciye uyarlanması gerekmektedir. Uyarlama, özel 

gereksinimli öğrencilerin çeşitli alanlardaki düzey ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu 

doğrultuda çeşit düzenlemelerin ve desteklerin sağlanmasıdır. İşitme engelli bireyler için 

öncelikle yapılması gereken dil düzeylerinin ve iletişim yöntemlerinin belirlenmesidir. 

Bu aşamada, öğrencinin ihtiyaçlarını belirleyip derslerinden sorumlu öğretim elamanına 

sınıfında işitme engelli bir öğrenci olduğu bilgisini verme, yapılacak uyarlamaların çeşitlerini 

öğrenci ile belirleyip öğretim elemanına aktarma ve süreci takip etme işlerinden Engelli 

Öğrenciler Birimi sorumludur. Bu sunuda uyarlama çalışmaları sürecinde yaşanan sorunlar ve 

çözüm önerileri, örneklerle aktarılacaktır. Bu çalışmanın işitme engelli öğrencisi bulunun 

üniversitelerin Engelli Öğrenciler Birimleri’nin çalışmalarına bakış açısı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Engelli öğrenciler birimleri, işitme engelli üniversite öğrencileri, 

akademik uyarlama süreci 

 

ABSTRACT 

Hearing-impaired individuals experience problems in the development of language and 

communication skills due to the limitation of their hearing. Hearing-impaired individuals 

receive education at the primary and secondary education level in pension and/or regular 

special education schools in an Inclusive (Integration/Inclusive Education) environment. The 

“inclusive environment”, is an educational environment where individuals with special needs 

receive education in the same classroom with their non-special-needs peers. Inclusion 

practices and support education services are provided in pre-school, primary and secondary 

education, in line with the characteristics of the inclusion environment, student and school. 
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In this study, the duties of the Disability Support Centers and the academic support process 

for the hearing impaired students will be explained. As in all special education fields and 

private education institutions, various assessment and evaluation are needed to plan the 

education and training process of the student. As a consecutive step of the assessment and 

evaluation, the curriculum, lesson plan and materials for the development of the student are 

prepared. 

However, in an education to be given in an inclusive environment, the current curriculum, 

lesson plan and course materials should be adapted to the hearing impaired student. 

Adaptation is the determination of the level and needs of students with special needs in 

various fields and providing various arrangements and supports in this direction. The first 

thing to do for hearing-impaired individuals is to determine their language levels and 

communication methods. 

At this stage, the Disability Support Centers are responsible for determining the needs of the 

student, informing the instructor responsible for their lessons that there is a hearing impaired 

student in their class, determining the types of adaptations to be made with the student and 

conveying them to the instructor, and following the process. Various problems are inevitably 

experienced in the process, and a continuous cooperation is needed with effective 

communication. In this presentation, the problems experienced during the adaptation process 

and the solution proposals will be explained with examples. It is thought that this study will 

provide a perspective on the work of the Disability Support Centers of universities with 

hearing-impaired students. 

Keywords: Disability support center, hearing ımpaired university students, academic 

adaptation process 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde orta öğretim sonrası işitme engelli gençlerin eğitim aldığı bir özel eğitim okulu 

bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi’nde, Engelliler Entegre Yüksekokulu’nun bünyesinde 

üç farklı programda, dört alanda mesleki eğitim verilmektedir. Yüksekokulda ders 

programları, ders planları ve materyalleri işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir 

şekilde sistematik, anlamlı bağlamlarda ve yoğun tekrarlara yer verilerek hazırlanmaktadır. 

Orta öğretim kurumlarından mezun olan işitme engelli gençlerin büyük bir kısmının yüksek 

öğretime devam etmediği görülmektedir. Bu durumun temel nedeni, işitme engelli bireylerin 

ilk ve orta öğretim süreçlerinin sonunda; okuma anlama, yazma, dinleme ve konuşma 

becerilerinin, akademik becerilerinin ve temel iletişim becerilerinin etkili bir şekilde 

gelişmemesi ve akranlarına göre sınırlı düzeyde dil ve iletişim becerisine sahip olmalarıdır. 

Bunun doğal bir sonucu olarak, üniversiteye giriş sınavlarında yeterli puanı alamamakta ve 

üniversiteye kayıt yaptıramamaktadırlar. Yeterli puanı alabilen sınırlı sayıdaki işitme engelli 

öğrencinin ise işitme kayıplarının hafif veya orta düzeyde, dil ediniminden sonra işitme 

engelli oldukları veya erken tanılanıp cihazlandırılarak işitsel sözel yönteme dayalı eğitimler 

aldıkları görülmektedir. Bunların yanı sıra; işitme engelli bireyin aldıkları eğitimin niteliği, 

eğitim süreçlerinde ihtiyaçlarına uygun olarak sağlanan, sistematik eğitimler, zeka düzeyleri, 

ailelerinin aile eğitimi almış olup olmaması ve sosyo-kültürel düzeyleri önemli rol 

oynamaktadır. 

İşitme Engelli Bireylerin Dil Düzeyini Etkileyen Özellikler 

İşitme engelli öğrencilerin, dil düzeyleri (okuma anlama, yazma, konuşma ve dinleme) ve 

iletişim yöntemleri incelendiğinde karşımıza; akran olmalarına rağmen çok farklı düzeylerde  

dil becerisine sahip heterojen bir grup çıkmaktadır. Bu çeşitliliğin nedeni olan özellikler; a) 

İşitme kaybının derecesi ve işitme engelli olma yaşı, b) Cihazlandırılma yaşı ve cihazı takma 

süresi, c) Gittiği okulun türü ve aldığı eğitim yöntemi, d) Ailesinin, aile eğitim almış olması, 

e) Sosyo Ekonimik düzeyi ve f) Zeka düzeyidir.  
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a) İşitme Kaybının Derecesi ve İşitme Engelli Olma Yaşı: İşitme kayıpları hafif, orta, ileri ve 

çok ileri derecede olmak üzere sınıflandırılmaktadır (İngiliz Odyologlar Birliği). İşitme 

kaybının derecesi arttıkça etkili bir şekilde dil girdisinin sağlanması ve cihazdan yararlanma 

durumu olumsuz yönde etkilenmektedir.  

İşitme engelli olma yaşı açısından baktığımızda ise, doğuştan veya doğduktan sonra işitme 

engelli olma dil becerilerinin gelişimi açısından çok önemli farklılıklar yaratmaktadır. 

Doğuştan, doğduktan sonra dil ediniminde kritik yaş olarak kabul edilen 0-3 yaş arasında 

(Clark, 2007) veya sonraki yaşlarda işitme engelli olmuş olma, kişinin dil becerilerinin 

gelişimine olumlu yönde yansıyacaktır. Örneğin, doğuştan işitme engelli olduğu için konuşma 

ve dinleme becerilerinin gelişimine yönelik deneyimi olmayan birey ile 4-5 yaşlarında veya 

10-12 yaşlarında işitme engelli olmuş bireyin, dil becerileri arasında önemli farklılıkların 

olması kaçınılmazdır. İşitme kaybının derecesi ne kadar hafif olursa ve birey ne kadar geç 

yaşta işitme engelli olmuşsa o oranda avantajlıdır. 

b) Cihazlandırılma Yaşı ve Cihazı Takma Süresi: Tüm yetersizlik gruplarında olduğu gibi 

işitme kaybının da erken tanılanması ve eğitime erken başlanması önem taşımaktadır. Erken 

tanılanma ile birlikte; öğrencinin erken ve işitme kaybına uygun bir şekilde cihazlandırılması, 

cihazının tüm gün boyunca çalışır durumda olması,  sözlü dil becerilerini geliştirmeye yönelik 

düzenlenmiş bir eğitim ve yaşam ortamında iletişim kurması dil gelişimi açısından büyük 

önem taşımaktadır. 

c) Gittiği Okulun Türü ve Aldığı Eğitimin Yöntemi: Yurdumuzda işitme engelli öğrenciler; 

tüm yaş gruplarında yatılı özel eğitim okulları, gündüzlü özel eğitim okulları veya 

kaynaştırma ortamlarında eğitim almaktadırlar. Eğitim ortamları öğrencilerin dil ve iletişim 

becerilerinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Bunun en önemli nedeni öğrencinin gittiği 

okulun işiten akranları, ailesi ve diğer sosyal çevresi ile görüşme süresinde belirleyici 

olmasıdır. Dil ve iletişim becerilerinin gelişimi için işitme engelli bireylerin işitmen akranları 

ile mümkün olduğunca birlikte olmaları, farklı sosyal ortamlara girmeleri ve etkili iletişim 

kurmaları önem taşımaktadır.  

Eğitim yöntemi açısından baktığımızda ise işitme engelli öğrencilerin işaret dili, işitsel-sözel 

yöntem, tüm iletişim (işaret dili, işitsel-sözel yöntem, okuma-yazmanın aynı anda kullanıldığı 

yöntem) veya iki dilliliğin felsefesi ile gerçekleştirilen eğitim yöntemleri ile eğitim aldıkları 

görülmektedir. Eğitim yöntemlerindeki bu çeşitlilik, işitme engelli öğrencilerin birbirlerinden 

farklı dil düzeylerine ve iletişim yöntemlerine sahip olmalarına neden olmaktadır.  

İşitme engelli öğrenci, işitsel-sözel yöntem veya tüm iletişim ile eğitim alıyor ise fiziksel 

ortamlardan kaynaklanabilecek olumsuzların azaltılması, işitme cihazlarının etkin kullanımı 

için düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Derslerin yapıldığı ortamlarda ses yalıtımını 

sağlamaya yönelik düzenlemeler  (sınıfın zemin, tavan, duvar ve pencerelerinde uygun 

malzemelerin kullanımı vb.) ve farklı ses sistemlerinden yararlanma (telsiz ve kızılötesi 

sistemler vb.) avantaj sağlayacaktır (Girgin, 2003 ) .  

d) Aile Eğitimi: Aile eğitimi, özel eğitimin en önemli faktörlerinden biridir. Aile eğitimi ile 

işitme engelli çocukların ailelerine: İşitme kaybı olan çocukların özellikleri, işitme 

cihazlarının özellikleri ve kullanımına yönelik bilgileri paylaşma, çocukla ilgili gerçekçi 

beklenti edinmelerini sağlama, dil gelişimini destekleyici fırsatları aileye gösterme, davranış 

eğitimi, çocuğun dinleme ve iletişim becerilerini geliştirme, anne babanın oyun/kitap okuma 

becerilerini geliştirme gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Çocuklar 

zamanlarının en büyük kısmını aileleri ile birlikte geçirmektedir. Ailenin, aile eğitimi alması, 

edindiği bilgi ve becerileri çocukları ile birlikte ikine uygulamaları işitme engelli bireylerin 

dil düzeylerini ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.  

e) Sosyo-Ekonomik Düzeyi: Dil ve iletişim becerilerinin gelişiminde örneğin; tatile gitme , 

sinema, müze gibi farklı ortamlarda bulunma, bu ortamlarda zengin iletişim ortamlarının 
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sağlanması, evde kitap okuma alışkanlığının olması gibi özellikler çocukların dil gelişimlerini 

doğrudan etkilemektedir.  

f) Zeka Düzeyi: Araştırmalar, dil becerilerinin gelişimini etkileyen özellikler açısından benzer 

nitelikteki işitme engelli öğrencilerin, zeka düzeylerinin yüksek olması durumunda  dil ve 

iletişim becerilerini geliştirmede daha yüksek performans gösterdiklerini ifade etmektedir 

(Marschark, Lang, ve Albertini; 2002). 

İşitme engelli öğrencilerin dil ve iletişim becerilerini belirleyen bu özellikler, birbirleriyle 

içiçe geçmiş ve birbirlerini aynı anda etkileyen özelliklerdir. Bu faktörler aynı akran grubunda 

bile çok farklı dil düzeylerine ve iletişim becerilerine neden olmaktadır. İşitme engellilerin dil 

ve iletişim becerilerini betimleme, tanımlama, sınıflama veya değerlendirmede bu 

özelliklerden herhangi birini veya bir kaçını kriter olarak kullanmak bizlere gerçekçi bilgi 

sağlamayacaktır. Öğrenciniz olan işitme engelli bireyin, dil ve iletişim becerilerini 

değerlendirmek/tanımlamak için bu bilgiler birlikte kullanılmalıdır. Bu bilgilerin yanı sıra 

öğretmeni olduğunuz işitme engelli öğrencinin dil becerilerinin düzeyi ve nasıl iletişim 

kurduğu ile ilgili bilgiler sizlere yardımcı olacaktır. Sınıfınızdaki işitme engelli öğrencinin dil 

düzeyi (okuma-yazma, konuşma, dinleme) ve iletişim kurma yöntemiyle ilgili bilgi mevcut 

değilse öğrenciniz ile gerçekleştireceğiniz kısa bir söyleşi ve alacağınız yazılı anlatım 

örnekleri sizlere ipucu sağlayacaktır. 

Türkiye’deki İşitme Engellilerin Okuma Anlama Düzeyleri 

İşitme kayıplı bireylerin ilk, orta ve yüksek öğretime katılım düzeyleri ile ilgili istatistikler ve 

araştırmalar incelendiğinde, ilk öğretim sonrası orta öğretime devam etme oranlarının düşük 

olduğu görülmektedir. Aynı durum orta öğretim sonrası yüksek öğretime devam etmemede de 

belirlenmiştir. Bu durumun birincil nedeni, işitme kayıplı bireylere verilen eğitimin 

niteliğinden dolayı okuma anlama, yazma, konuşma ve dinlemeden oluşan dil becerilerinin 

gelişiminin sağlanmasında sorunlar yaşanmasıdır. İşiten akranlarına göre dil becerileri sınırlı 

ve geridir. Orta öğretimi bitiren işitme kayıplı öğrencilerin büyük bir kısmının cihaz 

kullanmadığı, dil becerilerinin işiten akranlarına göre geri olduğu ve ağırlıklı olarak işaret dili 

ile iletişim kurdukları görülmektedir. Bu özellikleri nedeni ile ilk öğretim veya lise mezunu 

olarak yaşamlarına devam etmekte, dil ve iletişim becerilerindeki sınırlılıkları nedeni ile 

nitelikli istihdam edilememektedirler. 

Kaynaştırma ortamında eğitim almak üzere üniversiteye yerleşebilen işitme engelli gençler ise 

sahip oldukları dil düzeyleri ile doğru orantılı olarak başarı göstermekte ve çeşitli destek 

hizmetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Üniversitelerde, özel gereksinimli bireylere akademik, 

sosyo-kültürel alanlarda destek hizmetler Engelli Öğrenciler Birimleri tarafından 

sağlanmaktadır.  

ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMLERİ ve İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN 

DESTEKLENMESİ 

Engelli Öğrenciler Birimi (EÖB) örgün öğretime devam eden özel gereksinimli öğrencilere 

hizmet veren bir birimdir. Özel gereksinimlerin engel olmadığı, erişilebilir ve katılım odaklı, 

üniversite yerleşkelerindeki eğitim-öğretim çalışma ve yaşam kalitesini engelli bireyler için 

artırmayı amaçlamaktadırlar. EÖB Yönetmeliği ve üniversitelerin kendilerine özgü 

hazırladıkları yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermektedirler. (YÖK Engelliler Danışma 

ve Koordinasyon Yönetmeliği, 2010).  

Tüm özel eğitim alanlarında ve özel eğitim kurumlarında olduğu gibi öğrencinin eğitim 

öğretim sürecinin planlanması için öğrencinin akademik düzeyine yönelik bilgilere ihtiyaç 

bulunmaktadır. Yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda öğrencinin gelişimine yönelik 

ders programı, ders planı ve materyalleri hazırlanmaktadır. Ancak kaynaştırma ortamında 

verilecek bir eğitimde mevcut ders programı, planı ve materyallerinin işitme engelli öğrenciye 

uyarlanması gerekmektedir. Uyarlama, özel gereksinimli öğrencilerin çeşitli alanlardaki 
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düzey ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda çeşit düzenlemelerin ve desteklerin 

sağlanmasıdır.  

Bu çalışmada, Engelli Öğrenciler Birimleri’nin işitme engelli öğrencilere yönelik 

gerçekleştirdikleri akademik destek süreci Anadolu Üniversitesi örneği ile aktarılacaktır. 

İşitme engelli bireyler için yapılacak planlamalarda öncelikle yapılması gereken dil 

düzeylerinin ve iletişim yöntemlerinin belirlenmesidir.   

Yapılan değerlendirmeler sonrasında işitme engelli üniversite öğrencilerine yapılan destek 

hizmetler çeşitlilik gösterebilir. Özel eğitim, özel gereksinimli bireylerin bireysel 

değerlendirildiği, uyarlama ve düzenlemelerin bireysellik istediği bir alandır.  

İşitme Engelli Öğrencilerin Engelli Öğrenciler Birimi Tarafından Desteklenme Süreci  

Özel gereksinimli öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırdıklarında, özel gereksinimli 

olduklarına dair bilgiyi eğer kendileri sınava girerken beyan etmişse bu bilgi EÖB’ne 

ulaşmaktadır. Bu durumda birim öğrenci ile iletişime geçmektedir. Bir diğer durumda ise 

üniversiteye başvuru sürecinde özel gereksinim durumunun öğrenci tarafından beyan 

edilmemesidir. Öğrenci kayıt sonrasında kendi isteği ile EÖB ile iletişime geçebilmekte ve 

desteklerden yararlanmak istediğini yazılı olarak beyan etmek durumundadır. Öğrencinin, 

EÖB ile iletişime geçmesinden sonraki süreç: haftalık ders programının kesinleşmesinden 

sonra (ekle-sil haftasından sonra): EÖB yönetimi, öğrenci ve öğrencinin eğitim aldığı 

fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitüdeki EÖB ile koordinasyonu sağlayan öğretim 

elemanı ile gerçekleştirilecek uyarlama çalışmasının imzalanması için toplantı gün ve saatinin 

belirlenmesi ile başlar. Engelli Öğrenciler Birimi’nde uyarlama anlaşması görüşmesi 

gerçekleştirilir. Uyarlama anlaşmasının içeriği;  

 öğrencinin istediği akademik ve sınavlara yönelik uyarlamaların listesi,  

 derslerin isimleri ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanlarının isim ve anlaşmaya 

uyacaklarına dair imza alanları, 

 EÖB yönetimi, öğrenci ve öğrencinin okulunun birim koordinatörü imza alanlarından 

oluşmaktadır. 

İşitme engelli öğrenci için; en ön sıradan yer ayırma, işaret dili tercümanı desteği, ders sunum 

ve notlarının makul bir süre öncesinde öğrenciye verilmesi, sınıf ortamının akustik 

izolasyonunun yapılması, telsiz ve loop sistemlerden yararlanma, dersler sırasında öğretim 

elemanının işitme engelli öğrencinin onun konuşmasını görebileceği şekilde dersi anlatması, 

anlamadığı konular hakkında öğretim elemanı ile haftalık bireysel görüşmeler gibi akademik 

uyarlamalar gerçekleştirilebilmektedir. Sınavlara yönelik uyarlamalar ise; sınav ve ödev 

teslimlerinde süre artırımı olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenci bu uyarlamalardan birini 

veya birden fazlasına ihtiyacı olduğunu beyan edebilir. 
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Görsel 1. İşitme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Engelli Öğrenciler Birimi Tarafından 

Desteklenmesi Süreci 

Birimde; birim yönetimi, öğrenci ve öğrencinin okulunun birim koordinatörü tarafından 

imzalanan uyarlama anlaşması daha sonra öğrencinin derslerinden sorumlu öğretim elemanına 

üst yazı ile yönlendirilmektedir. (Görsel 1) Her bir öğretim elemanı bu uyarlama anlaşması 

ile; sınıfındaki işitme engelli öğrenci hakkında bilgilenmekte, istenen uyarlamalar hakkında 

bilgi almaktadır. Bu aşamada, öğretim elemanından öğrencinin uyarlama isteklerini okuyup 

uyarlama anlaşmasını imzalaması ve tüm ders dönemi boyunca bu uyarlamaları uygulaması 

beklenmektedir. Öğretim elemanları tarafından imzalanan uyarlama anlaşmaları, EÖB’ne geri 

gönderilir ve birimde arşivlenir. Süreçte kaçınılmaz olarak çeşitli sorunlar yaşanmakta, sürekli 

ve etkili iletişimle iş birliği çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yaşanan sorunlar; öğretim elemanlarının uyarlama anlaşmasını imzalamaktan kaçınması, 

imzalana bile dönem içerisinde imzalamış oldukları uyarlamaları uygulamamaları, 

öğrencilerin okudukları fakülte, yüksekokul vd., birimlerin öğrenci işleri tarafından sınavlara 

yönelik süre artırımı gibi planlamaları göz ardı edebilmeleridir. Uyarlama anlaşmalarının 

imzalanmama isteğinin, öğretim elemanlarının yoğun çalışma süreçleri içinde 

sorumluluklarını artırmaya sıcak bakmamalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Öğretim 

elemanlarının uyarlama anlaşmalarını imzalamamaları veya imzalasalar bile öğrencinin 

gereksinimlerine yönelik uygulamaları unutmaları/göz ardı etmeleri durumunda, EÖB 

yönetimi tarafından iletişime geçilerek öğrencilerin özel gereksinimli oldukları ve anayasal 
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hakları nedeni ile uyarlamaları gerçekleştirmelerinin zorunluluğu öğretim elemanlarına 

aktarılmaktadır. Öğrenci işleri ile yaşanan sorunlardan biri, sınav süresinin artırımına yönelik 

sınav gözetmeninin (ders hocasının dışında biri olması durumunda) bilgi sahibi olmaması 

nedeni ile sınav kağıdını erken alması/almak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ile 

ilgili olarak, dönem başında okul öğrenci işlerine gönderilmiş olan uyarlama anlaşmasının 

yanı sıra, vize ve final sınavlarından önce öğrencilerin sınavlarda süre uzatımına yönelik 

taleplerinin hatırlatılması e-postalarının gönderilmesi çözüm olmaktadır.  

EÖB, uyarlama anlaşması imzaladığı öğrencilerle e-posta, Whatsap grubu ve telefon ile tüm 

öğretim dönemi boyunca grup ve bireysel olarak sürekli iletişimi sürdürmektedir. Süreç içinde 

yaşanan anlık veya uzun vadeli sorunlar birim tarafından takip edilir ve anında çözüm 

bulunması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilir. Öğretim elemanları ve öğrencilerin 

okullarının öğrenci işleri çalışanları, birim ile okul arasında iletişimi sağlayan koordinatör 

arasında telefon ve e-posta ile bilgilendirmeler yaşanmaktadır.  

Dönem içinde yaşanan aksaklıklar bazı öğrenciler tarafından EÖB’ne bildirilirken bazı 

öğrenciler tarafından bildirilmemekte veya süreç sona erdikten sonra aktarıldığı belirlenmiştir. 

Bu sorunu çözmeye yönelik olarak öğrenciler süreç içinde aranarak sorun yaşayıp 

yaşamadıkları, ne tür sorunları olduğu birim çalışanı tarafından belirlenir veya belirlenmeye 

çalışılır. Öğrencilerin sorunların çözümüne yönelik çaba göstermemelerinin nedeninin; 

sorunum çözülmeyecek veya nasıl olsa bir şey yapılmayacak görüşünde olduklarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Yaşanan sorun ve çözümlerin; dönemsel ve anlık olduğu ve özel gereksinimli öğrenciler, 

öğrencilerin eğitim aldıkları okulları ve EÖB arasında yoğun iletişim gerektirdiği 

belirlenmiştir. Öğretim elemanları ve öğrencilerin okullarındaki öğrenci işleri çalışanları, 

fakülte sekreterleri vd. çalışanların uyarlama anlaşmalarını imzalanması ve gereklerinin 

yerine getirilmesinde daha bilgili ve duyarlı olmalarını sağlamak amacı ile farkındalık 

çalışmalarına, bilgilendirmelere ihtiyaçları olduğu görülmektedir. İşitme engelli üniversite 

öğrencilerine yönelik olarak yapılacak bilgilendirme toplantısının içeriğinde; işitme engelli 

bireylerin özellikleri, dil düzeyini belirleyen özellikler, dil ve iletişim becerilerini belirlemeye 

yönelik yapılabilecek çalışmaların neler olduğunun belirlenmesi önem taşımaktadır.  
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ÖZET 

İnsanlığın varoluşundan bu yana bitkiler baharat, boya, kozmetik ve tedavi amaçlı 

kullanılmaktadır. Türkiye florasında tıbbi ve aromatik bitkilerin %90’ana yakının doğal 

floradan toplanmakta ve sadece %10’un yetiştiriciliği yapılmaktadır. Doğayla iç içe olmayan 

insanların tıbbi bitkileri teşhisinde bilgi sahibi değiller. Son yıllarda artan kronik ve salgın 

hastalıklarla birlikte bitkisel tedavilere yönelim her geçen gün artmakadır. Toplumun 

çoğunluğunun tıbbi ve aromatik bitkiler bakımından yeterince bilgi sahibi olmamaları ve 

peyzaj mimarları ve öğrencilerin bu bitkilerin hakkında yeterli bilgilendirmeye sahip 

olamamaları gibi sebepler dolayı tıbbi ve aromatik bitkilerin peyzaj çalışmalarında ve 

yerleşim yeri uygulamalarında pek kullanılmamaktadır. Bu çalışmanın amacı tıbbi ve 

aromatik bitkileri hakkında, toplum bilincini arttırmak, tanınırlığın sağlamak ve doğru 

kullanımın bilincinin oluşturulması sağlamaktır. Ayrıca peyzaj mimarları ve öğrencilerinin ve 

belediye park bahçeler birimlerinin çalışmalarında tıbbi ve aromatik bitkilerinin peyzajda 

kullanım bilgisi oluşturmak ve çalışmalarında bu bitkilere uygun planlama yapmaları 

konusunda tavsiyede bulunulmaktadır. 

Bu sonuçlara göre toplumun tıbbi ve aromatik bitkilerinin kültürü, tanıma rı ve doğru 

kullanım imkanlarına olanak sağlayacak bitkisel çay ve terapi evlerini ve kent kültürüne farklı 

mistik ortamların oluşmasına nasıl daha iyi hale getirilebileceğini ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitki, peyzaj, ıtri, terapi evleri 

 

ABSTRACT 
Plants have been used for spice, dye, cosmetic and therapeutic purposes since the existence of 

humanity. In the flora of Turkey, almost 90% of medicinal and aromatic plants are collected 

from the natural flora and only 10% are grown. Along with chronic and epidemic diseases, the 

orientation to herbal treatments is increasing day by day. Medicinal and aromatic plants are 

not used much in landscape studies and residential applications due to reasons such as the 

majority of society not having enough knowledge about medicinal and aromatic plants, and 

landscape architects and students not having enough information about these plants. The 

purpose of this study is to increase public awareness about medicinal and aromatic plants, to 

provide recognition, and to create awareness of correct use. In addition, landscape architects 

and their students and municipal park and garden units are advised to create knowledge of the 

use of medicinal and aromatic plants in the landscape and to make appropriate planning for 

these plants in their studies. 

These results, it is to reveal how the culture, diagnosis and correct use of medicinal and 

aromatic plants of the society can be made better for the formation of herbal tea and therapy 

houses and different mystical environments for the urban culture. 

Keywords: Medicinal and Aromatic Plant, landscape, itri, therapy houses 
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GİRİŞ 

Bitkilerin insanlar tarafından oldukça eski zamandan beri kullanılmakta ve yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bitkiler çeşitli tasarım çalışmaları ile peyzaj tasarım çalışmalarında ana unsur 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarımlarda, bitkilerin estetik görünüşleri ve fonksiyonel 

kullanımlarına dikkat eldilmektedir. Bitkilerin tüm organları (yaprak, çiçek, meyve veya 

yaprak dizilişi) tasarımlarda çeşitli amaçlarda için kullanılmaktadır. Ayrıca uygun bitki 

komponisyonu içinde önemlidir (Dönmez ve ark., 2016). Peyzaj alanları genellikle yemyeşil 

bitki örtüsü ile donatılır ve küresel olarak önemli bitki türlerinin ortak bir alanda buluştuğu 

noktadır. Birçok faklı çoğrafyada yetişen türe ev sahipliği yapmaktadır (Manish ve ark., 

2017). Peyzaj tasarımlarında, seçilen bitkilerin (çiçekler, meyveler, yapraklar) morfolojik 

özellikleri, ekolojik işlevleri ve fonksiyonel kullanımları önceliklendirilerek etkili bitki 

bileşimleri oluşturulur (Uprety ve Asselin, 2012). 

Toplumun tarih öncesi dönemden modern uygarlığa doğru ilerlemesi, bitki kullanımına dayalı 

olarak ilerlemiştir. Bitkilerin çeşitliliği ve kullanımları, bireylerin ve toplumların 

yaşamlarında ve faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır (Dawa ve ark., 2018). Bitkilerin 

tedavi edici özelliğinin keşfedilmeyle birlikte, insanlar, sağlıklı yaşayabilmek ve hastalıkları 

tedavi etmek için bitkilerin tedavi edici özelliğinden faydalanmışlardır. İnsanlığın var 

oluşundan bu yana tıbbi ve aromatik bitkiler baharat, ilaç, sanayi, kozmetik alanlarında 

kullanılmaktadır (Asil, 2018). Buna ek olarak sabun, krem, diş macunu, çiklet, bitkisel çay, 

parfümeri ve gıda katkı maddesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Tıbbi bitkiler hem süs 

hem de tedavi amacı ile kullanılmıştır. 

Son zamanlarda artan sağlık sorunları ve kronik rahatsızlıklar bireyleri çözüm arayışı içine 

sokmaktadır. Bu çözüm arayışında modern tıptan, tamamlayıcı ve alternatif tıbbi tedavilere 

kadar birçok yönteme başvurmaktalar. Sağlık Bakanlığınca, halk hekimliğinin bir alternatif ve 

tamamlama aracı olarak görülmesi resmileştirildikten sonra, geleneksel tedaviler, malzemeler 

ve ismi değişse bile “Halk Hekimleri” dünyanın çeşitli yerlerinde insanları iyileştirmeye 

devam etmiştir. Ayrıca insanlar modern tıbbın iyileştirme metotlarını ve yöntemlerini kullansa 

da aynı zamanda kendi şifacılarına başvurmayı ihmal etmemişlerdir. Kırsal kesimlerde daha 

yaygın kullanılan halk hekimliği, kırsal kesimlerde yaşayanların kentlere taşınmaları ile kent 

kültürünede yerleşmeye başlamıştır. Modern tıbbın bazı kanser ve kronik hastalıklar gibi 

durumlardaortaya çıkardığı güvensiz ortamla da paralel geleneksel tedavilerin belli bir 

işlevsellikle birlikte yeniden kentlerde kullanılmaya başlamasının göstergesi olmuştur 

(Tavukcu, 2016).  

Tıbbi bitkilerin çoğu yerindeki aktif bileşikler doğrudan veya dolaylı terapötik etkilere 

sahiptir ve tıbbi ajanlar olarak kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler günümüzde 

hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için ilaçların temel 

hammaddesi olarak kullanılmaktadır. (Phillipson 2001). Ancak tıbbi ve aromatik bitkilerin 

%90 doğadan toplama yolu ile %10’u ise kültürel olarak üretimden karşılanmaktadır. Yağun 

bir şekilde doğadan toplama sonucunda bazı bitki türlerinin nesli tükenmiş veya tükenme 

tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır (Sarı ve Karaşah, 2019). Nesli tehlikeye giren bitkilerinin 

kurtarılması veya tanıtılması için peyzaj tasarımlarında kullanımın sağlanması gerekmektedir. 

Böylelikle bu bitkileri üzerinde dikkat çekilmiş olur ve nesili kurtarmak için önlemler alınır. 

Günümüzde halk hekimliğinin önemli bir parçası olan tıbbi ve aromatik bitkiler, park ve 

temalı bahçe tasarımlarında yerini almakta ve oldukça ilgi uyandırmaktadır. Ancak birçok tür 

çok fazla bilinmemekte ve kullanılamamaktadır (Dönmez ve ark., 2016). Peyzaj mimarları 

bitkilerle uğraşan mesleki displinler arasında olamsına rağmen bu bitkileri yeterince 

tanınmamaktadırlar. Tıbbi bitki türleri hakkında yeterli bilgilendirmeye sahip olmamaları ve 

aynı zamanda peyzaj mimarlığı açısından önemlerinin yeterince ortaya konmamıştır (Surat, 

2022). Tıbbi ve aromatik bitkiler estetik ve işlevsellik açısından büyük öneme sahiptir ve 
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bulundukları alanları kullanan insanlarda ruhsal ve mistik duyumlar uyandırırlar (Arslan et al. 

2018).  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin çağdaş kent peyzajlarında sürdürülebilir peyzaj tasarımlarında 

kullanımı, farklı topraklara uyum sağlama konusundaki üstün yetenekleri ve düşük su talebi 

nedeniyle artmıştır. Ekolojik katkılarına ek olarak, tıbbi ve aromatik bitkiler yerel 

ekonomilere katkıda bulunabilir; örneğin peyzaj tasarımlarında doğal türlerin kullanılması, su 

ve işçilikten tasarruf sağlamakta, bakım maliyetlerini düşürmekte ve kuraklığa toleransı 

artırmaktadır (Demirkan 2019). Ayrıca, bu bitkiler son yıllarda hızlı nüfus artışları nedeniyle 

alanları yoğun konut gelişimine karşı korumaktadır (Uprety and Asselin 2012).  

İnsan nüfusunun artışı ve kırsaldan kente yaşanan göç yoğunlu ile kent merkezlerinde 

yoğunluk artışmıştır. Bu artış ile insanların yeşil alanlara ve doğaya özlemleri daha da 

artmaktadır. Özellikleda şehrin verdiği stresli ortamlardan uzak durmak, psikolojik ve 

bedensel olarak iyileşmek için akternatif peyzaf alanlarına ihtiyaç hergeçen gün artmkatadır.  

Bu çalışmanın amacı, kent meydandaları başta olmak üzere insanların yoğun olarak tercih 

ettiği kent ve park bahçe tasarımlarında, tıbbi ve aromatik bitkilerin peyzaj planları içerisinde 

yer almasının önemi ortaya koymaktır. Bu hedefler doğrultusunda peyzaj tasarımlarının 

içesinde şifa çay evi ve terapi bahçeleri, aromatik park ve tema bahçeleri, geleneksel bitkileri 

doğru kullanımı anlatmak için tıbbi ve aromatik bitkileri tanıma ve uygulama atölyeleri gibi 

örnek uygulamaların peyzaj mimarlığında kullanım olanaklarını artırmayı sağlamaktadır. 

YÖNTEM 

Çalışmanın materyalini tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili peyzaj çalışmaları, bitki ve sağlık 

turizmi, şifa terapileri, tıbbi ve aromatik bitki bahçe tasarımları, hobi ve süs bitkileri ile ilgili 

makalelerdir. Araştırmanın yöntemi daha önce yapılmış çalışmalar incelenerek eksiklikleri 

gözleme dayalı ve uzman bakışıyşa yapılan değerlendirmelerdir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Kentlerde son yıllarda meydana gelen hızlı nüfus artışı ile şehirlerde bina yoğunluğunun 

artması insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çevrenin 

sağlıklı hale kavuşturulması, yeşil alanların, yaşam koşullarını iyileştirmedeki işlevlerinden 

yararlanarak planlamalar yapmak toplum sağlığı ile ekolojik denge açısından büyük önem 

taşımaktadır. Kentlerimizde kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarı çok düşük düzeylerde 

bulunmaktadır. Son yıllarda dünya kamoyunda, çevrenin insan sağlığı üzerinde olumlu 

etkilerinin ortaya çıkmasına sebebiyle “sağlık tasarımı” kavramı tanımı oluşmaya başlamıştır 

(Pouya ve ark., 2015). Bu kavrama tıbbi ve aromatik bitklerinin çoğunlukla kullanıldığı, şifa 

bahçeleri, koleksiyon bahçeleri, fitoterapi ve aromaterapi merkezleri gibi sağlıklık yaşama 

uygun alanlar oluşturulmaya başlanmıştır. Sağlık tasarıma örnek olacak şifa bahçeleri ve tibbi 

ve aromatik bitki koleksiyon bahçe örnekleri ve farklı kullanım alanları maddeler halinde 

açıklanacaktır. 

1- Şifa Bahçeleri 

İnsanoğlu doğadan kendini iyi hissetmek, eğlenmek ve çeşitli aktivitelerde bulunmak gibi 

farklı amaçları için yeşil alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kentlerdeki hızlı ve çarpık 

şehirleşme birçok konut yeşil alansız ve bahçesiz bırakmıştır.  Yeşil alansız kalan insanlarda 

depresyon ve buna bağlı olarak gelişen psikolojik bozukluklar ortaya çıkmaya başlanmıştır 

(Demirkıran, 2019). Kentrelde doğadan kopmuş halde yaşayan insanların, doğa ile organik 

bağını kurduğu kentsel donatı alanlarından en önemlisi kentsel açık ve yeşil alanlardır. Bu 

açık ve yeşil alanları içerisinde en önemlilerinden biri de eski Osmanlı zamanında olduğu şifa 

bahçeleridir.  Peyzaj tasarımlarda son yıllarda reformlar meydana gelmektedir ve şifa 

bahçeleri fikri de bu reformalara örnek olacak uygulamalardan biridir (Çalışkan ve Çanga, 

2018). Peyzaj alanlarında Şifa bahçeleri fikri oldukça yeni bir konu başlığı olup bu konu ile 

araştırmalar oldukça azdır. Ancak yurt dışında şifa evleri veya ortamları ile ile ilgili 

çalışmalar her geçen gün artmaktadır.  (Pouya ve ark., 2015).  
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Şifa bahçeleri, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, aynı zamanda 

insanların psikolojik-fiziksel-biyolojik bedenlerini yenileyerek refah durumunu ifade 

etmektedir. Araştırmalarda su ve bitki gibi peyzaj tasarımlarının kullanıldığı okul, hastane, 

hapishane gibi ortamlarda kişilerin kendilerini iyi hissettiği, ruhsal sağlıklarının daha iyi 

olduğu, sağlık sorunlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Çelik ve Çalışkan, 2021). 

Şifa bahçeleri doğru bir tasarım ve bitki kullanımı ile insanlara sağlıklı ve mutlu birey olma 

yolunda büyük katkılar sağlayacaktır. Şifa bahçeleri, doğa ile baş başa kalmak isteyenlere iyi 

bir rehabilitasyon alanı olacaktır. Bunun yanında bu gibi alanlarda yoga, meditasyon, su ile ve 

renkle terapi uygulanabilecek, hastaların ruhsal olarak tedavi edilmelerine de olanak 

sağlayacak ve özellikle güvenlik algısını oluşturarak hastaların kendilerini doğada, güvende 

ve huzurlu hissetmelerini sağlayacaktır (Çalışkan ve Çanga, 2018). 

2. Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitim ve Koleksiyon Bahçesinin 

Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerinin çoğunun yetiştirilciliği yapılmakta ve hak 

hekimliğinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen bu bitkilerin peyzaj mimarlığı açısından 

öneminin yeterince ortaya çıkamamıştır. Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin tedavi amaçlı 

kullanılması doğa ile insan arasındaki bağı kuvvetlendirmekte ve toplumsal bilincin 

arttırılması hususunda önemli rol oynamaktadır (Kösa ve Güral, 2019). 

Tıbbi aromatik bitkiler ülkeden ülkeye hatta yörelere göre geleneksel kullanım şekilleri 

değişiklik gösteren kültürel birikimlerdir. Halk hekimliğindeki birikimlerin kaybolmadan 

değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı konusunda bilinç oluşturulması bu bitkilerin 

tanınması ve kültüre alınması ile mümkündür. Kültüre alma işlemi üniversite yerleşkelerinden 

başlayarak kent meydanlarındaki peyzaj alanlarına kadar birçok alanı kapsamalıdır. Hatta bu 

konuda ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkileri için özel olarak tarlanmış alanlarda 

bulunmaktadır. Bunlar; 

Türkiye’deki örnek Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçeleri 

 

Zeytinburnu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 

Hekim Sinan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 

Kocaeli Şifa Bahçesi 

Konya Şifa Bahçesi 

Nezahat gökyiğit botanik bahçesi 

Tıbbi ve Aromatik bitkiler bahçesi- İzmit 

Lavanta kokulu köy Isparta 

BATEM tıbbi aromatik bitkiler koleksiyon bahçesi – Antalya 

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 

İzmit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 

Balıkesir Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi 

Silivri Tıbbi ve Aromatk Bitkiler Bahçesi 

Bu örnek bahçelerin tüm kent merkezlerinde yapılması planlanmalıdır. Bu konuda 

belediyelerin park bahçe ve peyzaj birimleri, il özel idare ve tıbbi aromatik bitkilerle ilgili 

üniversite ve entstitülerin örnek bahçeleri planlamaları ve uygulamaya koymaları 

gerekmektedir. 

SONUÇ  

Tıbbi ve aromatik bitkilerin halk hekimliğinde katkı sağlamak, şifa bahçeleri ve bitki 

koleksiyon bahçeleri gibi peyzaj alanlarının özellikle de yeşil alanlardan sağlık anlamında tam 

olarak yararlanabilmek ve şifa-sağlık ile ilişkisinin bilincinde peyzaj tasarımları yapmak 

gerekmektedir. Şifa bahçeleri tasarlanırken her kentin kültürel yapısı ve bitki çeşitliliği 

dikkate alınarak kendine özgü iyileştirme bahçeleri ziyaretçilerin gereksinimlerine de dikkat 

edilerek tasarıma yön verilmelidir. Ayrıca üniversitelerde, kent meydanlarında ve kentin halk 

hekimliği için uygun alanlarında tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili şifa bahçe tasarımları 
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mutlaka olmalıdır. Tıbbi ve aromatik bitklerinin çoğunlukla kullanıldığı, şifa bahçeleri, 

koleksiyon bahçeleri, fitoterapi ve aromaterapi merkezleri gibi sağlıklı yaşama uygun alanlar 

oluşturulmaya başlanmalıdır. Bunun yanında üniversitelerin ziraat fakülteleri veya tıbbi ve 

aromatik önlisans programlarında bu konu ile ilgili uzmanların peyzaj düzenlemelerini ve 

tıbbi aromatik bitki bahçe tasarımların peyzaj öğrencileri eğitimleri vermeli alanla ilgi 

çalışmalarda yer almalıdırlar. 
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ABSRACT 

Ohmic heating is one of the current electrical heating methods used for providing 

homogeneous, fast, and efficient heating of products. It is based on the principle of passing 

alternating current through the product between the two electrodes and heating it with the heat 

generation occurring in the product. Compared to the conventional heating process, ohmic 

heating can make the heat process shorter, so this process time cannot be enough to inactivate 

pathogens, such as Salmonella, in foods. Therefore, the aim of this study was to explore the 

effect of the ohmic heating process on the inactivation of Salmonella spp. in milk at 85 ˚C. 

The ohmic heating process consisted of a power unit, an isolated transformer, a custom-made 

microprocessor, an electrode, a test cell, a T-type thermocouple, and a computer. The test cell 

and electrodes were made of polyoxymethylene and titanium, respectively. Milk containing 

3.1% fat was bought from a local market in Tunceli, Turkey, and stored under refrigeration 

until the day of the experiments. Before experiments, milk was kept at room temperature for 2 

hours to warm up. Then, it was inoculated with a cocktail of Salmonella spp. (Newport MET 

S1-670, Infantis MET S1-674, Kentucky MET S1-675, Enteritidis MET S1-411, and 

Typhimurium MET S1-625) and heated from 23±0.6 ˚C to 85±0.5 ˚C and then kept at 85 ˚C 

for 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 minutes by using the ohmic heating at 17.5 V/cm. Surviving 

Salmonella spp. were enumerated after 1.0 ml of the original sample were plated on Xylose 

Lysine Deoxycholate (XLD) agar and incubated at 37 ˚C for 24-48 h. The changes in current 

and electrical conductivity (EC) were examined during the ohmic heating process. The time 

needed for the temperature of the milk sample to reach 85 ˚C was 213.66±1.5 s. The values of 

current and EC varied from 0.698 to 1.732 A and from 0.43 to 1.10 S/m, respectively. In 

addition, there was a linear relationship between the current and EC during the ohmic heating 

process. Furthermore, the initial bacterial concentration was 8.05±0.25 log CFU/ml. After 1.0 

min, the survival concentration of Salmonella in milk heated with the ohmic heating process 

was 1.35±0.65 log CFU/ml, but there was no count for samples heated with the conventional 

heating process. Furthermore, after 2 minutes at 85 C, no colonies were counted on the plates 

for samples heated with ohmic heating. In conclusion, when the ohmic heating process is used 

instead of the conventional heating process, the treatment time should be considered due to 

food safety. 

Keywords: milk, ohmic heating, Salmonella, food safety  

 

INRODUCTION 

Conventional heat treatment is generally used in the milk and dairy product industries to 

deliver safe and quality products (Suebsiri et al., 2019). Therefore, the main purpose of this 
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heat treatment is to protect these products against microbiological alters and, at the same time, 

to sustain the quality of the products as much as possible. However, this treatment has several 

issues, such as overheating, the detrimental outcomes on the quality of the finished products, 

sensory changes, and energy losses because of the heat transfer mechanisms, including 

conduction and convection (Suebsiri et al., 2019). Hence, ohmic heating might be an 

alternative heating method for eliminating these issues. 

Ohmic heating is also recognized as Joule heating, electro-conductive heating, direct electrical 

resistance heating, and electro-heating. In ohmic heating, electric current is directly gone by 

way of the products, which generate heat. This method has several advantages, including the 

speed of uniformity heating, a lower capital cost, a cheaper maintenance cost, and the ability 

to perform an instant shutdown of the system (Suebsiri et al., 2019). It can also decrease the 

influence of the heat treatment on the product quality. In addition, this heating treatment 

provides higher energy efficiency and fouling reduction at the heating surface (Cappato et al., 

2017; Suebsiri et al., 2019). 

The particular advantage of ohmic heating treatments is rapid heating. However, the survival 

of pathogens, such as Salmonella, in milk and dairy products depends on the treatment time 

(Chen, 2007; Lindsay et al., 2021; Marchand et al., 2009). Therefore, the purpose of this study 

was to investigate the effect of the ohmic heating process on the inactivation of Salmonella 

spp. in milk at 85 ˚C. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

The milk, which included 3.1% fat, was purchased from a local market in Tunceli, Turkey. 

Preparation of Inoculum and Inoculated Samples 

Each Salmonella enterica subsp. enterica serovar (Newport MET S1-670, Infantis MET S1-

674, Kentucky MET S1-675, Enteritidis MET S1-411, and Typhimurium MET S1-625) were 

inoculated into 9 ml Trypticase Soy Broth (TSB; Condalab, Madrid, Spain) tubes and 

incubated at 37 ˚C for 18–24 h. After incubation, each tube was centrifuged at 3500 x g for 15 

min at 5 ˚C and washed with peptone water (PW; Condalab, Madrid, Spain). After washing, 

the pellets obtained from each strain were collected in 9 ml PW. After that, for the inoculation 

of samples, a cocktail of Salmonella was made by mixing 5.0 ml of each strain in a sterilized 

tube. 

Sixty milliliters of milk were inoculated with six milliliters of the 9.0 log CFU/ml bacterial 

cultures and mixed to disperse the inoculum in the samples. The inoculated samples were 

heated with the ohmic heating system. Samples were heated up to 85 ˚C and then kept at this 

temperature for 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 min. 

The Ohmic Heating System 

The ohmic heating system consists of a heating cell, electrodes, a T-type thermocouple (Cole 

Parmer, UK), a custom-made microprocessor, a computer, and a voltage-regulated variac (0-

360 V at 50 Hz). The test cell (60x60x10 mm) and electrodes (150x10x1 mm) were made of 

polyoxymethylene and titanium, respectively. The temperature, the current, and the voltage 

values were logged by the microprocessor. The current (I) values and electrical conductivity 

(EC) depending on the temperature (T) were determined by Eqs. 1 and 2, respectively. 

𝐼 = 𝑎𝑥𝑇 + 𝑏       (1) 

𝐸𝐶 = 𝑐𝑥𝑇 + 𝑑      (2) 

Herein, a, b, c, and d are regression coefficients. 

Bacterial Enumeration 

Nine-ml peptone water tubes were used for preparing the dilution. Then, one ml of the 

original samples or 0.1 ml of a suitable dilution was plated on Xylose Lysine Deoxycholate 

(XLD; Difco, Becton Dickinson, Sparks, MD, USA) and incubated at 37 ˚C for 24-48 h. The 

visible colonies were then counted. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The time-dependent temperature change of the milk sample from 23±0.8 °C to 85 °C at a 

voltage gradient of 17.5 V/cm is given in Figure 1. It has been found out that the heating 

temperature of the sample raises as time progresses during the ohmic heating process. After 

the temperature of the milk samples reached 85 °C, the temperature was kept constant by the 

on-off operation. The mean temperature of the samples at 85 °C was calculated to be 85 0.72 

°C. This shows that the sample can be kept constant at the desired temperature. During the 

ohmic heating process, the heating time of the sample was determined to be 213.7±1.5 s. The 

heating rate of the samples was determined as 0.29±0.00 °C/s. 

 

 
Figure 1. The changes in temperature depending on the treatment time 

In the ohmic heating process, the heating rate of the samples is precisely related to the voltage 

and current values of the system. In addition, the electrical conductivity value draws attention 

as an important value affected by the current. For this reason, the change in current and 

electrical conductivity values was investigated in the present study. The changes in the current 

depending on the temperature values are given in Figure 2. Accordingly, it was verified that 

the current value rose as the temperature increased. It was found out that the current value in 

the milk sample at 23 °C was 0.698±0.011 A, while the current value at 85 °C was 

1.736±0.021 A at the beginning of the heating process. The main reason for this is that the 

temperature value increases with the constant voltage gradient, and accordingly, the molecular 

mobility value increases, which affects the current positively. Similarly, the current value 

increasing due to the increase in temperature was reported in several studies (Goksu et al., 

2022; Karakavuk et al., 2022; Sabanci and Icier, 2022; Sabanci et al., 2021; Zell et al., 2009). 

n the ohmic heating process, the heating rate of the samples is directly related to the voltage 

and current values of the system. In addition, the electrical conductivity value draws attention 

as an important value affected by the current. For this reason, the change in current and 

electrical conductivity values was investigated in the present study. The changes in the current 

depending on the temperature values are given in Figure 2. Accordingly, it was demonstrated 

that the current value raised as the temperature increased. It was determined that the current 

value in the milk sample at 23 °C was 0.698±0.011 A, while the current value at 85 °C was 

1.736±0.021 A at the beginning of the heating process. The major goal for this is that the 

temperature value increases with the constant voltage gradient, and accordingly, the molecular 

mobility value increases, which affects the current positively. Similarly, the current value 
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increasing due to the increase in temperature was reported in several studies (Goksu et al., 

2022; Karakavuk et al., 2022; Sabanci and Icier, 2022; Sabanci et al., 2021; Zell et al., 2009). 

The changes in the electrical conductivity (EC) of the milk samples depending on the 

temperature are given in Figure 2. The EC value is discovered as a function of system 

properties and electrical properties. The effective factor on electrical conductivity is the 

current value, especially in studies with a constant voltage gradient and constant system 

properties. For this reason, it has been found that the EC value is parallel to the current value. 

In other words, it was demonsrated that the current value increased as the temperature value 

increased. 

 

 
Figure 2. The changes in current and electrical conductivity (EC) depending on the 

temperature 

In order to inform the system design and further studies, the relationship between 

temperature-current and temperature-electrical conductivity has been examined. Accordingly, 

it has been determined that there is a linear relationship between both temperature-current and 

temperature-electrical conductivity. Accordingly, the equations obtained in the present study 

are given in Table 1. When the regression coefficient of the obtained equations was examined, 

it was found to be above 99.8%. Likewise, it has been reported that the variation of current 

and electrical conductivity values depending on temperature in different applications of the 

ohmic heating process was linear (İçier and Ilicali 2004; Sabanci and Icier 2017; Sabanci et 

al. 2021). 

 
Table 1. Fitted equations for estimated parameters for current (I) and electrical conductivity (EC)  

Parameter (Unit) Equations R
2
 

Current (A) 
A = 0,017xT + 0,2863 

 
0,999 

Electrical Conductivity (S/m) 
EC = 0,0108xT + 0,1831 

 
0,998 

 

The initial population of Salmonella spp. in milk was 8.05±0.25 log CFU/ml. After 1.0 min, 

the survival concentration of Salmonella in milk heated with the ohmic heating process was 

1.35±0.65 log CFU/ml, but there was no count for samples heated with the conventional 

heating process. Furthermore, after 2 minutes at 85 C, no colonies were counted on the plates 

for samples heated with ohmic heating. Sim and Kang (2015) discovered that milk fat protects 
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against the inactivation of foodborne pathogens such as Escherichia coli O157:H7, S. 

Typhimurium, and Listeria monocytogenes. Kim and Kang (2015) reported that the 

concentration of Salmonella in skim milk treated with ohmic heating at 9.6 V/cm for 1.0 min 

was decreased to below the detection limit, while the concentration of this pathogen in cream 

was 4.11±0.39 log CFU/ml for 1.0 min at 70 ˚C. 

 

CONCLUSION 

The present study revealed that the ohmic heating method provided a shorter time to reach the 

temperature of heat treatment. In addition, the concentration of Salmonella spp. in milk 

treated with ohmic heating exceeded the detection limit after 1.0 min, but at the same time, no 

colonies were counted for samples heated with conventional heat treatment. Therefore, due to 

food safety, the treatment time should be carefully decided if ohmic heating is used instead of 

conventional heat treatment. 
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ÖZET 

Aile içi şiddet, bir aile üyesinin diğer aile üyesine karşı fiziksel veya psikolojik olarak zarar 

vermesi şeklinde tanımlanmaktadır. Aile içi şiddet var olan her toplumda meydana gelen 

yaygın bir sorundur. Aynı ev içinde yaşayan bireylerin birbirine karşı sergilediği olumsuz 

davranıştan kaynaklanan aile içi şiddetin birçok sebebi vardır. Bu sebepler ekonomik, 

psikolojik veya kültürel kaynaklıdır. Aile içi şiddet fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılır. 

Aile içinde yaşanan fiziki şiddet darp etme şeklinde ifade edilirken psikolojik şiddet sözlü 

hakaret veya baskı altında tutma ile ifade edilmektedir. Şiddetin her türlüsü insana zarar 

vermekte, korkutmakta ve yıpratmaktadır.  

Aile içi şiddet her toplumda sıkça karşılaşılan bir problem olduğu gibi Arap ülkelerinde ve 

Türkiye’de de sıkça meydana gelen bir problemdir. Ülkelerde meydana gelen aile içi şiddetler 

çeşitli edebi türlerle okuyucuya aktarılmıştır. Bu tür olaylar yaygın olarak romanlarda geçen 

aileler üzerinden ele alınmıştır. Necip Mahfuz’un "Evladu Haratina” adlı eseri ile Orhan 

Pamuk’un "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı eseri de aile odaklı bir eserdir. Romanlarda yer alan 

ailelerde de aile içi şiddete değinilmiştir. Bu çalışmada, yazarların kısa edebi hayatı, aile içi 

şiddet kavramı ve Necip Mahfuz’un "Evladu Haratina” adlı eseri ile Orhan Pamuk’un 

"Cevdet Bey ve Oğulları" adlı eserinde geçen aile içi şiddet konusu karşılaştırmalı bir şekilde 

ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Necip Mahfuz, Orhan Pamuk, Evladu Haratina, Cevdet 

Bey ve Oğulları  

 

 

DOMESTIC VIOLENCE IN NECIP MAHFUZ'NOVEL "EVLADU HARATiNA" 

AND ORHAN PAMUK'S NOVEL "CEVDET BEY AND HIS SONS" 

 

 

ABSTRACT 

Domestic violence is defined as physical or psychological harm done by one family member 

to another family member. Domestic violence is a common problem seen in every society. 

There are many causes of domestic violence caused by the negative behavior of individuals 

living in the same household towards each other. These reasons are economic, psychological 

or cultural. Domestic violence is divided into physical and psychological. Physical violence in 

the family is expressed as beatings and psychological violence is expressed by verbal insults 

or pressure. All forms of violence harm, frighten and wear out people.  

Domestic violence is a common problem in every society as well as a frequent problem in 

Arab countries and Turkey. Domestic violence occurring in countries has been conveyed to 

the reader with various literary genres. Such events have been dealt with through families in 

novels. Necip Mahfuz's novel "Sonladu Haratina" and Orhan Pamuk's novel "Cevdet Bey and 

His Sons" are also family-oriented. Domestic violence has also been mentioned in the families 
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featured in the novels. This content, the short literary life of the authors, the concept of 

domestic violence and the discussion of domestic violence in Necip Mahfuz's "Evladu 

Haratina" and Orhan Pamuk's "Cevdet Bey and His Sons" are discussed in a comparative 

way. 

Keywords: Domestic Violence, Necip Mahfuz, Orhan Pamuk, Evladu Haratina, Cevdet Bey 

and His Sons 

 

GİRİŞ 

Aile, bir toplumda anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük yapı taşı olarak bilinir. Her 

toplumun kendine ait farklı yapıda ve kültürde çeşitli aileleri vardır. Bu ailelerin içinde de 

kimi zaman aile bireylerinin birbirlerine karşı bazı olumsuz davranışlar sergiledikleri görülür. 

Bu aile içinde yaşanan olumsuz davranışlar aile içi şiddet olarak adlandırılır. Diğer bir 

ifadeyle aile içi şiddet, bir aile üyesinin diğer aile üyesine karşı fiziksel veya psikolojik olarak 

zarar vermesidir. Aile içi şiddet var olan her toplumda meydana gelen yaygın bir sorundur. 

Aynı ev içinde yaşayan bireylerin birbirine karşı sergilediği olumsuz davranıştan kaynaklanan 

aile içi şiddetin birçok sebebi vardır. Bu sebepler ekonomik, psikolojik veya kültürel 

kaynaklıdır. Aile içi şiddet fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılır. Aile içinde yaşanan fiziki 

şiddet darp etme şeklinde ifade edilirken psikolojik şiddet sözlü hakaret veya baskı altında 

tutma ile ifade edilmektedir. Şiddetin her türlüsü insana zarar vermekte, korkutmakta ve 

yıpratmaktadır. 

Ailenin sözlük anlamı ise şu şekildedir: 

(a:ile), Arapça ʿaʾile 

1. isim, toplum bilimi Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki 

ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik 

2. isim Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü 

3. isim Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. 

4. isim, halk ağzında Eş, karı. 

5. isim Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. 

6. isim Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. 

aile ne demek TDK Sözlük Anlamı (sozluk.gov.tr) 

Ailelerde görülen aile içi şiddet eşler arasında görüldüğü gibi ebeveynler ile çocuklar arasında 

da görülmektedir. Ailede kardeş sayısının birden fazla olması durumunda ise aile içi şiddet 

kardeşler arasında da görülür. Kimi ailelerde bireyler birbirine saygı duyarken kimi ailelerde 

belirli kurallar vardır ve bu kurallara uymak zorunludur. Ailelerde dayatılan bu zorunlu 

kurallar aile içi geçimsizliğe ve aile içinde şiddete sebep olmaktadır. Bu dayatmalar kimi 

zaman eşlerin birbirlerine koyduğu kurallarken kimi zaman ebeveynlerin çocuklarına 

koyduğu kurallardır. Bazı ailelerde anne-babalar çocukları ile uyumlu ilişkiler sürdürürken 

bazı ailelerde ise anne-babaların baskıcı tavırlar sergilediği görülür. Kültürel ve eğitimsel 

farklardan kaynaklanan bu aile büyüklerinin sergilediği davranışlar kimi zaman aile içi 

şiddete yol açarken kimi zaman ailenin daha kuvvetli bağlarla birbirine bağlanmasını sağlar. 

Aynı şekilde ailede eşler arası ilişkilerden de kaynaklanan aile içi şiddet görülür. Aile 

kavramının temelini oluşturan evlilik kurumu şu şekilde tanımlanmaktadır: Evlilik, iki insanın 

bir yaşamı beraber sürdürmesi üzerine kurulmuş bir kurumdur. Evlilikte eşler arası ilişkiler 

olumlu veya olumsuz olabilir. Eşler arası iletişimin olumlu olması beraber geçirilen vakitle 

ilgilidir. Ortak bir payda da buluşmak, beraber yemek yemek, birlikte gezmek  ve beraber 

ortak karar alabilmek ailede eşler arasında uyumlu bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Eşler arasındaki uyumsuzluk ise ilişkide fiziksel ve sözel çatışmanın yoğunluğu ve miktarı 

olarak tanımlanmaktadır. (Yılmaz, Ayşen. "Eşler Arasındaki Uyum: Kuramsal Yaklaşımlar ve 

Görgül Çalışmalar". Aile ve Toplum Yıl:4 Cilt:1 Sayı:4 (Eylül-Aralık 2001))  
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Aile içi şiddet her toplumda sıkça karşılaşılan bir problem olduğu gibi Arap ülkelerinde ve 

Türkiye’de de sıkça meydana gelen bir problemdir. Aile içi şiddet kavramı Arap ülkelerinde 

ve Türkiye’de birçok yazıya konu olmuştur. Bunların başında da aile odaklı romanlar 

gelmektedir. Aile olgusu bulunan romanlarda aile içi şiddet sıkça işlenmiştir. Romanlarda 

eşlerin birbirine nasıl davrandıkları, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve kardeş ilişkileri ele alınmıştır. 

Arap kültürüne ait olan Necip Mahfuz’un "Evladu Haratina" adlı eseri ile Orhan Pamuk’un 

"Cevdet Bey ve Oğulları" adlı eserinde de aile içi şiddet kavramı görülmektedir. Necip 

Mahfuz "Evladu Haratina" adlı eserinde birden fazla aileyi ele almış ve bu ailelerde aile içi 

şiddete dikkat çekmiştir. Orhan Pamuk ise "Cevdet Bey ve Oğulları"nda geçen aile içi şiddeti 

Refik ve Perihan karakterleri üzerinden ele almıştır. 

 

1.YAZARLARIN BİYOGRAFİLERİ VE ESERLERİ 

1.1.NECİP MAHFUZ’UN HAYATI VE ESERLERİ 

Hz. Hüseyin Camisi’ni çevreleyen eski semtlerden biri olan el-Cemaliyye Mahallesi’nde 

dünyaya geldi. Tüccar bir babanın oğlu olan Mahfuz, altı yaşında el-Cemaliyye semtinden el-

Abbasiyye semtine taşındı. Futbol oynayan ve okuma tutkunu olan bir şahsiyetti. (Ürün, K., 

s:100, 2018.) 

1988 Nobel    Edebiyat    Ödülü sahibi Mısırlı    yazardır. Nobel    Ödülü     kazanan ilk 

Müslüman ve tek Arap yazardır. "Ortadoğu'nun Balzac'ı" olarak tanınır. 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Necib_Mahfuz) 

Evimiz el-Cemâliye bölgesinde Meydân Beyti’l-Kâdî (Beytu’l-Kâdî Meydanı)’ye 

bakmaktaydı. Ancak Derb Kurmuz muhtarlığına bağlıydık. O günlerde semtimiz Mısır 

toplumunun bütün kesimlerinin bulunduğu başlı başına gizemli bir dünyaydı. Askerlerin, 

polislerin, küçük memurların yanı sıra varlıklı kimseler de semtimizde ikamet etmekteydiler. 

Mesela es-Sükkerî, el-Müheylimî ve es-Sîsî konaklarını, tüccarlara ait eski evleri orta halli ve 

dar gelirlilere ait evleri bir arada görebilirdiniz. Mahallemizin şimdiki halini bilmiyorum. 

Bütün bu farklı gruplar Ramazan ayında birbirleriyle görüşürlerdi. Zenginler evlerini fakirlere 

açarlardı. Semtte oturan herhangi bir kimse, hatta yabancılar da bir zenginin evine girebilir, 

karınlarını doyurabilirlerdi. Otuzlu yıllardaki bu âdetin yok oluşuna maalesef şahit oldum. 

Sonraları zengin aileler Batı Abbasiyye’ye benim gibi orta halliler ise  Doğu Abbasiyye’ye 

göç ettiler. (El- Gıtani, 1980, 11; Akt: Ürün, 2002, 62.) 

Necip Mahfuz’un edebiyata olan ilgisi küçük yaşlarda başlar. 1930 yılında ise Mısır 

Üniversitesi (günümüz Kahire Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girerek 

Mahfuz 1934 yılında üniversite eğitimini tamamlar. Akademik çalışmalarında felsefe ve 

edebiyat arasında ikilemde kalan Mahfuz edebiyatı seçerek kendini romana adamıştır. Bu 

ikilemi yaşadığı en büyük ikilem olarak aktaran yazar edebiyat alanında birçok eser vermiştir. 

1932 Yılında Mısru’l-Kadima(Antik Mısır) adlı eseri, İngilizceden Arapçaya tercüme etti. Ve 

ilk romanlarını bu eserden faydalanarak kaleme aldı. (bkz: Ürün, K., 101, 2018.) 

Abbas Mahmûd el-Akkād ile Tâhâ Hüseyin Necip Maffuz’un düşünce ve kişiliğinin 

gelişmesinde etkili olmuşlardır. (bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/necib-mahfuz) 

Bizzat kendisi yazarlığı Akkād’dan, akılcılığı ve Batı ile verimli iletişim kurmayı Tâhâ 

Hüseyin’den öğrendiğini söylemiştir (İbrâhim eş-Şeyh, s. 29). Sosyalist görüşleriyle tanınan 

Kıptî yazar Selâme Mûsâ da etkisinde kaldığı bir başka kişidir. Necîb Mahfûz’un roman 

yazarlığına eski  Mısır  tarihini  konu  edinen ʿAbes̱ ü’l-Aḳdâr, Râdûbîs ve KifâḥuṬîbe gibi 

eserlerle başlaması tamamen bu sonuncu edibin etkisiyledir.  Daha  sonra  toplumsal gerçekçi 

roman yazımına yönelmiştir  (S.  Hâmid  Nessâc,  s.  49).  Bu  romanların  en ünlüleri Mısır 

toplumunun bir yansıması olan, Kahire’nin Hüseyin semtindeki bir sokakta yaşanan olayları 

konu alan Züḳāḳu’l-Midaḳ, orta halli bir ailenin üç kuşağını anlatan Beyne’l-Ḳaṣreyn, 

Ḳaṣrü’ş-şevḳ ve es-Sükkeriyye’dir. 

23 Temmuz 1952 devriminin ardından bir süre edebiyattan uzak kalan Necîb Mahfûz, 
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1959’da el-Ehrâm gazetesinde tefrikasına başladığı Evlâdü Hâretinâ adlı sembolik romanıyla 

yeniden edebiyata döndü. Başlangıçtan çağımıza kadar insanlık tarihini konu alan ve yoğun 

semboller içeren eser yayımlandığı dönemde büyük tartışmalara yol açtı ve kitap halinde 

ancak 1967’de basılabildi.  Bunu el-Liṣve’l-kilâb,  es-Sümmânve’l-ḫarîf,  eṭ-Ṭarîḳ,  eş-Şeḥḥâẕ, S̱ ers̱ 

erefevḳa’n-Nîl ve Mîrâmâr adlı sembolik romanlar izledi. 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/necib-mahfuz) 

Sembolik romanlarını kaleme aldığı dönemi Ürün şu satırlarla ifade etmektedir: “23 

Temmuz 1952 Nasır devriminden sonra daha çok metafizik konulara dalan Mahfuz, 

sembolik romanlar diye adlandırdığımız bir seri roman kaleme almıştır. Artık yazar fikri 

boyutu ön plana çıkarıyor, zaman mefhumunun çizdiği sınırları deliyor, yalın gerçeklerden 

daha çok gerçeklerin arka planına uzanmaya, sembollere yer vermeye hatta sürrealizme 

yönelmeye başlıyordu. Bu dönemin eserleri yazarın gerçek olgunluk döneminin eserleridir.”
 

(Ürün, K., 102, (2018a). 

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere Necip Mahfuz sembolik eserler vermiştir. Ürün, bu eserleri 

verdiği dönemi kendisinin gerçek anlamda olgun eserler verdiği dönem olarak 

nitelendirmiştir. 

Arap edebiyatında roman ve hikâye türünün şiirle eş değer tutulmasında çok büyük bir katkı 

sağlamış olan ve bu alanın tüm Arap dünyasındaki tartışmasız en büyük yazarı olan Mahfuz, 

görme ve işitme duyularını büyük ölçüde yitirmiş olarak, yaşamını sürdürdü. 1988 yılında 

Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü.
 
(Ürün, K., 102, (2018b). 

Necîb Mahfûz, 14 Ekim 1994 tarihinde Nil kenarında yaptığı yürüyüş sırasında bir genç 

tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve boyun bölgesinde ağır bir yara almıştır. Geçirdiği bir 

dizi ameliyat sonrasında sağ tarafına felç indiğinden eli kalem tutamaz hale gelmiş ve yine 19 

Temmuz 2006 tarihinde bir yürüyüş esnasında düşmesi sonucu başından yaralanmıştır. Necip 

Mahfuz kaldırıldığı hastanede 30 Ağustos 2006 tarihinde Kahire’de vefat etmiştir. 

Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübârek de cenaze törenine katılmıştır.
  

(bkz: 

https://islamansiklopedisi.org.tr/necib-mahfuz) 

Yazarın pek çok eseri bulunmaktadır. Eserleri birçok dile çevrilmiştir. Türkçeye çevrilen bazı 

eserleri de bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları şu şekildedir: el-Ḳāhiretü’l- cedîde, Ḫânü’l-

Ḫalîlî, Züḳāḳu’l-Midaḳ(Midak Sokağı, Midak sokağında yaşananları konu alan romanda Abbas 

adlı genç bir berberin sokaktaki kavgacı ve geçimsiz dilber Hamide’ye olan aşkı da anlatılır; 

Nobel edebiyat ödülü gerekçesinde adı geçen ilk eserdir), es-Serâb, el- Bidâye ve’n-nihâye, 

Beyne’l-ḳaṣreyn( Saray Gezisi), Ḳaṣrü’ş-şevḳ(Şevk Sarayı), es- Sükkeriyye( Şeker Sokağı; S̱ 

ülâs̱ iyye adıyla da anılan son üç romanda 1910’lu y   ılların  sonlarından 1940’lı yılların ortalarına 

kadar Mısırlı ailelerin durumu ve uğradıkları değişim bir aileden üç kuşak üzerinde ele alınır; 

romandaki Kahire tasvirleri Dickens’ın Londra tasvirleriyle karşılaştırılır; yazarın Nobel 

ödülünü almasında bu romanın önemli payı olmuştur.), el-Liṣve’l-kilâb(Hırsız ve Köpekler), 

es-Sümmânve’l-ḫarîf, Hemsü’l-cünûn, Bedletü’l-esîr, Emâme’l-ʿarş, Mıṣrü’l-ḳadîme. 

 

1.2.ORHAN PAMUK’UN HAYATI VE ESERLERİ 

Orhan Pamuk 1957’de İstanbul’da doğdu. Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap 

romanlarında anlattığına benzer kalabalık bir ailede, Nişantaşı’nda büyüdü. Otobiyografik 

kitabı İstanbul’da anlattığı gibi çocukluğundan yirmi iki yaşına kadar yoğun bir şekilde resim 

yaparak ve ileride ressam olacağını düşleyerek yaşadı. Liseyi İstanbul’daki Amerikan Lisesi 

Robert Kolej’de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde üç yıl mimarlık okuduktan sonra, 

mimar ve ressam olmayacağına karar verip okulu bıraktı ve İstanbul Üniversitesi’nde 

gazetecilik okudu. Pamuk, yirmi üç yaşından sonra romancı olmaya karar vererek başka her 

şeyi bıraktı ve kendini evine kapatıp yazmaya başladı. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları ile 

Milliyet Yayınları Roman Ödülü’nü kazandı. Kitap 1982’de yayımlandı ve aynı yılın Orhan 

Kemal Roman Armağanı’nı aldı. Pamuk ertesi yıl Sessiz Ev adlı romanını yayımladı ve bu 
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kitabın Fransızca çevirisiyle 1991’de Prix de la Decouverte Europeenne’i kazandı. 

Venedikli bir köle ile bir Osmanlı âlimi arasındaki gerilimi ve dostluğu anlatan romanı Beyaz 

Kale (1985), pek çok dile çevrilerek Pamuk’a uluslararası ününü sağlayan ilk romanı oldu. 

Aynı yıl karısıyla Amerika’ya gitti ve 1985-88 arasında New York’ta Columbia 

Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İstanbul’un sokaklarını, geçmişini, 

kimyasını ve dokusunu, kayıp karısını arayan bir avukat aracılığıyla anlatan Kara Kitap’ı 

1990’da yayımladı. Fransızca çevirisiyle France Culture Ödülü’nü kazanan bu roman, 

geçmişten ve bugünden aynı heyecanla söz edebilen bir yazar olarak Pamuk’un ününü hem 

Türkiye’de hem de yurtdışında genişletti. 1991’de, Pamuk’un Rüya adını verdiği bir kızı oldu. 

1992'de yayımladığı Gizli Yüz adlı senaryosu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En 

İyi Senaryo Ödülü'ne layık görüldü. 1994'te, esrarengiz bir kitaptan etkilenen üniversiteli bir 

genci hikâye ettiği Yeni Hayat adlı şiirsel romanı yayımlandı. Osmanlı ve İran nakkaşlarını, 

Batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini bir aşk ve aile romanının 

entrikasıyla hikâye ettiği Benim Adım Kırmızı adlı romanı 1998'de yayımlandı. Bu kitapla 

Fransa'da Prix du Meilleurlivreétranger (2002), İtalya'da Grinzane Cavour (2002) ve 

İrlanda'da International Impac-Dublin (2003) ödüllerini kazandı. 1990'ların ortasından 

itibaren Pamuk, insan hakları ve düşünce özgürlüğü konularında yazdığı makalelerle Türkiye 

devletine karşı eleştirel bir tavır takındı. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli gazete ve dergilere 

yazdığı edebi, kültürel makalelerden oluşturduğu geniş bir seçmeyi 1999 yılında Öteki 

Renkler adıyla yayımladı. "ilk ve son siyasi romanım" dediği Kar adlı kitabını 2002'de 

yayımladı. Kars şehrinde, siyasal İslamcılar, askerler, laikler, Kürt ve Türk milliyetçileri 

arasındaki şiddeti ve gerilimi hikâye eden bu kitap, New York Times Book Review tarafından 

2004 yılının en iyi 10 kitabından biri seçildi. 

Pamuk'un 2003 yılında yayımladığı İstanbul, yazarın hem yirmi iki yaşına kadar olan 

hatıralarını aktardığı bir hatıra kitabı hem de kendi kişisel albümüyle, Batılı ressamların ve 

yerli fotoğrafçıların eserleriyle zenginleştirilmiş, İstanbul üzerine bir denemedir. Kitapları 63 

dile çevrilmiş, bütün dünyada 13 milyon (Türkiye'de 2, yurtdışında 11 milyon) satmış olan 

Pamuk, pek çok üniversiteden şeref doktorası aldı. Alman Kitapçılar Birliği tarafından 1950 

yılından beri verilmekte olan, Almanya'nın kültür alanındaki en seçkin ödülü olarak kabul 

edilen Barış Ödülü, 2005'te Orhan Pamuk'a verildi. 

Ayrıca Kar Fransa'da her yıl en iyi yabancı romana verilen Le Prix Médicisétranger ödülünü 

aldı. Aynı yıl Prospect dergisi tarafından dünyanın 100 entelektüeli arasında gösterildi ve 

2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. American 

Academy of ArtsandLetters'ın ve Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi olan Pamuk, 

senede bir dönem Columbia Üniversitesi'nde ders veriyor. Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel 

Edebiyat Ödülü'nü alarak bu ödülü kazanan ilk Türk oldu. 2007'de, ödül konuşması "Babamın 

Bavulu" diğer önemli ödül konuşmalarıyla birlikte kitaplaştı. Pamuk 2008'de aşk, evlilik, 

dostluk, mutluluk gibi konuları bireysel ve toplumsal boyutlarıyla işlediği Masumiyet Müzesi 

adlı romanını; 2010 yılında ise çocukluğundan başlayarak hayatını ve edebiyatla ilişkisini 

eksen alan yazı ve röportajlarından oluşan Manzaradan Parçalar'ı yayımladı. Pamuk, 2009'da 

Harvard Üniversitesi'nde verdiği Norton derslerini 2011 yılında Saf ve Düşünceli Romancı 

adıyla kitaplaştırdı. 2012'de İstanbul'da Masumiyet Müzesi'ni açtı ve müzenin katalogu 

Şeylerin Masumiyeti’ni yayımladı. Aynı yıl "Avrupa kültürüne olağanüstü katkılarından" 

dolayı Danimarka'da Sonning Ödülü'nü aldı. 2013'te ise kitaplarından seçtiği en güzel 

parçalardan oluşan Ben Bir Ağacım'ı yayımladı. Masumiyet Müzesi, Avrupa Müzeler Forumu 

tarafından 2014 yılında Avrupa'nın en iyi müzesi seçildi. Üzerinde altı yıl çalıştığı ve bir 

sokak satıcısı ile ailesinin İstanbul'daki kırk yılını hikâye eden romanı Kafamda Bir Tuhaflık'ı 

2014 yılının Aralık ayında yayımladı. Büyük ilgi gören kitap 2015 yılında "Roman" dalında 

verilen Aydın Doğan Vakfı Ödülü ile Erdal Öz Ödülü'nü kazandı. 2016'da Tolstoy Müzesi 

Vakfınca düzenlenen Yasnaya Polnaya Ödülü'nü ("Yabancı Edebiyat" kategorisinde) aldı. 
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Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanı 2016 yılının Şubat ayında yayımlandı. Yazarın en çok 

okunan, tartışılan kitaplarından biri olan roman İtalyanca çevirisiyle 2017 yılında Lampedusa 

Ödülü'nü kazandı.
29

 

Orhan Pamuk’un eserleri ise şunlardır: Cevdet Bey ve Oğulları (1982), Sessiz Ev(1983), 

Beyaz Kale (1985), Kara Kitap (1990), Yeni Hayat (1994), Benim Adım Kırmızı (1998), 

Kar(2002), Masumiyet Müzesi (2008), Kafamda Bir Tuhaflık (2014), Kırmızı Saçlı Kadın 

(2016). (Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, 2020, Pamuk’un hayatının anlatıldığı bu bölümde, 

yazarın Cevdet Bey ve Oğulları adlı kitabının girişinden faydalanılmıştır.) 

Hayatlarını gördüğümüz yazarların benzer ve farklı yönlerine bakıldığında benzeyen 

yönlerinin de birbirinden ayrılan yönlerinin de olduğu görülür. Arap edebiyatının önde gelen 

Mısırlı yazarı Necip Mahfuz ile Türk edebiyatına katkılarından dolayı ses getiren Orhan 

Pamuk’un ilk göze çarpan ortak noktası her ikisinin de Nobel Ödülü almalarıdır. Necip 

Mahfuz 1988 yılında Nobel Ödülü alarak tek Arap yazar olmuştur. Aynı şekilde Türk 

edebiyatında da Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Ödülü alan en genç kişilerden biri olarak 

uluslararası bir üne sahip olmuştur. Buna ek olarak Pamuk Nobel Ödülü alan ilk Türk 

vatandaşıdır. Her iki şahsiyette aynı ödülü farklı zamanlarda almışlardır. 

Kaleme aldıkları eserlerin birçok dile çevrilmesiyle de ortak noktaları olan yazarların 

aldıkları eleştiriler yönünden de benzer yönleri vardır. Necip Mahfuz ”Evladu Haratina” adlı 

eserinde dini içerikli konular sebebiyle birçok eleştirilere ve protestolara sebep olmuştur. 

Mısırda basımı yasaklanan eser kitap olarak ilk defa Beyrut’ta basılmıştır. (bkz. Ürün, K., 

102, 2018.)
 

Aynı şekilde Orhan Pamuk’ta Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler sebebiyle eleştiri ve 

protestoların odak noktası olmuştur. (bkz. https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk) 

Mahfuz ve Pamuk’un edebiyata girişleri de benzerlik göstermektedir. Mahfuz hayatının bir 

döneminde felsefe ve edebiyat arasında bir karar vermesi gerektiğini yaşadığı en büyük 

ikilem olarak ifade etmiştir. Edebiyata yönelmeye karar vermesiyle Arap edebiyatına önemli 

katkıları olmuştur. Pamuk’un da edebiyata yönelmesi Mahfuz’un edebiyata yönelmesiyle 

aynıdır. İlk olarak bir dönem ressam olmak isteyen Pamuk, mimarlık okuyarak üç yıl 

üniversitede mimarlık eğitimi görmüştür. Daha sonra ne mimar ne de ressam olmak 

istemediğini belirterek roman yazmaya karar vermiştir. Ve ilk romanı olan Cevdet Bey ve 

Oğulları ile ödül alarak kendinden söz ettirmiştir. Her iki yazarda belirli arayışlardan sonra 

kendilerini romana adamış ve birçok eser kaleme almışlardır. 

Karşılaştırılacak eserlerde yazarların ilklerini ifade etmesi nedeniyle benzerlik 

göstermektedir. Cevdet Bey ve Oğulları Orhan Pamuk’un ilk kaleme aldığı eseridir. Evladu 

Haratina ise Necip Mahfuz’un sembolizm eserlerinin ve olgunluk dönemi eserlerinin ilki 

olarak görülür. (bkz. Ürün, 2018, 102). Kaleme alınan her iki eserde döneminde oldukça ses 

getiren eserler olmuştur. Bazı yönlerden benzerlik gösteren eserler ses getirdikleri 

sebeplerden dolayı farklılık gösterir. Orhan Pamuk’un Cevdet Bey ve Oğulları başarılı 

görülüp ödül alması ile gündeme gelirken, Necip Mahfuz’un Evladu Haratina adlı eseri 

içerdiği konular ile semboller ile gündeme gelmiş ve Arap ve İslam dünyasında büyük 

yankılara sebep olmuştur. (bkz. Ürün, K, 102, 2018.) 

Diğer bir açıdan ele alınacak olursa Evladu Haratina ve Cevdet Bey ve Oğulları Konuları 

itibari ile aile kavramı üzerinden belli başlı konuları aktarmaktadır. Evladu Haratina’da aile 

bireyleri bazı kavramları sembolize ederken, Cevdet Bey ve Oğulları’nda ise kalabalık bir 

aile üzerinden Türkiye’nin hikâyesi ve dönemin sosyal hayatı anlatılır. 
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2.AİLE İÇİ ŞİDDET 
Aile içi şiddet, bir aile üyesinin diğer aile üyesine karşı fiziksel veya psikolojik olarak zarar 

vermesidir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Aile_içi_şiddet) Aile içi şiddet var olan her 

toplumda meydana gelen yaygın bir problemdir. Aynı ev içinde yaşayan bireylerin birbirine 

karşı sergilediği olumsuz tavırdan kaynaklanan aile içi şiddetin birçok sebebi vardır. Bu 

sebepler ekonomik, psikolojik veya kültürel kaynaklıdır. Aile içi şiddet fiziksel ve psikolojik 

olarak ikiye ayrılır. Aile içinde yaşanan fiziki şiddet darp etme şeklinde ifade edilirken 

psikolojik şiddet sözlü hakaret veya baskı altında tutma ile ifade edilmektedir. Şiddetin her 

türlüsü insana zarar vermekte ve korkutmaktadır. (Ünal, Gülseren. "Aile İçi Şiddet". Aile ve 

Toplum Yıl: 7 Cilt: 2 Sayı: 9 (Ocak-Mart 2005)) 

Aile içi şiddet her toplumda sıkça karşılaşılan bir problem olduğu gibi Arap ülkelerinde ve 

Türkiye’de de sıkça meydana gelen bir olaydır. Ülkelerde meydana gelen aile içi şiddetler 

çeşitli edebi türlerle okuyucaya aktarılmıştır. Bu tür olaylar yaygın olarak romanlarda geçen 

aileler üzerinden ele alınmıştır. Necip Mahfuz’un "Evladu Haratina” adlı eseri ile Orhan 

Pamuk’un "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı eseri de aile odaklı bir eserdir. Romanlarda yer alan 

ailelerde de aile içi şiddete değinilmiştir. Kısacası iki farklı kültüre ait olan romanlarda da aile 

içi şiddet şu ifadelerle işlenmiştir:  

 

—Umayma Edhem' in içine kapandığını anladı böyle zamanlardayken ona yaklaşmamanın 

kendisi için daha iyi olacağını idrak etti. Ona banyo yapması için su dolu bir kap verip temiz 

elbiseler getirdi. Edhem yüzüyle ayaklarını yıkadı, kıyafetlerini değiştirdi, sonra oturdu ve 

ayaklarını uzattı. Umayma ona dikkatle yaklaştı ve onu yatıştırmak için, "Keşke üzerindeki 

ağırlığın bir kısmını ben üstlenebilseydim," dedi. 

Sanki Umayma yarasını kanatmıştı. Edhem, "Kapa çeneni! Tüm bu sıkıntıların ve zorlukların 

tek sebebi sensin!" diyerek sesini yükseltti. 

Umayma ondan ayrıldı, o kadar uzağa gitti ki karanlıkta kayboldu, fakat Edhem hala ona 

bağırıyordu. 

"Bana ahmaklığımı hatırlatıyorsun. Seni tanıdığım güne lanet olsun." 

Umayma'nın karanlıkta ağladığını işitti, fakat bu onu daha da çok sinirlendirdi. "Allah yok 

etsin, ağlama gözyaşların, bedenini saran kötülükten akıyor." 

"Senin dediklerin benim başıma gelenlerden daha çirkin olamaz!" diye bağırdı Umayma. 

"Hiçbir şey işitmek istemiyorum. Defol!" 

Çıkardığı kıyafetleri toparladı ve ona fırlattı. 

"Karnım!" diye inledi Umayma. 

Edhem'in siniri geçmeye başladı, olacaklar için endişeleniyordu. Umayma da onun  bu 

sessizliğinden pişman olduğunu hissetti, acıyla, "Dilediğin buysa, alır başımı giderim," dedi. 

Yerinden  ayağa kalktı ve yürümeye başladı. 

"Sence, arsız bir çocuk gibi davranmanın vakti mi?" diye bağırdı Edhem. Yerinden doğruldu, 

sonra Umayma'ya "Gel buraya. Sil aklından bunları." dedi. (Mahfuz, Evladu Haratina, s.61-

62) 

 

Mahfuz "Evladu Haratina"da yukarıda da belirtildiği gibi aile içi şiddeti Edhem ile Umayma 

karakterleri üzerinden ele almıştır. Evladu Haratina’da görüldüğü üzere Edhem içinde 

bulunduğu durumdan eşi Umayma’yı sorumlu tutmaktadır. Umayma ise Edhem’e üzüntüsünü 

belli ederek onun yanında olduğunu ifade etmek istemiştir. Edhem ilk olarak psikolojik 

şiddete başvurmuş başına gelenlerden dolayı Umayma’yı sert bir dille suçlamıştır. Daha sonra 

elindeki eşyaları Umayma’ya fırlatmış ve Umayma’yı fiziksel şiddete maruz bırakmıştır. Bu 

şiddet karşısında Umayma’nın canının yandığı aktarılmıştır. Daha sonra Edhem’in eşine 
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uyguladığı şiddet karşısında pişmanlığından bahsedilmiş ve uygulanan şiddeti telafi etmek 

istediği ele alınmıştır. 

 

—"Bugün şu Güler Hamm'a gittim. Bir eğlence tertipliyormuş, bizi de çağırıyor." 

Perihan ipliği dişleriyle koparıp başını kaldırdı: "İyi işte, gideriz!" 

"Gider miyiz? Ne yapacağız orada?" 

"Niye? Gider, eğlenirdik!" 

"Hayır, hayır, ne işimiz var bizim orada?" 

"Niye? Hiçbir şey yapmıyoruz! Bari, hiç olmazsa biraz insan yüzü görürüz!" 

"Yok, canım! Hele oradaki insanların yüzü. Hoşlanmıyorum o insanlardan. Şu Sait Nedim 

Bey'den Neydi o akşamki soytarı hali…Acı çeken paşazade, tüccarlığın vicdanına ağır 

geldigini söyleyen maskara. Babası paşaysa babasının dedesi çoban! Sonra o ukala kız 

kardeşi... Çirkin bir şey var onlarda! Gitmeyeceğiz!" 

"Ben gitmek istiyorum ama..." dedi Perihan. Kararlı gözüküyordu. "Eglenceli insanlar... Hep 

evde oturmaktan bıktım!" 

"Eglenceli ha!" diye bağırdı Refik. Sonra Sait Nedim Bey’i taklit etmeye başladı. "Avrupa, ah 

Avrupa!.. Çok rica ederim! Lütfen! Ah, teşekkür ederiz! Ah, Paris! Vah benim babam bir 

paşaydı! Of, yazık oldu bana! " Bunları söylerken eğilip bükülüyor, Sait Bey'de hiç görmediği 

kadınsı hareketlerle hanımların ellerini öpüyormuş gibi havaya öpücükler konduruyordu. 

Birden Perihan sinirli bir kahkaha kopardı. "Bu Sait Bey'den çok sana benziyor," dedi. Bu 

sefer o taklide başladı: "Off, hastayım! Ah, içim sıkılıyor! Vah, yazıhaneye gidemem!.." 

Taklidi bıraktı ve deminki kararlılığıyla ekledi: "Ben oraya gitmek ve eğlenmek istiyorum!" 

Sonra birden yataktaki çoçuğa döndü: "Bunu da uyandırdık işte!" 

Refik," Demek, benim hakkımda düşündüğün bu" diye bağırdı. Bir şey düşünemiyor, 

Perihan'ın demin  yaptığı taklitten başka aklında hiçbir şey canlanmıyordu. "Demek, benim 

hakkımda düşündüğün bu!" 

Perihan, "Ben o eğlenceye gitmek istiyorum!" dedi. 

Refik, Perihan' in bu sözleri inatçılığından, gururunu korumak için söylediğini anladı, ama 

bağırdı:"Zaten şimdiye kadar bütün istediğin de buydu: Eğlence.…. Bir gömleğin düğmesini 

bile dikmiyor, hep eğlence düşünüyorsun!" Perihan'ın etkilenmemiş gözükmeye çalışarak 

çocukla meşgul olduğunu görünce daha çok bağırdı: "Sen kafasız, yüzeysel, zavallı bir 

yaratıksın!" Perihan'ın dönüp kendisine baktığını gördü ve gene bağırdı: "Sığ, aptal ve işe 

yaramaz bir yaratıksın sen, anlıyor musun? Beni hiçbir zaman anlamadın, ne de anlamaya 

çalıştın." 

Perihan bir hastaya bakar gibi endişeyle Refik'e baktı. 

Refik odadan çıktı, kapıyı vurdu. Kapının önünde bir süre içeriden gelecek bir sesi bekleyerek 

durdu, ama hiçbir şey duymadı.Sonra çalışma odasına indi.                                                   

(Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, s.241-242) 

 

Pamuk ise aile içi şiddeti "Cevdet Bey ve Oğulları"nda Refik ve Perihan karakterleri 

üzerinden işlemiştir. Cevdet Bey ve Oğulları’nda Refik’in, karısı Perihan’ın isteğine saygı 

duymadığı ve isteğini bağırarak geri çevirdiği aktarılmıştır. Pamuk, Refik’in Perihan’a sözlü 

olarak “Sen kafasız, yüzeysel, zavallı bir yaratıksın!" ve "Perihan'ın dönüp kendisine baktığını 

gördü ve gene bağırdı: "Sığ, aptal ve işe yaramaz bir yaratıksın sen, anlıyor musun? Beni 

hiçbir zaman anlamadın, ne de anlamaya çalıştın." dediğini aktarmış ve sözlü şiddeti Refik’in 

karısı Perihan için söylediği sözlerle işlemiştir. Refik’in, karısı Perihan’a uyguladığı sözlü 

şiddetten sonra odadan ayrıldığından söz edilmiştir.  

Karşılaştırılan her iki romanda da şiddetin erkek kaynaklı olduğu aktarılmıştır. Evladu 

Haratina’da Edhem’in şiddet sonrası pişmanlığı dile getirilerek eşine uyguladığı şiddeti telafi 
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etmek istediğinden bahsedilirken Cevdet Bey ve Oğulları’nda ise Rıfat’ın sözlü şiddetten 

sonra odadan ayrıldığından bahsedilmiştir. 

Bu bağlamda aile içi şiddet, aile olgusunu barındıran farklı kültürlere ait her iki romanda da 

aile bireylerini oluşturan eşler arasında sözlü veya fiziksel şiddet olarak ele alınmıştır.  

SONUÇ 

Aile içi şiddet her toplumda sıkça karşılaşılan bir problem olduğu gibi Arap ülkelerinde ve 

Türkiye’de de sıkça meydana gelen bir olaydır. Bazı ailelerde anne, baba ve diğer aile 

üyelerinin birbiri ile anlaşamadıkları durumlarda birbirlerine karşı fiziksel veya psikolojik 

şiddet uyguladıkları görülmüştür. Bu aile içinde meydana gelen şiddetin birçok sebebi vardır. 

Ailenin ekonomik yapısı, aileyi oluşturan bireylerin psikolojik sağlığı ve ailenin kültürel 

yapısı aile içi şiddeti etkileyen etmenlerdendir. Ailelerin ekonomik gelir düzeylerinin yeterli 

olmadığı durumlarda ailenin geçim sıkıntısı yaşadığı ve bundan kaynaklı aile içinde 

problemler yaşandığı görülmektedir. Aynı şekilde aile bireylerinde görülen psikolojik 

rahatsızlıklarda aile içinde şiddetin yaşanmasına sebep olmaktadır. Ailenin kültürel yapısında 

ise aile içi şiddetin ailede kadının veya erkeğin baskınlık kurmasından kaynaklandığı 

görülmektedir. Ataerkil toplum yapısında ailede erkeklerin kadınlara göre daha baskın olması 

ve erkeğin ailenin başkanı olması aile içinde yaşanan bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır. 

Arap ve Türk toplum yapısıda ataerkil bir toplum olduğu için bu ülkelerde de aile içi şiddet 

sıkça meydana gelmektedir.  

Arap ve Türk toplumunda meydana gelen aile içi şiddetler çeşitli edebi türlerle okuyucaya 

aktarılmıştır. Bu tür olaylar yaygın olarak romanlarda geçen aileler üzerinden ele alınmıştır. 

Necip Mahfuz’un "Evladu Haratina” adlı eseri ile Orhan Pamuk’un "Cevdet Bey ve Oğulları" 

adlı eseri de aile odaklı bir eserdir. Romanlarda yer alan ailelerde de aile içi şiddete 

değinilmiştir. 

Bu çalışmada, yazarların kısa edebi hayatı, aile içi şiddet kavramı ve Necip Mahfuz’un 

"Evladu Haratina” adlı eseri ile Orhan Pamuk’un "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı eserinde 

geçen aile içi şiddet konusu karşılaştırmalı bir şekilde ele alınmıştır. 
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ÖZET 

Orman gülleri (Rhododendron) bitkiler aleminin, tohumlu bitkiler bölümünün, fundagiller 

(Ericaceae) familyasına ait odunsu, her dem yeşil veya yaprağını döken, çoğunlukla çalı 

halinde bitkilerdir. Rhododendron cinsine ait bitkiler Güney Batı Asya’da, Himaliya’dan 

Tibet, Burma, Çin, Tayland, Filipinler, Yeni Gine, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’de 

yetişmektedir. Kuzey yarım kürenin ılıman ve serin bölgelerinde yaklaşık 600 türü bir o kadar 

da varyete ve formları bulunmaktadır. Bu taksonlardan şimdiye kadar tespit edilebilen 10 

adeti (5 ana tür, 4 melez tür, 1 form) Türkiye’de özellikle Doğu Karadeniz yöresinde doğal 

olarak bulunmakta ve en çok mor çiçekli olanları yetişmektedir. Türkiye’de özellikle 

Karadeniz bölgesinin doğusunda doğal olarak bulunmakta birlikte Rhododendron ponticum ve 

R. luteum, R. caucasicum, R. smirnowii ve R. ungernii türleri bölgede öne çıkmaktadır. Buna 

ilaveten birçok melez ormangülü taksonu tespit edilmiştir. Tıbbi etkileri olan ormangülleri 

Doğu Karadeniz’de deli bal üretiminde kullanılmasının yanı sıra bu türlerin iltihap önleyici 

(antiinflammatory) ve ağrı kesici etkileri (antinociceptive) bulunmaktadır. Bunlardan özellikle 

R. ponticum ve R. luteum türleri bölgede deli bal üretiminde kullanılmaktadır. Deli Bal, 

yenildiğinde boğazda yanma hissi uyandırması ve keskin tadının olması özelliklerinden dolayı 

bölge insanı tarafından diğer ballardan kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. İlkbaharda üretilen 

bal diğer mevsimlere göre daha yüksek konsantrasyonda grayanotoksin içermekte ve 

toksisitesi daha yüksek olmaktadır. Deli bal mide ağrısı, bağırsak bozuntusu, yüksek tansiyon, 

şeker hastalığı rahatsızlıklarına karşı yerel bir halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Bu 

zehirlenmeleri Karadeniz Bölgesinde yetişen R. luteum ve R. ponticum türleriyle ilgili olduğu 

tespit edilmiştir. Grayanotoksin (GT), bir diterpen olup, azotsuz polihidroksile 

siklikhidrokarbonlardan oluşur. Rhododendron cinsine ait türlerin (Ericaceae familyası) 

nektar, polen ve yaprak kısımlarında bu toksin grubu bulunmaktadır. Ülkemizde en yaygın 

karşılaşılan toksik Rhododendronlar; R. ponticum ve R. luteum’dur. Yapılan çalışmalarda 60 

farklı grayanotoksin çeşidi belirlenmiş olup bunlardan I, II, III ve IV izoformları sıklıkla 
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karşılaşılan toksik ajanlardır. Grayanotoksin I, andromedotoksin; grayanotoksin II, 

desasetilanhidromedotoksin; grayanotoksin III ise desasetilandromedotoksin olarak tarif edilir 

Kuzey Karadeniz sahil kıyısı boyunca uzanan dağlarda bulunan bu iki Rhododendron türünün 

çiçekleri grayanotoksin içerdiklerinden dolayı, bu çiçeklerden üretilen ballar zehirli etki 

taşıyabilmektedirler. İçerdiği grayantoksin nedeniyle vücutta toksik etki oluşturabilen deli bal, 

bu türlerin nektarının bal arıları tarafından toplanması ve dehidre edilip, olgunlaşması sonucu 

oluşturulan doğal bir üründür. Rhododendron türlerine ait ekstraktların yüksek miktarda 

fenolik asitler, polifenoller, flavonoidler ve diğer bileşikleri içerdiği araştırmacılar tarafından 

bildirilmiştir. Eczacılıkla ilgili tıbbi ürünlerin eldesinde ya da bitkilerin doğrudan doğadan 

toplanıp çeşitli yöntemlerle tedavi edici özelliklerle kullanılmasındaki en önemli faktör olan 

bu bileşikler aynı cinse ait türlerde ve hatta aynı türün farklı lokasyonlarında bile farklılık 

göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ormangülü, Grayanotoksin, deli bal, geleneksel tıp 

 

ABSTRACT 

Rhododendrons (Rhododendron) are woody, evergreen or deciduous, mostly shrubby plants 

belonging to the plant kingdom, the seed plants division, the heather (Ericaceae) family. 

Plants belonging to the genus Rhododendron are grown in Southwest Asia, from Himalia to 

Tibet, Burma, China, Thailand, Philippines, New Guinea, North America, Europe and 

Türkiye. In the temperate and cool regions of the northern hemisphere, there are about 600 

species and as many varieties and forms. 10 of these taxa that have been identified so far (5 

main species, 4 hybrid species, 1 form) are naturally found in Türkiye, especially in the 

Eastern Black Sea region, and the ones with purple flowers are mostly grown. It is found 

naturally in Türkiye, especially in the east of the Black Sea region, but Rhododendron 

ponticum and R. luteum, R. caucasicum, R. smirnowii and R. ungernii species stand out in the 

region. In addition, many hybrid Rhododendron taxa have been identified. Rhododendrons, 

which have medicinal effects, are used in mad honey production in the Eastern Black Sea 

Region, as well as these species have anti-inflammatory and anti-inflammatory effects. 

Especially R. ponticum and R. luteum species are used in mad honey production in the region. 

Mad Honey can be easily distinguished from other honeys by the people of the region due to 

its burning sensation in the throat when eaten and its sharp taste. Mad honey produced in the 

spring contains a higher concentration of grayanotoxin compared to other seasons and its 

toxicity is higher. Mad honey is used as a local folk remedy against stomachache, intestinal 

upset, high blood pressure and diabetes. It has been determined that these poisonings are 

related to R. luteum and R. ponticum species grown in the Black Sea Region. Grayanotoxin 

(GT) is a diterpene and consists of nitrogen-free polyhydroxylated cyclic hydrocarbons. This 

toxin group is found in the nectar, pollen and leaf parts of the species belonging to the 

Rhododendron genus (Ericaceae family). The most common toxic Rhododendrons in Türkiye 

are; R. ponticum and R. luteum. In the studies, 60 different types of grayanotoxin were 

determined and I, II, III and IV isoforms are frequently encountered toxic agents. 

Grayanotoxin I, andromedotoxin; grayanotoxin II, desacetylanehydromedotoxin; 

grayanotoxin III is described as desacetilandromedotoxin. Since the flowers of these two 

Rhododendron species, found in the mountains along the Northern Black Sea coast, contain 

grayanotoxin, honey produced from these flowers can have a poisonous effect. Mad honey, 

which can have a toxic effect on the body due to the grayantoxin it contains, is a natural 

product created as a result of the collection of nectar of these species by honey bees, 

dehydrated and maturation. It has been reported by researchers that the extracts of 

Rhododendron species contain high amounts of phenolic acids, polyphenols, flavonoids and 

other compounds. These compounds, which are the most important factors in obtaining 

pharmaceutical medicinal products or in the use of plants directly from nature and using them 
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with various methods, show differences in species belonging to the same genus and even in 

different locations of the same species. 

Keywords: Rhododendron, Grayanotoxin, Mad Honey, Traditional Medicine. 

 

INTRODUCTION 

Rhododendrons (Rhododendron) are woody, evergreen or deciduous, mostly shrubby plants 

belonging to the plant kingdom, the seed plants division, the heather (Ericaceae) family. 

Plants belonging to the genus Rhododendron are grown in Southwest Asia, from Himalia to 

Tibet, Burma, China, Thailand, Philippines, New Guinea, North America, Europe and 

Türkiye. In the temperate and cool regions of the northern hemisphere, there are about 600 

species and as many varieties and forms. 10 of these taxa that have been identified so far (5 

main species, 4 hybrid species, 1 form) are naturally found in Türkiye, especially in the 

Eastern Black Sea region, and the ones with purple flowers are mostly grown. It is found 

naturally in Türkiye, especially in the east of the Black Sea region, but Rhododendron 

ponticum and R. luteum, R. caucasicum, R. smirnowii and R. ungernii species (Figure 1.) 

stand out in the region. In addition, many hybrid Rhododendron taxa have been identified. 

Rhododendrons, which have medicinal effects, are used in mad honey production in the 

Eastern Black Sea Region, as well as these species have anti-inflammatory and anti-

inflammatory effects. In Chinese folk medicine. 

 

 
Figure 1. General view of Rhododendron species of Turkey; R. caucasicum (a), R. ungernii 

(b), R. ponticum (c), R. smirnowii (d) and R. luteum (e) 

 

It has been reported by researchers that the extracts of Rhododendron species contain high 

amounts of phenolic acids, polyphenols, flavanods and other compounds (Wong et al., 2002; 

Keller et al., 1970). Bayram, (2021) conducted research on vitamins, minerals, polyphenols 

and amino acids in pollens of Rhododendron ponticum species. Among the phenolics, caffeic 

acid, chlorogenic acid, catechin, epicatechin, gallic acid, myricetin and tyrosol were reported 

as the phenolic compounds with the highest amount. Rhodondendron species are used in the 

treatment of diseases such as rheumatoid arthritis, asthma and acute-chronic bronchitis. In 

Korea, R. brachycarpum is used in traditional medicine for the treatment of hypertension, 

neuralgia and infertility. R. aureum leaves are used in Korea and Russia to treat rheumatoid 

arthritis, diarrhea and vomiting. In Tibet, flowers and leaves of R. anthopogon and R. 

anthopogonoides species have been reported to be used to treat inflammation, general body 

weakness, lung and skin disorders. In Asia, R. tomentosum is used together with other herbs in 

traditional ceremonies and as psychoactive incense. In Nepal, R. anthopogon and R. 

campanulatum flowers are used in the treatment of different types of pain, while R. lepidotum 

is used to purify the blood and also mixed with other plants to combat colds. In Turkish 
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traditional treatment, R. luteum (leaves) and R. ponticum (leaves, stem) are reported to be 

used against edema, common colds, toothache, rheumatic pain, diuretic, fungal foot 

infections, narcotic and diuretic (Orhan et al., 2004; Tasdemir et al., 2005; Alan et. al., 2010; 

Usta et al., 2012; Johnson, 1999). The antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, 

antidiabetic, analgesic, immunomodulatory, hepatoprotective and cytotoxic effects of some 

Rhododendron species have been shown in previous studies (Popescu and Kopp, 2013; Demir 

et al. 2016). Also, leaves of R. caucasicum was used traditionally as psychoactive incense and 

found to be poisonous on fish (Dragendorff, 1898; Ratsch, 1998). Rhododendron honey (also 

named as “mad honey”) is a natural product created by honey bees collecting, dehydrating 

and maturing the nectar of R. ponticum and R. luteum species, which contain high levels of 

grayanotoxin (GTX) (Çeter and Güney, 2011). Rhododendron honey intoxication, also known 

as mad honey poisoning, is common in Türkiye's Black Sea region, where R. luteum and R. 

ponticum are the dominant flora species. This honey is amber-colored and clear-looking, has a 

unique taste, odor and does not crystallize easily. If it is boiled and left for a long time, the 

toxicity effect disappears. Therefore, poisoning occurs with fresh honey. It is a common belief 

among the people that this type of honey will become non-toxic by boiling it with milk and 

removing the foam. (Çalangu, 1995).  Grayanotoxins, which are toxic polyhydroxylated 

diterpenes, are found in poisonous honey made from rhododendron flower nectar. 

Grayanotoxin is a diterpene, nitrogen-free polyhydroxylated consists of cyclic hydrocarbons 

(Lampe, 2009). This group of toxins is seen in the nectar, pollen and leaf parts of some plants 

such as Rhododendron L. (Ericaceae family) (Stevens, 1978).  

 

 
Figure 2. Chemical Structure of Grayanotoxin 

 

Most recently, 60 different grayanotoxin types have been identified, of which I, II, III and IV 

isoforms (Figure 2., Table 1.). are frequently encountered toxic agents (Gunduz et al., 2011). 

Grayanotoxin I, andromedotoxin; grayanotoxin II, desacetylanehydromedotoxin; 

grayanotoxin III is described as desacetilandromedotoxin (Kurtoğlu, 1992). 

 

Table 1. R groups of grayanotoxin isoforms 

 
 

It has been observed that there are few studies on the determination of grayanotoxin content in 

R. ponticum (Lechtenberg et al., 2014; Dierks et al., 2013). In a study by Lechtenberg et al., 

(2014), a GC/MS method was developed for the quantitative analysis of grayanotoxin I in 

plant materials from 17 different Rhododendron species, after trimethylsilyl derivatization of 

analytes. Forskolin standard was preferred as internal standard. For grayanotoxin I isolation, 

results obtained from R. ponticum leaves were preferred as reference. As a result of the study, 
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the highest amount of grayanotoxin I was found in R. catawbiense species, followed by R. 

ponticum and R. degronianum ssp. yakushimanum species followed. 

Dierks et al., (2013) reported that grayanotoxin I derivative was naturally found in high 

amounts in the leaves of R. ponticum. Methanol was preferred as the solvent in the extraction. 

25 µL of Pyridine, 25 µL of TMCS and 250 µL of BSTFA were preferred in the 

derivatization stage, and forskolin was used as internal standard. As a result of the research, 

grayanotoxin I was not detected in R. ferrugineum species, while the highest grayanotoxin 

amounts were found in R. catawbiense and R. ponticum species. Moreover, in a study 

conducted by Gündüz et al., (2007), grayanotoxin was found in most of the honey produced in 

the Black Sea Region and popularly called "mad honey". In addition, researchers reported that 

R. luteum and R. ponticum species are the most common species among Rhododendron 

species in the local flora. Popescu and Kopp, (2013) reported that grayanotoxin I and 

grayanotoxin III derivatives caused the toxic effect in Rhododendron species and were found 

most intensely in the leaves, flowers and nectars of the plant. They also reported that 

grayanotoxin has been detected in R. aureum, R. brachycarpum, R. luteum, R. maximum, R. 

molle, R. ponticum, R. simsii, R. thomsonii species so far. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Rhododendron species, which are used in traditional medicine and are a member of the rich 

world flora, are used in asthma and bronchitis, intestinal gastritis, treatment of colds, 

treatment of skin diseases and inflammation relief, etc. used. The active substances it contains 

are known to have bioactive effects such as antibacterial, antioxidant, antiprotozoal, antiviral, 

anti-inflammatory (Johnson, 1999; Erdemoglu et al., 2003; Orhan et al., 2004; Tasdemir et al., 

2005; Alan et al., 2010; Usta et al., 2012; Popescu and Kopp, 2013). Although these species 

have such rich bioactive properties, they also contain very effective toxins called 

grayanotoxin. Although the toxic effects of these plants are known, their use in various parts 

of the world still continues. Rhodondendron species are used in the treatment of diseases such 

as rheumatoid arthritis, asthma and acute-chronic bronchitis. Rhododendrons, which have 

medicinal properties, are utilized in the production of mad honey in the Eastern Black Sea 

Region, and these species have anti-inflammatory and anti-inflammatory properties. R. 

ponticum and R. luteum species, in particular, are used in the region's mad honey production. 

It has been observed that R. ponticum and R. luteum species contain GTX I and III. It is 

important to investigate grayanotoxin II and IV derivatives in Rhododendron species and to 

reveal their other medicinal effects.  
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ABSTRACT 

Fennel is a robust biennial or perennial, green, aromatic herb, 1-3 m tall, with a characteristic 

anise or licorice odour. It is native to southern Europe and the Mediterranean region. Fennel 

oil is used in cosmetic products, beverages, desserts, sweets, etc. Since ancient times, fennel 

has been used in medicine to treat a number of ailments, including gastroenteritis, indigestion, 

and dyspeptic disorders. In parts of Europe, fennel has been cultivated for human 

consumption for thousands of years. The leaf bases are eaten raw or cooked as a vegetable; 

chopped leaves are used to garnish salads, stews, and soups; the roots are cooked as a 

vegetable. Fennel seed oil is an excellent source of various medicinal properties such as 

carminative, digestive, stomachic, diuretic, antispasmodic, antiseptic, diuretic, expectorant, 

antidiabetic, analgesic, antitoxic, antibacterial, antifungal, antimicrobial, antiseptic, antiviral, 

antioxidant and anticancer. Fennel contains folate, which plays a role in DNA synthesis and 

repair. This helps prevent the formation of cancer cells due to mutations in DNA. Fire blight 

is a major problem in pome fruit production worldwide. The causative bacterium, Erwinia 

amylovora, also infects leaves and can cause stem canker. Chemical control is difficult and 

expensive and sometimes ineffective due to resistance to copper compounds and 

streptomycin. In this study, the antibacterial activity of fennel oil at different dosages against 

the bacterial plant pathogen Erwinia amylovora (Ea) was investigated. The antibacterial 

activities of different dosages (100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250, 1500 ppm) of fennel 

oil were determined by paper disc diffusion method. Different concentrations of fennel oil 

were tested against Ea. The antibacterial activity of fennel oil was compared with that of 

streptomycin (100 ppm). The dose of 1000 ppm of fennel oil had a high antibacterial effect on 

Erwinia amylovora. The result showed that fennel oil had an antibacterial effect against 

Erwinia amylovora, the causative agent of fire blight disease. It was suggested that this 

antibacterial effect was due to the presence of some major constituents such as trans-anethole, 

p-anisaldehyde and other components. The other components include α-pinene, camphene, 

sabinene, β-pinene, myrcene, phellandrene, limonene, eucalyptol, terpinene, linalool, 

camphor, tarragol and cuminaldehyde. 

Keywords: Erwinia amylovora, Antibacterial Activity, Foeniculum vulgare, Fennel Oil, Fire 

Blight 
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REZENE (Foeniculum vulgare Mill.) TOHUM YAĞININ Erwinia amylovora'NIN 

NEDEN OLDUĞU ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞINA KARŞI ANTİBAKTERİYEL 

ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

 

ÖZET 

Rezene, karakteristik bir anason veya meyan kökü kokusuna sahip, 1-3 m boyunda, iki yıllık 

veya çok yıllık, yeşil, aromatik bir bitkidir. Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesine özgüdür. 

Rezene yağı kozmetik ürünlerde, içeceklerde, tatlılarda, şekerlemelerde vb. Avrupa'nın bazı 

bölgelerinde, rezene binlerce yıldır insan tüketimi için yetiştirilmektedir. Yaprak tabanları çiğ 

veya sebze olarak pişirilir; kıyılmış yapraklar salataları, güveçleri ve çorbaları süslemek için 

kullanılır; kökler sebze olarak pişirilir. Rezene tohumu yağı, gaz giderici, sindirim, mide, 

diüretik, antispazmodik, antiseptik, diüretik, balgam söktürücü, antidiyabetik, analjezik, 

antitoksik, antibakteriyel, antifungal, antimikrobiyal, antiseptik, antiviral, antioksidan ve 

antikanser gibi çeşitli tıbbi özelliklerin mükemmel bir kaynağıdır. Rezene, DNA sentezi ve 

onarımında rol oynayan folat içerir. Bu, DNA'daki mutasyonlar nedeniyle kanser hücrelerinin 

oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ateş yanıklığı dünya çapında yumuşak çekirdekli meyve 

üretiminde önemli bir sorundur. Patojen bakteri Erwinia amylovora’ da çiçek, yaprak, 

meyveleri enfekte eder ve gövde kanserine neden olabilir. Hastalığın kimyasal mücadelesi zor 

ve pahalıdır ve bazen bakır bileşikleri ve streptomisin direnci nedeniyle etkisizdir. Bu 

çalışmada, bakteriyel bitki patojeni Erwinia amylovora'ya (Ea) karşı farklı dozlarda rezene 

yağının antibakteriyel aktivitesi araştırılmıştır. Rezene yağının farklı dozlarının (100, 200, 

300, 400, 500, 750, 1000, 1250, 1500 ppm) antibakteriyel aktiviteleri kağıt disk difüzyon 

yöntemi ile belirlenmiştir. Ea'ya karşı farklı konsantrasyonlarda rezene yağı test edilmiştir. 

Rezene yağının antibakteriyel aktivitesi, streptomisin (100 ppm) ile karşılaştırılmıştır. 1000 

ppm dozunda rezene yağı Erwinia amylovora üzerinde yüksek antibakteriyel etki göstermiştir. 

Sonuç, rezene yağının ateş yanıklığı hastalığına neden olan Erwinia amylovora' ya karşı 

antibakteriyel etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu antibakteriyel etkinin, trans-anetol, p-

anisaldehit ve diğer bileşenler gibi bazı ana bileşenlerin varlığından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Diğer bileşenler arasında α-pinen, kamfen, sabinen, β-pinen, mirsen, 

phellandrene, limonen, okaliptol, terpinen, linalool, kafur, tarragol ve cuminaldehit 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Erwinia amylovora, Antibakteriyel aktivite, Foeniculum vulgare, 

Rezene yağı, Ateş Yanıklığı 

 

GİRİŞ 

Ateş Yanıklığı, Dünya’nın birçok yerinde elma ve armutun önemli bir bakteriyel hastalığıdır 

(Beer, 1990). Patojen Erwinia amylovora’dır. Ateş Yanıklığının belirtileri çiçek, meyve, 

sürgün ve dallar dahil olmak üzere tüm toprak üstü dokularda ve alt gövdede aşı bölgesine 

yakın anaçta görülebilir. Genel olarak, Ateş yanıklığı simptomlarının tanınması kolaydır ve 

diğer hastalıklardan ayırt edilebilir. İlkbaharda, ağaçlar aktif büyümeye başlar başlamaz dal ve 

gövde kanseri belirtileri ortaya çıkabilir. Dal ve gövde üzerindeki kanserlerden sızan sulu, 

açık ten rengi bir bakteriyel sızıntı olan ooze görülür. Erwinia amylovora, Enterobacteriacae 

ailesinin bir üyesi olup hücreleri gram negatiftir, çubuk şeklindedir, boyutları 0,5-1,0 x 3,0 

mm'dir ve her tarafı peritrik kamçılıdır (van der Zwet ve Beer, 1995, van der Zwet ve ark., 

2012). Ateş Yanıklığı için etkili tek bir mücadele yöntemi yeterli olmamaktadır. Ateş 

yanıklığının etkili yönetimi çok yönlüdür ve büyük ölçüde önleyicidir. Yetiştiriciler, hastalığı 

kontrol altında tutmak için sanitasyon, kültürel uygulamalar ve kimyasal veya biyolojik ajan 

spreylerinin bir kombinasyonunu kullanmalıdır. Kimyasal mücadelede, bakırlı bileşikler 
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etkilidir, ancak uygulamaların kullanımı genellikle çiçeklenme öncesi dönemle sınırlıdır 

çünkü çözeltideki bakır iyonları genç meyveler için fitotoksik olabilir.  Bazı üretim 

alanlarında bakteriler Streptomisin antibiyotiğine dirençli hale geldiğinden dolayı bu 

kimyasalın kullanımı sınırlandırılmıştır. Hastalığın kimyasal mücadelesi bu yüzden zor ve 

pahalıdır ve bazen bakır bileşikleri ve streptomisin direnci nedeniyle de kullanılan kimyasallar 

etkisiz olabilmektedir. Patojen bakterinin antibiyotiklere direnç geliştirmesi, hedef dışı 

canlılara olan negatif etkileri, doğal dengeyi bozması ve çevreyi kirletmesi gibi nedenlerle 

birçok ülkede antibiyotiklerin kullanımı yasaklanmıştır (Iacobellis ve ark., 2005; Kokoskova 

ve Pavela, 2007). Bu nedenlerle Ateş Yanıklığı hastalığının mücadelesinde yeni, çevreye dost 

ve insan sağlığı açısından risk teşkil edecek bir özelliğe sahip olmayan yeni alternatif 

mücadele yöntemlerinin araştırılması zorunludur. Bu yöntemlerden birisi de doğal 

antimikrobiyal etkinliğe sahip olarak nitelendirilen, tıbbi ve aromatik bitki ekstraktları ve 

uçucu yağların kullanımıdır. Eterik yağlar uzun yıllardan beri doğal mikrobiyal ajanlar olarak 

kullanılmaktadır (Park ve ark., 2007). Bitki uçucu yağlarının antiseptik özellikleri 

bulunduğundan insanlar tarafından da uzun yıllar sağlık alanında kullanıma sahip olmuştur 

(Dorman ve 2000). Rezene yağı da bu yağlardan birisi olup tıpta antibakteriyel, antifungal, 

antikanser, antiflamatuar, antiülser, antioksidan, antiviral özellikleri nedeniyle öneme sahiptir 

(Arshad ve ark., 2014). 

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae (Umbelliferaceae) familyasına ait iki yıllık tıbbi ve 

aromatik bir bitkidir. Rezene, sarı çiçekleri ve tüylü yaprakları olan dayanıklı ve genellikle 

Akdeniz kıyılarına özgü bir bitkidir. F. vulgare, uçucu yağıyla ünlüdür. F. vulgare'nin uçucu 

yağından kaynaklanan karakteristik anason kokusu, onu unlu mamuller, et ve balık yemekleri, 

dondurma ve alkollü içeceklerde mükemmel bir tatlandırıcı madde yapar. 

 Bu çalışmada, bakteriyel bitki patojeni Erwinia amylovora'ya (Ea) karşı farklı dozlarda 

rezene yağının antibakteriyel aktivitesi araştırılmıştır. Özellikle hastalıkla mücadelede 

kullanılan bakırlı bileşiklere alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen bu 

antibakteriyel bileşiklerin entegre mücadelenin bir parçası olarak kullanımı önemli olacaktır.  

MATERYAL VE METOT 

Rezene yağı, F. vulgare tohumlarından elde edilmiştir. Beş kg rezene tohumları, 5 L distile su 

ile Clevenger cihazına konulmuştur. 6 saat 2 kez petrol eteri ve ekstraktı, sudan ayrılmış ve 

ekstrakte edilen petrol eteri, 45°C'lik bir döner buharlaştırıcı ile damıtılmıştır. Eterik yağ, 

Basım ve Basım (2004) tarafından tarif edildiği gibi Clevenger aparatı kullanılarak buhar 

distilasyonu ile rezene yağının elde edilmesinde kullanılmıştır. Elde edilen rezene yağı koyu 

renkli şişelerde buzdolabında saklanmıştır. Erwinia amylovora, -86°C'de %30 gliserol içeren 

Nutrient Broth besiyerinde (NB) saklanan stok kültürden, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 

Türkiye Bitki Koruma Bölümü kültür koleksiyonundan sağlanmıştır. Bakteriyel patojen, 

Nutrient Agar (NA) üzerinde geliştirilmiştir. Bakterilerin stok kültürleri, bir çalkalayıcıda 26-

27
0
C'de Nutrient Broth (Acumedia Manufacturers, Inc., Maryland, ABD) ortamı içinde 24 

saat geliştirilmiştir. Nutrient Broth'ta gelişen bakteriler seri dilüsyon yöntemi kullanılarak 

hücre konsantrasyonu 10
8 

cfu/ml (OD600=0.3) olarak ayarlanmıştır. Rezene yağının 

antibakteriyel aktivitesi, kağıt disk difüzyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Sterilize 

edilmiş filtre kağıdı diskleri (5 mm), Tween 80 ile hazırlanan 40 ul 100, 200, 300, 400, 500, 

750, 1000, 1250, 1500 ppm konsantrasyonlarında rezene yağı ile ıslatılmıştır. Rezene uçucu 

yağının antibakteriyel etkisi Streptomisin (100 ppm) antibiyotiği ile karşılaştırılmıştır. Kontrol 

olarak steril distile su kullanılmıştır. Islatılan diskler 100 µl bakteri süspansiyonu eklenmiş 

Nutrient Agar içeren plakların ortasına yerleştirilmiş ve 27°C'de 48 saat inkübe edilmiştir 

(Basım ve Basım, 2003). Kağıt diskin etrafındaki inhibisyon bölgeleri ölçülmüştür. Tüm 

testler üç tekerrür olarak yapılmıştır. 
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BULGULAR 

 

Tablo 1. Rezene yağının farklı dozlarının Erwinia amylovora’ya karşı oluşan engelleme zonu 

(mm) (*Rakamlar 3 tekerrürün ortalamasıdır.) 

 

      

UYGULAMALAR 

            

DOZLAR 

(ppm) 

 

ENGELLEME 

ZONU (mm)* 

Rezene yağı 100 11 

Rezene yağı 200 15 

Rezene yağı 300 17 

Rezene yağı 400 22 

Rezene yağı 500 26 

Rezene yağı 750 29 

Rezene yağı 1000 31 

Rezene yağı 1250 31 

Rezene yağı 1500 31 

Streptomycin  100 33 

Kontrol (Su) - 0 

 

1000 ppm rezene yağı dozu, Ateş Yanıklığı hastalığı etmeni Erwinia amylovora üzerinde 

etkili doz olarak bulunmuştur. (Tablo 1). Rezene yağının etkinliği, Streptomycin (100 ppm) 

ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, rezene yağının E. amylovora üzerinde antibakteriyel etkiye 

sahip olduğunu göstermiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Rezene yağının, Ateş Yanıklığı hastalığı etmeni olan Erwinia amylovora üzerinde 

antibakteriyel etkilere sahip olduğu bulunmuştur. 1000 mg/ml rezene esansiyel yağı dozunun, 

E. amylovora üzerinde etkili doz olduğu tespit edilmiştir (Tablo1). 

Sonuçlar, rezene yağının Ateş Yanıklığı hastalığına neden olan Erwinia amylovora' ya karşı 

antibakteriyel etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu antibakteriyel etkinin, trans-anetol 

(%54,8), p-anisaldehit ve diğer bileşenler gibi bazı ana bileşenlerin varlığından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Diğer bileşenler arasında α-pinen Beta-caryophyllene, kamfen, sabinen, β-

pinen, mirsen, phellandrene, limonen, okaliptol, terpinen, linalool, kafur, tarragol ve 

cuminaldehit gibi maddeler de yer almaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen çeşitli 

ekstraktlar ve bunların uçucu yağları doğal olarak bitki bakteriyel hastalıklarının kontrolünde 

entegre bir mücadelenin parçası olarak kullanılması,yararlı olacaktır. Rezene gibi uçucu 

yağların etken maddeleri tarımda yeni kimyasalların ortaya çıkışına katkı sağlayabilecektir.  
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ABSTRACT 
The development of innovative technologies leads to the transformation of company strategies 

and the introduction of more modern approaches in practical activities. Thanks to innovations, 

companies get the opportunity to optimize various internal and external processes, which 

allows them to gain competitive advantages over other market participants. In the conditions 

of digitization, the vast majority of companies actively use the Internet and other digital 

channels to promote their products, establish communications with the target audience, and 

create a positive image on the market. Thanks to the use of various digital marketing channels, 

it is possible to establish long-term communications with users and maximize economic 

results. The development of an effective marketing strategy involves the use of scientific 

approaches that include a comprehensive analysis of available information. Thanks to the use 

of modern methods of collecting and accumulating information on specialized servers, it is 

possible to accumulate large data sets, which are used as a valuable resource for making 

effective management decisions. The evolution of big data processing methods has led to the 

emergence of such a direction as Data Science, along with this, in modern conditions special 

attention is paid to the use of artificial intelligence approaches. The specified approach 

involves the use of specialized data processing algorithms and the formation of appropriate 

solutions based on them that meet the conditions of optimality according to the existing 

system of restrictions. 

The use of artificial intelligence in the field of digital marketing allows companies to 

significantly increase the efficiency of interaction with users by identifying the optimal ways 

and tools for product promotion on the Internet. The prerequisite for the use of artificial 

intelligence in marketing is the information left on the Internet by users in the form of a 

digital footprint. The accumulation of large data sets makes it possible to identify various 

patterns of consumer behavior when purchasing various goods and services. It should be 

noted that thanks to modern technologies, it is possible to accumulate information about 

various socio-economic, demographic and psychological characteristics of consumers, which 

are subsequently used to build various models within the framework of artificial intelligence. 

Thanks to the implementation of artificial intelligence algorithms, it is possible to form 

demand among different groups of consumers for the corresponding groups of goods. By 

identifying consumers and anticipating their needs, artificial intelligence acts as an effective 

tool for the formation of specialized offers in the form of advertising messages, relevant 

content and other tools of influence. In the process of the influence of artificial intelligence on 

users, many customers have a perception of a personalized approach from brands. 

Keywords: Big Data, Internet, Communications, Demand, Consumers, Digital Marketing, 

Artificial Intelligence 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 348



 

  

 

INTRODUCTION 

The active integration of companies and users into the digital environment leads to the 

transformation of business strategies and the introduction of innovative approaches in the 

process of ensuring high competitive positions of companies. To achieve competitive 

advantages compared to other market participants, companies implement various approaches 

to the use of innovative technologies. The use of advanced digital marketing tools, which 

allow identifying potential users on relevant resources on the Internet and establishing long-

term communications with representatives of the target audience, has gained significant 

popularity in modern conditions. To achieve the objectives, it is advisable to use modern 

approaches in the field of Data Science, which make it possible to identify existing 

relationships based on structured, semi-structured and unstructured information, which allows 

using the obtained results for the development of effective management solutions. There are 

opportunities to use various algorithms that allow, on the basis of the data used, to classify 

users according to certain socio-economic characteristics, to obtain predictive values for 

performance indicators based on a system of factor indicators, to identify associative rules for 

certain elements [1]. 

The process of interaction between companies and consumers involves the satisfaction of 

existing needs in accordance with the capabilities of manufacturers and the expectations of the 

target audience. Along with identifying the needs of different categories of users, companies 

also form demand for relevant goods and services based on relevant factors. The use of 

appropriate mathematical approaches with a high level of probability makes it possible to 

predict the behavior of consumers and accordingly form the demand for certain categories of 

products. Accordingly, thanks to the use of approaches in the field of artificial intelligence, 

companies get the opportunity to influence different groups of users and stimulate interest in 

certain products [2]. 

MATERIALS AND METHODS 

Scientists have been dealing with issues of implementing artificial intelligence based on 

mathematical approaches since the 1950s. However, the implementation of powerful 

mathematical algorithms became possible only in the 21st century thanks to the intensive 

development of specialized equipment, the creation of such programming languages as 

Python and R, as well as specialized software. Artificial intelligence has become widespread 

in modern conditions not only due to the active development of computer equipment, but also 

powerful and affordable server technologies for accumulating information and implementing 

relevant mathematical algorithms [3]. The potential of the mentioned approach was evaluated 

in various types of activities and found a practical reflection in improving the functioning of 

many companies. Including artificial intelligence is used in the process of improving the 

marketing strategies of companies in the digital environment. Thanks to the appropriate 

algorithms, companies got the opportunity to move to a qualitatively new level of interaction 

with the target audience. Artificial intelligence is used by companies not only to optimize 

their own processes, but also to create and provide modern products to customers. In the 

conditions of digitization, clients are oriented towards the use of innovative goods and 

services, which are constantly developing and acquiring new characteristics. Thanks to 

artificial intelligence, it is possible to develop innovative products and services, which allows 

companies to meet consumer expectations and form a positive image on the market. Ensuring 

customer orientation thanks to the integration of innovative technologies into business 

processes allows companies to maintain a high level of the target audience loyalty in the long 

term and influence the formation of demand for certain products [4]. 

Artificial intelligence technology is very flexible and allows companies to develop and 

implement various approaches to process optimization thanks to selected mathematical 
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algorithms. Among the main directions of using artificial intelligence in the process of 

implementing marketing strategies that influence consumer behavior, it is necessary to pay 

attention to the following approaches: 

1. Testing various marketing strategies. In the process of forming marketing strategies in the 

digital environment, there are various approaches to influencing users. However, certain 

approaches are less effective than others, requiring companies to identify optimal options. 

Considering the need of the market in the conditions of competition to create complex 

strategies, it is not possible to identify the best option without the use of mathematical 

algorithms. Artificial intelligence on the basis of large data arrays in a short period of time 

simulates various options for interaction with the target audience and recommends the optimal 

option, which is advisable to implement in specific space-time conditions. Provided that 

scientifically based approaches are used, the obtained variant of simulating the interaction 

between the company and consumers with a high level of probability will allow to achieve 

effective results. 

Interaction with users at all stages of the purchase makes it possible to track the customer's 

mood and changes in behavior. Thanks to the presence of comprehensive information about 

the client, the brand gets the opportunity to influence the user's behavior in order to ensure the 

highest possible level of satisfaction and obtain an economically feasible level of conversion 

[5]. 

2. Detection of abnormal phenomena. In the process of interaction with a large number of 

users, it is not always possible to identify potential problems that will lead to a decrease in 

profits or other negative consequences in future periods of time. Thanks to the use of 

algorithms within the framework of artificial intelligence, it is possible to establish abnormal 

phenomena in the behavior of users and identify the causes of non-standard actions among 

certain representatives of the target audience. The management has the opportunity to 

influence the causes in the internal environment directly by changing the behavior of service 

personnel accordingly in order to increase the level of customer satisfaction. In many cases, it 

is not possible to influence the factors of the external environment, but the company has the 

opportunity to adapt to the situation in the functioning market in a certain way [6]. 

Artificial intelligence allows the company, based on the identification of anomalies, to ensure 

a high level of protection of users' personal data. A significant number of companies in the 

process of interaction with users in the digital environment accumulate personal data of 

customers, including information about payment cards used to facilitate payment for goods 

and services through the use of Internet banking tools. Artificial intelligence allows with a 

high level of probability to determine fraudulent actions with the client's personal data and 

payment means and prevent the implementation of criminal intentions. Accordingly, the 

construction of an effective cyber security system allows to increase the level of customer 

loyalty to the company and contributes to the growth of demand for the brand's products [7]. 

3. Creating personalized offers. In today's conditions, recommendation systems, which allow 

companies to increase the level of product sales, have become widely distributed. Thanks to 

the availability of large sets of information on user behavior, artificial intelligence algorithms 

can with a high level of probability classify new customers and identify their need for certain 

goods or services. If the company has a large number of goods and services, it is necessary to 

provide the user with information about relevant products that are likely to be of interest to a 

particular visitor. 

Artificial intelligence not only allows companies to select the best products for a specific 

client, but also creates the prerequisites for increasing the loyalty of each consumer. Having 

received offers in accordance with his own expectations and wishes, the user begins to realize 

the personalized attitude of the company to his own personality. Thanks to the company's 
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implementation of an individual approach policy to each client, it manages to attract a 

significant share of potential users [8]. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

Digitization processes and the development of the market of innovative information 

technologies lead to the gradual transformation of artificial intelligence. Thanks to the 

emergence of new algorithms based on more powerful computer equipment, in the near future 

artificial intelligence will increase efficiency, which will be implemented in various business 

processes. At a certain stage of development, artificial intelligence will approach the 

capabilities of decision-making and behavior in accordance with human capabilities. The 

implementation of non-standard decision-making models will be the basis for performing 

creative tasks thanks to the use of flexible simulation models. The obtained results with a high 

level of probability will allow the implementation of effective marketing strategies on a 

qualitatively new basis and will ensure the formation of demand for the company's products. 

The approach of artificial intelligence to human thinking and behavior will allow to bring 

communications between algorithms and consumers to the level of equality and contribute to 

the growth of a positive attitude of the target audience towards the specified technology. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, uyuşturucu madde bağımlılığı ve bağımlılığın bireyin eğitim yaşamı ve çalışma 

yaşamı üzerindeki etkilerine odaklanılmaktadır. Uyuşturucu bağımlılığının sosyolojik olarak 

ele alındığı çalışmada, öncelikle uyuşturucu madde kavramı ve madde bağımlılığı kavramları 

açıklanacaktır. Ardından bağımlılıkta temel kavramlar olan entoksikasyon zehirlenme), 

tolerans, çapraz tolerans, kötüye kullanım, kesilme ve yoksunluk kavramları hakkında bilgi 

verilecektir. Problemli madde kullanım örüntüsünü ifade eden madde kullanım bozukluğunun, 

kendi içerisinde bazı ölçütleri bulunmaktadır. Bu ölçütlerin görüldüğü durumlarda bireyin 

klinik olarak madde bağımlısı olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu ölçütler, madde kullanım 

bozukluğu hakkında bilgi vermektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili temel 

kavramlar ve sınıflandırmalar, konunun sosyolojik olarak analizinde temel oluşturmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, madde kullanım bozukluğunda etkili olan faktörler olan 

kalıtsal faktörler, sosyokültürel faktörler, kişilik faktörü, psikolojik faktörler ve diğer 

faktörlerin etkisi bir saha çalışmasıyla ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Kilis ili merkezinde 

gerçekleştirilen saha çalışmasında, araştırma yöntemi olarak katılımcıların duygu, düşünce, 

algı, tutum, davranış ve hikâyelerine odaklanma imkânı sağlayan nitel araştırma yöntemi 

tercih edilmiştir. Araştırmanın veri toplama tekniği olarak, derinlemesine görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Böylece katılımcıların fikir, eylem ve deneyimlerine bizzat onların dillinden 

dinleme ve anlamlandırma fırsatı elde edilmiştir. Konunun hassasiyeti ve mahremiyeti gereği 

katılımcı bulma zorluğu ise, kartopu örnekleme tekniği ile aşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmacının ilk katılımcıların güvenini kazanmasıyla birlikte, ilk katılımcılar kendi sosyal 

ağları aracılığıyla araştırma örneklemine dâhil edilecek diğer katılımcıların bulunmasında 

etkili olmuşlardır. Böylece sosyo-demografik özellikleri farklılık gösteren sekiz katılımcı, 

araştırma örneklemini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında, yüz yüze görüşmeler esnasında 

katılımcılara, madde kullanımına başlama yaşları, nedenleri ve süreci sorulmuştur. Genel 

olarak, katılımcıların, ergenliğe girişe tekabül eden lise çağlarında, arkadaş çevrelerinde 

maddeyle tanıştıkları ve merak faktörüyle kendini sosyal gruba ispat etme çabasının madde 

bağımlılığının başlangıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sigara ve özellikle uyuşturucu 

madde bağımlılığının bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden katılımcıları etkilediği ve 

katılımcıların bu etkilenme durumundan haberdar oldukları bilgisine ulaşılmıştır. Ancak 

katılımcıların maddenin kendilerine verdiği bu çok boyutlu zarardan aynı oranda rahatsız 

olmadıkları da bir diğer araştırma bulgusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Madde 

bağımlılığının bireyin gündelik yaşamını da etkilediği aşikârdır. Bu doğrultuda, saha 

çalışması kapsamında katılımcılara, madde bağımlılığının eğitim yaşamlarına ve çalışma 

yaşamlarına etkisi de sorulmuştur. Eğitim yaşamlarına olumsuz etkilerinden dolayı madde 

kullanımıyla birlikte okulda devamsızlıklarının arttığı ve okul terklerinin yaşandığı ortaya 

çıkarılmıştır. Eğitim yaşamlarındaki bu olumsuz durum ilerleyen yıllarda kalifiye iş bulma 

ihtimallerini oldukça düşürmüş ve katılımcıların düşük ücretli, düşük vasıflı ve genellikle aile 

işlerinde çalıştıkları tespit edilmiştir. Diğer önemli bir araştırma bulgusu da, çalışma 
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yaşamlarında da madde bağımlılığı nedeniyle zorluklar yaşamaları ve tam anlamıyla iş verimi 

ve doyumu elde edememeleridir.                    

Anahtar Kelimeler: Madde kullanım bozukluğu, madde bağımlılığı, eğitim yaşamı, çalışma 

yaşamı. 

 

ABSTRACT 

This study focuses on drug addiction and the effects of addiction on an individual's 

educational and professional life. In the study, in which drug addiction is discussed from a 

sociological perspective, the concepts of substance and substance addiction will be visited. 

Then, details on the basic concepts of addiction, intoxication, tolerance, cross-tolerance, 

abuse, discontinuation and withdrawal will be explored. Substance use disorder, which 

expresses a problematic pattern of substance use, has some criteria within itself. In cases 

where these criteria are observed, it is understood that the individual is clinically addicted to 

substance. These criteria provide information about substance use disorder. Basic concepts 

and classifications related to drug addiction form the basis of sociological analysis of the 

subject. In the second part of the study, the effects of hereditary factors, sociocultural factors, 

personality factor, psychological factors and other factors that are effective in substance use 

disorder will be tried to be revealed through a field study. Qualitative research method, which 

provides the opportunity to focus on the emotions, thoughts, perceptions, attitudes, behaviors 

and stories of the participants, was preferred as the research method in the field study carried 

out in Kilis city center. In-depth interview technique was used as the data collection technique 

of the research. Thus, the opportunity to listen and make sense of the ideas, actions and 

experiences of the participants in their own manners of speaking was obtained. Due to the 

sensitivity and privacy of the subject, the difficulty of finding participants was tried to be 

overcome using the snowball sampling technique. As the researcher gained the trust of the 

first few participants, the first few participants were instrumental in finding other participants 

to be included in the research sample through their own social networks. Thus, eight 

participants with different socio-demographic characteristics constituted the research sample. 

Within the scope of the research, during the face-to-face interviews, the participants were 

asked about the age, reasons and process of starting substance use. In general, it was 

concluded that the participants were introduced to the substance through their friends during 

the high school year, which correspond to the onset of adolescence, and the effort to prove 

themselves to the social group, along with the effect of the curiosity factor, was the beginning 

of substance addiction. In addition, it was found out that smoking, and especially drug 

addiction, affect the participants physically, mentally, spiritually and socially and that the 

participants were aware of this effect. However, it is another research finding that the 

participants are not equally disturbed by this multidimensional harm caused by the substance. 

It is obvious that substance addiction also affects the daily life of the individual. In this 

direction, the effects of substance addiction on their educational and professional lives were 

also asked to the participants within the scope of the field study. It has been revealed that 

absenteeism at school and dropouts have increased with substance use due to its negative 

effects on their education life. This unfavorable situation in their education life has greatly 

reduced their chances of finding a qualified job in the following years, and it has been 

determined that the participants worked at low-paid, low-skilled and generally in family 

businesses. Another important research finding is that they experience difficulties in their 

professional life due to substance abuse and cannot achieve full work efficiency and 

satisfaction. 

Keywords: Substance use disorder, substance addiction, education life, professional life. 
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GİRİŞ 

Biyolojik, mental ve duygusal olarak bireye zarar verdiği halde bireyin kullanımına devam 

ettiği hatta zamanla dozajını arttırdığı zararlı maddelere bağımlılık yapan uyuşturucu 

maddeler adı verilmektedir. Satışı ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde yasak olmasına 

karşın çok çeşitli türleri bulunan uyuşturucu maddeleri kullanan bireyler bulunmakta ve çoğu 

durumda bu maddeler can almaktadır. Bağımlı bireyleri, ailelerini ve sevdiklerini çaresiz 

bırakan bu maddeleri bırakmanın zorluğu göz önünde bulundurulduğunda tek bir sefer bile 

kullanılmaması gerekmektedir. Bu çalışmada madde bağımlılığı kavramı açıklandıktan sonra 

bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ele alınacaktır. Ardından bağımlılığın ortaya çıkmasında 

etkili olan faktörler incelenecektir. Litaratürde kalıtsal, sosyokültürel, kişilik, psikolojik ve 

diğer faktörler olarak yer alan bağımlılığın arka planındaki faktörler açıklanacaktır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, uyuşturucu madde bağımlıları ile gerçekleştirilen saha 

çalışmasında dair bilgi ve bulgulara yer verilecektir. Araştırma mekânı olarak seçilen Kilis’te 

uyuşturucu kullanımına devam eden genç bireylerle gerçekleştirilen saha çalışması 

neticesinde araştırma örnekleminin uyuşturucu madde kullanımına başlama yaşı, süreci ve 

nedenleri ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca uyuşturucu madde bağımlılarıyla yapılan derinlemesine 

yüz yüze görüşmeler sonucunda bağımlılığın kişilerin aile, eğitim ve çalışma yaşamında etkisi 

bağımlı bireylerin ifadeleriyle aydınlatılmaya çalışılacaktır.     

1. MADDE BAĞIMLILIĞI 

Bağımlılık, anlam bakımından oldukça geniştir. Genel olarak bağımlılık herhangi bir şeye 

karşı hissedilen karşı konulması güç bir biçimde isteme ya da bir başka şeyin hâkimiyeti 

altına girme şeklinde tanımlanabilir. Bağımlılığa yüklenebilecek niteliklerden hareket 

edilecek olursa;  

*Bağımlılıkta, herhangi bir şeye duygusal, psikolojik ve fizyolojik olarak çok güçlü bir 

bağlanmadan söz edilmektedir.  

*Bağımlılıkta potansiyel ve gerçek zararlarına rağmen zorlayıcı bir şekilde o şeye bağlanma 

olmaktadır.  

*Bağımlılıkta davranış kontrol edilemez bir şekilde tekrarlanmaktadır.  

Bu nitelemelerden çıkaracağımız ilk sonuç bağımlılığın öncelikle bireysel, daha sonra da 

sosyal ve ahlaki bir problem olduğudur. Madde bağımlılığı ise; maddenin kötüye kullanılması 

sonucunda bağımlılığa neden olabilecek, çeşitli şekillerde kullanılabilen ve kullanan kişinin 

nöron sistemlerinde değişikliğe sebebiyet veren kimyasal maddelerin tümü şeklinde 

tanımlanmaktadır (Gökalp, 2017). 

Bağımlılık, bir maddenin kullanımı ve kullanılan maddenin vücutta uzun süre kalmasına izin 

verilmesi sonucunda, kullanılan maddenin ölçüsünün artması, bu maddenin kişinin hayatında 

ciddi sıkıntılar yaratmasına rağmen kullanımına devam edilmesi ve madde kullanımı 

azaltıldığında ya da kullanıma son verildiğinde de kişinin vücudunda ve yaşamında ciddi 

sıkıntıların ortaya çıkması şeklinde tanımlanabilir (Uğurlu ve Şengül, 2012). 

Kişilerin duygu, davranış ve düşüncelerinde, negatif anlamda değişikliklere sebep olan; tıpta 

ağrı kesici özelliği nedeniyle kullanılan ama daha ilk kullanımda bile bağımlılık oluşturabilen; 

bireyin metabolizmasını devre dışı bırakan: İnsanlarda ciddi kayıplara neden olan, uyarıcı 

özelliği olan üretilmesinin, kullanılmasının ve satılmasının yasak olduğu doğal ve yapay 

maddelere “uyuşturucu ya da uyarıcı madde” denir. Kişilerin bu maddeleri kullanıldıklarında 

onların sinir sistemlerine nüfuz edip psikolojik, fiziksel ve akli melekelerinin bozulmasına 

sebebiyet veren, sosyal çevresinde, kendi içerisinde maddi ve manevi sorunlara neden olan, 

alışkanlığa ve bağımlılığa sebebiyet veren, yasalarca bulundurmak, kullanmak ve satışının 

dahi yasaklandığı bu maddeler; bağımlılık yapan maddeler olarak tanımlanmış ama zamanla 

bu maddelere, alınmasının, satılmasının ve bulundurulmasının yasal olduğu maddelerle 
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birtakım uyarıcı özelliği olan kimyasallar da eklenerek, bu sayede bağımlılık yapan 

maddelerin sınıfı ve kapsam alanı daha da büyümüştür (Özmen, 2009). 

Uyuşturucu maddeler, kişinin kullanımı neticesinde psikolojik olarak, davranışsal olarak ve 

fiziksel anlamda farklılıklara ve bağımlılığa neden olan kimyasal maddelerdir. Yabancı 

dildeki kaynaklarda ilk başlarda “drug” olarak adlandırılan uyuşturucu maddeler “drug”un 

kelime anlamı olarak aynı zamanda ilaç anlamına da gelmesi karışıklıklara neden olmuşsa da 

sonrasında uyuşturucu etkisi olan maddeler için “substance” kelimesi kullanılarak bu 

karışıklık ortadan kalkmıştır. Alkol ve sigara uyuşturucu etkisi olan maddeler arasında yer 

almaktadır. İnsanlar sigarayı uyuşturucu maddeler arasında görmemektedirler. Ancak sigara 

da bağımlılık oluşturması sebebiyle uyuşturucu maddeler sınıfında bulunmaktadır. 

Uyuşturucu maddeler; hem doğada kendiliğinden var olan hem de yapay olarak elde edilen 

ayrıca da kanunen sakıncası olan ve sakıncası olmayan şekilde bulunmaktadırlar. Bu 

maddelerin bazıları doğal iken, bazıları da birtakım kimyasallarla birlikte yapılırken, kimi 

uyuşturucu maddeler de tamamen laboratuvar ortamında yapılmaktadır. Uyuşturucu 

maddeler, yalnızca kullanan kişi için değil aynı zamanda toplumsal açıdan da tehlike arz 

etmektedir. Uyuşturucu maddelerin zehirli bir yanının olması, onların keyif veren ve kullanan 

kişide bir tür bağımlılık yaratmasına engel olmamaktadır (Yılmaz, 1999). 

 Diğer ülke kaynaklarında “bağımlılık” kelimesi, fiziksel bağımlılık ile psikolojik bağımlılık 

şeklinde ele alınmıştır. Fiziksel bağımlılık; kullanılan maddenin vücuttaki etkisinin 

azalmasıyla meydana gelen kullanılan maddeye karşı bir tür açlık ile açıklanırken, beyin 

fonksiyonlarında oluşan farklılıklar şeklinde tanımlanırken, psikolojik olarak 

düşünüldüğündeyse ise mevcut olan bir takım davranış da içermektedir. Madde bağımlılığının 

göze çarpan en belirgin durumu da kişide yarattığı maddi ve manevi zarara rağmen 

kullanımının sürekliliğini ortaya koyan fiziksel, psikolojik ve zihinsel semptomların meydana 

gelmesidir (Ögel, 1997). 

2. BAĞIMLILIKTA TEMEL KAVRAMLAR 

Bağımlılıkla ilgili en sık kullanılan temel kavramlar; entoksikasyon (zehirlenme), tolerans, 

çapraz tolerans, maddenin kötüye kullanımı, kesilme ve yoksunluktur. Kavramlardan ilki olan 

entoksikasyon (zehirlenme); kişileri zehirleyen alkol ve uyuşturucu maddelerin, madde türüne, 

dozajına ve maddenin kullanım süresine bağlı olarak bireyin vücuduna girdikten sonra, 

bireyin nöron sistemi ve beyninin fizyolojisi üzerindeki etkisiyle ortaya çıkan durum olarak 

değerlendirilmektedir. Bu süreçte birey çeşitli davranış bozuklukları sergilemekte, bireyde 

psikolojik farklılıklar meydana gelmekte, birey kendine ve çevresindeki insanlara zarar 

verebilme potansiyeli taşımaktadır. Uyuşturucu maddenin dozajı arttıkça zehirlenme de ivme 

kazanmakta ve sonuç olarak ölüme sebebiyet verebilecek düzeye ulaşabilmektedir. 

Bağımlılıkla ilgili diğer kavram olan tolerans; bağımlı olan kişinin, madde kullanımına 

alışkanlık gösterip bir süre sonra daha fazlasını istemeye başlaması yani artık düşük miktar 

uyuşturucu maddenin kişinin arzuladığını ona vermemeye başlamamasıdır. Bu noktada daha 

fazla miktardaki maddeye direnci artan bu kişi, bağımlılık noktasında bir kısır döngüye 

girmektedir ve bu döngüye tolerans adı verilmektedir. Çapraz tolerans ise, kişinin kullandığı 

alkol ya da uyuşturucu maddelerde oluşan tolere etmenin sonucu olarak ortaya çıkan etkilere 

benzerlik gösteren farklı madde de aynı etkilerde bulunmasıdır. Bağımlılıkla ilgili diğer 

önemli bir kavram ise, maddenin kötüye kullanımıdır. Kişinin hayatında; evinde, işyerinde, 

okulunda, sosyal ve mesleksel alanlarda negatiflikler yaşanmasına rağmen, alkol ve 

uyuşturucu maddenin kullanımına devam edilmesi olayıdır. Sarhoşken araç kullanımı ve bu 

nedenle de trafik kazalarına sebebiyet verme, iş yerine ve işlerindeki gecikmelerin yaşanması, 

ailesini ihmal etme, sosyal yaşantısında, ikili ilişkilerinde problemlere neden olma vb. bu tür 

problemler madde kullanımının kötü sonuçlarına birer örnek gösterilebilir. Bağımlılıkla ilgili 

değineceğimiz son kavram ise, kesilme ve yoksunluktur. Alkol ve madde kullanan kişilerde, 

tolerans ve bağımlılık oluşumundan sonrasında, kişinin farklı nedenlerle alkole veya başka bir 
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uyuşturucu maddeye karşı ortaya çıkan bir tür fiziksel açlık durumudur. Alkol alan veya 

madde kullanan kişi, yoksunlukla meydana gelen olumsuz ve bedensel olarak rahatsızlık 

veren belirtilerinden kurtulmak adına tekrar alkol ve madde kullanmayı istemektedir (Kaya, 

2014). 

3. MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU VE NEDENLERİ 

Tarihsel süreçte günahkâr veya suçlu olarak tanımlanan madde bağımlısı bireyler, 1951 

yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hasta olarak değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Daha sonraları Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından bağımlılık bir bozukluk 

olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El 

Kitabı'nın beşinci sürümünde (DSM-5), madde bağımlılığı ve madde kötüye kullanım 

ölçütleri birleştirilerek “madde kullanım bozuklukları” tanısı altında toplanmıştır. DSM-V 

ölçütlerine göre kullanım bozukluğuna neden olan maddeler; esrar, kafein, alkol, 

halusinojenler, opiyatlar, inhalanlar, sedatif-hipnotik ve anksiyolitikler, stimulanlar, nikotin ve 

diğer bilinmeyen maddeler şeklinde sınıflandırılmıştır. Madde bağımlılığından söz edebilmek 

için madde kullanımıyla belirginleşen sorunlara rağmen bireyin madde kullanımını 

sürdüreceğini gösteren davranışsal, bilişsel ve fiziksel belirtilerin ortaya çıkmış olması 

gerekmektedir. Günümüzde madde kullanım bozukluğunun nedenleri biyolojik, psikolojik ve 

sosyal faktörlerin diğer bileşenlerle etkileşimine odaklanan biyopsikososyal modelle 

açıklanmaktadır. Genetik faktörlerin yanında ağırlıklı olarak psikososyal nedenlere bağlı 

olarak bireyin merak ve özenti sonucu “bir kereden bir şey olmaz” anlayışıyla başladığı 

madde kullanımı tolerans, yoksunluk belirtileri ve kompulsif davranışlarla tüm zararlarına 

rağmen geri dönüşü zor olan bağımlılığa yol açmaktadır (Karataş, 2020). Madde kullanım 

bozukluklarında etkili olan faktörler aşağıda alt başlıklar halinde ele alınmıştır. 

3.1. Kalıtsal Faktörler 

Madde bağımlılığı sosyal bir olgu olduğu kadar kalıtsal nitelikler de taşımaktadır. Nitekim 

alkol bağımlılığı olan ebeveynlerin çocuklarında da diğerlerine oranla daha çok bağımlılık 

yönelimi görülmektedir. Bir risk olarak görülebilecek bu durum, çocuklar ailelerinden 

tamamen yalıtılmış olsalar da sürmektedir. Örneğin, bağımlı olan aileden ayrı büyüyen 

çocuklarda da benzer eğilimlerin ilerleyen yaşlarda görüldüğü gözlemlenmiştir. Bağımlığı 

pekiştirici faktörlerin genetik olarak aktarıldığı birçok çalışma yapılmıştır (Bozkurt, 2015). 

3.2. Sosyokültürel Faktörler 

Madde kullanımı ve bağımlılık konularında en öne çıkan faktörlerden biri sosyokültürel 

nedenlerdir. Birey, “özenti” “merak etme” “yaşıtlarından üstün olma” nedenleri ile madde 

kullanımına başlayabilmektedir. Bu durum, çoğunlukla akranları arasında bir yükselme 

olgusu olarak da görülmektedir. Çoğu zaman “sigara içiyor olmak” genç yaştaki bireylerin 

artık çocukluktan kopma noktası olarak görülmektedir. Ama aynı zamanda sigara veya madde 

kullanımı gibi alışkanlıklarından dolayı damgalanmaktadır.  Madde kullanımının artması, 

madde kullanımına olumlu yaklaşılmasıyla doğru orantılıdır. Toplum ve yakın çevre, madde 

gibi olumsuz alışkanlıklara “çok da önemli olmayan” bir gözle baktığı andan itibaren 

kullanım artmakta ve yayılmaktadır. Gençlerin “sigara içmektense alkol kullanabileceği” gibi 

yaygın bir yanılgı, alkol bağımlılığının önünü açmaktadır. Nitekim toplum kendi normlarını 

gevşettikçe onun dışına çıkmak kolaylaşmaktadır. Bu anlamda bağımlılık yapıcı maddelerin 

kullanımı konusunda özellikle çocuklarda temkinli bir yol izlenmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Madde kullanımı çoğu toplum ve çevre için katı kurallarla belirlenmiş 

sınırlara sahiptir. Öyle ki çocuk yaşta olanların buna yaklaşması çoğunlukla doğru bulunmaz. 

Bu sebeple toplumsal ilişkileri kuvvetli kişilerde uyuşturucu madde kullanım olasılığı daha 

düşüktür. Bir anlamda maddeye ulaşmanın kolay olduğu bir sosyal çevrede yaşanması, madde 

kullanımının daha yaygın olmasını beraberinde getirmektedir. Nitekim madde kullanımı 

özellikle ergenlik dönemindekiler için oldukça ilgi çekici ve merak uyandıran bir durum iken, 

kolay temin ediliyor olması yaygınlığı arttırır. Toplumsal yapının ekonomik koşulları da 
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madde kullanımına yönlendirmektedir. Nüfusun yoğun ve mekânsal olarak yaşam 

koşullarının olumsuz olması durumunda madde kullanım sıklığının arttığı gözlemlenmiştir. 

Ayrıca madde kullanımı suç işlemek ile ilişkili bulunmuştur. Maddeye erişimin ve 

yayılmasının kendisi bir suç iken bunun yaygın ve kolay olduğu çevrelerde gençlerin erişimi 

daha kolay olmaktadır (Kantarcı-Bingöl, 2022). 

3.3. Kişilik Faktörü 

Madde kullanımı ve bağımlılığı ile bireylerin kişilik yapıları ve psikolojik durumları arasında 

yakın bir ilişki bulunmaktadır. Öfkeli, sinirli olan, erken yaşlarda davranış sorunları yaşayan 

bireylerde madde kullanımı görülmektedir. İçine kapanık, duygularını ifade etmekte güçlük 

çeken, kendini ortaya koyamayan gençlerde madde kullanımı ve bağımlılık riski yine 

yüksektir (Bahar, 2018). Veyahut da insanlar yaşanılan karmaşık duygu durumlarından 

kaçmak ya da baş edilemeyen sorunlardan uzaklaşmak için uyuşturucu maddeye 

başvurmaktadır. Özellikle gençlerin fırtınalı ergenlik döneminin sorunlarıyla baş etmede 

yaşadığı güçlükler ve yine bu dönemdeki gençlerin cesaret gösterme ya da kendini kanıtlama 

gibi durumları onları uyuşturucu maddenin kucağına itmektedir (Kantarcı-Bingöl, 2022). 

3.4. Psikolojik Faktörler  

Madde kullanımı ve bağımlılık ile yakından ilişkili bir diğer önemli alan psikolojik 

faktörlerdir. Kişi her ne kadar kalıtsal, kişisel ya da sosyal çevresinden madde kullanımına 

yöneliyorsa da içsel süreçleri en az bu süreçler kadar etkilidir. Ruh sağlığı, madde 

kullanımıyla yakından ilişkili olan ve kişinin maddeye yönelmesinde belirleyici faktörlerden 

biridir. Bireyin iç dünyasında yaşadığı iniş çıkışlar, çoğunlukla farkında olmadan veya sağlıklı 

bir düşünme sürecine girmeden madde kullanımına yönelebilmektedir. Psikolojik sorunlar 

yaşayan bireyler çoğunlukla yaşadıklarının altında ezilirken bunlardan kurtulmanın yollarını 

ararlar. Bunlardan sağlıklı olanı bir psikiyatr gözetiminde acısını hafifletecek ve iyileştirecek 

ilaçlarla atlatmaktır. Diğer yol ise çoğunlukla madde kullanımına yönelmektir. Kişi, kullanım 

konusunda ilk başlarda acemi olduğundan etkileri çok daha zararlı olabilmektedir. Madde 

alarak kendilerini iyi hissetme, daha çok yaşanan durumdan kaçınma olarak kendini 

göstermektedir. Kişi bundan keyif almak yerine çoğunlukla olumsuz duygularını bastırmak 

istemektedir. Madde kullanımı ve bağımlılık oldukça kolay bir durum iken maddeden kopmak 

zor olmaktadır. Birey madde bağımlılığından kurtulmak için psikiyatr desteğine ihtiyaç 

duymaktadır. Ancak süreci sağlıklı bir biçimde atlatamayanlar, kısa sürede maddeye geri 

dönmekte ve yaşanan durum, bununla bastırılmaktadır. Sonuçta ise savaş verilen duygulara 

karşı çoğunlukla yenilmekte bağımlılık artmaktadır (Günal, 1976; Ögel, 1997).   

3.5. Madde Kullanmaya Yönelten Diğer Faktörler 

Madde kullanımı, özenme, merak etme gibi durumlar çerçevesinde daha çok kendini 

gösteriyorken arkadaş baskısı ile de ortaya çıkabilmektedir. Bulunduğu çevrede yalnızca 

kendisinin kullanmadığı maddeye kısa sürede kişinin bulaşması muhtemeldir. Nitekim yalnız 

kalma korkusu bile bireyi buna yöneltebilir. Kişi var olduğu çevrede tutunabilmek için 

çevreye ayak uydurur. Bu durumun ucunun madde kullanımına çıkması (eğer yaygınsa) 

muhtemeldir. Kişi güçlü ve dirayetli bir kişiliğe sahip değilse, bu durum daha hızlı 

gerçekleşebilir. Kişi çaresiz kaldığında başvurduğu yolların başında bunu bastıracak yollar 

gelmektedir. Temin etmesi kolay ise kişi madde kullanımına yönelebilmektedir. Ögel’e göre 

“Ani tepki veren, saldırgan veya asi davranışları olan, her şeyi reddeden, davranış bozukluğu 

gösteren, aykırı davranışlar içinde bulunan, erken yaşlarda davranış problemleri olan, çabuk 

heyecanlanan, içe dönük olan, itaatkâr olan ve yaşıtlarından aşırı etkilenen gençler; madde 

kullanma riski fazla olan gençlerdir” (Ögel, 1997). 

4. ARAŞTIRMANIN TANITIMI 

Kilis ili merkezinde gerçekleştirilen saha çalışmasında, araştırma yöntemi olarak 

katılımcıların duygu, düşünce, algı, tutum, davranış ve hikâyelerine odaklanma imkânı 

sağlayan nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın veri toplama tekniği olarak, 
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derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Böylece katılımcıların fikir, eylem ve 

deneyimlerine bizzat onların dillinden dinleme ve anlamlandırma fırsatı elde edilmiştir. 

Konunun hassasiyeti ve mahremiyeti gereği katılımcı bulma zorluğu ise, kartopu örnekleme 

tekniği ile aşılmaya çalışılmıştır. Araştırmacının ilk katılımcıların güvenini kazanmasıyla 

birlikte, ilk katılımcılar kendi sosyal ağları aracılığıyla araştırma örneklemine dâhil edilecek 

diğer katılımcıların bulunmasında etkili olmuşlardır. Böylece sosyo-demografik özellikleri 

farklılık gösteren sekiz katılımcı, araştırma örneklemini oluşturmuştur. Araştırma 

kapsamında, yüz yüze görüşmeler esnasında katılımcılara, madde kullanımına süreci, madde 

kullanımının aile, eğitim ve çalışma yaşamlarına etkisi sosyolojik olarak sorulmuştur. 

Katılımcıların ifadeleri, araştırma bulguları başlığında, katılımcıların kimliğini gizli tutmak 

adına K1, K2…K8 şeklinde yer verilmiştir.  

5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırma bulguları, katılımcılara ait sosyo-demografik özellikleri ve katılımcıların madde 

bağımlılığıyla ilgili ifadelerinin yer aldığı iki başlık halinde verilmiştir. 

5.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Araştırma örneklemine, kartopu örnekleme tekniği kullanılarak sekiz katılımcı dâhil 

edilmiştir. Katılımcıların tamamı erkektir ve Kilis ilinde ikamet etmektedir. Katılımcıların 

yaşları 20 ila 30 arasında değişiklik göstermektedir. Katılımcılardan ikisi evli, diğer altısı 

bekâr olduğunu belirtmiştir. Evli olan katılımcılar, çocuk sahibi değildir. Katılımcıların üçü 

lise mezunu olup biri ilkokul mezunu diğer dördü ise lise terk olduklarını yani ortaokul 

mezunu olduklarını dile getirmişlerdir. Katılımcıların meslekleri incelendiğinde, genellikle 

babalarının işlettiği dükkânlarda esnaf olarak çalıştıkları görülmektedir. 

5.2. Katılımcıların Madde Bağımlılığıyla İlgili Deneyimleri ve Yaşamlarının Çeşitli 

Boyutlarına Etkileri 

Katılımcıların madde kullanımına başlama yaşları, süreçleri, madde kullanımında etkili olan 

faktörler, madde bağımlılığının katılımcıların aile, eğitim ve çalışma yaşamalarına etkileri alt 

başlıklar halinde ele alınacaktır.  

5.2.1. Başlama Yaşı ve Kullanım Süresi  

Araştırma kapsamında, katılımcılara “Madde kullanıma kaç yaşında başladınız? Ne kadar süre 

kullandınız?” sorusu yöneltilmiş, alınan cevaplara aşağıda yer verilmiştir:  

“Maddeyle ilk on altı yaşında tanıştım. O zamanlar arkadaşlarla otuz-kırk TL ye dünyanın 

esrarını alırdık. Dört kişi bize iki-üç gün yeterdi. Şuan yirmi yedi yaşındayım, evliyim. Halen 

ister istemez bünyem istiyor canım istiyor çok nadir de olsa şu an devam ediyorum.” (K1)  

“Ortalama yirmi bir, yirmi bir buçuk civarı yaşlarında başladım. İki yıldır falan ama çok sık 

olmuyor. Bu ara ara da olsa hani alıyorum ara ara. (K8)  

“Lise ikide diye hatırlıyorum veya üç de olabilir, tam hatırlamıyorum. O zamanlar da on beş-

on altı yaşlarındaydım. Şu an yirmi beş yaşındayım halen devam eden birkaç şeyim var fakat 

öncesine göre baya temizlendim diye düşünüyorum. Ortalama on yılı geçti kullanıyorum 

açıkçası.” (K7) 

“Maddeyle yirmi bir yaşında tanıştım. Ne kadar süre kullandın diyorsun da şimdi halen ufak 

tefek kullanıyorum. Şimdi yalan yok ama öyle bağımlısı mıyım değilim kesinlikle. Ortamdan 

ortama olursa içerim. Şu an yirmi üç yaşındayım. Üç yıl diyeyim bu soruya.” (K4)  

“Madde kullanımına on dört yaşında başladım. Yani on dört yıldır kullanıyorum.” (K5)  

Katılımcıların ifadelerinden, madde kullanımına on dört ila yirmi bir yaşlarında başladıkları 

anlaşılmaktadır. Katılımcıların araştırmanın yapıldığı dönemde yirmi ila otuz yaş aralığında 

göz önünde bulundurulduğunda, araştırma örnekleminin iki ila on dört yıldır uyuşturucu 

madde kullandığını söyleyebiliriz.    
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5.2.2. Hangi Faktörlerin Etkili Olduğu  

Araştırma kapsamında, araştırma örnekleminde yer alan katılımcılara “Madde kullanımına 

başlamanızla ilgili hangi faktörlerin etkili olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilerek 

uyuşturucu madde bağımlılığının arkasında yatan faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

“Biraz gezdiğin tozduğun insanla alakalı. Yani hiçbir şey kullanmayan insan seni çay kahve 

içmeye götürür davet eder ama uyuşturucu kullanan direkt uyuşturucu içmeye teşvik eder. 

Yani bana kalırsa çevre, arkadaş, doğup büyüdüğün şehir, sokak, mahalle her şeyi kapsıyor.” 

(K6)  

“Yani şöyle tabi yaşımız daha genç. Hani hayatımız ne kadar rutine binmiş olabilir ama bu 

hayatın rutinliği diyelim. Hani bir yerden sonra hiçbir şeyden zevk almamaya başlıyorsun. 

Mesela ben ilk liseye geçtiğim zamanlar sürekli geziyordum, sürekli eğleniyorum arkadaşımla 

falan. O zamanlar madde falan yok hayatımız da. Ve çokta güzel zaman geçiriyorduk ancak 

hani bir yerden sonrada bunlardan da zevk almamaya başladık. Artık herkes susuyor, kimisi 

telefonla oynamaya başlıyordu. Böyle yani… Ondan sonra gidiyorduk, ne bileyim iki bira 

falan alıyorduk, alkol falan içiyorduk. Sonra hani onlarda zevk almamaya başlayınca insan 

bu tarz şeylere yöneldi. Ya da bu tabii hayatın rutininden yapacak bir şey kalmayınca bu tarz 

şeylere düşüyor insanlar.” (K2)  

“İnsanoğlunun kendinde bitiyor her şey. Ya ben ilk kullandığım zaman ‘yok’ demesini 

bilseydim şu an hiç ağzıma sürmemiş olacaktım. Yani büyük kısmı kendinde bitiyor. Bu 

uyuşturucu madde değil, her şeyde insanın içinde bir şey varsa onu ne yapar eder bulur eder 

yapar. Ben buna inanıyorum. Hani isteyip de başaramayacağın bir şey yok diyorlar harbi 

doğru ya. Ben gidip de arkadaş çevresi diyemem asla. Başkalarının üstüne atamam bu 

durumu. Böyle dedim diye de arkadaş çevresinin hiç etkisi yok demiyorum. Tabii ki var ama 

çok küçüktür. Yani asıl sebep kendi içinden isteme veya istememedir.” (K3)  

“Kesinlikle arkadaş çevresi başka bir faktör olabilir mi olabilir ama altını vura vura diyorum 

kesinlikle arkadaş çevresi. Bak ailesi veya başka bir sebepten yüzünden de maddeye düşen 

çok kişi var ama şu zamanda kadar tanıdığım bildiğim kim varsa arkadaş çevresi. Biri 

kullanıyor merak ediyor bende içeyim yiyeyim her neyse işte. Sonra öyle öyle yavaştan 

başlıyor.” (K4) 

“Madde kullanımındaki etkenlerin tek sebebi arkadaş çevresidir. Bunun başlaması da bunun 

ilerlemesi de bunun devam etmesi de bunun sonunda tek neden, tek etken arkadaş çevresi…  

Bu maddeye başladıktan sonra kullandıktan sonraki halim, vaktim, psikolojim bunlar ama tek 

nedeni en altındaki yatan neden arkadaş çevresi ve meraktır.” (K5)  

Katılımcılar madde kullanım başlangıcında, gündelik yaşamın sıradanlığından ve rutininden 

çıkmak amacının etkili olduklarını belirtmiştir. Ayrıca merak ve heves duygularıyla birlikte 

özellikle arkadaş çevresinde madde kullanımının olmasının da kişinin madde kullanımında 

oldukça büyük etkenler olduklarının altını çizmişlerdir. Bu doğrultuda, kişinin sosyal 

çevresini oluşturan bireylerin özellikleri ve eylemlerinin madde kullanımında önemli bir 

faktör olduğu görülmektedir.  

5.2.3. Aile İlişkileri  

Araştırma kapsamına göre katılımcıların “Madde kullandığınız süreçte ailenizle ilişkilerinizde 

neler değişti?” sorusundan alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir:  

“Uyuşturucuya başladığım zamanlar biraz sıkıntılar oldu tabi. Mantıklı düşünemediğim 

zamanlar oldu. Evde huzursuzluk çıktığı zamanlar oldu. Fakat bu durumu kendimden 

kaynaklandığını bildiğim için kendimi toparladım. Kafam güzelken eve girmemeye özen 

gösterdim. Kafam iyi mi gitmiyorum eve biraz daha vakit geçiriyorum dışarıda. Ne zaman ki 

kendimi iyi hissederim öyle gitmeye başladım.” (K1) 

“Ailemle ilişkilerim değişmedi diyemem tabi. Nasıl değişti, biraz benden soğudular. Mesela 

önceden oturur, sohbet ederdik, televizyon izlerdik. İşte çay, meyve olsun vakit geçirirdik. 

Ama şu an evde mutfak, banyo ve kendi odamı kullanıyorum. Sohbet etmek istemez oldum 
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artık bir şey sorsalar beş dakika sonra tartışmaya dönüşüyor. Mesela bundan iki ay önce 

kuzenimin düğünü oldu. Eve sadece üstümü değiştirmeye girdim. Düğüne bile ben dayımın 

oğullarıyla gidiyorum, evdekiler ayrı geliyor mesela. Ondan önce eğlence oldu kuzenlerin 

evinde. Aynı eve ayrı ayrı gidiyoruz, onlar önceden gidiyor, ben sonradan gidiyorum.” (K3)  

“Bu süreçte ailemle yaşadığım sorunlar, ailemle aramdaki ilişkilerim aile ortamındaki 

değişiklikler şu şekilde oldu: Mesela dışarı çıkıyor olduğumda, artık insanlar bir şüpheyle 

bakar oldu. Eve geldiğimde böyle denetlenir oldum. İnsanların gözleri üzerimde oluyordu. 

Dışarı çıkmalarım, gezmelerim, tozmalarım kısıtlanır hale geldi. İnsanlardan bir şey isterken 

sürekli altında bir şeyler arıyorlardı. Bir güvensizlik oluştu yani. Bunu aşmak çok zor oldu ve 

bu durumlar, bu değişiklikler, güvensizlikler insanların bu koruma çabaları evimizde hep 

soruna, sıkıntıya sebep oldu. Hem benden kaynaklı hem ailevi kaynaklı hep sorunlar 

yaşadım.” (K7) 

“Hep sıkıntılar yaşadım. Hep itişmeler, kakışmalar oldu, sözlü, laflı. Yani bir güven kaybı. 

Sonuç olarak insanlar kısıtladılar, hep uzak tutmaya çalıştılar.” (K5)  

Katılımcıların madde kullandığı süreçte ailesindeki ilişkilerin de sıkıntılar olduğu 

kısıtlanmayla ve şüphelerle dikkat edildiği görülmüştür. Bazı katılımcılar, aileleriyle 

aralarında sıkıntı olmaması için kendini düzeltmeye çalışmıştır. Bazı katılımcıların ise, 

aileleriyle git gide uzaklaştığı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların, aileleri tarafından takip 

edildikleri ve denetlendikleri göze çarpan bir başka boyuttur.  

“Yani tabi şöyle değişiklikler oluyor, sonuçta buna para veriyoruz. Yani bazen buna verecek 

paramız olmayabiliyor, ailemizden para istiyoruz tabi bunu bilmedikleri için de neye buna bu 

kadar para harcadığımızı bilmiyor. Mesela o yüzden ‘sen napıyosun bu parayı. Sürekli sürekli 

harcıyorsun. Ne kadar çok harcıyorsun’ gibisinden sözler oluyor böyle.” (K2)  

K2 katılımcısının maddeye çok para verdiği için ailesi de çok para harcadığını fark ettiği için 

değişiklik olduğunu dile getirmektedir.  

“Ben aileme karşı asla yanlış olmadım asla yanlış yapmadım. Uyuşturucuyu kullandım etkisi 

geçtikten sonra ailemin yanına gittim hep. Ne onların yanında ne onlarla beraber hiçbir 

zaman yani aile varsa bende uyuşturucu yoktu. Bu yüzden ailemle benim aramdaki ilişkide 

hiçbir şey değişmedi.” (K4)  

K4 ise, ailesiyle arasındaki ilişkisinin değişmediğini düşünmektedir.   

5.2.4. Eğitim Yaşamı 

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen “Eğitim yaşamınız madde kullanımından 

etkilendi mi?” sorusuna alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir:  

“Eğitimim de pek etkiler olmadı. Ben meslek lisesi çıkışlıyım zaten. Okula vaktinde 

zamanında giderdim. Fakat uyuşturucu işin içine girdiği zaman okul olmazdı bizde. Ya zaten 

okuma da gözüm yoktu açıkçası. O yüzden pek etkilenmedi.” (K1)  

 “Eğitim de olmadı aslında. Yani aslında benim hayatıma bu uyuşturucu girdiğinden beri bir 

değişiklik olmadı ki. Çünkü az önce de dediğim gibi bağımlı değilim yani bağımlı olduğumu 

düşünmüyorum. Her türlü uyuşturucuyu kullandım hemen hemen ama hep dozunda bıraktım. 

Bu yüzden de okulum da derslerim de hiçbir sıkıntı olmadı.” (K4) 

K1 ve K4, madde kullanımı eğitim hayatında bir değişiklik olmadığını dile getirmiştir.  

“Eğitim bende zaten en başından beri yoktu. Ama tabi uyuşturucunun etkileri de oldu. 

Önceden derse girerdim, dinlemesem bile okula giderdim. Uyuşturucuya başlayınca okulu da 

terk ettik iyice. Haftada iki gün belki giderdim belki gitmezdim. Bir de ben özel lisede okudum 

devamsızlık sıkıntım yoktu. Ama yine de bir noktada bırakmak gerekti” (K3)  

“Bir sene sınıf tekrarı yaptım. Ondan sonra bütün lise dönemim başarısız geçti. Hiç 

takdirname, teşekkürname alamadım. Ondan sonra üniversite sınavına girdim. Üniversite 

sınavını kazanamadım. Eğitim hayatım yerle yeksan oldu yani. Okula ders çalışmaya sağa 

sola değil de yemeye içmeye dışarı gider olduk. Bütün eğitim hayatım, bütün eğitimle alakalı 
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her şeyim hep geriye gitti. Yani ortaokuldaki başarılarımla, lisedeki başarılarım birbirinden 

çok farklıydı. Çünkü lisede başarısızdım yani.” (K5)  

“Yani eğitim yaşamım etkilendi. Lisede devamsızlık yaptım. Devamsızlıklar arttı. Sınavlara 

giremedim madde kullandığım için. Sonra da okulu bıraktım.” (K2)  

K3, K2 ve K5 katılımcılarının madde kullanımı eğitim hayatından etkilendiğini vurgulamıştır. 

Madde bağımlılığı genel olarak araştırma örnekleminin önce okul devamsızlığına ardından 

okul başarısızlığına bazı örneklerde de tamamen terk edilmesine neden olmuştur. 

5.2.5. Çalışma Hayatı  

Araştırma kapsamında araştırma örneklemine yöneltilen “Çalışma hayatınız madde 

kullanımından etkilendi mi?” sorusuna alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir: 

“Bak işte işimi engellediği zamanlar oldu. Yani şimdi gündüzden esrarı, nevrotini, her şeyi 

yiyip içiyorsun. Gözler iptal, elden ayaktan kesiliyorsun. Aslında nevrotin bir şey yapmaz da 

dış görünüşünde esrarla karıştırınca perişan ediyor. Ben her gün saat üç-dört gibi dükkandan 

babamı alıp eve bırakmak zorundayım. Sonra dükkanın başına ben geçiyorum işte. Geç 

gittiğim zamanlar oldu. Ayılmam lazım, ayılamıyorum. Babamın anlamaması lazım. Çok 

sıkıntı yaşadığım oldu.” (K1)  

K1, çalışma hayatında madde kullanımından etkilendiğini ifade etmiştir. Günün belli 

saatlerinde dükkan da durması gerektiği için öncesinde de uyuşturucu kullandığı için sıkıntılar 

sorunlar yaşadığını dile getirmektedir. 

“Yani çalışma hayatım elbette etkileniyor. Kafan, bedenin yerinde değil.” (K2) 

“Çalışma hayatımda etkilenme oldu mu aslında olmadı. Neden dersen çalışacağımız 

zamanlar asla uyuşturucu alkol yok ne zaman iş biter ondan sonra ne varsa elimizde işte ilaç 

mı olur cağara mı olur ne varsa kullanırız ve o gece de çiftlikte yatarız. Neden? Sabah yine iş 

var çünkü.” (K3)  

 “Çalışma hayatım herhangi bir şekilde etkilenmedi çünkü çalışma hayatına başladığım 

zaman artık karakterim belli olgunluğa belli seviyeye gelmişti. İş zamanı işimle ilgilenirdim, 

keyif zamanı keyfimi yapardım. Bunları birbiriyle asla karıştırmazdım.” (K5)  

Genellikle esnaf olan ve aile işletmesinde günün belli saatinde çalışan katılımcıların 

ifadelerinden, iş öncesinde madde kullananların işe yetişme, işte verimli olma ve işe devam 

konusunda sorunlar yaşadığı görülmektedir. Madde kullanımını günün iş sonrası saatlerine 

denk getirenlerin ise iş yaşamında yaşadıkları sorunlar görece azaldığı tespit edilmektedir. bu 

noktada çalışma yaşamına dâhil olan bireylerin, madde kullanım saatleri oldukça önemlidir.  

5.2.6. Tedavi Süreci  

Araştırma kapsamına göre katılımcıların “Tedavi amacıyla neler yaptınız? Bu süreçte size 

kimler destek oldu? sorusuna alınan cevaplar aşağıdaki şekildedir.  

“Hiçbir şey yapmadım.” (K1)  

“Yani açıkçası tedavi amacıyla ilgili hiçbir şey yapmadım.” (K2)  

“Tedavi amacıyla bir şey yapmadım.” (K8)  

“Tedavi amacıyla ilgili hiçbir şey yapmadım valla.” (K4)  

“Tedavi amacıyla herhangi bir şey sağlıksal olarak tıbbi olarak herhangi bir şey yapmadım.” 

(K7)  

Katılımcıların ifadelerinden, tedavi amacıyla herhangi bir adım atmadıkları anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle araştırmanın yapıldığı dönemde hâlâ madde kullanımına devam ettikleri bilgisine 

ulaşılmaktadır. 

SONUÇ 

Bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına olumsuz etkileri olduğu halde esrar, kokain 

gibi uyuşturucu maddeleri kullanmaya devam etmeleriyle oluşan uyuşturucu madde 

bağımlılığı, günümüzün önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Gündelik yaşam 

rutininin dışına çıkmak, arkadaş grubuna dâhil olmak veya sosyal dışlanmaya maruz 

kalmamak, madde kullanan sosyal çevreye merak ve heves etmek gibi sebeplerle kullanımına 
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başlanan maddeler zamanla bağımlılığa dönüşmektedir. Birkaç kullanımlık bir etkinlik olarak 

başlasa bile bu heves zamanla içinden çıkılmaz bir duruma ve bağımlılığa dönüşmektedir. 

Ekonomik olarak da bireyleri zor duruma sokan bağımlılık, kişilerin yaşamını pek çok yönden 

kaosa sürüklemektedir. Sağlıkları olumsuz etkilenmekle birlikte günlük yaşam kaliteleri de 

düşmektedir. Aile ilişkilerinde kırılmalara ve sıkıntılara neden olmaktadır. Aile ilişkileri geri 

dönülmez şekilde hasar görmektedir. Ailedeki güven ilişkisi ortadan kalkmakta, şüpheyle 

yaklaşılan bağımlı bireyler aile içinde iyice içine kapanmakta, ilişkiler zayıflamaktadır. 

Bağımlı bireylerin sosyal çevresi de bağımlı bireylerden oluşmakta bu durum da madde 

kullanımı devam etmektedir. Eğitim yaşamlarındaki verimlilik düşmekte, devamsızlık 

artmakta sonuç olarak okul ya zar zor tamamlanmakta ya da terk edilmektedir. Çalışma 

yaşamı ise, ancak aile işletmelerinde sürdürülmektedir. Bunun nedeni işe geç gelme, işte artan 

devamsızlık ve iş verimliliğinin düşmesi nedeniyle başka işletmelerde veya kurumlarda iş 

bulma ve işte başarılı olma noktasında yaşanan sorunlardır. Sonuç olarak, madde bağımlılığı 

bireylerin fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlıklarına, ekonomilerine, sosyal yaşamlarına, eğitim ve 

çalışma hayatlarına büyük zararlar vermektedir. Bu kalitesiz yaşam şekli ise, bireyi, ailesini 

ve toplumu negatif yönde etkilemektedir.     
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ÖZET 

Sanal gerçeklik uygulamaları günümüzde kullanılan en popüler teknolojilerden birisi haline 

gelmiştir. Bu uygulamalardan birçok farklı alan ve sektör, farklı amaçlar doğrultusunda 

faydalanmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamalarının faydalanılan alanlardan birisi de sağlık 

sektörüdür. Bu sektör her zaman sanal gerçeklik gibi son teknolojileri kullanan, bu gibi 

teknolojiden yararlanan bir alan olmuştur. Teknolojik gelişmelerin sağlık sektöründe verimi 

arttırmakta ve kalitenin yükseltilmesinde önemli katkıları olmuştur. Spor sektörü de sanal 

gerçeklik teknolojisinden faydalanan alanlardan biridir. Özellikle spor sektörünün işlerlik 

alanının fazla olması ve diğer sektörlerle bağlantılı olmasından, birçok sektör ile ortak 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanılarak 

yapılan, sağlık-spor alanlarını ilgilendiren çalışmaların incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada 

yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinde doküman analizinin tekniği kullanılmıştır. 

Çalışmanın amacı sanal gerçeklik teknolojisi ile bu alanlarda yapılan çalışmalar hakkında 

bilgi vererek, yapılacak çalışmalara projeksiyon tutmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Spor, Egzersiz, Sağlık,  

 

 

POSITIVE EFFECTS OF VIRTUAL REALITY APPLICATIONS ON THE HEALTH-

SPORTS COMMON AREA 

 

ABSTRACT 

Virtual reality applications have become one of the most popular technologies used today. 

Many different fields and sectors benefit from these applications for different purposes. One 

of the areas where virtual reality applications are used is the health sector. This sector has 

always been an area that uses the latest technologies such as virtual reality and benefits from 

such technology.  Technological developments have contributed significantly to increasing 

efficiency and quality in the health sector. The sports industry is also one of the areas that 

benefit from virtual reality technology. Particularly, since the sports sector has a large area of 

operation and is connected with other sectors, joint studies are carried out with many sectors. 

In this study, studies related to health-sports fields made by using virtual reality technology 

were examined. The technique of document analysis in qualitative research methods was used 

as a method in the study. The aim of the study is to provide information about the work done 

in these areas with virtual reality technology and to keep a projection for the studies to be 

done. 
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GİRİŞ 

Hayatımızı doğrudan etkileyen teknoloji uygulamaları hızlı bir gelişim göstermektedir. 

Sürekli bir gelişim içinde olan teknoloji ürünleri yaşamımıza daha faydalı olabilmek için 

sürekli evrimleşip, farklı alanlarda insanların yaşamına sunulmaktadır. Metaverse 

bileşenlerinden olan sanal gerçeklik(VR) teknolojisi de insanların yaşamını sunulan, birçok 

alana katkı sağlayan teknolojilerden bir tanesidir. 

Sanal gerçeklik, yapay ve sentetik bir çevrede kişiye belirlenen bir durumun içinde 

yaşıyormuş hissi vererek, farklı bir boyutu deneyimleme imkanı sağlamaktadır. Genel olarak 

tanım yapılacak olursa sanal gerçeklik,  gerçek ile kurgunun teknoloji ile birleşimidir 

diyebiliriz. Başka bir tanımlamaya göre sanal gerçeklik, data eldiven, kulaklık ve VR 

gözlükleri gibi donanımsal aletlerle, kişinin gerçek dünyaya alternetif sanal bir dünyada 

hareket edebildiği, faaliyet gösterebildiği bir yer olarak tanımlanır (Demirci, Şenol, 2018).  

Yazılım aracılığıyla oluşturulan bu alternatif sanal dünya kişiye içinde bulunduğu sürece 

gerçekmiş hissi vermektedir. Bu ortamda bulunan kişiler, sanal dünyadaki kontrolü tamamen 

kendilerinde bulundururlar. Sanal gerçeklik ortamında kullanıcı herhangi bir engele 

takılmadan kendini test etme, çevreyi araştırma, etkinlik yapma olanağı da bulmaktadır (Rizzo 

A, Kim, 2005). İlk başlarda askeriye ve oyun-eğlence sektöründe kullanılmaya başlanılan 

sanal gerçeklik teknolojisi zaman ilerledikçe sağlık sektöründe ve diğer bilimsel alanlarda da 

kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak ruhsal hastalıkların tedavisine yönelik kullanımı ile 1993 

yılında sağlık sektöründe hizmete sunulan sanal gerçeklik teknolojisi, sonraki yıllarda bu 

sektörde işlerliğini arttırmıştır (Wiederhold, 2006). 

İnsan sağlığı ile ilgili ihtiyaçlara gün geçtikçe gereksinim artmaktadır. Bu gereksinimler 

doğrultusunda süreç içerisinde birçok teknoloji ürünü hayatımıza girmiş ve bunlardan 

insanlığın faydası doğrultusunda faydalanılmıştır. Sağlık ve teknolojik uygulamalar arasındaki 

ilişki sürekli iki yönlü olmuştur. Sağlık gereksinimleri doğrultusundaki ihtiyaçlar hem 

teknolojik ürünlerin geliştirilmesini sağlamış hem de bu teknolojik ürünlerden etkili bir 

biçimde faydalanılmıştır (Öztürk, E. Ozan, Sondaş, Adnan, 2020). Spor alanı da farklı 

sektörlerle olan bağlantılı yapısından dolayı sağlık sektörü ile sanal gerçeklik tabanlı, ortak 

alanı ilgilendiren çalışmalarda birleşmektedir. 

Bu çalışma, sanal gerçeklik teknolojisini kavramsal olarak tanıtıp, bu teknolojinin sağlık-spor 

alanlarına olan pozitif etkilerini belirtmektedir. Sanal gerçekliğin sağlık-spor ortaklığı 

diyebileceğimiz bir alanda yapılan çalışmalardaki tedavi edici, iyileştirici ve güçlendirici 

sonuçları incelemek amacı ile yapışmıştır. Sanal gerçekliğin sağlık-spor alanlarında yerli ve 

yabancı çok fazla çalışma olmamasına rağmen, bu alanda yapılmış çalışmalardan çıkan 

sonuçlara değinerek, sonraki araştırmalara temel oluşturması amaçlar arasındadır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Banos ve arkadaşlarının 2016 yılında, kilolu çocukları egzersiz sırasında bedensel 

duygulardan uzaklaştırmak için sanal gerçekliği kullanma isimli bir çalışma yapmışlardır. 

Çalışma kapsamında 10-15 yaş arası, 33’ü aşırı kilolu 109 çocuk üzerinde çalışılmıştır. 

Çocuklardan bir koşu bandında 6 dakika olarak iki defa yürümeleri istenmiştir. Çalışmada, 

sanal gerçeklik ile yürüyenler ve normal bir şekilde yürüyenler olarak iki grup 

oluşturulmuştur. Obez çocukların zayıflamak amacıyla normal bir şekilde egzersiz yapmayı 

bırakmasının bir nedeninin bedensel duyumlarını algılamaları olduğu öne sürülmüştür. Bu 

bedensel duyumları hissetmelerini önlemek için sanal gerçeklik teknolojisinin sunduğu sanal 

evren ile dikkat dağıtma özelliği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda;  iki grupta da 

harcanan eforların eşit olmasına karşılık VR kullanarak yürüyüş yapan çocukların çalışmada 

daha istekli olduğu, daha çok keyif aldıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak aşırı kilolu çocukları 

zayıflatmada VR teknolojisini bir yöntem olarak kullanılabileceğine vurgu yapılmıştır (Banos 

ve ark, 2016). 
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Konu ile ilgili benzer bir çalışmada  2022 yılında Otizim Spektrum Bozukluğu (ASD) olan 

çocuklara yapılmıştır. ASD tekrarlayan davranış kalıpları ve sınırlı sosyal iletişim ile kendini 

belli eden bir bozukluktur. Sosyal iletişim becerisinde yoksun olan ASD’ li çocuklar, sıradan 

insanlarla karşılaştırıldığında akran ilişkilerinden yoksun olacak ve herhangi bir etkileşime 

giremeyeceklerdir. Bu çalışmada ASD tanısı konulmuş 7-12 yaş arası rasgele seçilen 

çocuklarla çalışma yürütülmüş. Dijital teknoloji kullanılan sanal gerçeklik temelli sosyal 

beceri eğitim programı ASD olan çocuklara uygulanmıştır. Tedavi gurubuna araştırma ekibi 4 

hafta boyunca ve haftada bir kez 60 dakika boyunca VR tabanlı sosyal eğitim programını 

uygulanmıştır. Kontrol gurubuna ise bu süre boyunca herhangi bir uygulamaya tabi 

tutulmamıştır. Tedavi gurubuna uygulama süresince,  gerçek zamanlı biyometrik bilgi 

toplayabilen giyilebilir cihazlarla tedavi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda ASD’ li 

çocukların sosyal yeteneklerinde gelişme olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına 

bakılarak, VR tabanlı bu tedavi yöntemi hem ucuz hem de evde uygulanabilir olduğundan 

ASD‘ li diğer çocukların sosyal becerilerini geliştirmek için aileler tarafından evde 

kullanılabilir olduğu önermesi yapılmaktadır (Joohyun ve ark, 2022). 

Meme kanseri cerrahisi sonrası görülebilecek komplikasyonların giderilmesinde sportif 

egzersiz uygulamaları tedavi edici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Meme kanseri cerrahisi 

sonrası radyoterapi döneminde egzersiz uygulamalarının, sanal gerçeklik temelli egzersiz 

uygulamaları ile karşılaştırması amacıyla, 2020 yılında Onurlu tarafından VR tabanlı bir 

çalışma yapılmıştır. Sanal gerçeklik grubu, egzersiz grubu ve kontrol grubu olarak toplam 66 

kişinin katıldığı çalışmanın sonucunda; sanal gerçeklik tabanlı egzersizlerin bu hasta grubuna 

uygulanan normal tedavilerle birlikte kullanılabilecek bir yöntem olduğu gösterilmiştir 

(Onurlu, İlknur, 2020). 

Obez çocuklarda sanal gerçeklik eğitiminin postüral stabilite, vücut kompozisyonu, beden 

imajı, depresyon ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması isimli, 2017 yılında 

Tomaç sanal gerçeklik tabanlı bir çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonucunda; bu çocuklarda 6 

haftalık VR eğitimi obeziteyi azaltma konusunda yeterli olmasada vücut ağırlığı, yağ kütlesi 

ve yağ yüzdesini azaltarak vücut kompozisyonunun değişimine sağlamıştır. Bunun yanında 

dengenin, hız-çevikliğin ve yaşam kalitesinin artırılmasında, depresyonun azaltılmasında 

etkili olup, obez çocukların yapmaktan memnuniyet duydukları bir fiziksel aktivite seçeneği 

olduğu sonucuna varılmıştır (Tomaç, Hayriye, 2017). 

Ayak bileği burkmalarının VR kullanılarak yapılan egzersizlerle iyileştirmeye yönelik 2022 

yılında Elvan’ın yaptığı tez çalışmasında, daha önce yaşanmış ayak bileği burkma vakalarıyla 

ilgi derleme bir çalışma yapmıştır. Bu derleme çalışmada elde edilen sonuçlara göre; 

rehabilitasyon alanında da kullanılan VR egzersizlerinin ayak bileği burkulması vakaları 

üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir. Ağrıları azalttığı, ayak-ayak bileği 

yetenek skorlarını düzelttiği, yürüme parametrelerini olumlu etkilediği, statik ve dinamik 

dengeyi arttırdığı, kas gücünü arttırdığı, bilgi işleme hızını arttırdığı elde edilen bulgular 

arasındadır (Elvan, D., 2022). 

SONUÇ 

Sonuç olarak; sanal gerçeklik teknolojisi ilk zamanlarda sadece donanımsal cihazlarla oyun 

sektörü gibi eğlence amaçlı olarak oynanan oyunlarda ve askeriye gibi birkaç sektörde 

kullanılan bir teknoloji olsa da son yıllarda çok önemli bir hale gelmiştir. Farklı sektör ve 

alanların faydalandığı bir teknoloji olması sebebiyle şimdilerde herkesin merak ettiği bir 

teknolojiye dönüşmüştür. Farklı alanlar ve sektörler bu teknolojinin nimetlerinden şimdilerde 

faydalanmaktadır. Sağlık-Spor alanı da sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak çalışmalar 

yapan alanlardandır. Sanal gerçeklik ile bu ortak alan arasındaki ilişki gün geçtikçe artarak 

devam ettiği gözlemlenmektedir. Gelecekte de sağlık ve spor alanında bu teknolojisinin 

kullanım alanının yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak, 

spor alanındaki antrenman teknikleri ile sağlık alanında gelişme ve iyileşmenin olduğunu 
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kanıtlayan çalışmalar olmasına karşılık ilerleyen dönemlerde bu teknoloji tabanlı pek çok 

çalışma yapılacağı ve bu teknolojiden daha çok faydalanılacağı düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

The prospects and relevance of smart materials are beyond doubt, their use in clothing allows 

you to expand the functionality of the product. These are enjoyed by many businesses and 

designers. The article presents the history of the development of smart materials, highlights 

the ways and directions for the use of such materials in industry. The prospects for the 

development, development and implementation of smart materials in the textile and light 

industry are substantiated. 

Кeywords: smart materials, functional clothing smart product design, passive textile, аctive 

textile, advanced Fabrice. 

 

INTRODUCTION  

Every day people discover new opportunities and improve their inventions, the development 

and invention of materials continues [1]. If some time ago we could see smart clothes in 

various science fiction films, then today it exists in reality. So new opportunities open up 

before a person, and most importantly, comfort increases when wearing products [2]. So what 

is meant by smart materials and which fashion houses use them in their collections and 

productions? First you need to understand the types of "Smart materials" and their differences 

from each other.  

"Smart materials" are fabrics that are able to adapt to environmental changes with the help of 

functional transformations, for example, changing colors, gaining water resistance or 

antibacterial protection of clothing and heat preservation, and so on [3]. 

RESEARCH AND FINDINGS 

For the first time, smart materials were thought about in Japan in 1989. The concept was that 

the material reacts to external stimuli and responds with appropriate actions. If earlier the 

main characteristics of the material were its convenience and color, now new horizons have 

opened up for a person – the ability of the fabric to adapt to external influences. Thus, the 

light industry has made a step forward, now there are new opportunities in the production of 

Special clothing, for example, in the military industry, medical protective products and space 

equipment. 

To date, there are several types of smart materials: passive, active and advanced textiles. 

The first type of smart material is considered to be Passive textiles. He gave rise to the 

development of smart materials. This tissue is only able to perceive stimuli or environmental 

changes. This invention includes materials that protect against ultra violet, bacteria, as well as 

fabrics with a reflective coating, and so on. These fabrics prevent the penetration of 

unnecessary components or reflect environmental radiation. Today, this material leaves the 

sphere of smart material and goes into the section of functional fabrics. 

Thanks to further inventions, Active textiles appeared. This material can now not only 

perceive changes, but also react to stimuli or environmental influences. This invention is the 

second generation of smart fabrics. Such materials are waterproof and moisture-permeable 

fabrics, as well as textiles that remember the shape, products that retain heat. 
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But the most modern developments are considered to be Improved fabrics [4, 5, 6, 7, 8, 9 ]. 

The third generation of materials is able not only to perceive changes, respond to impacts, but 

also can adapt to the environment through self-regulation. Such materials include fabrics with 

color changes depending on temperature. To date, the development of this type of materials 

continues, but for humanity today, these abilities of the material are a step into future 

technologies. 

At the moment, there are a large number of varieties of smart materials: color-changing, 

temperature-controlling, shape-storing with electronic and many others. Let's look at some of 

the most popular materials in more detail  

Today, the most common materials are fabrics that change color [3]. This textile is capable of 

changing its color when external indicators or stimuli change, for example, such as light and 

temperature. Thermochromic fabrics are considered to be more popular materials. 

Thermochromic fabrics depend on the molecular structure of the pigment applied to the 

fabric. When the temperature changes, the color of the material changes [8]. 

There are also photochromic materials that can change under the influence of light waves. 

Due to the transformation of one substance, a change to an isomeric substance occurs and the 

color changes. 

The next interesting type of smart textile is a fabric that controls temperature. There are three 

categories of such material: thermal insulation fabric, cooling fabric and with automatic 

temperature control. Thermal insulation fabrics use the heat of sunlight or infrared to preserve 

heat. And cooling fabrics, on the contrary, reflect radiation with the help of finely dispersed. 

Consequently, today man has invented a huge amount of materials for his own purposes. A 

person creates comfort and accessibility around himself, opens up new opportunities. To date, 

this is only a small part of the discoveries and technologies that a person already has. But are 

these inventions used in the fashion industry? Next, let's look at Fashion houses that use these 

technologies in their collections. 

This is how the Peaceful Production brand uses smart materials (fig.1). In 2020, a collection 

with Heat Reactive technology was created. This smart fabric changes its color during short-

term contact with heat. Under normal conditions, the fabric is black, but if there is an impact 

with a temperature above 20 degrees, for example, sunlight, the color changes to iridescent. 

 

 
 

Fig.1 - Peaceful Production brand uses smart materials 
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Most recently, Prada has introduced a collection of down jackets, which changes color 

depending on the temperature (fig.2). Changes occur at a temperature of -10C, a brand logo 

appears on a white down jacket, after exposure to a temperature higher, it disappears. This 

collection was designed to remind people about ecology and climate change because 

regenerated nylon is used. 

 

 
 

Fig.2 Сollection of down jackets, Prada 

 

CONCLUSION 

Consequently, the smart fabrics invented today are used not only in industry, but also in the 

fashion industry. Technologies are aimed at improving human comfort and protection. Man is 

only at the beginning of discoveries, even more important inventions that will be useful in our 

way of life will be waiting for us ahead. The promise and relevance of smart materials is 

beyond doubt.  

The entry of a new generation of "smart clothes" and intelligent electronic products into the 

mass market is being held back due to insufficient clarification of the hidden needs of 

potential buyers and limited development of new products. Adding a variety of electronic 

functions to household clothing does not correspond to the lifestyle of most consumers, while 

"smart" medical and sports clothing is perceived as more practical and functional [10]. 

Clothing creates a special individual environment around a person, used daily and 

everywhere, the intellectualization of which allows you to receive information about the 

characteristics of human activity [11] and to react in a controlled manner to external thermal, 

physico-mechanical, biological-chemical and other signals [12] . 
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ABSTRACT 

Physicochemical changes such as staling, which causes the internal structure to harden, and 

microbiological deterioration such as yeast, mold and bacterial growth reduce the shelf life of 

these products. In these products, staling causes a decrease in consumer acceptance and thus 

large economic losses. The partial baking method is a process that can also be applied to 

baked goods and the baking process is divided into two stages. The partial baking method is a 

method developed to provide the consumer with the opportunity to eat fresh crispy bread 

whenever desired. The partial cooking method has great market potential as it allows the 

consumer to consume fresh crispy products with a simple final baking. Normally, a stale 

bakery product can be refreshed by heat treatment. However, since the amount of water in the 

product decreases with an additional heat treatment, the hardness of the product increases 

more and staling accelerates in the hours following the heating. In the partial baking process, 

since the product is not fully cooked, the amount of water is higher than normal, and as a 

result of the second baking process, the amount of water in the product does not decrease 

much. During storage, as with normal bread, the freshness of partially baked bread decreases 

and its staling increases. The purpose of the second baking process is to ensure the freshness 

of the bread, especially the bread crumb, and the formation of the desired crust color. It is 

suggested that in order to obtain an optimum quality end product, it will be necessary to keep 

the second baking process short, as it will harden the bread crumb and form a burnt crust.In 

this study, rye bread, which was subjected to partial baking for 10, 15 and 20 minutes, was 

subjected to the second baking process after being stored at room temperature for 3, 5 and 7 

days. After storage, the baking time of the part-baked breads in the second baking process was 

completed to 25 minutes, which is the baking time of the control group breads.  Breads with 

zero intermediate storage time were considered as control bread. In this way, it was aimed to 

determine the changes in quality characteristics by analyzing the specific volume, moisture 

and crumb softness of breads that were partially baked and subjected to the intermediate 

storage process at room temperature. While the increase in partial baking time has an 

increasing effect on the specific volume values of breads, it has a decreasing effect on the 

moisture and softness values of the bread. The increase in the intermediate storage time of 

partially baked breads had a decreasing effect on the specific volume, internal moisture and 

softness values. It has been concluded that especially the 10-minute partial baking method can 

be used in the production of partially baked rye bread stored at room temperature in terms of 

the crumb softness values, which is an important quality criterion in bread. 

Keywords: Partial baking, rye bread, staling, storage. 

 

INTRODUCTION 

Bread is a food item of primary importance in meeting the nutritional needs of people all over 

the world and especially in developing countries experiencing economic problems. In bread, 

after a certain period of production, the inner structure loses its softness without 

microbiological deterioration, and the crust part softens and loses its crispy feature. As a 

result of this event, which is called staling, it often causes significant waste and economic 

losses, as the product is not consumed with pleasure. It is tried to extend the shelf life of bread 
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with different product formulations, different processing conditions or packaging techniques 

(Corsetti et al. 1998; Baik and Chinachoti 2000; Elgün and Ertugay 2000). 

Partial baking is used to describe a bread production method that includes a two-stage baking 

process. Partial cooking is a two-step process. Firstly, the fermented dough pieces are 

partially baked in the oven condition until minimum crust color development, maximum 

moisture retention, starch gelatinization and gluten coagulation occur (Bent 1998; Karaoğlu 

2006). In the second step, partially baked breads are rapidly cooled, packaged, and stored 

until final baking at the point of sale or consumption. In the last stage, when it is to be 

consumed, the second cooking process is applied and the consumer is offered the opportunity 

to consume fresh crispy products (Grau et al. 1999; Vulicevic et al. 2004; Barcenas and Rosell 

2006; Karaoğlu et al. 2008). 

In this study, rye bread that was partially baked for different times (10, 15 and 20 minutes) 

was subjected to the second baking process after being stored at room temperature for 

different times (3, 5 and 7 days). The changes in the quality characteristics of the breads 

produced in this way were investigated. 

MATERIAL AND METHOD 

Material 

In the research, wheat flour (12.75% moisture, 12.18% protein, 0.55% ash, 34.22% gluten, 

62.00% water absorption), whole rye flour (11.25% moisture, 13% protein, 2.17% ash), fresh 

fresh yeast and salt were used. 

Bread production 

Rye bread formulation: 600 gr bread wheat flour, 400 gr whole rye flour, 665 gr water, 30 gr 

fresh yeast and 15 gr salt. After the dough components were brought together, they were 

mixed in a high speed mixer (Stephan UM-5, Hameln, Germany) for 2 minutes. The resulting 

dough was rested at 30°C for 15 minutes and then divided into 160 g pieces and made into 

rounds. After that, the doughs that were rested for 10 minutes were shaped and left for final 

fermentation for 35 minutes (30°C, 75% relative humidity) and baked at 230°C for 10, 15, 20 

minutes to obtain partially baked rye bread. After the first baking process, the breads were 

cooled for 1 hour, then packaged and stored at room temperature for 3, 5, 7 days. After 

storage, partially baked rye breads were re-baked in the same oven (230°C) for 15, 10, 5 

minutes. Baking times of partially baked breads were completed by re-baking to the baking 

time of control breads (25 min). 

Analyzes 

Protein, ash and moisture contents were determined according to AACC Methods 46-12, 08-

01 and 44-15A, respectively (AACC 2000). The breads were weighed within one hour after 

baking, the volumes of the breads were measured using rapeseed grains, and the specific 

volumes were calculated (Lee et al. 1982). Softness of bread was made using Penetrometer 

(Penetrometer PNR10. SUR Berlin, Germany) device (Maleki et al. 1980). Analysis results 

were subjected to statistical analysis using the SPSS program. 

RESULTS AND DISCUSSION 

As can be seen in Table 1, the increase in partial baking time has an increasing effect on the 

specific volume values of rye bread, and a decreasing effect on the softness and moisture 

values of the bread crumb. With the increase in the storage time of partially baked breads, the 

specific volume, crumb softness and moisture values decreased regularly (Table 2). 
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Table 1. Duncan Multiple Comparison Test results of the averages of specific volume, crumb 

moisture and softness values of partial baking time variable * 

Partial Baking Time 

(min) 

n Specific Volume 

(cc/g) 

Crumb Moisture (%) Softness (PU) 

10 8 2,64c 45,83a 31,72a 

15 8 2,66b 45,63b 29,54b 

20 8 2,74a 44,54c 24,64c 

* Different letters mean statistical difference at P˂0.01 level. 

PU: penetration unit,  

 

Table 1. Duncan Multiple Comparison Test results of the averages of specific volume, crumb 

moisture and softness values of storage time variable * 

Storage Time (day) n Specific Volume 

(cc/g) 

Crumb Moisture (%) Softness (PU) 

0 (Kontrol) 6 2,71a 47,18a 31,67a 

3 6 2,72a 46,43b 29,66b 

5 6 2,65b 45,18c 27,81c 

7 6 2,63c 43,88d 25,39d 

* Different letters mean statistical difference at P˂0.01 level. 

PU: penetration unit,  

 

Volume is an important quality parameter in bakery products such as bread and plays an 

active role in the acceptability of the product. Low-volume products are not preferred by 

consumers, as the low volume gives information about many features in bakery products. 

When Figure 1 is examined, when compared to the control group samples, it is seen that all 

partial cooking times on the 3rd day of storage and partial cooking times of 15 and 25 minutes 

on the 5th day of storage give volume values close to the control group. It is observed that the 

specific volume values are lower in breads that are stored for 7 days after partial baking and 

re-baked. This situation was caused by moisture loss and shrinkage in partially baked breads 

depending on the storage period. 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 374



 
Figure 1. Effect of the interaction of storage time x partial baking time on specific volüme of 

bread 

 

When examined in terms of moisture values in the bread, it is seen that there is a decrease in 

parallel with the increase in the partial baking time in all storage periods (Figure 2). Although 

partially baked breads are packaged and stored in polyethylene bags, there was a decrease in 

the moisture values of the bread due to the moisture transfer from the bread to the crust 

depending on the storage period. 

In bakery products such as bread, the softness of the inner structure of the product is 

extremely important. After the product comes out of the oven, the softness of the bread crumb 

gradually decreases and as a result of the events called staling, the product has a hard internal 

structure. When Figure 3 is examined, it is seen that the increase in both the storage time and 

the partial cooking time has a decreasing effect on the softness values of the product. On the 

other hand, it is seen that the breads with a partial baking time of 10 minutes have softness 

values close to the control group breads, especially in the 3rd and 5th days of storage. For this 

reason, it was concluded that a partial baking time of 10 minutes and a storage period of 3 to 5 

days at room temperature can be successfully applied in the production of partially baked rye 

bread, considering the volume and softness values. 
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Figure 2. Effect of the interaction of storage time x partial baking time on crumb moisture of 

bread 

 

 

 
Figure 3. Effect of the interaction of storage time x partial baking time on crumb softness of 

bread 
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ÖZET 

Üretim aşamasından önce hammaddelerin temini, üretim aşamasında gerekli ara mal ve 

ürünlerin temini ve nihai ürünlerin tüketicilere ulaştırılması gibi lojistik süreçlerin giderek 

karmaşık hale gelmesi, teknoloji kullanımını zorunlu kılmıştır. Lojistik 4.0, lojistik 

faaliyetlerinde tüm tedarik zincirini bilgi teknolojilerine bağlayan gelişmiş sensörlerin ve 

gelişmiş robotların kullanımını içermektedir. Bu çalışmanın amacı, son dönemde giderek 

dikkat çekmeye başlayan Lojistik 4.0 uygulamalarının lojistik maliyetlere olan etkisini 

incelemektir. Bu kapsamda, Lojistik 4.0’ın geleneksel lojistik uygulamalarına kıyasla 

depolama maliyetleri, taşımacılık maliyetleri ve müşteri hizmetleri üzerinde maliyetlerde 

ciddi iyileştirmeler yaşanmasına neden olmuştur. Endüstri 4.0 ile gelişen ve değişen sektörler 

içerisinde yerini alan lojistik, Lojistik 4.0 ile taşıma maliyetlerini azaltarak taşıma yönetimini 

olumlu etkilemektedir. Azaltılan işgücü maliyetleri ile etkin depo yönetimi süreçleri ortaya 

çıkarken envanterlerin bilgisayar ortamında depolanabilmesi ile envanter maliyetlerinin de 

azaldığı görülmektedir. Filo yönetiminde de maliyet ve zamandan tasarruf sağlanırken araç ve 

sürücü performansının Lojistik 4.0 uygulamaları ile iyileştirildiği dikkat çekmektedir. Otonom 

depolar, otomatik yönlendirmeli araçlar sayesinde yüksek toplama hızları sağlayarak toplama 

süreçlerini de iyileştirmektedir. Aynı zamanda rota belirleme ve rota planlama için akıllı 

lojistik uygulamaları ile yakıt tüketimi, maliyet düşürme ve emisyon azaltımı konularında 

olumlu etkiler görülebilmektedir. Sonuç olarak, Lojistik 4.0 uygulamalarının 

yaygınlaşmasıyla birlikte etkinlik ve verimlik artışı sağlanırken, sürdürülebilir imkanlar 

dahilinde maliyetlerin azalması da kaçınılmaz olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Yönetimi, Dijitalleşme, Lojistik 4.0, Akıllı Lojistik 

 

ABSTRACT 

The increasing complexity of logistics processes, such as the supply of raw materials before 

the production stage, the supply of necessary intermediate goods and products during the 

production stage, and the delivery of final products to consumers, necessitated the use of 

technology. Logistics 4.0 includes the use of advanced sensors and advanced robots that 

connect the entire supply chain to information technologies in logistics activities. The aim of 

this study is to examine the effect of Logistics 4.0 applications, which have recently started to 

attract attention, on logistics costs. In this context, Logistics 4.0 has led to significant 

improvements in storage costs, transportation costs and customer service costs compared to 

traditional logistics applications. Logistics, which takes its place among the developing and 

changing sectors with Industry 4.0, has a positive effect on transportation management by 

reducing transportation costs with Logistics 4.0. While effective warehouse management 

processes have emerged with reduced labor costs, it is seen that inventory costs are reduced 

by storing inventories in a computer environment. While cost and time savings are achieved 

in fleet management, it is noteworthy that vehicle and driver performance has been improved 
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with Logistics 4.0 applications. Autonomous warehouses also improve collection processes 

by providing high collection speeds thanks to automated guided vehicles. At the same time, 

positive effects can be seen in terms of fuel consumption, cost reduction and emission 

reduction with smart logistics applications for route determination and route planning. As a 

result, with the widespread use of Logistics 4.0 applications, efficiency and productivity will 

increase, while reducing costs within sustainable possibilities will be inevitable. 

Key Words: Logistics Management, Digitalization, Logistics 4.0, Smart Logistics 

 

GİRİŞ 

İşletmelerin gerek verimliliklerini gerek karlılıklarını artırmaları açısından iş süreçlerini 

geliştirip iyileştirmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilecekleri yöntemleri araştırarak 

kendilerini sürekli yenilemeleri büyük önem teşkil etmektedir. Müşteri, kalite ve maliyet 

odaklı firmalar ürün ve hizmetlerinde de farklılık yaratarak rekabet ortamı içerisinde rekabet 

avantajı elde etmektedir. Firmaların bunu bilgi ve teknolojik gelişmelerin yeni iş modellerine 

en iyi şekilde entegre edilmesi ile birlikte sağlayacakları bir gerçektir. Bugün sıklıkla 

duyduğumuz bir kavram olan Endüstri 4.0, işletmeler için de potansiyel çözümler 

üretmektedir. İşletmelerin dönüşüm sürecinde etkili rol oynayan teknolojik araçları kapsayan 

Endüstri 4.0, temelini dijitalleşmeden almaktadır. Endüstri 4.0’ın sunduğu yenilikçi 

uygulamaların endüstri içerisinde çok sayıda sektörü de hızlı bir şekilde etkisi altına aldığı 

görülmektedir (Barreto, Amaral, & Pereira, 2017). 

Endüstri 4. 0 sadece sanayide değil toplum, ekonomi ve insan-makine etkileşimlerinde de 

köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Üretimden müşteri hizmetlerine kadar her aşamada 

Endüstri 4.0 etkisini görmek mümkündür. Endüstri 4.0 dönüşüm sürecine adaptasyon 

sağlayabilen işletmelerde kalite maliyetlerinin yaklaşık %15, üretim maliyetlerinin yaklaşık 

%20 ve lojistik maliyetlerinin ise yine yaklaşık %15 oranında azaldığı görülmüştür (Aylak, 

Kayıkçı, & Taş, 2020). 

Lojistik sektörü içerisinde müşteri gereksinimlerine yönelik yüksek verimlilik, esneklik, hızlı 

hareket etme ve hızlı karar verme gibi zorluklarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Firmaların 

bu zorlukları aşabilmeleri açısından modern teknolojiden yararlanmaları büyük önem 

taşımaktadır. Bir dönüşümü temsil eden bu durum “Lojistik 4.0” ya da “Akıllı Lojistik” olarak 

ifade edilen bir değişim sürecini meydana getirmiştir. Lojistik 4.0, lojistik faaliyetlerinde tüm 

tedarik zincirini bilgi teknolojilerine bağlayan gelişmiş sensörlerin ve gelişmiş robotların 

kullanımını içermektedir. Tedarik zinciri içerisinde yer alan tedarikçiler, üreticiler, 

perakendeciler ve müşteriler arasındaki iş birliği, koordinasyon ve iletişim, dijitalleşme ve 

süreç otomasyonu ile sağlanabilmektedir. Tedarik zincirlerinin artık şirketlerle rekabet 

etmediği dünyamızda Lojistik 4.0 şirketler için çok önemli bir dönüşüm süreci oluşturmuştur 

(Şekkeli & Bakan, 2018). 

Covid-19 pandemi süreci, birçok sektörde teknolojinin hızla kullanılmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu süreç kaçınılmaz olarak şirketlerin iş modellerini kökten değiştirmiş ve 

değiştirmeye de devam edeceği görülmüştür. Bu dönemde elektronik ticaretin yaygınlaşması 

ve teslimatların çoğalması; yeni yöntem arayışı içine giren işletmelerin Lojistik 4.0’a adapte 

olma sürecini gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, özellikle son dönemde giderek dikkat 

çekmeye başlayan Lojistik 4.0 uygulamalarının lojistik maliyetlerine olan etkisini 

incelemektir. 

Lojistik ve Lojistik Yönetimi 

Tarihteki ilk uygulamalarının savaşlarda görüldüğü bilinen lojistik Yunanca hesap becerisi 

anlamındaki “logisticos” kelimesinden türemiştir ayrıca Latince’ de bulunun “logic (mantık)” 

ve “statics (istatik)” kelimelerinin bir araya gelmesinden oluştuğu bilinen bir gerçektir. En 

genel anlamıyla lojistik; hammaddenin tedarik zinciri aracılığıyla ilk olarak son ürünün 

işlenmesi, ardından da tüketim kanallarına iletilmesi süreçlerini içinde barındıran işlemlerin 
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tamamı” ya da “ürünlerin, hizmet ve öz kaynakların ihtiyaç duyulan yerde ihtiyaç duyulan 

zamanda sağlanması” olarak ifade edilmektedir. 

Lojistik, hammaddelerin bulundukları yerden müşteriye ulaştırılmasında nakliye, depolama, 

gümrükleme, paketleme ve dağıtım adımlarını içermektedir. Lojistiğin birçok tanımı 

bulunmakla birlikte en basit hali; "ürünün üretim ve tüketim noktaları arasında hareket etmeyi 

sağlayan, doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda ve en iyi fiyatla bulundurmaya çalışan 

tedarik zincirindeki en önemli mekanizmadır."(Çekerol & Kurnaz, 2011). 

İsveçli Antoine-Henri Jomini lojistiği akademik anlamda ilk kullanan kişidir. 1838'de Askeri 

idare saha çalışmasında "lojistik, strateji ve kara taktikleri" üçlüsüne atıfta bulunmuştur. Türk 

Dil Kurumu sözlüğünde lojistik, "yol, haberleşme, sağlık, savaş veya askeri yürüyüş sırasında 

bakım gibi hizmetleri sağlayan stratejik bir departman" olarak tanımlarken, Oxford 

Üniversitesi tarafından derlenen bir sözlük lojistiği, "tedarik, dağıtım, personel ve malzeme 

değişimi" olarak tanımlamaktadır. Lojistik kelimesi ilk olarak 1905 yılında "askere ait 

malzeme ve personelin taşınması, ikmali, bakımı ve yenilenmesi" anlamında kullanılmıştır. 

En yaygın tanımı ile lojistik; tedarik zincirindeki tüm ürün, hizmet ve bilgi akışlarının 

başlangıç noktasından (kaynak) bitiş noktasına (nihai tüketici) kadar verimli ve etkin bir 

şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrolü ile müşterilerin 

ihtiyaçlarını karşılamak için bir işletme yönetimi hizmetidir olarak tanımlanmaktadır. Lojistik 

literatürüne bakıldığında herkes tarafından kabul edilen bir tanım bulmak mümkün değildir. 

Bunun temel nedeni ise askeri alanda başlayan lojistiğin daha sonra farklı alanlara yayılması 

ve bu nedenle tanımlama sürecinin farklı gruplar tarafından ele alınmasıdır. Lojistik 

kavramının farklı tanımları, işletme bilim adamlarının, mühendislik öğretim görevlilerinin ve 

alandaki uluslararası şirketlerin yöneticilerinin çoğunlukla sayısal tanımlara odaklanmasından 

kaynaklanmaktadır. Öte yandan, lojistik ve bilimsel çalışmaların diğer alanlarda olduğu gibi 

ağırlıklı olarak yabancı (İngilizce) kaynaklardan oluşması çeviriler yoluyla farklı Türkçe 

anlamlar kazanmış, bu nedenle lojistik terimini tanımlamak Türkiye’de inanılmaz derecede 

zor hale gelmiştir. (Keskin, 2018). 

Toplumların gelişim süreçlerine göz atarak lojistiğin tarihsel gelişimini anlayabiliriz. 

Lojistiğin oldukça eski bir geçmişe dayandığından bahsetmek bu açıdan bakıldığı zaman 

olasıdır. İnsanoğlu ilk çağlarda hayati ihtiyaçlarını avlanarak ve toplayarak (Avcı/Toplayıcı 

Toplum) karşılamaktaydı. Tamamen insan gücüne dayalı farklı ilkel yöntemler avlanan 

hayvanların ve toplananların taşınmasında kullanılmıştır. Bundan sonra göçebe olarak 

yaşamaya ve savaşmaya başlayan topluluklar, hayvanları eğiterek (Çoban Toplumu) 

hayvanların güçlerini yanlarında kalmalarını sağlayacak teçhizat (yörüklerin çadırları vb.) için 

kullanmaya başladılar. Sabanın icadı ve diğer ilkel tarım aletlerinin gelişmesiyle karasal bir 

feodal toplum (Tarım Toplumu) oluşmuştur. Yerleşimler tarıma dayalı biçimde kurulmuş ve 

insan gücü ile hayvan gücü tarımsal gıdaların bu yerleşimlere taşınmasında bir arada 

kullanılmıştır. Orta Çağ başlarında ev halkınca satış niyeti gözetmeden yapılan üretim daha 

sonra yerini küçük ölçekli ürün satışı için yapılan üretime bırakması bugün çağdaş lojistik 

sürecinin ilk ateşini yakan olay olmuştur. Avrupa’da geniş ve karmaşık bir lojistik algısı, Orta 

Çağ boyunca süren bu feodal yapıda gelişim gösterememiştir. Bunun yanında Haçlı Seferleri 

ve coğrafi keşifler Orta Çağ’ın sonlarında yapılmış olup gündeme lojistik uygulamaları 

getirmiştir (Keskin, 2018). 

18. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışıyla birlikte lojistiğin tarihsel gelişiminin 

başladığını savunan birçok çalışma vardır. İngiltere’de oluşan büyük ölçekli üretime dayalı 

toplum (Sanayi Toplumu) taşımacılıkta makine kullanımına buharlı gemilerin ve 

demiryollarının geliştirilmesiyle başlamıştır. Coğrafi keşiflerin sermaye birikimine yol 

açması, bilime önem vermesi ve buhar makinesinin buluşu ile sanayi toplumu meydana 

gelmiştir. 1914 yılında bu sürecin ileriki safhalarında Ford 16 tipi (Fordist) üretim anlayışı 

geliştirilmiş olsa da lojistik faaliyetler 1929’da ABD’de yaşanan global bunalım ekonomiye 
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darbesini vurduğu zaman durma noktasına kadar gelmişti. II. Dünya Savaşı lojistiğin fark 

edilmesi bakımından en kritik dönüm noktası olmuştur. Sebebi ise lojistik aksaklıklar 

sebebiyle en gelişmiş silah ve askeri donanıma sahip orduların bile başarısız olmalıdır. Pek 

çok kaynak lojistiğin tarihsel gelişiminin bu dönemden başlamasının sebebi bahsedilen 

durumdur (Bakkal & Demir, 2011). 

 

Tablo 1. Lojistiğin Gelişim Aşamaları 

Dönem Gelişim 

1940-1960 Lojistiğin kurulum aşaması 

1960-1970 
Lojistik fikrimin benimsenmesi ve 

itibarının artması 

1970-1980 
Önceliklerin ve lojistik modellerinin 

değişmesi 

1980-2011 
Ekonomik ve teknolojik değişimle yeni 

lojistik çağ 

2011 - Günümüz 

Endüstri 4.0’ın ortaya çıkması ile 

lojistik faaliyetlerin gelişmesi ve “Akıllı 

Lojistik” süreci 

Kaynak: (Özdemir & Gökmen, 2016). 

 

Lojistiğin tarihsel gelişimine dair başka bir değerlendirmede; 20. yüzyılın ilk yarısında 

yalnızca taşıma faaliyetlerinden meydana gelen lojistiğin 1950-1960 yılları arasında depolama 

ve taşımayı da barındırdığı, 1960-1970 yılları arasında depolama ve taşımaya ek olarak 

dağıtımı da barındırdığı, 1970-1990 seneleri arasında lojistik yönetimi kavramının bütüncül 

bir anlayışla benimsendiği, 1990’ların bitişi ile elektronik lojistik kavramının (e-lojistik) 

yaşanan gelişmelerin lojistiğe kattığı yeni boyutlarla ortaya çıktığı bahsedilmektedir. Buna 

bağlı olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında en önemli gelişmelerin yaşandığı görülmektedir 

(Özdemir & Gökmen, 2016). 

 

Tablo 2. 20. Yüzyılda Lojistik 

 
Kaynak: (Özdemir & Gökmen, 2016). 

 

Lojistik faaliyetlerin de değişim ve dönüşüm yaşadığı lojistiğin tarihsel gelişim süreci 

incelendiğinde fark edilmektedir ve bu gelişim safhaları aşağıda ayrıntılı biçimde 

verilmektedir. 
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Tablo 3. Lojistik Faaliyetlerinin Gelişimi 

 
Kaynak: (Bakkal & Demir, 2011, s. 4-5) 

 

Lojistik, ürünlerin üretilmeden önce hammadde temini ve sevkiyatını içerdiği gibi, ürünün son 

halini alıp müşteriye ulaşana kadar olan süreci de kapsamaktadır. İşletme lojistiğine yönelik 

üç ana yaklaşım vardır. Bunlar; üretim lojistiği, tüketici lojistiği ve işbirlikçi lojistiği olarak 

sınıflandırılır. Üretim lojistiği; mal ve hizmet üretimi için gerekli olan hammadde, yarı mamul 

ve malzemelerin firmaya teslimi ile başlayan, üretimin bitiminden sonra ürünün müşteriye 

teslimine kadar olan süreci içermektedir. Nakliye ve teslimat lojistiği olarak da ifade 

edilmektedir. Bu süreç, araştırma, tasarım geliştirme, gereksinimlerin tanımlanması, kaynak 

planlaması, ürün kalite kontrolü, güvenilirlik başarısızlık analizi gibi faaliyetleri 

kapsamaktadır. Tüketici lojistiği; ürünün müşteriye ulaştığı andan ürünün bertarafına kadar 

olan süreci ifade etmektedir. Ürün sigortası, kullanım ömrü sonu, ürün geri dönüşümü gibi 

ürün kullanımı ve sonraki süreçlerle ilgili konuları kapsamakta ve aynı zamanda işletme ve 

idame lojistiği olarak da adlandırılmaktadır. Üretim ve tüketim lojistiğini içeren ve destek 

faaliyetleri sağlayan bir lojistik yaklaşım ise işbirlikçi lojistik olarak ifade edilmektedir (Wolff 

& Yıldız, 2018). 

Tüketici gereksinimlerinin sağlanması amacıyla, ürünlerin, hizmetlerin ya da bilgilerin 

başlangıç noktası ile tüketim noktası arasında ileri veya geri yönlü akışının sağlanması, 

depolama sürecinin etkili bir şekilde planlanması, uygulaması ve denetim mekanizmasının 

çalıştırılmasını sağlayan tedarik zinciri yönetiminin en önemli parçalarından biri lojistik 

yönetimidir. Ters yönde gerçekleşen akış iade süreçlerini ifade etmektedir. Lojistik yönetimi, 

tüketici gereksinimlerinin esas alınarak sevk ve teslim noktaları arasında ürün, hizmet ve 

bilginin çift yönlü akışını sağlayan yönetimsel faaliyetlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır 

(Karagöz, 2016). 

Maliyetleri düşürmesi, üretim kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırması açısından etkili 

lojistik yönetimi işletmeler açısından son dönemde vazgeçilmez bir öneme sahip olmuştur. 

Lojistik yönetimine dair sürecin bütün faaliyetlerini ele alan işleyiş aşağıda yer alan şekilde 

belirtilmiştir. 
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Şekil 1. Lojistik Yönetim Sürecinin Aşamaları 

Kaynak: (Karagöz, 2016). 

 

 

Lojistik 4.0.’ın Lojistik Maliyetlerine Etkisi 

Lojistik sektörü, Endüstri 4.0 için uyumlu bir uygulama alanı oluşturmaktadır çünkü 

teknolojik gelişimleri, yeni iş modelleri, pazar arayışları, yeni müşteri beklentilerini içinde 

barındıran kapsamlı ve dinamik bir yapıya sahiptir. Söz konusu uygulamalardan bazıları 

siber-fiziksel sistemler (CPS) ağı ve nesnelerin internetinin (IoT) ve lojistiğe dahil edilmesi 

ile malzeme akışlarının gerçek zamanlı takibinin, taşıma idarelerinin gelişmesinin ve doğru 

bir tehdit yönetiminin taahhüt edilişidir. Kısaca özetlemek gerekirse Endüstri 4.0’ın ortaya 

çıkışı ile beraber birtakım değişiklikler yapmak zorunda kalınmıştır sebebi ise lojistik 

sektöründe Endüstri 4.0 getirdiği yeniliklere ayak uydurabilmektir. Bu şekilde lojistik ve 

tedarik zincirini Endüstri 4.0 yeniden yapılandırmış ve dijital bir ortama taşımıştır. Bunun 

yanında ekonomik büyümenin ön şartı yükün evrensel olarak taşınması olmuştur. Bu durum 

da yeniden yapılandırmanın yeniliklere ayak uydurabilmek adına gerekli olduğunu kanıtlayan 

bir durumdur. Yani anlatılmak istenen şudur dünyada şu an teknolojinin her geçen güm 

hayatımızdaki her alana yayıldığı yadsınamayacak bir gerçektir. Bu dünyada rekabetçi 

ortamda sapasağlam durabilmek ve pazar hisselerini arttırabilmek için lojistik sektörüne 

hizmet veren işletmelerin teknolojik bakımdan gelişimleri elzemdir (Kayapınar, 2017). 

Nesnelerin tedarik zinciri boyunca takibinin yapılabilmesi, lojistik sektörü ve tedarik 

zincirindeki en büyük değişimdir. Sensör ve çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde 

Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan bu daha önce bahsi geçmemiş kavram birbiriyle 

haberleşen ve birbirine karşılıklı olarak bilgi paylaşan nesneler olarak tanımlanmaktadır. 

Procter ve Gamble işletmesi tarafından lojistik sektöründe ilk kez Nesnelerin İnterneti 

teknolojisi 1999 senesinde işleme konulmuştur. Tedarik zinciri boyunca ürün takibi anlık 

olarak ürünlere yerleştirilen radyo frekansı ile tanımlama sistemi (RFID) sayesinde 

yapılmıştır. Bu şekilde minimum düzeye indirilen şey ulaşımdan kaynaklı gecikme ve hata 

maliyetleri olmuştur. 2012 senesinde dünya çapında ve Almanya’da en köklü şirketlerden biri 

olan Bosch bir araştırma grubu kurmuştur bu grubun amacı ise Endüstri 4.0’ın lojistik ve 

üretim yapılarını nasıl etkileyeceğine ilişkin araştırma yapmak ve çeşitli stratejiler geliştirmek 

olmuştur. Endüstri 4.0’a dair raporun hazırlanmasını Alman Hükümeti istemiştir ve bu rapora 

Bosch önderlik etmiştir. Bu sayede Endüstri 4.0 ile Bosch bütünleşmiştir. Ancak araştırma 

grubu Endüstri 4.0’ın Almanya genelinde nasıl uygulanıp geliştirilebileceği konusunda da 

çalışarak araştırmalarının kapsamını Bosch ile kısıtlı tutmamıştır. Dolayısıyla 2013 yılında 1 

milyondan fazla sensörü Bosch çalışmaları çerçevesinde üretim süreçlerine dahil etmiştir. Bu 

sayede akıllı ve lojistik sistemler, akıllı ofis ve ev araçları, ileri endüstriyel yapılar şeklinde 

Endüstri 4.0 kapsamında yapılan uygulamaları gruplanmıştır. Bahsi geçen bu bildiri imalat 

süreçleri içinde Internet of Things kavramının manalı biçime gelebileceği endüstriyel devrimi 

teşvik etmiştir bu da teknolojik değişiklikler sayesinde olmaktadır. Bu kavram Endüstri 4.0 

şeklinde üstüne basılarak Bosch ve Almanya tarafından isimlendirilmiştir. Bu yönüyle zeki 
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ağlar sayesinde değer zincirleri oluşturup geliştirebilen sistemleri otonom olarak 

denetleyebilen, makineler arasında bağ kurabilen, iş yığınlarını düzenlemede sistematik 

davranabilen yapıların genel bir adı olmuştur (Özkurt, 2016, s. 21). 

Bu ileri düzeyde dijital teknolojiye sahip olan işletmelerin oranın tüm lojistik işletmeler içinde 

%28 olduğu görülmektedir. Dijital tedarik zinciri metodu elektronik sektörde %45’lik paya 

sahipken, özellikle otomotiv sektöründe %41’lik hisseye sahiptir. Endüstri 4.0 kapsamında 

2020 yılına kadarki yıllık gelirlerin %5’ini teknolojik yatırımlara göre birçok lojistik işletmesi 

planlamıştır. Görüldüğü gibi teknolojik gelişmelerden lojistik sektörü büyük oranda 

etkilenmektedir. Dolayısı ile tedarik zinciri ve lojistik iş süreçlerini büyük oranda değiştirip 

insan gücü ile yürütülen operasyonel süreçlerin çabuk şekilde yerini robot ve otonom araçlara 

bırakmaya başlaması Endüstri 4.0 ile gelen tüm yenilikçi yaklaşımlar ve çözümler sayesinde 

olmuştur (Özsoylu, 2017, s. 50). 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan son gelişmeler, üretimin dijitalleşmesi ve 

otomasyon baskısındaki artış ile birlikte lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerinin iyileştirilmesi 

açısından birçok fırsatın da önünü açmıştır. Yukarıda bahsettiğimiz Endüstri 4.0, Lojistik 

4.0’ın doğmasını sağlamıştır. Lojistik 4.0, dijitalleşme, otomasyon, ağ ve mobilizasyondur. 

Lojistik 4.0’a ait evrimleşme süreci aşağıda yer alan şekil ile ifade edilmiştir (Galindo, 2016). 

 

 
Şekil 2. Lojistik 4.0'ın Evrimleşme Süreci 

Kaynak: (Galindo, 2016). 

 

Lojistik 4.0 literatürde "akıllı lojistik" olarak da tanımlanmaktadır. Lojistik 4.0 kavramı, 

donanım tabanlı lojistikten yazılım odaklı lojistiğe geçiş olarak ifade edilmektedir. Müşteri 

ihtiyaçlarının dijital teknolojiler aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde karşılanmasını sağlayan 

bir lojistik sistem olarak kendini gösteren Lojistik 4.0, yeni bir yöntem, yeni bir araç seti, yeni 

bir paradigma olarak nitelendirilmektedir. Bu yeni paradigma, makineler ve insanlar arasında 

gerçek zamanlı iletişimi mümkün kılan, sürekli artan İnternet kullanımıyla gelişmiş 

dijitalleşmenin bir sonucudur. Lojistik 4.0'ın ana hedefi, mekanizasyon ve otomasyon 

arasındaki uyumdur. Lojistik 4.0'ın amacı işgücü tasarrufu ve standardizasyonunu 

sağlamaktır. Lojistik 4.0'ın hedeflerinden biri de kapasite kullanımını artırmak ve lojistik 

ekipmanlarda otonom süreçlerle yüksek mobilite, modülerlik, uyumluluk, iletişim ve bilgi 

avantajlarından yararlanmaktır Teknoloji kullanımındaki artış toplumda heyecan verici 

olduğu gibi bazı sektörlerde de endişe verici. Ancak Lojistik 4.0, insanların işlerini elinden 
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almak yerine iş süreçlerinde hataları en aza indiren ve gerçek zamanlı bilgileri paylaşan 

dönüştürücü bir süreçtir. Süreç kontrolünde ve sistematik hatanın ortadan kaldırılması gereken 

kısımlarda her zaman çalışmaya ihtiyaç vardır (Scherf, 2018). 

Lojistik 4.0 teknolojik çözümleri, dronlar, otonom araçlar, sensörler, büyük veri, GPS, RFID 

ve nesnelerin interneti kullanımına dayanmaktadır. Ayrıca günümüz şirketlerinde sanal 

gerçeklik gözlükleri, akıllı çantalar, kapılar, forkliftler ve otomatik araçlar kullanılmaktadır. 

Depolama, elleçleme, nakliye, dağıtım ve bilgi hizmetleri dahil olmak üzere lojistiğin temel 

unsurlarından bazıları, verimliliği artırmak için teknolojik gelişmelerle birlikte değişmek 

zorunda kalmıştır. Dijitalleşme ve otomasyon çağını benimseyen şirketler, lojistik 

süreçlerindeki hataları ve maliyetleri en aza indirerek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye 

çıkararak önemli bir rekabet avantajı elde edebilimektedir. Lojistik 4.0'ın lojistik maliyetler 

üzerindeki etkisi şu şekilde gösterilebilmektedir (Özdemir & Özgüner, 2018). 

Depolama Maliyetleri 

Lojistik 4.0 uygulamalarında teknolojinin kullanılması, kazasız, sürdürülebilir ve güvenli 

hizmet sağlayarak, sipariş süreçlerinde, çalışan verimliliğinde, depo ve antrepo 

operasyonlarında hataları minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Bu konuda ortaya çıkan 

maliyet kalemleri arasında, yedek parça üretimi, karbondioksit salınımının azaltılması, 

kaynakların daha verimli kullanılması ve yakıt odaklı tasarruf planlarının varlığı sayılabilir. 

Bu faydalar, sunulan lojistik hizmetin kalitesini artırmaktadır. Kullanılan teknolojiler 

sayesinde ulaşım maliyetlerinin ve mesafelerin azalması, uzun kuyrukların, bekleme 

sürelerinin ve duraklamaların azalması, optimal rota planlamaları maliyet düşürücü etkiye 

sahiptir. Maliyet kalemlerinden biri olan depo yönetimi, akıllı lojistik uygulamaları 

çerçevesinde, teknolojinin kullanımı ile operasyonların daha esnek hale gelmesi, daha kısa 

teslim süreleri, artan müşteri memnuniyeti, hata oranının en aza indirilmesi ve anında bilgi 

akışı kalite ve verimlilikte yükselmeyi de beraberinde getirmektedir. Lojistiği en maliyetli 

basamaklarından biri olan depolamada, depoların otonom olması ve depo içinde robotikten 

daha fazla yararlanılması maliyetlerin düşürülmesinde etkili rol oynamaya devam edecektir 

(Önden, 2018). 

Taşımacılık Maliyetleri 

Lojistik 4.0 ile birlikte elektrikli araçların kullanımı artış gösterirken yaşanan gelişmeler 

ulaşım operasyonlarının maliyetlerini etkilemektedir. Bu uygulamaların en güzel örneği Tesla 

Semi Tour'dur. Bu elektrikli araçlar, karayolu taşımacılığında ileriye doğru atılmış büyük bir 

adım olarak görülmektedir. Tesla kamyonu, kamyonların otonom araçların içinde gidebileceği 

vizyonunu sunuyor. Otonom kamyonların yokluğunda, nakliye sırasında sürücü bulmak bir 

sorun haline gelirken bu da şirketi ek maliyetler ve kazalarla karşı karşıya bırakabilmektedir. 

Akıllı lojistiğin elektrikli arabaların yanı sıra diğer maliyet azaltıcı uygulamaları arasında 

ulaşım sisteminde GPS uygulamalarının kullanılması ve çeşitli coğrafi takip sistemleri, akıllı 

araç takip sistemleri, akıllı park sistemleri ve sensör uygulamaları da yer almaktadır (Dursun 

& Güngör, 2020). 

Müşteri Hizmetleri 

Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla müşteri ihtiyaç ve tercihleri analiz edilerek 

yorumlanmakta ve uygun çözümler sunulabilmektedir. Yine bilgi ve iletişim teknolojileri 

sayesinde ürünler müşterilere zamanında ulaşmakta, teslimat aşamasında verimsiz noktalar 

tespit edilmekte, bu da zamandan tasarruf sağlarken doğru bilgi aktarımının gerçekleşmesinde 

rol oynamaktadır. Böylelikle lojistik firmaların maliyetlerinde azalma görülebilmektedir. 

Talep tahminleri doğru yapılırsa süreç daha iyi yönetilir ve gereksiz depolamadan kaçınılır. 

Bu sayede bilgiye erişim kolaylaşmakta, üretim aşamasına geçiş hızlandırılmakta ve fazla 

depolamanın önüne geçilebilmektedir. Pahalı teknoloji yatırımlarını finansal engeller 

bağlamında değerlendirirken, hangi yatırımın teknolojik olarak daha verimli olacağı, hangi 

teknolojinin tüketiciler ve şirketler tarafından tercih edilmesi gerektiği, hangi teknolojinin 
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maliyet minimizasyonunda daha etkili olacağı ve birçok akıllı lojistik teknolojisinin yeni 

gelişimleri üzerinde durulmaktadır (Karlı & Tanyaş, 2020). 

SONUÇ 

Dünyada yaşanan dijitalleşme sürecinin tüm sektörler yanında lojistik alanında da etkisini 

göstermesi teknolojiye dayalı “Akıllı Lojistik” yani “Lojistik 4.0” kavramının ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Üretim aşamasından önce hammaddelerin temini, üretim aşamasında 

gerekli ara mal ve ürünlerin temini ve nihai ürünlerin tüketicilere ulaştırılması gibi lojistik 

süreçlerin giderek karmaşık hale gelmesi, teknoloji kullanımını zorunlu kılmıştır. Lojistik 

sektöründe teknolojiler, bulut bilişim, siber-fiziksel sistemler, akıllı robotlar/akıllı fabrikalar, 

nesnelerin interneti, yapay dikey yazılım entegrasyonu, büyük veri ve analitik, yapay zeka, 

katmanlı üretim, artırılmış gerçeklik/artırılmış gerçeklik il. simülasyon ve siber sistemler ile 

geliştirilmiştir. Elbette akıllı lojistik uygulamaları, geleneksel lojistik uygulamalarından 

teknolojik gelişimleri açısından farklılık göstermekte ve bu durum maliyet kalemlerine de 

yansımaktadır. 

Bahsi geçen maliyet kalemlerinin Lojistik 4.0 kapsamında da varlıklarını sürdürdüklerini 

söylemek mümkündür. Ancak katlanılan bu maliyetler yaşanan teknolojik gelişmeler ve bu 

gelişmelere yapılan yatırımlar sonucunda azalırken elde edilen kolaylıklarla birlikte müşteri 

karlılığının arttığı görülmektedir. Özellikle Lojistik 4.0 faaliyetlerinin ilk yatırım 

maliyetlerinin oldukça yüksek olması, işletmelerin ar-ge kapsamında teknolojik yatırımlara 

pay ayırmasını güç hale getirmektedir. Fakat ilk yatırım maliyetleri yüksek de olsa teknolojik 

girdiler sonucunda süreçlerin iyileştiği ve katma değerin arttığı görülmektedir. Lojistik 4.0 

uygulamalarında en çok katlanılan maliyet kalemlerinin depolama ve taşıma olduğu 

bilinirken, en fazla çalışmanın yapıldığı alanlar da bu bölümlerdir.  

Endüstri 4.0 ile gelişen ve değişen sektörler içerisinde yerini alan lojistik, Lojistik 4.0 ile 

taşıma maliyetlerini azaltarak taşıma yönetimini olumlu etkilemektedir. Azaltılan işgücü 

maliyetleri ile etkin depo yönetimi süreçleri ortaya çıkarken envanterlerin bilgisayar 

ortamında depolanabilmesi ile envanter maliyetlerinin de azaldığı görülmektedir. 

Filo yönetiminde de maliyet ve zamandan tasarruf sağlanırken araç ve sürücü performansının 

Lojistik 4.0 uygulamaları ile iyileştirildiği dikkat çekmektedir. Teknolojinin gelişmesi 

ışığında, lojistik operasyonların alışılagelmiş çalışma biçimlerinin önemli ölçüde değişmesi, 

personel ihtiyacının azalması ve verimliliğin artması, minimum maliyetle iş tasarrufunu da 

beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda fazla mesai ihtiyacının da azaldığını söylemek 

mümkünken bu durum da maliyet düşürücü etkiye sahip olmaktadır. Faaliyetlerin belirli bir 

standarda göre ve minimumda yürütülmesi hata oranını ve maliyetleri etkin bir şekilde 

azaltmaktadır. Otonom depolar, otomatik yönlendirmeli araçlar sayesinde yüksek toplama 

hızları sağlayarak toplama süreçlerini de iyileştirmektedir. Müşterilerin isteklerini yerine 

getiren çözümler sayesinde müdahale maliyetleri de düşürülmektedir. Düşük müşteri 

maliyetleri müşteri memnuniyetini de beraberinde getirmektedir. Akıllı lojistik işlevi, kritik 

durumların daha iyi ele alınmasını ve bağımsız süreçler aracılığıyla ortaya çıkan sorunlara 

hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda rota belirleme ve rota 

planlama için akıllı lojistik uygulamaları ile yakıt tüketimi, maliyet düşürme ve emisyon 

azaltımı konularında olumlu etkiler görülebilmektedir. 

Gelişen teknoloji ile birlikte müşteri taleplerinin de her geçen gün değiştiğini söylemek 

mümkündür. Aynı zamanda nüfusun artışıyla da tüketici taleplerinin yoğunluk kazandığı 

doğrudur. Bu duruma ek olarak müşterilerin hızlı teslimat beklentisi yanında dünya genelinde 

işgücüne olan ihtiyacın arttığını da söylemek doğru olacaktır. Kitle rekabetinin yüksek olduğu 

günümüzde düşük ücret ile çalışmayı reddeden iş kollarını bulunmaktadır. Bu doğrultuda 

teknoloji odaklı bir çalışmanın ve robotik sistemlerin aktif kullanımının bu problemlerin 

önüne geçeceği aşikardır. Robotik sistemlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte etkinlik 
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ve verimlik artışı sağlanırken, sürdürülebilir imkanlar dahilinde maliyetlerin azalması da 

kaçınılmaz olacaktır. 
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ÖZET 

Bu makalede, Şair Eşref (1847-1912) ve şiir dili ele alınarak çeşitli tespitler ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. Şair Eşref, Osmanlı Devleti’nin son asrını yaşamış son 

bürokratlardan olup Kırkağaç, Gelenbelidir. Dedesi ünlü matematikçi Gelenbevȋ İsmail 

Efendi’dir. Medrese tahsili gördü, ileri derecede Arapça ve Farsça öğrendi. Kâtiplikle 

başladığı memurluk hayatı 1878’de İstanbul’da kazandığı imtihandan sonra kaymakam olarak 

devam etti. Edebiyata dair hafızada, unutulmuş veya belki de unutturulmuştur. Mezarı 

Kırkağaç’tadır. Eşref şüphesiz, Osmanlı devrinde bilhassa İzmir civarı olmak üzere, Mısır ve 

İstanbul’da edebi faaliyet göstermiş, kitapları bütününde ve ayrıca birçok mecmuada hiciv 

şiirleri çıkmış, hatta birçoğu neşredilmemek suretiyle başka yerlerde bulunmakla birlikte, çok 

sayıda şiire imza atmış önemli edebi simâlardan birisiydi. II. Abdülhamid’i ve dönemin bazı 

kişi ve kişilerinin devlet işlerindeki şahsi ve tabii menfaatçi tutum ve hareketlerini eleştirdiği 

“Deccal I-III”, “İstimdad”; Türk’e sevdalı İran şahı Muzaffereddin Kaçar’ı övdüğü “Şah ve 

Padişah”; Namık Kemal ile kendisini konuşturarak kaleme aldığı ve bu eserdeki şu beyitle 

“Neden Osmanlıyız bilmem ki biz Türk oğluyuz!” diyerek dikkat çektiği “Hasbihal yahut 

Eşref ve Kemal” ve İran’daki yönetimi devralan Muhammed Ali Şah’ın cuntasını eleştirdiği 

“İran’da Yangın Var” başlıca eserleridir. Şiirlerinde zikrettiği veya işaret ettiği kişiler, 

doğrudan hedef aldığı devlet görevlileri yahut usulsüz devlet uygulamalarını icra eden, 

rüşvetçi, ahlaksız, liyâkatsiz, adam kayırmacı memurlar, müdürler, reisler (başkanlar) vs. idi. 

Eşref’in şiir diline düşen bu kişiler haddizatında halk tarafından ve bittabi gadre uğramış 

memurlar tarafından özellikle hainlikleri, adaletsizlikleri sebebiyle kıyasıya eleştirilirdi. Eşref, 

toplum meselelerinde yanlış bulduğu şey neyse bunu dile getirmezse yaşayamayacağını, 

kendini haksız bulsa bile eleştirmeden duramayacağını bildirerek şiir dilinin amacını 

özetlemiştir: “Eylemem ölsem de kızbi ihtiyar / Doğruyu söyler gezer bir şairim / Bir güzel 

mazmun bulunca Eşrefâ / Kendimi hicveylemezsem kâfirim”. Hatta şöyle bir tespit tam 

yerindedir: “Türk edebiyatının en büyük hiciv ustası”. Daha da ileri bir tespitte ise şöyle 

söylemek uygunluğu arttırır: “Nef’ȋ başta olmak üzere Türk edebiyatında hiciv şiirleriyle 

tanınan tüm heccâv şairlerin kronolojik olarak en sonda gelenlerinden ama hepsinin ustası, 

Neyzen Tevfik’in ise hocası”. Eşref ile ilgili genel bir külliyat, hatıralar ve Eşref ile ilgili 

yazılmış yazıların topladığı bir derleme olarak H. Yücebaş’ın “Şair Eşref, Bütün Şiirleri ve 80 

yıllık Hatıraları (İstanbul, 1984)” isimli esere mutlaka bakmak elzemdir. Doğu Anadolu ve 

Karadeniz de dahil olmak üzere birçok bölgede kaymakamlık yaptı ama özellikle Ege’de, 

İzmir’e yakın kazâlarda kaymakam olarak görev yaptı ve hayatının son demlerinde vali 

yardımcılığı görevini ifâ etmiş Osmanlı devlet adamlarındandı. Fakat aynı zamanda II. 

Abdulhamid devrinin 1902’de sürgün edilmiş üdebâsından olduğu belirtilmelidir. 1903’te 

Mısır’a gitmek zorunda kalmış, ayrıca aralıklarla Fransa, İsviçre ve Kıbrıs’ta ikâmet etmiştir. 

Meşrutiyet’in ilânından sonra yurda dönmüş, tekrar vazife almıştır. Üstat Eşref’in en önemli 

özelliği, şiir dilini bıçağın keskin kenarı gibi kullanarak hedef aldığı kişiyi adeta sözleriyle 

kesmesi, hatta yer yer argo kelimelerle parça parça hale getirerek kişiye haddini bildirmesidir. 

Anahtar Kelimeler: şair, Eşref, şiir, dil, Türkçe. 
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ABSTRACT 

In this article, various determinations and evaluations have been made by considering the poet 

Esref (1847-1912) and the language of poetry. The poet Esref is one of the last bureaucrats 

who lived the last century of the Ottoman Empire and is from Kırkagac, Gelenbe. His 

grandfather is the famous mathematician Gelenbevi İsmail Efendi. He received a madrasa 

education and learned advanced Arabic and Persian. He started his civil service life as a clerk 

and continued as a district governor after the exam he won in Istanbul in 1878. In the memory 

of literature, it has been forgotten or perhaps forgotten. His grave is in Kırkagac. 

Undoubtedly, Esref was one of the important literary figures who had literary activities in 

Egypt and Istanbul, especially around İzmir, in the Ottoman period, satirical poems appeared 

in all of his books and also in many magazines, and even though many of them were not 

published in other places, he was one of the important literary figures who wrote many 

poems. “Deccal I-III”, “Istimdad”, in which he criticizes II. Abdulhamid and the personal and 

natural interests of some people and persons in state affairs; “The Shah and the Sultan”, in 

which he praises the Turkish-loving Iranian shah Muzaffereddin Kacar; He wrote with Namık 

Kemal by making him talk, and with the following couplet in this work, “I don't know why 

we are Ottoman, we are Turkish sons!” His main works are “Hasbihal yahut Esref ve Kemal”, 

which he drew attention to, and “There is Fire in Iran”, in which he criticized the junta of 

Muhammad Ali Shah, who took over the administration in Iran. The people he mentions or 

points to in his poems are state officials that he directly targets, or corrupt, immoral, 

unqualified, nepotistic officials, directors, chiefs (presidents), etc. was. These people, who fell 

into the language of Esref’s poetry, were harshly criticized by the public as well as by the 

tortured officials, especially for their treachery and injustice. Esref summarized the purpose of 

the language of poetry by declaring that he would not be able to live if he did not express 

what he found wrong in social issues, and that he could not stay criticizing even if he found 

himself wrong: “Eylemem ölsem de kızbi ihtiyar / Dogruyu söyler gezer bir sairim / Bir guzel 

mazmun bulunca Esrefa / Kendimi hicveylemezsem kafirim”. In fact, a statement like this is 

just right: “The greatest satire master of Turkish literature”. In a further determination, it 

increases the appropriateness to say the following: “He is one of the last chronologically of all 

hejjâv poets known for their satirical poems in Turkish literature, especially Nef’i, but he is 

the master of all of them, and the teacher of Neyzen Tevfik”. It is essential to look at H. 

Yucebas’s “Poet Esref, All His Poems and His 80-Year-old Memories (Istanbul, 1984)” as a 

compilation of a general corpus, memoirs and writings about Esref. He worked as a district 

governor in many regions, including Eastern Anatolia and the Black Sea, but especially in the 

Aegean, he served as a district governor in the districts close to Izmir and was one of the 

Ottoman statesmen who served as the deputy governor in the last days of his life. But at the 

same time II. It should be noted that Abdulhamid was one of the exiles of the era of 1902. He 

had to go to Egypt in 1903, and also resided intermittently in France, Switzerland and Cyprus. 

After the proclamation of the Constitutional Monarchy, he returned to his homeland and took 

office again. The most important feature of Ustad Esref is that he uses the language of poetry 

like the sharp edge of a knife to cut the target person with his words, and even cuts it into 

pieces with slang words from time to time, telling the person his place. 

Keywords: poet, Esref, poem, language, Turkish. 

 

GİRİŞ 

Her işin ârifidir, bilmediği varsa eğer, 

Zevk-i nâmus u hamiyyet ile vicdân gibidir 

 

Şair Eşref (1847-1912), Osmanlı Devleti’nin son asrını yaşamış son bürokratlardan olup 

Kırkağaç, Gelenbelidir. Dedesi ünlü matematikçi Gelenbevȋ İsmail Efendi’dir. Medrese tahsili 
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gördü, ileri derecede Arapça ve Farsça öğrendi. Kâtiplikle başladığı memurluk hayatı 1878’de 

İstanbul’da kazandığı imtihandan sonra kaymakam olarak devam etti. Edebiyata dair 

hafızada, unutulmuş veya belki de unutturulmuştur. Mezarı Kırkağaç’tadır. Şiiriyatı içindeki 

şu mısralar en çok bilinenlerdir; kezâ Kırkağaç’ta bulunan mezar taşına yazılmıştır: 

Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için, 

Gelmesin red eylerim billah öz kardeşimi  

Gözlerim ebna-yı âdemden ol rütbe yıldı ki 

İstemem ben tek çalmasınlar taşımı! 

Mezar taşına yazılan bu manzumesindeki “Gözlerim insanlardan o kadar yıldı ki mezar taşımı 

çalmasınlar yeter” şeklindeki isteğine rağmen mezar taşı iki defa çalınmıştır. Bu hırsızlık 

olaylarından sonra Kırkağaç belediyesi, şairin mezar taşını tekrar yaptırmış ve ayrıca anısına 

şehir merkezinde büstü dikilmiştir. Şairin rağbet ettiği edebiyat meclislerinin bulunduğu, 

şiirlerinin çıktığı mecmuaların çoğunun basıldığı yere bakıldığında, şairin mahfillerde 

tanınmasında İzmir’in büyük bir yerinin olduğu anlaşılmaktadır ki kezâ, ailesi İzmir’de 

ikâmet etmekteydi. Bu sebebe binâendir, İzmir’in meşhur bulvarlarından birisine “Şair Eşref” 

isminin verildiğini ve bulvar girişine şairin bir büstünün yaptırıldığını burada zikretmek 

gerekir. Bu meyanda, şairin memleketi Kırkağaç kazası zikredilince hemen akla meşhur 

Kırkağaç kavununun geldiği fakat Şair Eşref’in isminin unutulduğu görülmektedir. Kezâ, N. 

Demir Çınar’ın mısralarında şöyle geçer: “Ey Eşref! Acı bir gerçektir diyeceklerim / Artık 

herkes çalışıyor ipe sermeye unu / Bundan da acı bir tek şey var âlemde / Senden daha 

meşhurdur Kırkağaç’ın kavunu!”  

 

 
(*) Şair Eşref 

 

TESPİTLER VE DEĞERLENDİRMELER: 

Eşref şüphesiz, Osmanlı devrinde bilhassa İzmir civarı olmak üzere, Mısır ve İstanbul’da 

edebi faaliyet göstermiş, kitapları bütününde ve ayrıca birçok mecmuada hiciv (= taşlama 

[satiric]) şiirleri çıkmış, hatta birçoğu neşredilmemek suretiyle başka yerlerde bulunmakla 

birlikte, çok sayıda şiire imza atmış önemli edebi simâlardan birisiydi. II. Abdülhamid’i ve 

dönemin bazı kişi ve kişilerinin devlet işlerindeki şahsi ve tabii menfaatçi tutum ve 

hareketlerini eleştirdiği “Deccal I-III”, “İstimdad”; Türk’e sevdalı İran şahı Muzaffereddin 

Kaçar’ı övdüğü “Şah ve Padişah”; Namık Kemal ile kendisini konuşturarak kaleme aldığı ve 

bu eserdeki şu beyitle “Neden Osmanlıyız bilmem ki biz Türk oğluyuz!” diyerek dikkat 

çektiği “Hasbihal yahut Eşref ve Kemal” ve İran’daki yönetimi devralan Muhammed Ali 

Şah’ın cuntasını eleştirdiği “İran’da Yangın Var” başlıca eserleridir. Şiirlerinde zikrettiği veya 

işaret ettiği kişiler, doğrudan hedef aldığı devlet görevlileri yahut usulsüz devlet 

uygulamalarını icra eden, rüşvetçi, ahlaksız, liyâkatsiz, adam kayırmacı memurlar, müdürler, 

reisler (başkanlar) vs. idi. Eşref’in şiir diline düşen bu kişiler haddizatında halk tarafından ve 
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bittabi gadre uğramış memurlar tarafından özellikle hainlikleri, adaletsizlikleri sebebiyle 

kıyasıya eleştirilirdi. Eşref, toplum meselelerinde yanlış bulduğu şey neyse bunu dile 

getirmezse yaşayamayacağını, kendini haksız bulsa bile eleştirmeden duramayacağını 

bildirerek şiir dilinin amacını özetlemiştir: “Eylemem ölsem de kızbi ihtiyar / Doğruyu söyler 

gezer bir şairim / Bir güzel mazmun bulunca Eşrefâ / Kendimi hicveylemezsem kâfirim”. 

Hatta şöyle bir tespit tam yerindedir: “Türk edebiyatının en büyük hiciv ustası”. Daha da ileri 

bir tespitte ise şöyle söylemek uygunluğu arttırır: “Nef’ȋ başta olmak üzere Türk edebiyatında 

hiciv şiirleriyle tanınan tüm heccâv şairlerin kronolojik olarak en sonda gelenlerinden ama 

hepsinin ustası, Neyzen Tevfik’in ise hocası”. Eşref ile ilgili genel bir külliyat, hatıralar ve 

Eşref ile ilgili yazılmış yazıların topladığı bir derleme olarak H. Yücebaş’ın “Şair Eşref, 

Bütün Şiirleri ve 80 yıllık Hatıraları (İstanbul, 1984)” isimli esere mutlaka bakmak elzemdir.  

Doğu Anadolu ve Karadeniz de dahil olmak üzere birçok bölgede kaymakamlık yaptı ama 

özellikle Ege’de, İzmir’e yakın kazâlarda kaymakam olarak görev yaptı ve hayatının son 

demlerinde vali yardımcılığı görevini ifâ etmiş Osmanlı devlet adamlarındandı. Fakat aynı 

zamanda II. Abdulhamid devrinin 1902’de sürgün edilmiş üdebâsından olduğu belirtilmelidir. 

1903’te Mısır’a gitmek zorunda kalmış, ayrıca aralıklarla Fransa, İsviçre ve Kıbrıs’ta ikâmet 

etmiştir. Meşrutiyet’in ilânından sonra yurda dönmüş, tekrar vazife almıştır. Üstat Eşref’in en 

önemli özelliği, şiir dilini bıçağın keskin kenarı gibi kullanarak hedef aldığı kişiyi adeta 

sözleriyle kesmesi, hatta yer yer argo kelimelerle parça parça hale getirerek kişiye haddini 

bildirmesidir. Yani Eşref, keskin sözlerle rüşvetçi, gözü parada sözü ise “din-i İslam”da veya 

bedeni namazda beyni fitnede ve fesatta olmak suretiyle yüce dini kullanarak devlette üst 

kademelere gelmeye çalışan devlet yöneticilerini yerden yere vurmuş, mevcut yönetimin 

olumsuzluklarını dile getirerek liyâkatsiz atamaları, adam kayırmacılığı, ispiyoncu müfteriliği, 

selim görünen habisleri eleştirmiştir. Hakikaten bakıldığında Eşref; şark kurnazı, çoğu taşralı 

(taşralı olmak kabahat olmamakla birlikte), menfaatperest, rütbe ve makam meraklısı, çoğu 

görgüsüzlükten, ayak takımından gelen ve ancak yalakalıkla, adam kayırmacılıkla bir yerlere 

gelinebileceğini düşünen ve tabii bu yolla yükselmiş ve bu yolla kendisi gibi aynı çap ve 

seviyeden adamlarını memuriyete sokan, bir yerlere yerleştiren, adam kayırma ve torpiller 

sebebiyle devletin işleyiş mekanizmasını sakata uğratan sözde makam sahibi olmuş kişileri 

gözünden tanır. Bu kişilerin devlet idaresinde, müdȋrlikte vs. yer almayı, makam-mansıp 

sahibi olmayı namuslarından değerli bulduklarını, hatta bu kişilerin gözlerinin o denli 

körleştiğini yazarak bunların doğru bildiklerini, inandıklarını bile söyleyemeyecek hale 

getirildiklerini, zihinlerinin tutsaklaştırılarak hareket edemeyecek vaziyette mütemadiyen 

icbar edildiklerini bildirir. Karaktersizleşen bir güruhun idaredeki varlığından bahseder. Bu 

varlığa muhalif duran tavrı hakikatte, fikir hocası Namık Kemal’den itibaren, kanıyla canıyla 

hakikaten Türk olan aydınların zihninde yeşeren hürriyet fikrine üslupça en sivri, ama haktan, 

hukuktan, doğruluktan yana istikamet kazanmış bir hal getirerek edebi dilde hüviyet 

kazandırmış, savunduğu fikri müteakipleriyle yükseltmiştir ve tabiatıyla, en geniş çerçevede 

“hürriyet” ve devlet vazifesinde “namus” ve “dürüstlük”, Eşref’in şiirinde muazzez bir ifade 

alanı bulmuştur.  

Sürgündeyken Mısır’da çıkardığı “Deccal” serisinden şu mısraları okumak bile Eşref’in dilini, 

felsefesini ve tabii şiir yazmaktaki asıl amacını anlamaya ilk başta  kâfidir. DECCAL (İkinci 

Kitap, Eser: Eşref, Kahire: 1907)’den:  

… 

Cihanda var mıdır bizler kadar bilmem garez-mu’tâd? 

Görürsek kimde âsâr-ı liyâkat eyleriz berbâd, 

Edilmez mi teessüf? Bizdeki erbâb-ı isti’dâd 

… 

Olur mu câzibe, seyr eyle, her mahbûb-ı gül-femde? 

Kemâl olmaz mekâtibden yetişmiş her bir âdemde, 
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Şehâdetnâmeli câhil mi istersin bu âlemde? 

Mâarif şimdi bizde meyvasız eşcâra dönmüştür. 

*** 

Cehâlet âdemi mahrum eder her bir saadetten 

Cehâlettir cihanda var ise eşna’ esaretten 

Uzağa gitme, Eşref! Bu yakınlarda cehâletten 

Koca milletin ikbâli bak idbâra dönmüştür. 

… 

Etmeden tahkik hiç söz söylemem bir şahs için 

Eski bir darb-ı meseldir gerçi orman taşlamak; 

Hicvedersem hâlini zâhid, günah ettin, deme! 

Din-i İslam’da sevaptır çünkü şeytan taşlamak! 

*** 

Düşme davaya uyuş, asla güvenme hakkına, 

Şimdiki hâkimlerin izhâr-ı hak menfurudur! 

Eyleme hükkâmdan hükkâma arz-ı iştikâ, 

Bu meseldir: İt itin her yerde mȋrâhurudur! 

*** 

Nâzır-ı … … beyefendi dün gece, 

Hürmüz’ün kerhânesinde bir güzel zevk eylemiş, 

Şöyle ki, nimet-tesadüf o gece ağuşuna 

Zevcesi hanımefendiyi kader sevk eylemiş! 

… 

Toprak altında da olsam bulurum, 

Erişir burnuna birkaç tekmem, 

Can verip kurtulurum zannetme, 

Şeytan el çekse de ben el çekmem! 

 

SONUÇ 

Şair Eşref, Türk dili ve edebiyatı tarihi içinde, 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın 

başlarında yaşamış yazar ve şairler arasında gerek kullandığı dil gerekse üslup bakımından 

öncü bir rol üstlenmiş, yaşadığı çağın edebiyat anlayışına daha önce alışılmadık bir hava 

kazandırarak farklı bir istikamet vermiştir. Sonuçta, kullandığı hiciv tarzıyla siyasi 

düşüncelerin aşırı derecede belirgin olduğu bir iklim oluşturmakla birlikte, savunduklarını şiir 

diline dökmede hiçbir korku ve çekinme belirtisi göstermemiş, ileri sürdüğü düşünceleri şiir 

türünün kafiye ve vezin kuralları çerçevesinde kuralcı bir terzi hassasiyetiyle mısralara 

işleyerek inandığı değerleri yansıtmak için şiiri toplumsal yönü bulunan çok önemli bir vasıta 

olarak görmüştür. Eserlerinde günlük konuşma dilini, hatta argoya varan halk tabirlerini arada 

sırada kullanmış olsa da çağının şiir anlayışına uygun şekilde yüksek estetik değerlere sahip 

klasik bir dil zevkiyle davranarak dilde geleneksel tutum sergilemiş, dilinin hedef kitlesini 

yine o dilden anlayan mahfiller ve toplum çevreleri olarak belirlemiştir. Eşref’in eserlerindeki 

Türkçe, mısralarında görüldüğü şekliyle, çağının buhranlarına uzak kalamayan, eleştirmek ve 

kıyasıya yermek için hiç kimseyi ayırt etmeyen, bireysellikten ziyade toplumculuğu ve 

toplum faydasını gözetmeyi olmazsa olmaz bir karakter özelliği olarak benimseyen ve 

değişmez bir poetik tarz ile şiirlerini satirizmin etki sahasına geçiren bir üstadın hakiki şiir 

tabiatına uygun şekilde yazılmış terennümleri olarak addedilmelidir; öyle ki şiirlerinde, 

bugünün dünyasına hitap edebilecek seviyede kuvvetli bir bakış, geçmişi anlama ve geleceği 

görme noktasında keskin bir sezgisel güç bulunduğu anlaşılmaktadır.   
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ÖZET 

Kadınların ekonomik, politik ve sosyal olarak güçlendirilmesi, sürdürülebilir ekonomik ve 

sosyal kalkınma için bir ön koşuldur. Kadınların güçlenmesini sağlamak, sağlam kamu 

politikaları, bütüncül bir yaklaşım ve uzun vadeli taahhüt gerektirir. Ayrıca, politikaların ve 

ulusal programların tasarlanmasının ilk aşamasında toplumsal cinsiyete özgü bakış açıları 

mutlaka entegre edilmelidir. Türkiye'de kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal yaşama 

katılımında iyileşmeler görülmesine rağmen, kadınların kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesi 

için yeterli değildir. Bu yazıda Türkiye'de kadının ekonomik ve siyasi durumu ile kadına 

yönelik şiddetin durumu detaylı bir şekilde anlatılacak; kadınların ekonomiye katılımına 

yönelik uygulamalar, zorluklar, fırsatlar ve öneriler anlatılacaktır. Kadınların Türkiye 

ekonomisi tarafından değerlendirilmesi için hala büyük bir potansiyeli var. Kadın ve erkek 

arasındaki eşitlik, dünya çapında politika geliştirme için en önemli öncelik alanlarından 

biridir. Türkiye'nin 2023 hedefleri ile AB 2020 stratejisi birçok alanda örtüşüyor. Başarıya 

ulaşmak için ekonomide kadının güçlendirilmesine yönelik net ülke hedefleri ve hedefleri 

belirlenmelidir. Kalkınma eksenindeki niceliksel ve niteliksel hedefler ve sektörel önceliklerle 

bağlantılı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Kalkınma Planlarının temel ilkesi olarak 

benimsenmesini sağlamak. Yetkililer, hem mali hem de parasal politikaların sürdürülmesinde 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda hareket etmeli; orta vadeli 

programlar, orta vadeli mali planlar ve yıllık planlar bu doğrultuda yeniden tasarlanmalıdır. 

Cinsiyetçi yapıları dönüştürmeye yönelik aktif önlemler için bütçeye özel bütçe kalemleri 

dahil edilmelidir. Uygulama sonuçları, bağımsız izleme mekanizmaları tarafından sürekli 

olarak değerlendirilmeli ve denetlenmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlendirilmesi, Türkiye 

 

 

THE PARTICIPATION OF WOMEN IN ECONOMIC, PROFESSIONAL AND 

SOCIAL LIFE IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Women’s economic, political and social empowerment is a prerequisite for sustainable 

economic and social development. Achieving women’s empowerment requires sound public 

policies, a holistic approach and long-term commitment. Moreover, gender-specific 

perspectives must surely be integrated at the initial stage of designing the policies and 

national programmes. Although improvements in women’s participation in economic, 
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political and social life have actually been seen in Turkey, they are not sufficient to 

comprehensively empower them. In this article, women’s economic and political condition 

and the situation of violence against women in Turkey will be explained in detail; and the 

implementations, challenges, opportunities and suggestions regarding the participation of 

women in the economy will be described. Women still have huge potential to be tapped by the 

Turkish economy. Equality between women and men is one of the major priority areas for 

policy development throughout the world. Turkey’s 2023 targets and the EU 2020 strategy 

overlap in several fields. Clear country targets and goals for women’s empowerment in the 

economy should be identified to achieve success. Ensure that gender equality is adopted as the 

fundamental principle of Development Plans, linked to quantitative and qualitative targets 

within the development axis and industry-specific priorities. Authorities should act in 

accordance with the target of ensuring gender equality in maintaining both financial and 

monetary policies; and medium-term programmes, medium-term financial plans and annual 

plans should be redesigned to this effect. Special budget items should be included in the 

budget for active measures to transform sexist structures. Implementation results should be 

evaluated and audited continuously by the independent monitoring mechanisms. 

Keywords: Gender equality, women’s empowerment, Turkey 

 

1. INTRODUCTION 

Women first started to express themselves and their wishes in the second half of the 19th 

Century and obtained various rights in line with their desires by becoming organized with the 

influence of the feminist movement emerging in the West from the 18th Century onwards. 

One of the most striking social and political challenges for women within this context was 

their fight to exercise equal voting rights with men, that is, to acquire the right to elect and be 

elected. Following the 1st and 2nd World Wars, women acquired the right to elect and be 

elected in many parts of the world. The process that started with the acquisition by women of 

the right to vote and be elected continues today with the fight carried on in social, political, 

economic, and cultural areas. Despite the developments taking place in terms of human rights, 

democracy and equality, not only is it still impossible to say that women can exercise their 

right to vote and stand for office, but also sexual discrimination against women as well as the 

restriction of their lives being restricted to the private sphere continues. 

While women and men equal in economic, social, and legal terms in many parts of the world, 

it is not possible to talk about such equality in Turkey. In this paper, women’s current 

situation in Turkey will be examined in terms of exclusion from working life. As can be seen, 

it is obvious that the role and position of women in Turkey is essentially determined by sexual 

discrimination. Within this context, women are held back more in Turkey than women in 

western countries. Based on this assumption, the participation of women in the social, 

political, and economic life in Turkey, and their position regarding economic activities, will 

be examined in comparison with EU countries. 

1.1. Factors Affectıng Women’s Partıcıpatıon in the Labour Market in Turkey  

Women’s labour force participation is a complex issue as it ensues from a combination of 

economic, cultural, and social factors. The recent legislative changes, promoting gender 

equality in employment and in workplaces, do not seem sufficient in improving women’s 

labour market position. While most women remain out of the labour market, many of working 

women take place in informal and insecure jobs. Urbanization and the consequent decrease in 

agricultural employment, the low education level of women, domestic responsibilities and 

other socio-cultural conditions are frequently cited as factors affecting women’s employment. 

Women’s household responsibilities are top reasons of women’s not being able to participate 

in labour force with a rate of 57.6%. And education/training follows this with the rate of 11.2 
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(The Ministry of Family and Social Policies General Directorate on the Status of Women, 

Analysis of women’s labor force profile and statistics in Turkey, 2014). 

1.2. Gender-Based Dıvısıon of Work  

As it is stated above, beliefs about differences between the genders that are grounded in 

traditional cultural values contribute to the persistence of gender discrimination (Koten, 

2015). The effect of patriarchal culture on gender roles has been revealed by some researches. 

One of this researches named “Public Perceptions on Gender Roles and Status of Women in 

Turkey” conducted by Kadir Has University on March 2016 showed that 72.2% of women 

responded negatively to the question “Would you like to work?” The women cited as needing 

the following to consider working: 47.9% father/husband/family permission, 41.5% education 

and 27.9% safe work environment (Akyol, 2016). On the other hand, the status of women 

determined by tradition, custom and religion affect the wages, promotion and hiring of 

women in Turkey. Since it is thought that women are dependent on men and the main 

breadwinners are men, then they must be paid more. Assuming that all women in society lived 

with a man, either their husband or their father gives rise to see the women’s wage as a 

supplement to the men’s. Therefore, lower pay and lower position of women in the labour 

market is not accepted as problematic by the society. 

The fact that the legal regulations made for women under the name of “flexibilization of 

work” are presented to the society as if they were “favours done for women” but the 

implementations that will affect the status of women in the labour market in a negative way 

are, on the contrary, presented in such a way that they are positive (Koten, 2015).  Flexible 

working rights like maternity leave, child care facilities in the workplaces with 150 female 

employees make women less preferred by the employers and cause problem in recruitment 

and promotion process. So, while more flexible conditions make women to enter the labour 

market easier but on the other hand working in part-time jobs, in turn, will cause women to 

exist in the labour market temporarily, for a short-term or seasonally, and to stay behind men 

in the career path. According to OECD, 23.4% of women were in part–time employment in 

2010 compared to 6.7% of men in Turkey (European Commission, The current situation of 

gender equality in Turkey. Country Profile 2013). According to the EU (OECD Week 2012, 

Gender equality in education, employment and entrepreneurship. Final Report to The MCM 

2012, OECD, Paris, 2012), because hours worked are usually connected to the promotion into 

higher positions and the participation in the economic decision-making process, part-time 

working women have comparatively limited opportunities and high risk of old-age poverty 

due to low pension-related incomes in Turkey. 

1.3. The Effect of Welfare State Regıme of Turkey on Employment of Women  

As it is mentioned above, female participation of labour is a very complex issue as a 

combination of economic, cultural and social factors in a country. In addition to these factors, 

the welfare state regime is a variable that reflects the state’s deliberate social policies, and can 

play a significant role in changing attitudes and the institutional arrangements which 

characterize labour markets. Thus, apart from economic, social, and cultural conditions in a 

given country, the state can alter the balance between employment and “staying at home” with 

“women-friendly” social policies to challenge the existing patriarchal attitudes and minimize 

the opportunity costs for women’s employment. The distribution of welfare through social 

policies, and the social risks absorbed through the family are important factors affecting 

individuals’ economic choices. Bozçağa stated that, Welfare state models with either 

familalistic policies, which actively aim to strengthen the family’s caring function, or passive 

family policies, which compel the family to absorb social risks, aggravate women’s care 

responsibilities and create a gender- based inequality of opportunities in terms of their access 

to paid work (Bozçağa, 2015). Bozçağa implies three pillars of family policies determining 

the women’s employment status: the length of leave policies, the transfers and rights attached 
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to caregiving, and the public provision of care. By taking into account these pillars, Turkey is 

categorized as a model that maximizes the family’s caring function because of its passive 

family policies even though there have recently been some attempts for active family policies 

in the country. 

2. RESULTS 

Turkey has experienced important structural and social changes that would be expected to 

facilitate women to enter the labour market. However, despite all these factors, female labour 

participation in Turkey is still low based on the international standards. The lack of affordable 

caring and social services, informality and unpaid female work, violence against women, 

early marriages, early school leaving and negative portrayal of women and gender 

stereotyping contribute to this situation. The traditional understanding of jobs for men and 

jobs for women further increases labour market segmentation. Patriarchal cultural structure 

still remains as the basic determinant of participation of women to the labour market, their 

survival and their advancement. 
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ABSTRACT 

In today's social life, individuals question the quality of the products and services they buy. 

For this and other reasons, quality is important in all matters and the quality framework must 

be well defined. When the development processes of the enterprises are examined, it is seen 

that one of the basic profitability and sustainability conditions is to ensure the continuity of 

competitive power. It is one of the basic conditions of achieving competitive power in line 

with the needs and expectations of customers. 

The study-research includes the determination of customer requests for the products produced 

and the examination of existing errors, failures in these requests. In the research, the most 

important of these errors-failures was determined and it was planned to go down to the error 

sources. In other words, the error that the machines cannot measure correctly has been chosen 

as the most important error type and failure modes. The products of a company that produces 

metal sheets in the Marmara Region cannot be produced at the desired quality, and this causes 

the company to lose confidence. The aim of the study is to make money by ensuring that the 

products of this enterprise are produced in the desired quality and to regain the trust towards 

the company by gaining customer satisfaction. 

Key Words:  Customer Satisfaction, Error-Failure, Quality, Quality Control. 

 

1. INTRODUCTION 

Skipping even one process in production and manufacturing  can lead to differences in 

production. For this reason, a differentiation can lead to significant changes. It is an activity 

that enables processes such as continuous data collection, evaluation and decision making by 

using all measurement methods aiming to be at the highest level during the presentation of the 

tangible or intangible product by using statistical means. Follows up with statistical methods 

with the help of the data threatened during the production and service of the product, and thus 

finds preventive ways by estimating a problem that may exist beforehand. According to this 

above declaration, Quality is more than just the goodness or fitness of a final product. It is a 

relative phrase that refers to the final application of the product. Because a product is made 

for a specific consumer, the quality of the product is determined by the needs of the customer.  

1.1.   Definition of the Concept of the Subject 

Quality must be consistently organized, attained, maintained, and developed. Quality is the 

ability of a good or service to regularly meet or exceed the expectations of the customer. 

When choosing between competing goods and services, quality has always been one of the 

most important determining factors for consumers. Whether it is a person, a business, a store, 

or a military defense program, the occurrences are widespread. Understanding and improving 

efficiency is therefore a critical aspect influencing market success, profitability, and greater 

competitiveness. It involves everything from improving products, services, systems, and 

processes to making sure the entire business is productive and efficient. Quality management 

is focused with getting companies to execute for their stakeholders. Quality can be defined as 

the fact that the services and goods they offer in a particular institution have no problems or 
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meet all the needs of the user in the best way. The purpose of quality is the event that the good 

or service meets all the expectations of the customers. Quality is to provide physical and 

intangible quality customer satisfaction, as well as product durability materially  

(Montgomery, 1980: Montgomery and Mastrangelo, 1991;   What is quality, 2022; What is 

quality? Definition and examples, 2022; What is Quality? Quality Definition, 2022). 

All the planned and methodical steps required to provide consumers enough trust that a good 

or service will meet certain standards for quality are included in quality assurance (QA). The 

practice of measuring real quality execution and comparing it to established criteria is known 

as quality control (QC).  While Quality Control (QC)  is a component of QA, the emphasis is 

on quality in the creation of goods and procedures (What is quality? Definition and examples, 

2022; What is Quality? Quality Definition, 2022). 

Utilizing efficiency effectively, which has a significant return on investment, is a crucial part 

of the whole market strategy for performance and efficiency control. Statistical process 

control is the most popular technique for ensuring that manufactured items are of a high 

caliber (SPC). Introducing TQM is intended to give customers better products or services, 

which will increase productivity and save costs. As a consequence, the business will be more 

productive, and the industry's consumer loyalty will increase ( Montgomery, 1980; Trietsch, 

1998; Montgomery, 2001; Evans, 2008; Kumar et al., 2011; Montgomery, 2013). 

Statistical Process Control (SPC): With the process of production becoming increasingly 

difficult to produce a consistent pattern in many literatures for quality deterioration and 

quality difficulties, the statistical process control (SPC) idea and servicing judgment are 

industrially integrated. According to the organizational planning theory, preparing in advance 

is crucial for reducing resistance to the adoption of cutting-edge technology. The purpose of 

this study is to assess appropriate SPC techniques and design a self-evaluation sustainment 

platform for the food industry as a tactical strategy for supervisors to get ready for SPC 

applications. (Shamsuzzaman and Wu, 2006; Wang et al., 2012; Smith, 2015). 

1.2.   Sustainability integrates with Quality 
Sustainability refers to the capacity of a society, ecosystem, or such a structure having 

consistency to perform its activity without interference, degradation, or overflowing the major 

supplies, which constitute the system's fundamental component. Sustainability is described as 

a society's, ecosystem's, or any system's capacity to operate without interruption, degradation, 

excessive usage, or overwhelming the system's key resources that rely on life (Karaman, 1996 

; Cebeci and Çakılcıoğlu, 2002). Sustainability of the business provides to continue the 

quality manufacturing or presenting the quality service. Sustainability of an enterprise is with 

the quality service it offers and the quality product it produces. In addition, this level of 

quality offered by the enterprise should ensure customer satisfaction and provide continuity. 

Control Charts: A method for tracking and viewing information about a process' business 

activities through time in an intuitive and easy-to-read style is the process control diagram. It 

may be used to aid in process monitoring by displaying variance in processes that indicates 

issues or potential challenges by differentiating between special and particular situations. A 

control chart can be used to show when an uncommon occurrence has occurred and resulted 

in an unanticipated change in a process. The actual process could be anything, ranging from 

filling out an application to intricate machining, and anything in between. In other terms, a 

process control chart may be used to monitor practically any process (Statistical Process 

Control (SPC), 2022;  Process Control Charts, 2022). (There is a process example for the 

metal sheet manufacturing company) 

When attempting to implement Control Charts, it is anticipated that the behavior of the 

process would be described by the point or one or more quantitative principles. Researchers 

refer to these characteristics as controlled standards. Control charts are used to monitor 

operations and determine whether process corrections or improvements are necessary to 
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increase overall performance or reduce process variability. In control charts, the vertical axis 

includes values acquired for the relevant sample properties, and the horizontal axis includes 

the periods during which statistical testing of the controlled values happened. Sample 

characterization methods for comparison are also provided via control charts (Terek and 

Hrniarová, 2014; Sujová and Marcineková, 2015). A control chart is a graphical method of 

removing typical volatility from a process. By taking samples at regular intervals and showing 

the sample mean on a control map, statistical procedure control is the most popular type of 

process control. Through removing recurring ambiguity, manufacturers and other businesses 

can determine if a technique is reliable and consistent. If the deviation is greater than 

expected, the procedure may be changed to deliver a higher-quality performance at a lower 

cost (Sujová and Marcineková, 2015; Seven Quality Tools – Control Charts, 2022; What are 

Control Charts, 2022). 

Control Limits-Control Charts: A constructed control chart contains 3 such lines for each 

graph: a line depicting the average of all sampling process performance throughout the time 

frame used to create the chart. 

Both an upper and lower control limit: Consequently, the Upper Control Limit (UCL) and 

Lower Control Limit (LCL) indicate the process's inherent limitations. The UCL and LCL are 

located equally above and below the line denoting the overall mean of the process (see Figure 

1 ). 

 

 
  

Figure  1. Diagram  that shows control limits (Control Charts: Everything, 2022) 

 

Furthermore, as illustrated in the chart concrete foundations, the Upper and Lower Control 

Limits for the diagram are determined using the pertinent mathematical equations (which 

incorporate the numbers of both ends). Industry-specific control chart rules may differ 

somewhat. But the majority of the fundamental guidelines for conducting numerical 

simulations are identical. The control chart is used to "raise the warning" when a procedure 

switches (for example, when a machine breaks down unexpectedly on the manufacturing 

floor) or when an innovation has to be recorded and generalized across the wider company. 

Broadly said, if the point is  under the lower control limit or over the upper control limit, 

you'll know something has to be addressed (discrepancies excepted). (Struggling to 

Understand, 2022; Control Charts: Everything, 2022) 
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2.  MATERIALS AND METHODS  

2.1.  A Case Study regarding to Quality Control via Control Charts for Sustainability  of 

Business 

After carefully examining the key components and key ideas of SPC through a thorough 

literature analysis, the aim of this study is to enable a metal sheet production business to more 

effectively execute these ideas. 

In order to help ABC Metal Sheet Manufacturing Company, meet the standards of today's 

industry, the study was produced for the installation of the mathematical process management 

system. This  business that manufactures metal sheets in the Marmara Region is unable to 

produce its goods at the appropriate quality, which undermines the company's confidence. 

The study's objectives are to generate revenue through guaranteeing that the goods produced 

by this business are of the necessary quality and to rebuild client confidence in the business. 

The subject of this research should thus be considered in light of organizational efficiency 

factors. 

This research study will serve as a foundation for future investigations in business 

organizations and the industry. In the study-research, consumer demands for the goods 

produced are identified, and mistakes and failures in these requirements are examined. The 

investigation identified the most significant of these errors-failures, and it was intended to 

drill down to the mistake origins. By ensuring that the process runs at peak efficiency, 

Statistical Process Control (SPC) is implemented to a process in order to improve the 

consistency of process outputs. Only via the efficient, unambiguous, and trustworthy use of 

the group of procedures included within SPC could the principle of process improvement get 

mainly accomplished. 

 

 
Figure 2. R-X Bar R Chart for application of  ABC Metal Sheet Manufacturing Company 

 

The efficiency of a continuous data processing and the data that would be collected in subsets 

at predetermined intervals are both monitored using the R-X bar R display. Two charts that 

trace the process mean and procedure variance over time serve as an example of statistical 

process control. These relationship diagrams help with process stability and show whether 

there are any specific causes for variance (see Figure 2). 
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Figure 3. X-X Bar R Chart for application of  ABC Metal Sheet Manufacturing Company 

 

According to the SPC (X-R Chart) analysis (see Figure 3) , some points are outside of bounds. 

These chart formulae are used to determine the control Limits. However, as some spots are 

outside of LCL  and UCL and others are near the average and each other, the process needs to 

be managed and intervened in. This might be as a result of variations in tool breakage, 

changes in machine foot, variations in user, changes in component, and constant adjusting 

times. 

The process is under control in regard to the relevant data when the control charts are applied 

to regulate the equipment specified times in a manufacturing operation at the ABC Metal 

sheet manufacturing business, where inefficiencies during equipment setting are found to 

considerably impair the working process in some circumstances. Some measured values go 

beyond of the upper and lower control limits (see Figure 2 and Figure 3). 

2.2. A Case Study Regarding to Oriented Quality  via  Making Cause and Effect 

Diagrams  and  Pareto Analysis for Sustainability of Business 

The various causes of the coherence feature flaw-outcome are arranged in the cause-and-

effect diagram so that all interconnections are visible (Quality Improvement, 2020; Fishbone 

diagram, 2020). 

An aid to clearly illustrating the link between the causes and consequences of the situation is a 

cause-and-effect diagram. Once the root causes of the issue have been identified, corrective 

action should be implemented. This graphic supports each step of the Manufacturing Phases 

in the ABC Metal Sheet Manufacturing Business (see Figure 4).  

 
Figure 4. Cause and Effect Diagram -Fish Bone Diagram for Metal Sheet Manufacturing 

(designed by Author) 
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The process is under control in regard to the relevant data when the control charts are applied 

to regulate the equipment specified times in a manufacturing operation at the ABC Metal 

sheet manufacturing business, where inefficiencies during equipment setting are found to 

considerably impair the working process in some circumstances. Some measured values go 

beyond of the upper and lower control limits  (see Figure 4).  

Pareto Analysis: For users to develop a Pareto map, they must first understand the 

components and how they work together. The Pareto map is a bar line in actuality. The x-axis 

and y-axis of a bar line are composed of two main components. The x-axis is used to illustrate 

the several categories into which the data is divided. The y-axis displays the frequency or 

number of occurrences for each distinct category. The bars are sorted from highest recurrence 

to lowest recurrence, commencing from left to right (see Figure 5 and Table 1). After placing 

the bars in highest to the lowest by occurrence, a line graph is utilized to show the average 

percentage of the overall events that occurred. The line chart is a visual aid used to determine 

if a certain group of people are following the 80/20 rule spontaneously (How to Do Pareto 

Chart Analysis, 2022). Pareto analysis could be performed if users discover many issues that 

are connected or if a certain issue has multiple causes. 

 

Table 1. Failures and  Cumulative percentage of Defects-Failures for Using Pareto Analysis 

 
  

As researchers gathered data from the operation, designers also recorded information on 

defect types and the quantity of occurrences. Pareto Analysis is applied by using these data. 

The investigation discovered that one type of flaw, B, accounted for 80% of all. A Pareto 

Diagram is constructed, as seen in Figure 5 and Table 1. Researchers evaluate the data and 

collect measurements to determine that there are eight factors. A Pareto analysis may show 

that the top four causes might account for 80% of the problems rather than randomly focusing 

on the components ( see Figure 5 and Table 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 403



 

 
Figure 5. Pareto Diagram of ABC Metal sheet manufacturing business 

 

Consequently, a comprehensive examination of the process is necessary. Defect was chosen 

as the main area for process improvement. Appropriate measures should be conducted after 

identifying the defect's primary causes. Additionally, it should be emphasized that operator 

error and mechanical failure account for roughly 80% of failures. 

3.  EVALUATİON AND CONCLUSİON 

Statistical process control (SPC) is frequently used in production or development systems to 

determine how consistently a component operates in accordance with its design 

specifications. The continuous statistical analysis of parametric measures to ensure that they 

are conducted in a normal distribution forms the core of the SPC. Even though no two goods 

with the identical conception and development would ever perform exactly the same, it is 

reasonable to anticipate that the products' output will follow the same generalized distribution. 

If a supplier often delivers subpar products, the producer may choose to do company 

elsewhere. Using SPC tools, the store is able to guarantee customer satisfaction, allowing the 

supplier to depend on a high-quality product. 

An essential component of the entire market strategy is the efficient use of performance, 

which has a substantial positive contribution to investment returns. The most common method 

of producing high-quality goods from a manufacturing operation is  SPC. With the addition of 

additional employees, quality requirements are significantly lowered, and a rise in the 

quantity of faulty goods is seen. This incident made it clear that the executives or superiors 

had not provided the staff with proper training, instructions  or warnings. 

Quality difficulties can be prevented by resolving these concerns. Control charts typically 

confirm the truth of what consumers have previously learnt and dispel myths about processes 

in addition to leveling the competitive landscape. Applications for process measurement and 

improvement company get an edge over competitors and solve production problems if you 

have manufacturing intelligence. 
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ABSTRACT 

In this study, growers in vegetable and fruit growing areas in Antalya and surrounding 

counties were identified as to which diseases and pests are common among them and which 

pesticides they use to control them. The randomly selected growers in Antalya and 

surrounding areas were visited and the diseases and harmful factors they experience and the 

pesticides they use to control them were identified. It was found that the growers used 

insecticides in the first place and fungicides in the second place, followed by acaricides and 

nematicides, respectively. It was found that both fungicides and insecticides are used more 

intensively in production areas such as Korkuteli and Elmalı, where fruit production is 

intensive. Insecticides are mainly used against codling moth (Cydia pomonella), pear 

leafhopper (Psylla pyricola), and apple ermine moth (Yponomeuta malinellus). Fungicides are 

used intensively against diseases such as apple scab (Venturia inaequalis), peach leafroll 

(Taphrina deformans), pear rust (Gymnosporangium fuscum), Monilia diseases, fire blight 

(Erwinia amylovora). Insecticides are used intensively against whitefly (Bemisia tabaci), leaf 

miner (Tuta absulata), green worm (Heliothis armigera), aphids (Aphis spp.), ripper worm 

(Agrotis spp), and two-spotted spider mite (Tetranycus urticae, T. cinnabarinus). Fungicides 

are used damping off (Rhizoctonia solani, Fusarium spp, Pythium spp.), tomato leaf mold 

(Cladosporium fulvum), leaf spot diseases (Alternaria alternata, Septoria spp.), mildew 

(Phythophthora infestans), powdery mildew (Leveillula taurica), white rot (Sclerotinia 

sclerotiorum), gray mold (Botrytis cinerea).Copper compounds were used against bacterial 

speck of tomato (Pseudomonas syringae pv. tomato), bacterial spot disease of tomato and bell 

pepper (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), bacterial tomato wilt and tomato canker 

(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis). For insecticides used for pest control, it 

was found that the pesticide was used intensively 15-20 times, especially against codling 

moth, and fungicides were used 20-22 times against apple scab. For codling moth, 

insecticides with active ingredient deltamethrin (e.g. Decis EC), for apple scab Bordeaux 

mixture with active ingredient copper sulfate, copper preparations with active ingredient 

copper oxychloride, Antracol with active ingredient cymoxanil, tebuconazole (Miracle 25 

WP) and Folfet (Folpan), Faltan) were identified as intensively used fungicides with active 

ingredients. The most commonly used acaricides against spider mites in vegetable crops are 

Agrimec EC, Abamec with the active ingredient abamectin. 

Keywords: Pesticides, Fungicides, Insecticides, Antalya, Diseases and Pests 
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ANTALYA’DAKİ ÜRETİCİLERİN SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ 

HASTALIK VE ZARARLI ETMENLERİ VE MÜCADELEDE KULLANILAN 

PESTİSİT UYGULAMALARI  

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Antalya ve çevre ilçelerdeki sebze ve meyve üretim alanlarında üreticilerin 

yaygın olarak karşılaştıkları hastalık ve zararlı etmenleri belirlenmiş ve bunlarla mücadelede  

kullandıkları pestisitler belirlenmiştir. Antalya ve çevresinde tesadüfü örnekleme yöntemiyle 

seçilen üreticiler gezilerek bunların karşılaştığı hastalık ve zararlı etmenleri ve mücadele için 

kullandıkları pestisitler araştırılmıştır. Yapılan araştırmada, üreticilerin yoğun olarak ilk sırada 

insektisitleri, ikinci sırada ise fungisitleri daha yoğun olarak kullandıkları, bunları   sırasıyla 

akarisit ve nematisitlerin izlediği belirlenmiştir. Korkuteli ve Elmalı gibi meyveciliğin yoğun 

yapıldığı üretim alanlarında ise hem fungisit hem de insektisitlerin daha yoğun olarak birlikte 

kullanıldıkları belirlenmiştir. İnsektisitler daha çok elma iç kurdu (Cydia pomonella), Armut 

yaprak piresi (Psylla pyricola) elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus) için kullanılırken 

fungisitler ise elma karalekesi (Venturia inaequalis), Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina 

deformans), armut memeli pası (Gymnosporangium fuscum), Monilya hastalıkları, Ateş 

Yanıklığı (Erwinia amylovora) gibi yaygın görülen hastalık etmenlerine karşı yoğun olarak 

kullanıma sahip oldukları görülmüştür. Antalya merkezi ile Kumluca, Aksu, Serik gibi 

ilçelerdeki sebze üretim alanlarında ise daha çok beyaz sinek (Bemisia tabaci), yaprak galeri 

güvesi (Tuta absulata), Yeşil kurt (Heliothis armigera), yaprak bitleri (Aphis spp.), bozkurt 

(Agrotis pp.), kırmızı örümcek (Tetranycus urticae, T. cinnabarinus) için  insektisitlerin 

yoğun olarak kullanıma sahip olduğu, hastalık etmenleri olan çökerten (Rhizoctonia  solani, 

Fusarium spp., Pythium spp.),  domates yaprak küfü (Cladosporium fulvum), yaprak leke 

hastalıkları (Alternaria alternata, Septoria spp.), mildiyö (Phythophthora infestans), külleme 

(Leveillula taurica), beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum), kurşuni küf (Botrytis cinerea) 

hastalıklarına karşı fungisitlerin kullanıldığı; bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. 

tomato), bakteriyel leke (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Domates bakteriyel 

solgunluk ve kanser (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) hastalıklarına karşı ise 

bakırlı bileşiklerin kullanıldığı belirlenmiştir. Zararlılara karşı kullanılan insektisitlerden 

özellikle elma iç kurdu için yoğun olarak 15-20 kez ilaç kullanımının olduğu, kara leke 

hastalığı için ise 20-22 kez ilaç kullanımının yapıldığı görülmüştür. İç kurdu için 

Deltamethrin etkili maddeye sahip ilaçların (Decis EC gibi), elma kara lekesi için ise bakır 

sülfat etkili maddesine sahip Bordo Bulamacının, bakıroksiklorür etkili maddeye sahip bakırlı 

preparatların, Cymoxanil etkili maddesine sahip Antracol, Tebuconazole  (Miracle 25 WP) ve 

Folfet (Folpan, Faltan) etkili maddelerine sahip  ilaçların yoğun kullanıma sahip olduğu 

belirlenmiştir. Sebzelerde kırmızı örümceklerle mücadelede en çok kullanılan akarisitler’in 

ise; Abamectin etkili maddeye sahip Agrimec EC, Abamec gibi ilaçların olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Pestisit, Fungisit, İnsektisit, Antalya, Hastalık ve Zararlılar 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekli meyvelerin anavatanı olup türlere ait 

büyük bir çeşit zenginliğine sahiptir. Antalya ili Korkuteli ve Elmalı ilçeleri, elma ve armut 

yetiştiriciliği için uygun ekolojik koşullara ve yayla iklimine sahiptir. Bu nedenle, bu ilçelerde 

elma, armut ve ayva üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği önemli üretici ilçelerimizden 

birisidir. a Antalya toplam meyve alanlarının yaklaşık %40’ı bu iki ilçededir. Antalya ilinde 

elma üretim miktarı 206571 tondur. Üretimin %72.9’unu Elmalı ilçesi, %19.6’sını ise 

Korkuteli ilçesi karşılamaktadır. Antalya ilinde 38 362 ton armut üretilmektedir. Bu üretimin 

%85.9’unu Korkuteli, % 10’unu da Elmalı ilçeleri karşılamaktadır. Armut üretiminde bu iki 
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ilçe yine Antalya ilinin toplam armut üretiminin % 95.9’unu üretmektedir (Anonim, 2002a,b). 

Antalya ili merkez ve ilçeleri ise sera sebze üretimi açısından Türkiye’nin en yüksek payına 

sahiptir. Ülkemiz örtüaltı sebze üretimde Antalya %48’lik payla (3.8 milyon ton) birinci 

sıradadır (TÜİK, 2019). Türkiye genelinde seralarda yetiştirilen ürünlerin %95’ini sebzeler 

oluşturmakta ve Antalya ili bu payda en fazla katkıya sahip olan bir ildir. Bu çalışmada, 

Antalya ve çevre ilçelerdeki sebze ve meyve üretim alanlarında üreticilerin yaygın olarak 

karşılaştıkları hastalık ve zararlı etmenleri belirlenmiş ve bunlarla mücadelede kullandıkları 

pestisitler belirlenmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Araştırmanın ana materyalini, örneğe çıkılan meyve ve sebze üreticilerinden anket metodu ile 

elde edilen bilgiler oluşturmuştur. Anket çalışması, 2020-2021 yılları arasında Antalya ilinin 

en yoğun meyvecilik üretiminin yapıldığı Korkuteli ve Elmalı ilçesindeki meyve üreticileri, 

Antalya ili ve çevresindeki sebze üreticileri ile gerçekleştirilmiştir. İşletmeler tesadüfü 

örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve üreticilere bitki korumaya ilişkin problemleri belirleyici 

anketler uygulanmıştır. Araştırma alanı olarak seçilen bölgede meyve ve sebze üreticilerinin 

bahçe ve üretim alanlarına gidilerek buralarda incelemeler yapılmıştır. Meyve bahçelerinde 

toplam 112 (Korkuteli’nde 67 meyve bahçesi, Elmalı’da 45 meyve) meyve bahçesi üreticileri 

ile bire bir yüz yüze görüşülerek anketler doldurulmuştur. Sebze üretim alanlarında ise 122 

sera (64 adet Aksu, 18 adet Kurşunlu ve 40 adet Altınova) gezilmiş ve anketlerde üreticilere 

karşılaştıkları hastalık ve zararlı etmenleri ve mücadele için kullandıkları pestisitler ile ilgili 

sorular sorulmuştur. Anketlerle üreticilerin hangi hastalıklar ve zararlılara en çok rastladıkları, 

mücadelede en çok hangi ilaçları kullandıkları, üretim sırasında yaptıkları uygulama hataları 

gibi sorunlarına çözüm yolu bulunmaya çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Korkuteli ve Elmalı meyve üreticileri ile Antalya merkez sera üreticilerine sorulan anket 

sorularına verdikleri cevaplar içerisinde ürünlere karşı ne kadar ilaç uygulaması yaptıkları 

sorusu olmuştur. Hem meyve üreticileri hem de sera üreticileri, yetiştirme dönemi boyunca  

ortalama 12-22 kez arasında ilaç uygulamasında bulunduklarını ifade etmişlerdir (Tablo 1) 

 

Tablo 1. Antalya ili Korkuteli ve Elmalı meyve üretim alanları ile Antalya ili sera üretim 

alanlarındaki gezilen yer sayıları ve üreticilerin uyguladıkları ortalama ilaçlama sayıları 

İncelenen bahçe yeri ve 

sayısı 

(KORKUTELİ) 

Kimyasal 

uygulama 

sayısı 

Bayat -Elma (15 adet) 20 kez 

Bayat-Armut (8 adet) 10 kez 

Bayat-Ayva (4 adet) 9 kez 

Yazır-Elma (12 adet) 15 kez 

Yazır-Armut (6 adet) 12 kez 

Yazır-Ayva (2 adet) 10 kez 

Merkez-Elma (5 adet) 22 kez 

Merkez-Armut (5 adet) 19 kez 

Merkez-Ayva (1 adet) 9 kez 

Merkez-Şeftali (5 adet) 10 kez 

Merkez-Kiraz (4 adet) 15 kez 

İncelenen bahçe yeri ve 

sayısı (ELMALI) 

Kimyasal 

uygulama 
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İncelenen sera yeri ve 

sayısı 

(AKSU) 

Kimyasal 

uygulama 

sayısı 

Merkez-Domates (30 adet) 18 kez 

Merkez-Domates (10adet) 15 kez 

Merkez-Biber (8 adet) 10 kez 

Merkez-Salatalık (12 adet) 20 kez 

Merkez-Patlıcan (4 adet) 16 kez 

(KURŞUNLU) - 

Merkez-Domates (10 adet) 15 kez 

Merkez-Salatalık (5 adet) 19 kez 

Merkez-Patlıcan (1 adet) 12 kez 

Merkez-Biber (2 adet) 10 kez 

(ALTINOVA)  

Merkez-Domates (25 adet) 16 kez 

Merkez-Salatalık (9 adet) 12 kez 

Merkez-Biber (4 adet) 15 kez 

Merkez-Patlıcan (2 adet) 15 kez 

 

 

Üreticilere hastalık ve zararlılara ilişkin sorulan sorulara verdikleri cevaplar irdelendiğinde 

hem sebze hem de meyve üreticilerinin aynı hastalık ve zararlılarla karşılaştıklarında bunları 

tanıdıkları ve hemen ilaç uygulamasında bulunduklarını görüyoruz. Meyve üreticilerinin 

%70’i uzman kişilere danıştıklarını belirtmişlerdir. Sera üreticilerinin ise %45’inin uzman 

kişilere danıştığı belirlenmiştir (Tablo 2). Ayrıca sebze üreticilerinin %63.8’i, meyve 

üreticilerinin de %75’i ilaçları kullandıktan 2-3 gün sonra ürünlerini topladıklarını 

söylemişlerdir (Tablo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sayısı 

Merkez-Elma (25 adet) 25 kez 

Merkez-Armut (9 adet) 15 kez 

Merkez-Ayva (5 adet) 4 kez 

Merkez-Kiraz (4 adet) 5 kez 

Bozhöyük-Şeftali (2 adet) 5 kez 
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Tablo 2. Üreticilerin hastalık ve zararlılarla ilgili bilgilerine ait sonuçlar 

 

 

 

Bilgi ve Uygulamalar 

Üreticilerin Yanıtları (%) 

EVET 
Üreticiler 

Sebze         Meyve 

          HAYIR  
Üreticiler 

Sebze         Meyve 

Hastalıkları ve zararlıları 

gördüğünüzde tanıyor 

musunuz? 

    81.96      89.28    18.04      10.72        

Hastalık ve zararlıyı 

görüldüğünüzde hemen 

ilaç uygulamasında 

bulunuyor musunuz? 

     100       100       0            0 

Hastalık ve zararlı 

konusunda yeterince bilgili 

olduğunuzu düşünüyor 

musunuz? 

      48         55     52         45 

Aynı hastalıkları ya da 

zararlıları üretim yaparken 

daha önce gördünüz mü? 

      85          95     15          5 

İlaç uyguladıktan sonra 

hasat için geçmesi gereken  

süreyi bekliyor musunuz? 

       65         80    35          20 

Hastalık veya zararlıyı 

gördüğünüzde uzman bir 

kişiye danışıyor musunuz? 

       45         70     55         30 

İlacı kullandıktan sonra 2-

3 gün içinde hasat yapıyor 

musunuz? 

      63.8       75     36.2      25     

 

Korkuteli ve Elmalı’daki üreticiler, zararlılardan elma iç kurdu (Cydia pomonella), Armut 

yaprak piresi (Psylla pyricola) elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus);  hastalıklardan ise 

elma karalekesi (Venturia inaequalis), şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans), armut 

memeli pası (Gymnosporangium fuscum), Monilya hastalıkları, Ateş Yanıklığı (Erwinia 

amylovora) gibi patojenlere daha sıklıkla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Antalya ilindeki  

sebze üretimi yapan  üreticiler ise daha çok beyaz sinek (Bemisia tabaci), yaprak galeri güvesi 

(Tuta absulata), Yeşil kurt (Heliothis armigera), yaprak bitleri (Aphis spp.), bozkurt (Agrotis 

pp.), kırmızı örümcek (Tetranycus urticae, T. cinnabarinus) gibi zararlılara yoğun olarak 

gördüklerini, hastalık etmenlerinden ise  çökerten (Rhizoctonia  solani, Fusarium spp., 

Pythium spp.),  domates yaprak küfü (Cladosporium fulvum), yaprak leke hastalıkları 

(Alternaria alternata, Septoria spp.), mildiyö (Phythophthora infestans), külleme (Leveillula 

taurica), beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum), kurşuni küf (Botrytis cinerea), bakteriyel 

benek (Pseudomonas syringae pv. tomato), bakteriyel leke (Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria), Domates bakteriyel solgunluk ve kanser (Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis) hastalıkları daha çok gördüklerini belirtmişlerdir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Üreticilerin karşılaştıkları hastalık ve zararlı etmenleri 

 

Hastalık Etmenleri Zararlı Etmenleri 

Elma karalekesi (Venturia inaequalis), Elma iç kurdu Cydia pomonella 

Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina 

deformans), 

Armut yaprak piresi (Psylla pyricola) 

Armut memeli pası (Gymnosporangium 

fuscum), 

Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus) için 

Monilya hastalıkları Beyaz sinek (Bemisia tabaci), 

Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Yaprak galeri güvesi (Tuta absulata), 

Çökerten (Rhizoctonia  solani, Fusarium spp., 

Pythium spp.),   

Yeşil kurt (Heliothis armigera), 

Domates yaprak küfü (Cladosporium fulvum) Yaprak bitleri (Aphis spp 

Yaprak leke hastalıkları (Alternaria alternata, 

Septoria spp 

Bozkurt (Agrotis pp.), 

 Mildiyö (Phythophthora infestans), Kırmızı örümcek (Tetranycus urticae, T. 

cinnabarinus) 

Külleme (Leveillula taurica),  

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum),  

Kurşuni küf (Botrytis cinerea)  

Bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. 

tomato), 

 

Bakteriyel leke (Xanthomonas campestris pv. 

vesicatoria 

 

 

Domates bakteriyel solgunluk ve kanser 

(Clavibacter michiganensis subsp. 

michiganensis) 

 

 

Tablo 4. Üreticilerin karşılaştıkları hastalık ve zararlılara karşı kullandıkları ilaçlar 

 

Kullanılan Fungisitler Kullanılan insektisitler 

Bordo Bulamacı Deltamethrin (Decis EC ) 

Cymoxanil ( Antracol) Abamectin (Agrimec EC, Abamec) 

Bakıoksiklorür-Mancozeb Malathion 

Tebuconazole  (Miracle 25 WP)  

Folfet (Folpan, Faltan)  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Korkuteli ve Elmalı gibi meyveciliğin yoğun yapıldığı üretim alanlarında ise hem fungisit 

hem de insektisitlerin daha yoğun olarak birlikte kullanıldıkları belirlenmiştir. İnsektisitler 

daha çok elma iç kurdu, armut yaprak piresi, elma ağ kurdu için kullanılırken fungisitler ise 

elma karalekesi, şeftali yaprak kıvırcıklığı armut memeli pası, Monilya hastalıkları, Ateş 

Yanıklığı gibi yaygın görülen hastalık etmenlerine karşı kullanıma sahip oldukları 

belirlenmiştir. Antalya sera sebze üretim alanlarında ise daha çok beyaz sinek, yaprak galeri 

güvesi, yeşil kurt, yaprak bitleri,kırmızı örümcek için ise insektisitlerin yoğun olarak 

kullanıma sahip olduğu, hastalık etmenleri olarak da çökerten,  domates yaprak küfü, yaprak 

leke hastalıkları, mildiyö, külleme beyaz çürüklük, kurşuni küf gibi hastalıklarına karşı 

fungisitlerin kullanıldığı belirlenmiştir Zararlılara karşı kullanılan insektisitlerden özellikle 

elma iç kurdu için yoğun olarak 15-20 kez ilaç kullanımının olduğu, kara leke hastalığı için 

ise 20-22 kez ilaç kullanımının yapıldığı bu çalışma ile belirlenmiştir. Üreticilerin ilk olarak 

ilaçlı mücadeleye başvurdukları ve ilaçları bilinçsizce kullandıkları bu çalışma ile tespit 

edilmiştir. Özellikle pestisitlerin üreticilere yönelik bu olumsuzluklarını ortadan kaldırmak ya 

da en aza indirmek için, üreticiler pestisit kullanımı ve sonuçları hakkında uzman kişilerce 

özellikle bitki koruma alanında çalışan kişilerce eğitici programlarla eğitilmelidirler. 

Üreticilerin hastalıkla mücadele için kimyasal mücadeleden önce  kültürel, fiziksel ve 

biyolojik mücadele yöntemlerine öncelik vermeleri ve bunun için de teşvik edilmelerinin 

sağlanması gereklidir. 
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ÖZET 

Türkiye'de Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında son yıllarda 

büyük bir ivme kazanan çok büyük gelişmeler ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Fen ve 

Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanlarındaki ve özellikle mühendislik 

sahasındaki büyük gelişmelerin arkasında kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı büyük 

desteklerin bulunduğu görülmektedir. Özellikle devlet kurumlarının büyük destekler sunması, 

Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimlerinin pek çok alanında proje 

çağrıları yapılması, büyük bütçelerle oluşturulan laboratuvarlar ve test merkezleri kurulması, 

TÜBİTAK, TÜBA, üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu gibi kurum ve kuruluşların 

oluşturduğu büyük fırsatlar ve projeler özellikle Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında büyük 

ilerlemelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle Teknofest yarışması ile Fen ve 

Mühendislik Bilimleri alanında farklı kategorilerde yeni teknolojiler geliştirilmesi yarışmaları 

yapılmaktadır. Teknofest yarışmaları ile bütün Türkiye çapında adeta Fen ve Mühendislik 

Bilimleri alanında bir seferberlik olduğu görülmektedir. Bütün bu gelişmeler, Türkiye'de Fen 

ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında ihtiyaç duyulan ivmenin 

yakalandığını ve giderek artan bir ivmeyle büyük ilerlemeler gerçekleştirildiğini 

göstermektedir. Dolayısıyla Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri 

alanında kurulan kurumların ve sistemin iyi bir şekilde işlediğini, pek bir sorun bulunmadığını 

ifade edebiliriz. 

Türkiye’de Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında yaşanan 

önemli gelişmelere rağmen, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında benzer bir atılımın henüz 

gerçekleşmemiş olduğu ifade edilebilir. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında proje desteklerinin 

yetersizliği, Sosyal ve Beşeri Bilimlere özgü bilimsel araştırma kurumlarının olmayışı, Sosyal 

ve Beşeri Bilimlerin alt bilim dallarını kapsayan Teknofest benzeri Sosyofest yarışmalarının 

yapılmayışı, Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam 

Bilimlerindeki gibi büyük bir ilerleme göstermesine engel olmuştur. Türkiye, Fen ve 

Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanındaki tecrübesini Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanına uyarlayarak bu alanda da büyük bir gelişme gösterebilir. Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanında ilerleme kaydedilmesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam 

Bilimlerine nazaran çok daha az ekonomik destekle gerçekleşebilir. Çünkü Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanında, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimlerinde olduğu gibi 

laboratuarlar, teknolojik araç-gereçler, malzemeler, test merkezleri şeklinde çok yüksek 

maliyetli harcamalar yapılmamaktadır.  

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında beklenen ilerlemenin gerçekleşebilmesi için öncelikle 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına özgü ve Sosyal ve Beşeri Bilimlerin özelliklerine uygun 

projeler, araştırmalar, yaklaşımlar, teoriler, kavramlar, sempozyum ve kongreler gibi bilimsel 

çalışmaları destekleyici ve önderlik edici, TÜBİTAK benzeri bir kurumun kurulması önemli 

bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Sosyal Bilimler Araştırma Kurumu 

(TÜSOAK) ismiyle kurulabilecek kamu kurumu aracılığıyla Sosyal ve Beşeri Bilimler 

alanında beklenen gelişmeler sağlanabilir. 1963 yılında Fen ve Mühendislik Bilimleri ile 
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Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında kamu hizmeti yürütmek üzere kurulmuş TÜBİTAK, 2005 

yılında Sosyal ve Beşeri Bilimleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ancak 

TÜBİTAK’ın kuruluş felsefesi ve işleyişi, 1963 yılından günümüze gelen bürokratik kültürü, 

TÜBİTAK’ın Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri merkezli bir 

kuruluş olarak geçmişten günümüze büyük hizmetler yaptığını ve yapmaya devam ettiğini 

göstermektedir. TÜBİTAK’ın Türkiye’ye büyük katkı sağlayan bu başarısını sürdürmesi, Fen 

ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında daha da profesyonelleşmesi 

için Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimlerinin işleyiş mantığından çok 

farklı özellikler gösteren Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına da girerek gücünü dağıtmaması 

gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilimler araştırma 

kurumu kurulmalı ve TÜBİTAK’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki bütün görevleri, bu 

araştırma kurumuna devredilmelidir. Böylelikle TÜBİTAK’ın Fen ve Mühendislik Bilimleri 

ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında yeni kuracağı alt kurum ve kuruluşlarla daha da 

gelişmesi, bilime sunduğu katkının daha da artması söz konusu olacaktır. Öte yandan, Türkiye 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Kurumu, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki uzman 

isimlerin katkıları ve destekleriyle, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında profesyonel bir kuruluş 

olarak Sosyal ve Beşeri Bilimlere çok daha büyük katkılar sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Sosyal ve Beşeri Bilimler, bilimsel gelişme, TÜBİTAK, Sosyal Bilimler 

Araştırma Kurumu.    
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ABSTRACT 

In Türkiye, there have been great developments and advances in the field of Science and 

Engineering Sciences, Health and Life Sciences, which have gained great momentum in 

recent years. It is seen that behind the great developments in the fields of Science and 

Engineering Sciences, Health and Life Sciences, and especially in the field of engineering, 

there are great supports provided by public institutions and organizations. Great opportunities 

and projects created by institutions and organizations such as TÜBİTAK, TÜBA, universities 

and the Council of Higher Education, especially the state institutions' great support, calls for 

projects in many fields of Science and Engineering Sciences, Health and Life Sciences, the 

establishment of laboratories and test centers created with large budgets, especially It has led 

to the emergence of great advances in the field of Science and Engineering Sciences. 

Especially with the Teknofest competition, competitions for the development of new 

technologies are held in different categories in the field of Science and Engineering Sciences. 

It is seen that there is a mobilization in the field of Science and Engineering Sciences 

throughout Türkiye with the Teknofest competitions. All these developments show that the 

momentum needed in the fields of Science and Engineering Sciences and Health and Life 

Sciences has been achieved in Türkiye and that great progress has been achieved with an 

increasing momentum. Therefore, we can state that the institutions and the system established 

in the field of Science and Engineering Sciences, Health and Life Sciences work well and 

there are not many problems. 

Despite the dazzling developments in the fields of Science and Engineering Sciences and 

Health and Life Sciences in Türkiye, it can be stated that a similar breakthrough in the field of 

Social and Human Sciences has not yet taken place. Insufficient project support in the field of 

Social and Human Sciences, lack of scientific research institutions specific to Social and 

Human Sciences, lack of Sociofest competitions like Teknofest covering sub-disciplines of 

Social and Human Sciences, a great progress in the Science and Engineering Sciences of 
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Social and Human Sciences and Health and Life Sciences. prevented it from showing. By 

adapting its experience in Science and Engineering Sciences and Health and Life Sciences to 

the field of Social and Human Sciences, Türkiye can make great progress in this field as well. 

Progress in the Social Sciences and Humanities can be achieved with far less economic 

support than in the Science and Engineering Sciences and Health and Life Sciences. Because, 

in the field of Social and Human Sciences, very high cost expenditures are not made in the 

form of laboratories, technological tools and equipment, materials, test centers, as in Science 

and Engineering Sciences and Health and Life Sciences. 

In order to realize the expected progress in the field of Social and Human Sciences, it is 

important to establish an institution like TÜBİTAK, which will support and lead scientific 

studies such as projects, researches, approaches, theories, concepts, symposiums and 

congresses specific to the field of Social and Human Sciences and suitable for the 

characteristics of Social and Human Sciences. emerges as a necessity. Expected developments 

in the field of Social Sciences and Humanities can be achieved through the public institution 

that can be established under the name of Türkiye Social Sciences Research Council 

(TÜSOAK). TÜBİTAK, which was established in 1963 to carry out public service in the 

fields of Science and Engineering Sciences and Health and Life Sciences, was reorganized in 

2005 to include Social and Human Sciences. However, the founding philosophy and 

functioning of TÜBİTAK, its bureaucratic culture from 1963 to the present, show that 

TÜBİTAK, as an organization based on digital sciences, has provided and continues to do 

great services from the past to the present. In order for TÜBİTAK to continue this success, 

which makes a great contribution to Türkiye, and to become more professional in the fields of 

Science and Engineering Sciences, Health and Life Sciences, it also enters the field of Social 

and Human Sciences, which have very different characteristics from the operating logic of 

Science and Engineering Sciences and Health and Life Sciences. should not be distributed. In 

order for this to happen, a Social and Human Sciences research institution should be 

established in Türkiye and all tasks of TÜBİTAK in the field of Social and Human Sciences 

should be transferred to this research institution. Thus, it will be possible for TÜBİTAK to 

develop further with the new sub-institutions and organizations to be established in the field 

of Science and Engineering Sciences and Health and Life Sciences, and its contribution to 

science will increase. On the other hand, the Social and Human Sciences Research Council of 

Türkiye will make much greater contributions to Social and Human Sciences as a professional 

organization in the field of Social and Human Sciences, with the contributions and support of 

experts in the field of Social and Human Sciences. 

Keywords: Social and Human Sciences, scientific development, TÜBİTAK, Social Sciences 

Research Institute. 

 

GİRİŞ 

Türkiye 2021 yılındaki SJR endeksine göre Dünya bilim sıralamasında bütün bilim alanları 

açısından ortalama olarak 17. sırada yer almaktadır. Aynı endeks kapsamında Türkiye 1996 

yılında 27. sırada yer almaktaydı. Bu açıdan bakıldığında Türkiye 1996 yılından günümüze 

dünya bilim sıralamasında 10 basamak yükselme göstermiştir. Elbette bu, dünya bilim 

sıralamasında gerileyen pek çok batılı ülke dikkate alındığında oldukça önemli bir başarıdır. 

Ancak bu başarı yeterli kabul edilmemeli, dünya bilim sıralamasında çok daha üst 

basamaklara yükselmek için kamu politikaları oluşturulmalı, planlamalar yapılmalı, önemli 

bir kaynak aktarılmalıdır.  

Türkiye’nin Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri açısından dünya 

bilim sıralamalarında, Sosyal ve Beşeri Bilimlere göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Bu 

gelişme Türkiye’de Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimlerine çok daha 

fazla önem verilmesi ve büyük kaynaklar aktarılması ile bağlantılıdır. Ayrıca Fen ve 
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Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında TÜBİTAK gibi köklü bir 

kurumun varlığı ile verilen proje destekleri, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN 

gibi mühendislik tabanlı bilimler kapsamında çok büyük bütçe ve insan kaynakları ile projeler 

yürüten kamu kurumları Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri 

dallarının gelişmesinde büyük katkı sunmaktadır. 

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin kendine özgü yapısı nedeniyle Sosyal ve Beşeri Bilimlere özgü 

kurumların oluşturulması ve bu alanda hazır olan insan kaynaklarını harekete geçirmesi büyük 

önem taşımaktadır. Çalışmada, Sosyal ve Beşeri Bilimlere yönelik araştırma kurumu 

oluşturulmasının önemi ve gerekliliği incelenmektedir. 

1. BİLİM DALLARI  

Bilim dalları konusunda pekçok farklı ayrım bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından oluşturulan listede alt pekçok kategoriye ayrılan bilim dalları bulunmaktadır. 

Bunlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Hukuk, İlahiyat, Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel 

Sanatlar, Fen Bilimleri ve Matematik, Ziraat, Orman ve Su ürünleri, Mühendislik, Mimarlık, 

Planlama ve Tasarım, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, olmak üzere çok sayıda alt kategorilere 

ayırmaktadır (www.yok.gov.tr, 2019). Bir diğer bilim dalları ayrımına göre bilim 4 temel 

alana ayrılmıştır. Bunlar ise; Temel Bilimler/Fen Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, 

Uygulamalı Bilimler, Sağlık Bilimleri (acikders.ankara.edu.tr) şeklinde sınıflandırılmıştır. 

TÜBA ise bilimleri Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve 

Yaşam Bilimleri olmak üzere temel üç kategori olarak değerlendirmektedir 

(www.tuba.gov.tr). TÜBA tarafından yapılan üçlü ayrım daha sade bir ayrıma dayanmaktadır. 

Bu bağlamda üçlü bilim dalları ayrımı benimsenebilir. Ancak elbette bu bilim dallarının 

altında kendine özgü özellikleri olan alt bilim dalları bulunmaktadır.  

2. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ALANINA ÖZGÜ BİLİMSEL GELİŞMEYİ 

DESTEKLEYİCİ KURUM İHTİYACI  

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimlerinden 

farklı özellikleri bulunmaktadır (acikders.ankara.edu.tr). Bu farklılıklar, Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanında gelişmelerin sağlanması için bu alanın özelliklerine uygun düzenlemeler ve 

uygulamalar yapılması gerekmektedir. Sosyal ve Beşeri Bilimler alanının kendine özgü 

özelliklerine uygun proje modelleri ve ilgili uygulamalar benimsenmesi halinde gelişiminin 

daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi mümkün görülmektedir. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki gelişmeler, bir ülkenin kendi iç sorunlarını kendine 

uygun yöntemler bularak çözebilmesi, ülkenin güçlü yönlerini ön plana çıkararak fırsatları 

değerlendirebilmesi, zayıf yönlerini güçlendirmeye çalışarak ya da olumsuz etkilerini en aza 

indirerek tehditlerden korunması açısından da önem taşımaktadır. Dünyada Sosyal Bilimler 

ile Sanat ve Beşeri Bilimler alanlarındaki bilimsel çalışma sayısına bakıldığında, Amerika 

Birleşik Devletleri’nin büyük bir farkla birinci sırada olduğu görülmektedir (SJR, 2021).  

 

Tablo 1: 2021 Yılı Dünya Ülkeleri Sosyal Bilimler Dereceleri ve Yayın Sayıları (İlk 10 Ülke 

ve Türkiye) (SJR, 2021) 
ÜLKELER 2021 YILI  

SOSYAL BİLİMLER DÜNYA 

DERECESİ 

2021 YILI 

SOSYAL BİLİMLER YAYIN 

SAYISI 

ABD 1. 83658 

İngiltere 2. 33373 

Çin  3. 26255 

İspanya 4. 17436 

Avustralya 5. 17152 

Almanya 6. 16498 

Kanada 7. 14420 

İtalya 8. 12167 
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Rusya 9. 11533 

Hindistan 10. 11431 

Türkiye 18.   5651 

 
Tablo 2: 2021 Yılı Dünya Ülkeleri Sanat ve Beşeri Bilimler Dereceleri ve Yayın Sayıları (İlk 10 Ülke 

ve Türkiye) (SJR, 2021) 

ÜLKELER 2021 YILI  

SANAT VE BEŞERİ 

BİLİMLER  

DÜNYA DERECESİ 

2021 SANAT VE BEŞERİ 

BİLİMLER  

YAYIN SAYISI 

ABD 1. 27058 

İngiltere 2. 12988 

Rusya 3.   6403 

İspanya 4.   6347 

Almanya 5.   6305 

İtalya 6.   4880 

Avustralya 7.   4846 

Çin 8.   4562 

Kanada 9.   4556 

Fransa 10.   4122 

Türkiye 19.   1528 

 

Scimago Dergisi tarafından 1996 yılından beri 27 bilim dalında yapılan yayınların ve dünya 

sıralamalarının verildiği endekslerde, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanları başta olmak üzere 

dünyadaki 27 bilim dalının 14’ünde birinciliği elinde bulunduran Çin Halk Cumhuriyeti, 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında oldukça yayın sayısı itibariyle oldukça gerilerde 

bulunmaktadır (SJR, 2021). Bu durum, Çin’in Fen ve Mühendislik Bilimlerindeki büyük 

üstünlüğüne rağmen dünyadaki etkinliğinin bu başarısı ile orantılı bir yükseliş 

gösterememesinin en önemli sebebi olarak değerlendirilebilir. Çünkü dünya tarihindeki süper 

güçlere bakıldığında en önemli özelliklerinin bilimsel gelişmişlikleri oldukları görülmektedir. 

Çin Halk Cumhuriyeti, Fen ve Mühendislik Bilimleri başta olmak üzere dünya bilim 

alanlarının yarısından fazlasında birinci konumda bulunmaktadır. Ancak buna rağmen kendi 

sosyal sorunlarını çözme, uluslararası ilişkiler alanında etkinlik kazanma, Sosyal ve Beşeri 

Bilimlerde yeni yaklaşımlar geliştirme ve dünyaya sunma konularında büyük yetersizlikler 

yaşamaktadır. Bu durum, Çin Halk Cumhuriyeti’nin teknolojik alanlarda büyük gelişme 

sağlamasına rağmen güçlü bir medeniyet kuramaması gibi bir durumu ortaya çıkarmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri ise Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarındaki hakimiyetini 

büyük ölçüde kaybetmiş görünmektedir. Ancak buna rağmen giderek azalmakla birlikte 

dünyadaki siyasal gücünü sürdürmektedir. Bu durum ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarındaki açık ara üstünlüğünün bir sonucu olarak 

değerlendirilebilir.   

Dünya bilim sıralamaları ve bilimsel alanlardaki üstünlüklere göre ülkelerin küresel ve ulusal 

performanslarının analiz edilmesi açısından bakıldığında, Sosyal ve Beşeri Bilimlerin bir 

ülkenin kendi içerisindeki sosyal sorunları çözmesi, sosyal gelişimin sağlanması ve diğer 

ülkelerle ve toplumlarla ilişkiler konusunda, Fen ve Mühendislik Bilimlerine göre daha büyük 

bir rol oynadığı görülmektedir. 

Türkiye’nin de 1996 yılından günümüze bütün bilim alanlarında ortalama olarak 27. Sıradan 

17. Sıraya yükselerek önemli bir yükseliş gösterdiği görülmektedir (SJR, 1996; SJR, 2021). 

Ancak Türkiye’nin Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki ilerlemesinin Fen ve Mühendislik 

Bilimlerine göre ve ülke ortalama derecesine göre biraz daha geride kaldığı görülmektedir. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki ilerlemenin rolü ve önemi, Amerika Birleşik Devletleri 
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ile Çin Halk Cumhuriyeti karşılaştırmasında analiz edilmişti. Bu perspektiften 

değerlendirildiğinde Türkiye’nin sosyal sorunlarını çözmesi ve diğer ülke ve toplumlarla 

ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirebilmesi açısından Sosyal ve Beşeri Bilimlerde yeni ve 

öncekilerden farklı kamu politikası geliştirmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bu 

bağlamda Sosyal ve Beşeri Bilimlerin özelliklerine uygun olarak faaliyet gösterecek ve 

projeler yürütecek, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında faaliyet gösteren kamu ve özel 

kurumları, sivil toplum kuruluşlarını gelişim sürecine dahil edecek ulusal bir örgütlenmeye 

büyük ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında TÜBİTAK benzeri bir kamu kurumuna ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu kurumun kurulmasıyla TÜBİTAK’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler 

alanlarındaki görevleri, bütçesi bu kuruma devredilmelidir. Bu kurum, Türkiye Sosyal 

Bilimler Araştırma Kurumu (TÜSOAK) olarak isimlendirilebilir. Böylelikle Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanındaki bu büyük ihtiyaç karşılanmış olacaktır. Türkiye Sosyal Bilimler Araştırma 

Kurumunun kurulmasıyla üniversite sayısının artması, buna mukabil proje ve faaliyet 

sayısının büyük ölçüde artmasıyla ağır bir iş yükü altında bulunan TÜBİTAK’ın iş yükünün 

hafifletilmesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanlarında daha 

da uzmanlaşmasına katkı sunulmuş olacaktır.  

SONUÇ 

Türkiye’nin 1996 yılından 2022 yılına kadar olan bilimsel performansı değerlendirildiğinde 

sürekli bir yükseliş içerisinde olduğu açıkça görülmektedir. Bu yükselişin Fen ve Mühendislik 

Bilimlerinde daha hızlı gerçekleştiği, ancak Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yükselişin 

sınırlı kaldığı görülmektedir. Fen ve Mühendislik Bilimlerinin hızlı yükselişinde elbette 

doğrudan bu alanlarla ilgilenen çok sayıda devlet kurumunun yanında TÜBİTAK gibi ciddi 

proje destekleri sağlayan bir kurumun olmasının da katkısı çok büyüktür. Sosyal ve Beşeri 

Bilimler alanında benzer bir hızlı yükselişin olmayışının bir diğer nedeni olarak, Sosyal ve 

Beşeri Bilimlerin kendine özgü farklı özelliklerinin bulunması ve bu özelliklere uygun 

araştırma kurum ya da kurumlarının olmayışı ifade edilebilir. Üniversite sayısı ile birlikte 

bilim insanı sayısının da büyük ölçüde artması yapılan bilimsel yayın ve proje sayılarında da 

büyük artışlar yaşanmasına neden olmuştur. Aynı zamanda Teknofest yarışmalarının da proje 

başvuru sayılarının artmasına çok büyük katkıları olmuştur. TÜBİTAK, giderek artan büyük 

bir yoğunlukla karşılaşmaktadır. Bu durum süreçlerde yavaşlamaya, bürokrasi ve 

kırtasiyecilikte artışlara neden olabilir. Ayrıca 1963 yılında kurulan TÜBİTAK’ın kuruluş 

felsefesinin Sosyal ve Beşeri Bilimleri kapsamaması, 2005 yılında mevzuata eklenmiş olması, 

TÜBİTAK bürokratik kültürü ve işleyişinin olağan bir durum olarak Fen ve Mühendislik 

Bilimleri ile Sağlık ve Yaşam Bilimlerine daha uygun olması sonucunu doğurmaktadır. Bütün 

bu analizler ışığında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanından uzmanlaşan bir araştırma 

kurumunun kurulmasının Türkiye’nin dünya bilim sıralamalarında yükselmesinin sağlanması 

açısından büyük bir katkı sunacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Sosyal 

Bilimler Araştırma Kurumu (TÜSOAK) olarak isimlendirilebilecek bir kamu kurumunun 

kurulması önerilmektedir.    
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ABSRACT 

Ohmic heating is one of the current electrical heating methods used for providing 

homogeneous, fast, and efficient heating of products. It is based on the principle of passing 

alternating current through the product between the two electrodes and heating it with the heat 

generation occurring in the product. Compared to the conventional heating process, ohmic 

heating can make the heat process shorter, so this process time cannot be enough to inactivate 

pathogens, such as Salmonella, in foods. Therefore, the aim of this study was to explore the 

effect of the ohmic heating process on the inactivation of Salmonella spp. in milk at 85 ˚C. 

The ohmic heating process consisted of a power unit, an isolated transformer, a custom-made 

microprocessor, an electrode, a test cell, a T-type thermocouple, and a computer. The test cell 

and electrodes were made of polyoxymethylene and titanium, respectively. Milk containing 

3.1% fat was bought from a local market in Tunceli, Turkey, and stored under refrigeration 

until the day of the experiments. Before experiments, milk was kept at room temperature for 2 

hours to warm up. Then, it was inoculated with a cocktail of Salmonella spp. (Newport MET 

S1-670, Infantis MET S1-674, Kentucky MET S1-675, Enteritidis MET S1-411, and 

Typhimurium MET S1-625) and heated from 23±0.6 ˚C to 85±0.5 ˚C and then kept at 85 ˚C 

for 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 minutes by using the ohmic heating at 17.5 V/cm. Surviving 

Salmonella spp. were enumerated after 1.0 ml of the original sample were plated on Xylose 

Lysine Deoxycholate (XLD) agar and incubated at 37 ˚C for 24-48 h. The changes in current 

and electrical conductivity (EC) were examined during the ohmic heating process. The time 

needed for the temperature of the milk sample to reach 85 ˚C was 213.66±1.5 s. The values of 

current and EC varied from 0.698 to 1.732 A and from 0.43 to 1.10 S/m, respectively. In 

addition, there was a linear relationship between the current and EC during the ohmic heating 

process. Furthermore, the initial bacterial concentration was 8.05±0.25 log CFU/ml. After 1.0 

min, the survival concentration of Salmonella in milk heated with the ohmic heating process 

was 1.35±0.65 log CFU/ml, but there was no count for samples heated with the conventional 

heating process. Furthermore, after 2 minutes at 85 C, no colonies were counted on the plates 

for samples heated with ohmic heating. In conclusion, when the ohmic heating process is used 

instead of the conventional heating process, the treatment time should be considered due to 

food safety. 

Keywords: milk, ohmic heating, Salmonella, food safety  

 

INRODUCTION 

Conventional heat treatment is generally used in the milk and dairy product industries to 

deliver safe and quality products (Suebsiri et al., 2019). Therefore, the main purpose of this 

heat treatment is to protect these products against microbiological alters and, at the same time, 
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to sustain the quality of the products as much as possible. However, this treatment has several 

issues, such as overheating, the detrimental outcomes on the quality of the finished products, 

sensory changes, and energy losses because of the heat transfer mechanisms, including 

conduction and convection (Suebsiri et al., 2019). Hence, ohmic heating might be an 

alternative heating method for eliminating these issues. 

Ohmic heating is also recognized as Joule heating, electro-conductive heating, direct electrical 

resistance heating, and electro-heating. In ohmic heating, electric current is directly gone by 

way of the products, which generate heat. This method has several advantages, including the 

speed of uniformity heating, a lower capital cost, a cheaper maintenance cost, and the ability 

to perform an instant shutdown of the system (Suebsiri et al., 2019). It can also decrease the 

influence of the heat treatment on the product quality. In addition, this heating treatment 

provides higher energy efficiency and fouling reduction at the heating surface (Cappato et al., 

2017; Suebsiri et al., 2019). 

The particular advantage of ohmic heating treatments is rapid heating. However, the survival 

of pathogens, such as Salmonella, in milk and dairy products depends on the treatment time 

(Chen, 2007; Lindsay et al., 2021; Marchand et al., 2009). Therefore, the purpose of this study 

was to investigate the effect of the ohmic heating process on the inactivation of Salmonella 

spp. in milk at 85 ˚C. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

The milk, which included 3.1% fat, was purchased from a local market in Tunceli, Turkey. 

Preparation of Inoculum and Inoculated Samples 

Each Salmonella enterica subsp. enterica serovar (Newport MET S1-670, Infantis MET S1-

674, Kentucky MET S1-675, Enteritidis MET S1-411, and Typhimurium MET S1-625) were 

inoculated into 9 ml Trypticase Soy Broth (TSB; Condalab, Madrid, Spain) tubes and 

incubated at 37 ˚C for 18–24 h. After incubation, each tube was centrifuged at 3500 x g for 15 

min at 5 ˚C and washed with peptone water (PW; Condalab, Madrid, Spain). After washing, 

the pellets obtained from each strain were collected in 9 ml PW. After that, for the inoculation 

of samples, a cocktail of Salmonella was made by mixing 5.0 ml of each strain in a sterilized 

tube. 

Sixty milliliters of milk were inoculated with six milliliters of the 9.0 log CFU/ml bacterial 

cultures and mixed to disperse the inoculum in the samples. The inoculated samples were 

heated with the ohmic heating system. Samples were heated up to 85 ˚C and then kept at this 

temperature for 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 min. 

The Ohmic Heating System 

The ohmic heating system consists of a heating cell, electrodes, a T-type thermocouple (Cole 

Parmer, UK), a custom-made microprocessor, a computer, and a voltage-regulated variac (0-

360 V at 50 Hz). The test cell (60x60x10 mm) and electrodes (150x10x1 mm) were made of 

polyoxymethylene and titanium, respectively. The temperature, the current, and the voltage 

values were logged by the microprocessor. The current (I) values and electrical conductivity 

(EC) depending on the temperature (T) were determined by Eqs. 1 and 2, respectively. 

𝐼 = 𝑎𝑥𝑇 + 𝑏       (1) 

𝐸𝐶 = 𝑐𝑥𝑇 + 𝑑      (2) 

Herein, a, b, c, and d are regression coefficients. 

Bacterial Enumeration 

Nine-ml peptone water tubes were used for preparing the dilution. Then, one ml of the 

original samples or 0.1 ml of a suitable dilution was plated on Xylose Lysine Deoxycholate 

(XLD; Difco, Becton Dickinson, Sparks, MD, USA) and incubated at 37 ˚C for 24-48 h. The 

visible colonies were then counted. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The time-dependent temperature change of the milk sample from 23±0.8 °C to 85 °C at a 

voltage gradient of 17.5 V/cm is given in Figure 1. It has been found out that the heating 

temperature of the sample raises as time progresses during the ohmic heating process. After 

the temperature of the milk samples reached 85 °C, the temperature was kept constant by the 

on-off operation. The mean temperature of the samples at 85 °C was calculated to be 85 0.72 

°C. This shows that the sample can be kept constant at the desired temperature. During the 

ohmic heating process, the heating time of the sample was determined to be 213.7±1.5 s. The 

heating rate of the samples was determined as 0.29±0.00 °C/s. 

 

 
Figure 1. The changes in temperature depending on the treatment time 

 

In the ohmic heating process, the heating rate of the samples is precisely related to the voltage 

and current values of the system. In addition, the electrical conductivity value draws attention 

as an important value affected by the current. For this reason, the change in current and 

electrical conductivity values was investigated in the present study. The changes in the current 

depending on the temperature values are given in Figure 2. Accordingly, it was verified that 

the current value rose as the temperature increased. It was found out that the current value in 

the milk sample at 23 °C was 0.698±0.011 A, while the current value at 85 °C was 

1.736±0.021 A at the beginning of the heating process. The main reason for this is that the 

temperature value increases with the constant voltage gradient, and accordingly, the molecular 

mobility value increases, which affects the current positively. Similarly, the current value 

increasing due to the increase in temperature was reported in several studies (Goksu et al., 

2022; Karakavuk et al., 2022; Sabanci and Icier, 2022; Sabanci et al., 2021; Zell et al., 2009). 

n the ohmic heating process, the heating rate of the samples is directly related to the voltage 

and current values of the system. In addition, the electrical conductivity value draws attention 

as an important value affected by the current. For this reason, the change in current and 

electrical conductivity values was investigated in the present study. The changes in the current 

depending on the temperature values are given in Figure 2. Accordingly, it was demonstrated 

that the current value raised as the temperature increased. It was determined that the current 

value in the milk sample at 23 °C was 0.698±0.011 A, while the current value at 85 °C was 

1.736±0.021 A at the beginning of the heating process. The major goal for this is that the 

temperature value increases with the constant voltage gradient, and accordingly, the molecular 

mobility value increases, which affects the current positively. Similarly, the current value 
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increasing due to the increase in temperature was reported in several studies (Goksu et al., 

2022; Karakavuk et al., 2022; Sabanci and Icier, 2022; Sabanci et al., 2021; Zell et al., 2009). 

The changes in the electrical conductivity (EC) of the milk samples depending on the 

temperature are given in Figure 2. The EC value is discovered as a function of system 

properties and electrical properties. The effective factor on electrical conductivity is the 

current value, especially in studies with a constant voltage gradient and constant system 

properties. For this reason, it has been found that the EC value is parallel to the current value. 

In other words, it was demonsrated that the current value increased as the temperature value 

increased. 

 

 
Figure 2. The changes in current and electrical conductivity (EC) depending on the 

temperature 

 

In order to inform the system design and further studies, the relationship between 

temperature-current and temperature-electrical conductivity has been examined. Accordingly, 

it has been determined that there is a linear relationship between both temperature-current and 

temperature-electrical conductivity. Accordingly, the equations obtained in the present study 

are given in Table 1. When the regression coefficient of the obtained equations was examined, 

it was found to be above 99.8%. Likewise, it has been reported that the variation of current 

and electrical conductivity values depending on temperature in different applications of the 

ohmic heating process was linear (İçier and Ilicali 2004; Sabanci and Icier 2017; Sabanci et 

al. 2021). 

 

Table 1. Fitted equations for estimated parameters for current (I) and electrical conductivity 

(EC)  

Parameter (Unit) Equations R
2
 

Current (A) 
A = 0,017xT + 0,2863 

 
0,999 

Electrical Conductivity (S/m) 
EC = 0,0108xT + 0,1831 

 
0,998 

 

The initial population of Salmonella spp. in milk was 8.05±0.25 log CFU/ml. After 1.0 min, 

the survival concentration of Salmonella in milk heated with the ohmic heating process was 

1.35±0.65 log CFU/ml, but there was no count for samples heated with the conventional 
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heating process. Furthermore, after 2 minutes at 85 C, no colonies were counted on the plates 

for samples heated with ohmic heating. Sim and Kang (2015) discovered that milk fat protects 

against the inactivation of foodborne pathogens such as Escherichia coli O157:H7, S. 

Typhimurium, and Listeria monocytogenes. Kim and Kang (2015) reported that the 

concentration of Salmonella in skim milk treated with ohmic heating at 9.6 V/cm for 1.0 min 

was decreased to below the detection limit, while the concentration of this pathogen in cream 

was 4.11±0.39 log CFU/ml for 1.0 min at 70 ˚C. 

CONCLUSION 

The present study revealed that the ohmic heating method provided a shorter time to reach the 

temperature of heat treatment. In addition, the concentration of Salmonella spp. in milk 

treated with ohmic heating exceeded the detection limit after 1.0 min, but at the same time, no 

colonies were counted for samples heated with conventional heat treatment. Therefore, due to 

food safety, the treatment time should be carefully decided if ohmic heating is used instead of 

conventional heat treatment. 
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ABSTRACT 

Basil is commonly used in cooking to add a fresh, herbal flavor to meats, pastas, and it is also 

cooling to the skin. In the diet, sweet basil can provide vitamins, minerals, and a range 

of antioxidants. Basil essential oil may also have medicinal benefits. Basil oil has been 

indicated to possess high antioxidant, antimicrobial, anticancer, and antiinflammatory 

activities. The most commonly grown mushroom worldwide is Agaricus bisporus. Mushroom 

is a useful source of medicine, which helps people meet their health needs. The disease caused 

by the brown blotch disease pathogen P.tolaasii, which is a bacterial disease agent in the 

production of edible cultivated mushrooms (Agaricus bisporus), causes significant losses. A 

limited number of licensed fungicides are used against diseases in the production of edible 

mushrooms. In addition, the current fungicides used make it difficult to use them in the fight 

against diseases in mushroom production due to residue formation and phytotoxicity 

problems.The aim of this study is to search the effectiveness of different doses of basil oil 

against brown blotch disease on mushroom. Six different doses (50, 100, 250, 500, 750, 1000 

ppm) of basil oil were tested. The 1000 ppm dose of the basil oil had high antibacterial effect 

on P. tolaasii. The result showed that basil oil has a antibacterial activity against P. tolaasii, a 

causal agent bacterial brown blotch. It was thought that this antibacterial activity was result 

from the presence of some main components as Linalool 46,2%), Eugenol (15,50%) and 

methyl-eugenol (11,14%) of the basil. 

Keywords: Pseudomonas tolaasii, Antibacterial Activity, Ocimum basilicum, Basil Oil, 

Bacterial Brown Blotch Disease 

 

 

KÜLTÜR MANTARI Agaricus bisporus'TA FESLEĞEN (Ocimum basilicum L.) 

YAĞININ KAHVERENGİ LEKE HASTALIĞINA (Pseudomonas tolaasii) KARŞI 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  

 

ÖZET 

Fesleğen yemek pişirmede yaygın olarak etlere, makarnalara taze, bitkisel bir tat katmak için 

kullanılır ve aynı zamanda cildi serinletir. Diyette fesleğen; vitaminler, mineraller ve çeşitli 

antioksidanlar sağlayabilir. Fesleğen esansiyel yağının tıbbi faydaları da vardır. Fesleğen 

yağının yüksek antioksidan, antimikrobiyal, antikanser ve antiinflamatuar aktivitelere sahip 

olduğu bilinmektedir. Dünya’da en çok yetiştirilen kültür mantarı Agaricus bisporus'tur. 

Yemeklik kültür mantarı, insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan faydalı 
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bir ilaç kaynağıdır. Yenilebilir kültür mantarlarının (Agaricus bisporus) üretiminde bakteriyel 

bir hastalık etmeni olan kahverengi leke hastalığı patojeni P. tolaasii'nin neden olduğu 

hastalık önemli kayıplara neden olmaktadır. Yemeklik mantar üretiminde hastalıklara karşı 

sınırlı sayıda ruhsatlı fungisit kullanılmaktadır. Ayrıca günümüzde kullanılan fungisitlerin 

kalıntı oluşumu ve fitotoksisite sorunları nedeniyle mantar üretimindeki hastalıklarla 

mücadelede kullanımlarını zorlaştırmaktadır. Fesleğen yağının altı farklı dozu (50, 100, 250, 

500, 750, 1000 ppm) P. tolaasii patojenine karşı test edilmiştir. Fesleğen yağının 1000 ppm 

dozu P. tolaasii üzerinde yüksek antibakteriyel etki göstermiştir. Sonuç, fesleğen yağının 

bakteriyel kahverengi lekeye neden olan P. tolaasii'ye karşı antibakteriyel aktiviteye sahip 

olduğunu göstermiştir. Bu antibakteriyel aktivitenin fesleğende bulunan Linalool (%46,2), 

Eugenol (%15,50) ve metil-eugenol (%11,14) gibi bazı ana bileşenlerin varlığından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pseudomonas tolaasii, Antibakteriyel Aktivite, Ocimum 

basilicum,Fesleğen yağı, Bakteriyel Kahverengi Leke Hastalığı 

 

GİRİŞ 

Dünya’da en çok yetiştirilen yemeklik kültür mantarı Agaricus bisporus'tur. Yemeklik 

mantarlar, insanların günlük beslenme gereksinimlerini karşılamak için yaygın olarak gıda 

amaçlı tüketilmektedir. Aynı zamanda insanların sağlık ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı 

olan yararlı bir ilaç kaynağıdır. Kültür mantarında yağ ve karbonhidrat oranı az miktarda 

bulunmaktadır. Mantar, besin içeriğindeki yağ miktarının yok denecek kadar az olması, 

içeriğinde bulunan karbonhidratlarının da sindirilememesi, kolesterolü azaltıcı özellikleri ile 

uzak doğu ülkelerinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmakta ve iyi bir besin kaynağı 

olarak önerilmektedir (Beelman ve ark., 2004). Mantarların tıbbi değerleri, diğer birçok sağlık 

yararı yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmede, yara iyileştirmede ve tümör etkilerini 

engellemede öneme sahip olduğu bilinmektedir (Chang ve Miles, 2004). 

Mantar yetiştiriciliği üretimi yapılırken; gerekli hijyenik önlemlerin alınmaması, üretim 

materyallerinin istenildiği gibi olmaması, gelişim koşullarının uygun olmaması gibi 

nedenlerle hastalıklardan ve zararlılardan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Mantar yetiştiriciliğinde ekonomik açıdan üreticiyi zor durumda bırakan bu hastalıklar, 

mantarın pazar değerini düşürdükleri gibi verim ve ürün kayıplarına neden olmaktadırlar. Bu 

hastalıklar içerisinde bakteriyel hastalık etmenleri önemli bir yer tutmaktadır. Yemeklik kültür 

mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılan en yaygın bakteriyel hastalıklardan birisi Pseudomonas 

tolaasii’nin neden olduğu bakteriyel kahverengi benek hastalığı olup, kültür mantarında 

önemli zararlara neden olmaktadır (Fidan ve ark., 1999). Hastalık belirtileri, kültür mantarının 

şapkalarında başlangıçta krem renkli, küçük noktalar ya da lekeler şeklinde başlamakta ve 

bakteriyel lekelerin bulunduğu kısımlarda şapka içeri doğru 1-2 mm kadar çukurlaşmaktadır. 

Bu şeklideki mantarlar pazara sunulduğunda tüketici tarafından tercih edilmemekte ve 

hastalık ekonomik seviyede verim düşüşlerine de neden olmaktadır. Yemeklik kültür mantarı 

üretim odalarında hastalıkların kontrolünde mantar ruhsatlı olmayan birçok kimyasal ilacın 

kullanıldığı ve bunların insan sağlığı açısından risk oluşturduğu da bilinmektedir. Çünkü 

yemeklik mantarlara atılan ilaçların çoğu etki süresi uzun ve sistemik etkili ilaçlar olup kalıntı 

bırakabilmektedir (Basım ve Basım, 2008, Basım ve Basım, 2012). Bu durum da, insan 

sağlığı açısından zararlı bir boyutta olup insanlarda kanser gibi hastalıklara zemin 

hazırlayabilmektedir. Yemeklik mantar üretiminde hastalıklara karşı sınırlı sayıda ruhsatlı 

fungisit kullanılmaktadır. Ayrıca günümüzde kullanılan fungisitlerin kalıntı oluşumu ve 

fitotoksisite sorunları nedeniyle mantar üretimindeki hastalıklarla mücadelede kullanımlarını 

zorlaştırmaktadır. Bunun için kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek bitkisel içerikli 

ilaçlamaların kullanımı ile fazla ilaç kullanımının önüne geçilebilecektir. Bu bitkilerden birisi 

de fesleğendir. Fesleğen yemek pişirmede yaygın olarak etlere, makarnalara taze, bitkisel bir 
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tat katmak için kullanılır ve aynı zamanda cildi serinletir. Diyette fesleğen; vitaminler, 

mineraller ve çeşitli antioksidanlar sağlayabilir. Fesleğen esansiyel yağının tıbbi faydaları da 

vardır. Fesleğen yağının yüksek antioksidan, antimikrobiyal, antikanser ve antiinflamatuar 

aktivitelere sahip olduğu bilinmektedir. 

Bu çalışmada, fesleğen yağının altı farklı dozu (50, 100, 250, 500, 750, 1000 ppm) P. tolaasii 

patojenine karşı test edilmiştir. 

MATERYAL VE METOT 

Fesleğen yağı, Ocimum basilicum'un taze yapraklarından elde edilmiştir. 2 kg taze fesleğen yaprağı 2 

L distile su ile Clevenger aparatı kullanılarak buhar distilasyonu ile Basım ve Basım'a (2004)’ a göre 

elde edilmiştir. Elde edilen fesleğen yağı kullanılıncaya kadar +4 derecede koyu renkli şişeler 

içerisinde buzdolabında saklanmıştır. Bakteri stok kültürü Nutrient Broth (Acumedia, USA) 

ortamında 24 saat süreyle çalkalayıcıda 26
0
C de çalkalanmıştır. Bakteri hücre konsantrasyonu 10

8
 

cfu/ml’ye (OD600=0.3) ayarlanmıştır. Bu bakteri süspansiyonundan 100 mikrolitre alınarak NA 

(Nutrient Agar) besi ortamı içeren 8 cm çaplı petri kutularına inoküle edilmiştir. Eterik yağın 

antibakteriyel aktivitesi için kağıt disk difüzyon metodu kullanılmıştır. Steril kağıt diskler (5 mm) 

(Schleichen Schull 5891) bakteri inokülasyonu yapılmış olan petri kutuları içerisine birbirinden farklı 

uzaklıklarda yerleştirilmiştir. Fesleğen yağının 6 farklı dozu (50, 100, 250, 500, 750, 1000 ppm) P. 

tolaasii ‘ye karşı testlenmiştir. Kontrol olarak saf steril su kullanılmıştır. Petriler 27
0
C’de 48 saat 

süreyle inkübasyona bırakılmıştır (Basım ve Basım, 2003). 48 saat sonra kağıt disk etrafında oluşan 

inhibisyon zonları ölçülmüştür. Testler 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Fesleğen yağının farklı dozlarının Pseudomonas tolaasii’ye karşı engelleme zonları 

(mm) 

 

      

UYGULAMALAR 

            

DOZLAR 

(ppm) 

ENGELLEME 

ZONU (mm)* 

Fesleğen yağı 50 11 

Fesleğen yağı 100 13 

Fesleğen yağı 250 17 

Fesleğen yağı 500 21 

Fesleğen yağı 750 23 

Fesleğen yağı 1000 27 

Streptomycin  100 29 

Kontrol (Su) - 0 

 

50 ppm fesleğen dozunda 11 mm engelleme zonu görülürken artan fesleğen dozu miktarlarına 

bağlı olarak engelleme zonları da artmıştır (Tablo 1).1000 ppm fesleğen yağı dozunun, 

bakteriyel kahverengi leke hastalığı etmeni Pseudomonas tolaasii üzerinde en etkili 

engelleyici doz olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). Sonuçlar, fesleğen yağının P. tolaasii 

üzerinde antibakteriyel etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Fesleğen yağının 1000 ppm dozu P. tolaasii üzerinde yüksek antibakteriyel etki göstermiştir. 

Sonuç, fesleğen yağının bakteriyel kahverengi lekeye neden olan P. tolaasii'ye karşı 

antibakteriyel aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir (Tablo1). Bu antibakteriyel aktivitenin 

fesleğende bulunan Linalool (%46,2), Eugenol (%15,50) ve metil-eugenol (%11,14) gibi bazı 

ana bileşenlerin varlığından kaynaklandığı ve uçucu yağının içinde yer alan yüksek düzeydeki 

Linalool (%46.2)’un  bu antibakteriyel etkiden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Fesleğen 

gibi uçucu yağa sahip doğal otlardan elde edilecek olan bitki eterik yağları yemeklik kültür 

mantarları için güvenle kullanılabilecek ve ortaya çıkacak bakteriyel hastalıklarının 

mücadelesinde kullanılabilecektir. 
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ABSTRACT 
The development of innovative technologies leads to the transformation of company strategies 

and the introduction of more modern approaches in practical activities. Thanks to innovations, 

companies get the opportunity to optimize various internal and external processes, which 

allows them to gain competitive advantages over other market participants. In the conditions 

of digitization, the vast majority of companies actively use the Internet and other digital 

channels to promote their products, establish communications with the target audience, and 

create a positive image on the market. Thanks to the use of various digital marketing channels, 

it is possible to establish long-term communications with users and maximize economic 

results. The development of an effective marketing strategy involves the use of scientific 

approaches that include a comprehensive analysis of available information. Thanks to the use 

of modern methods of collecting and accumulating information on specialized servers, it is 

possible to accumulate large data sets, which are used as a valuable resource for making 

effective management decisions. The evolution of big data processing methods has led to the 

emergence of such a direction as Data Science, along with this, in modern conditions special 

attention is paid to the use of artificial intelligence approaches. The specified approach 

involves the use of specialized data processing algorithms and the formation of appropriate 

solutions based on them that meet the conditions of optimality according to the existing 

system of restrictions. 

The use of artificial intelligence in the field of digital marketing allows companies to 

significantly increase the efficiency of interaction with users by identifying the optimal ways 

and tools for product promotion on the Internet. The prerequisite for the use of artificial 

intelligence in marketing is the information left on the Internet by users in the form of a 

digital footprint. The accumulation of large data sets makes it possible to identify various 

patterns of consumer behavior when purchasing various goods and services. It should be 

noted that thanks to modern technologies, it is possible to accumulate information about 

various socio-economic, demographic and psychological characteristics of consumers, which 

are subsequently used to build various models within the framework of artificial intelligence. 

Thanks to the implementation of artificial intelligence algorithms, it is possible to form 

demand among different groups of consumers for the corresponding groups of goods. By 

identifying consumers and anticipating their needs, artificial intelligence acts as an effective 

tool for the formation of specialized offers in the form of advertising messages, relevant 

content and other tools of influence. In the process of the influence of artificial intelligence on 

users, many customers have a perception of a personalized approach from brands. 

Keywords: Big Data, Internet, Communications, Demand, Consumers, Digital Marketing, 

Artificial Intelligence 
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INTRODUCTION 

The active integration of companies and users into the digital environment leads to the 

transformation of business strategies and the introduction of innovative approaches in the 

process of ensuring high competitive positions of companies. To achieve competitive 

advantages compared to other market participants, companies implement various approaches 

to the use of innovative technologies. The use of advanced digital marketing tools, which 

allow identifying potential users on relevant resources on the Internet and establishing long-

term communications with representatives of the target audience, has gained significant 

popularity in modern conditions. To achieve the objectives, it is advisable to use modern 

approaches in the field of Data Science, which make it possible to identify existing 

relationships based on structured, semi-structured and unstructured information, which allows 

using the obtained results for the development of effective management solutions. There are 

opportunities to use various algorithms that allow, on the basis of the data used, to classify 

users according to certain socio-economic characteristics, to obtain predictive values for 

performance indicators based on a system of factor indicators, to identify associative rules for 

certain elements [1]. 

The process of interaction between companies and consumers involves the satisfaction of 

existing needs in accordance with the capabilities of manufacturers and the expectations of the 

target audience. Along with identifying the needs of different categories of users, companies 

also form demand for relevant goods and services based on relevant factors. The use of 

appropriate mathematical approaches with a high level of probability makes it possible to 

predict the behavior of consumers and accordingly form the demand for certain categories of 

products. Accordingly, thanks to the use of approaches in the field of artificial intelligence, 

companies get the opportunity to influence different groups of users and stimulate interest in 

certain products [2]. 

MATERIALS AND METHODS 

Scientists have been dealing with issues of implementing artificial intelligence based on 

mathematical approaches since the 1950s. However, the implementation of powerful 

mathematical algorithms became possible only in the 21st century thanks to the intensive 

development of specialized equipment, the creation of such programming languages as 

Python and R, as well as specialized software. Artificial intelligence has become widespread 

in modern conditions not only due to the active development of computer equipment, but also 

powerful and affordable server technologies for accumulating information and implementing 

relevant mathematical algorithms [3]. The potential of the mentioned approach was evaluated 

in various types of activities and found a practical reflection in improving the functioning of 

many companies. Including artificial intelligence is used in the process of improving the 

marketing strategies of companies in the digital environment. Thanks to the appropriate 

algorithms, companies got the opportunity to move to a qualitatively new level of interaction 

with the target audience. Artificial intelligence is used by companies not only to optimize 

their own processes, but also to create and provide modern products to customers. In the 

conditions of digitization, clients are oriented towards the use of innovative goods and 

services, which are constantly developing and acquiring new characteristics. Thanks to 

artificial intelligence, it is possible to develop innovative products and services, which allows 

companies to meet consumer expectations and form a positive image on the market. Ensuring 

customer orientation thanks to the integration of innovative technologies into business 

processes allows companies to maintain a high level of the target audience loyalty in the long 

term and influence the formation of demand for certain products [4]. 
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Artificial intelligence technology is very flexible and allows companies to develop and 

implement various approaches to process optimization thanks to selected mathematical 

algorithms. Among the main directions of using artificial intelligence in the process of 

implementing marketing strategies that influence consumer behavior, it is necessary to pay 

attention to the following approaches: 

1. Testing various marketing strategies. In the process of forming marketing strategies in the 

digital environment, there are various approaches to influencing users. However, certain 

approaches are less effective than others, requiring companies to identify optimal options. 

Considering the need of the market in the conditions of competition to create complex 

strategies, it is not possible to identify the best option without the use of mathematical 

algorithms. Artificial intelligence on the basis of large data arrays in a short period of time 

simulates various options for interaction with the target audience and recommends the optimal 

option, which is advisable to implement in specific space-time conditions. Provided that 

scientifically based approaches are used, the obtained variant of simulating the interaction 

between the company and consumers with a high level of probability will allow to achieve 

effective results. 

Interaction with users at all stages of the purchase makes it possible to track the customer's 

mood and changes in behavior. Thanks to the presence of comprehensive information about 

the client, the brand gets the opportunity to influence the user's behavior in order to ensure the 

highest possible level of satisfaction and obtain an economically feasible level of conversion 

[5]. 

2. Detection of abnormal phenomena. In the process of interaction with a large number of 

users, it is not always possible to identify potential problems that will lead to a decrease in 

profits or other negative consequences in future periods of time. Thanks to the use of 

algorithms within the framework of artificial intelligence, it is possible to establish abnormal 

phenomena in the behavior of users and identify the causes of non-standard actions among 

certain representatives of the target audience. The management has the opportunity to 

influence the causes in the internal environment directly by changing the behavior of service 

personnel accordingly in order to increase the level of customer satisfaction. In many cases, it 

is not possible to influence the factors of the external environment, but the company has the 

opportunity to adapt to the situation in the functioning market in a certain way [6]. 

Artificial intelligence allows the company, based on the identification of anomalies, to ensure 

a high level of protection of users' personal data. A significant number of companies in the 

process of interaction with users in the digital environment accumulate personal data of 

customers, including information about payment cards used to facilitate payment for goods 

and services through the use of Internet banking tools. Artificial intelligence allows with a 

high level of probability to determine fraudulent actions with the client's personal data and 

payment means and prevent the implementation of criminal intentions. Accordingly, the 

construction of an effective cyber security system allows to increase the level of customer 

loyalty to the company and contributes to the growth of demand for the brand's products [7]. 

3. Creating personalized offers. In today's conditions, recommendation systems, which allow 

companies to increase the level of product sales, have become widely distributed. Thanks to 

the availability of large sets of information on user behavior, artificial intelligence algorithms 

can with a high level of probability classify new customers and identify their need for certain 

goods or services. If the company has a large number of goods and services, it is necessary to 

provide the user with information about relevant products that are likely to be of interest to a 

particular visitor. 

Artificial intelligence not only allows companies to select the best products for a specific 

client, but also creates the prerequisites for increasing the loyalty of each consumer. Having 

received offers in accordance with his own expectations and wishes, the user begins to realize 
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the personalized attitude of the company to his own personality. Thanks to the company's 

implementation of an individual approach policy to each client, it manages to attract a 

significant share of potential users [8]. 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

Digitization processes and the development of the market of innovative information 

technologies lead to the gradual transformation of artificial intelligence. Thanks to the 

emergence of new algorithms based on more powerful computer equipment, in the near future 

artificial intelligence will increase efficiency, which will be implemented in various business 

processes. At a certain stage of development, artificial intelligence will approach the 

capabilities of decision-making and behavior in accordance with human capabilities. The 

implementation of non-standard decision-making models will be the basis for performing 

creative tasks thanks to the use of flexible simulation models. The obtained results with a high 

level of probability will allow the implementation of effective marketing strategies on a 

qualitatively new basis and will ensure the formation of demand for the company's products. 

The approach of artificial intelligence to human thinking and behavior will allow to bring 

communications between algorithms and consumers to the level of equality and contribute to 

the growth of a positive attitude of the target audience towards the specified technology. 
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ÖZET 

Türkiye nüfusu 2022 yılında TÜİK verilerine göre, 84 milyon 680 bin 273 kişiden oluşmakta 

ve bu kitlenin 41 bin 698 bin 377’sini, başka bir deyişle hemen hemen yarısını (%49.9) 

kadınlar oluşturmaktadır. Ancak toplum içerisinde “dezavantajlı grup” olarak nitelendirilen 

bu kitlenin, karşılaştıkları çok boyutlu (güvenlik, ailevi, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, 

psikolojik) dezavantajların kökenine inildiğinde “toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler” 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumun kadın ve erkek üyelerine dayattıkları roller, duygu ve 

düşünce kalıpları ve beklentiler birbirinden farklılık göstermekte ve bu farklılık beraberinde 

pek çok sorunu da kadınlar aleyhine beraberinde getirmektedir. Bu sorunların en yoğun 

yaşandığı alanlardan birini, şüphesiz ekonomik kurumu ve çalışma yaşamı oluşturmaktadır. 

Kadın çalışanların bir bölümü, eşit işe eşit ücret ilkesine uyulmayan işkollarından çalışmakta, 

emeğinin ekonomik karşılığını alamamakta ve ekonomik şiddetle karşılaşmaktadır. Bazı 

işyerlerinde kadın çalışanlar fiziksel ve cinsel şiddete (cinsel taciz ve istismar) maruz 

kalmaktadır. Fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddetin yanı sıra özellikle kalifiye işlerde çalışan 

nitelikli kadın çalışanlar hemcinsleri veya diğer cins tarafından psikolojik şiddetle karşı 

karşıya kalmakta ve birey üzerinde yıkıcı mental ve ruhsal etkileri bulunan bu şiddetle 

yaşamını sürdürmektedir. İşyerinde yaşanan söz konusu psikolojik şiddete “mobbing” adı 

verilmektedir. “Psikolojik terör”, “duygusal saldırı” veya “işyerinde bezdirici davranışlar” 

olarak da adlandırılan mobbing kavramı farklı şekillerde tezahür etmekte, kadın çalışanların 

çalışma yaşamı üzerinde yıkıcı etkileri bulunmakta ve bu durum kişinin özel yaşamına da ister 

istemez sirayet etmektedir. Böylece kadın çalışanların iş ve özel yaşamı; işyerinde karşılaştığı 

mobbing nedeniyle bıkkınlık, verimsizlik ve motivasyon düşüklüğüyle olumsuz bir hale 

bürünmektedir. Bu çalışmada, “kraliçe arı sendromu”, “cam tavan sendromu” ve “pembe 

taciz” gibi farklı mobbing türlerinin yanı sıra kadın ve erkek çalışma arkadaşları tarafından bu 

mobbing türlerine maruz kalan kadın çalışanların, işyerlerinde karşılaştıkları bu olumsuz 

durumların, çalışma yaşamlarındaki ve özel yaşamlarındaki etkilerine odaklanılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kadın istihdamı, mobbing, kraliçe arı sendromu, cam tavan sendromu, 

pembe taciz.   

 

ABSTRACT 

According to TURKSTAT data, the population of Turkey in 2022 consists of 84 million 680 

thousand 273 people, and 41 million 698 thousand 377 of this population, in other words 

almost half (49.9%), are women. However, when we get to the root of the multidimensional 

(security, familial, political, economic, social, cultural, psychological) disadvantages faced by 

this group of people, who are described as a "disadvantaged group" in the society, we are 

greeted by "gender-based inequalities". The roles, emotions and thought patterns and 

expectations imposed on the female and male members of the society differ from each other, 

and this difference brings along many problems to the detriment of women. Undoubtedly, one 

of the areas where these problems are experienced most intensely is the economic conditions 

and professional life. Some of the female employees work in branches that do not comply 
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with the principle of equal pay for equal work, do not receive the economic reward for their 

labor and face economic violence. In some workplaces, female employees are exposed to 

physical and sexual violence (sexual harassment and abuse). In addition to physical, economic 

and sexual violence, especially qualified female employees working in qualified jobs are 

faced with psychological violence by their same sex or opposite gender, and they live with 

this violence that has devastating mental and spiritual effects on the individual. The 

mentioned psychological violence in the workplace is called “mobbing”. The concept of 

mobbing, which is also called "psychological terror", "emotional attack" or "harassing 

behaviors in the workplace", manifests in different ways, has devastating effects on the 

professional lives of female employees and this situation inevitably spreads to the private life 

of the person. Thus, the professional and private lives of female employees turn into a 

negative state with boredom, inefficiency and low motivation due to mobbing in the 

workplace. In this study, in addition to different types of mobbing such as "queen bee 

syndrome", "glass ceiling syndrome" and "pink abuse", it is focused on female employees 

who are exposed to these types of mobbing by their female and male colleagues, and the 

effects of these negative situations in their workplaces in their professional and private lives. 

Keywords: Female employment, mobbing, queen bee syndrome, glass ceiling syndrome, 

pink abuse. 

 

GİRİŞ 

Günümüz iş dünyasında sektörler çoğalmış, meslekler artmış ve iş kolları fazlalaşmıştır. 

Çalışan aktif nüfus da artmış ve her eğitim düzeyinden birey iş yaşamına katılmıştır. Bu 

durum rekabeti de beraberinde getirmiş ve özellikle profesyonel mesleklerde çalışanlar 

arasında kıyasıya bir mücadele baş göstermiştir. Daha kalifiye, iş bilgisi, görgüsü ve deneyimi 

fazla çalışanlar işverenlerin tercihi haline gelmiştir. Bu durum, bir yandan çalışanları bireysel 

iş donanımlarını arttırmaya yöneltirken diğer yandan kalifiye elemanlar arasındaki rekabeti de 

kızıştırmıştır. Bu iş ortamında, kadın çalışanlar ise toplumsal cinsiyet kalıplarından ve 

önyargılarından kaynaklı ayrımcılıklarla mücadeleye girişmişlerdir. Yaşamın diğer 

alanlarında olduğu gibi çalışma alanında da kadınlar geleneksel ataerkil zihniyetle boğuşmaya 

çalışmaktadırlar. İşyerlerinde ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalabilen kadınlar 

ayrıca psikolojik şiddetle de karşılaşabilmektedirler. Üstelik işyerindeki psikolojik şiddeti 

ifade etmek için kullanılan mobbing kavramıyla karşılaşmalarında sadece erkek çalışanlar ve 

yöneticilerin değil kadın çalışanlar ve yöneticilerin de etkisi bulunmaktadır. Cam tavan ve 

kraliçe arı sendromlarıyla mücadele eden kadın çalışanlar işyerlerinde daha üst pozisyonlara 

çıkmak için yeterli donanıma sahip olsalar bile çeşitli nedenlerle bu başarıyı elde etmeleri 

engellenmektedir. Bu çalışmada mobbing, cam tavan, kraliçe arı sendromu ve pembe taciz 

kavramları açıklanarak kadın çalışanların iş yaşamında karşılaştıkları mobbing 

uygulamalarının içeriği ve arka planı ele alınacaktır.   

1. MOBBING KAVRAMI 

İngilizce bir kavram olan mobbing, ilk kez biyologlar tarafından on dokuzuncu yüzyıl 

başlarında “kuşların yuvalarını saldırgandan korumak için saldırganın etrafını saran kuşların 

davranışları”nı (Tınaz, 2011) betimlemek için kullanılmıştır. 1960’larda mobbing kavramı 

hayvan davranışları üzerine çalışmalar yürüten sosyal psikolog Kondrad Lorenz tarafından 

kullanılmıştır. Lorenz bu kavramla, küçük hayvan gruplarının daha güçlü ve yalnız bir 

hayvana toplu şekilde hücum ederek hayvanı uzaklaştırması davranışını tasvir etmektedir. 

Araştırmacı mobbing kavramını ayrıca, aynı kuluçkadan çıkan kuşların, aralarındaki en zayıf 

kuşu dışlayarak su ve besinden uzak tutmaları neticesinde kuşun iyice güçten düşmesi ve 

sonunda diğer kuşların bu kuşa fiziksel olarak saldırarak öldürmelerini ifade etmek için 

kullanmıştır. Mobbing kavramı anlaşılacağı üzere, çeşitli sebeplerle bir canlının, diğer canlılar 

tarafından dışlanmaya maruz kalmasını anlatmaktadır. Kavram ilerleyen yıllarda başka 
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araştırmacılardan tarafından da kullanılmıştır. İsveçli doktor Peter Paul Heimann, okuldaki 

çocukların davranışlarını inceleyerek bir grup çocuğun yalnız gördükleri başka bir çocuğa 

zarar verip dışlamalarını ifade etmek için mobbing kavramını uygun görmüştür. Böylece daha 

önce hayvan davranışları için kullanılan kavram doktor Heimann ile insan davranışlarını 

açıklamak için kullanılmıştır. 1980’lere gelindiğinde ise, sosyal ilişkiler ve iş psikoloğu Heinz 

Leymann kendisinden önce çocukların sosyal dışlama stratejisi olarak kullandıkları mobbing 

kavramını çalışma yaşamına uyarlayarak kavramı farklı bir boyuta taşımıştır. Çalışma 

yaşamındaki uzun zamanlı düşmanca ve saldırgan davranışları tanımlamak için kullanılan 

kavram, çalışanlar üzerinde olumsuz sorunlara yol açtığı için bireyin ve toplumun sağlığını 

tehlikeye atan bir sorunu işaret etmektedir (Bilge, 2016).      

İngilizce “mob” sözcüğünden gelen mobbing kelimesi, Latincede “kanun dışı şiddet 

uygulayan düzensiz kalabalık” anlamına gelmektedir. Günümüzde ise, Leymann’ın işaret 

ettiği şekilde iş yaşamında psikolojik terörü ifade etmek üzere kullanılmakta olup işyerinde 

çalışan veya birkaç kişi tarafından, bir diğer çalışana yönelik, düzenli, düşmanca ve etik 

olmayan bir iletişim biçimi olarak, davranışın/iletişimin yönlendirdiği kişiyi çaresiz ve 

savunmasız bırakan bir çeşit duygusal şiddet olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu tür 

davranışlar ancak, alışkanlık haline getirilmiş, sık sık ve bilinçli olarak yapılıyorsa psikolojik 

taciz olarak adlandırılabilir. Örneğin ustabaşının aile sorunları sebebiyle tek seferlik çalıştığı 

işyerindeki işçileri azarlaması psikolojik şiddet sayılamaz. Leymann kasıtlı olarak, sıkça ve 

uzun bir süre gerçekleştirilen psikolojik taciz davranışlarını üç temel kategoride 

sınıflandırmaktadır. İlk kategoride, mobbing mağduruyla olan iletişimin bozulmasına yol açan 

tutum ve davranışlar bulunmaktadır. Örneğin mobbingi uygulayan çalışanın, mobbing 

mağduru çalışanı azarlaması ve mağduru görmezden gelmesi gibi davranışlar, bu kategoriye 

örnek olarak verilebilecek somut davranışlardır. İkinci kategoride, mağdurun işyerindeki 

saygınlığı hedef alınmakta, itibarı zedelemek için kişinin bedensel dış görünüşüyle dalga 

geçmek, dedikodusunu yapmak ve aşağılamak gibi davranışlar yer almaktadır. Son kategoride 

ise, mobbing mağduru çalışanın iş verimliliğini aşağıya çekmeye yönelik eylemler 

bulunmaktadır. Böylece işyerindeki eylemlerin mobbing sayılabilmesi için bilinçli bir şekilde 

sürekli olarak ve sıkça uygulanması gerekmektedir (Akgeyik vd., 2009). 

Mobbingi, Tırnaz ve arkadaşları (2008:7), “işyerinde diğer çalışanlar veya işverenler 

tarafından tekrarlanan saldırılar şeklinde uygulanan bir çeşit psikolojik terör” olarak 

tanımlamaktadır. Düzenli bir şekilde uygulanan her türlü kötü davranış, şiddet, tehdit ve 

aşağılama gibi davranışlar birer psikolojik terör sayılmaktadır. Literatürde kavrama yönelik 

yapılan tanımlamalarda psikolojik terör içeren davranışların en az altı aylık periyod boyunca 

haftada en az bir kez mağdura yönetilmesi gerektiğine işaret edilmektedir (Aşkın ve Aşkın,  

2018). Mobbing uygulamaları, söz konusu süreden daha uzun süre gerçekleştiğinde ise, 

mağdurun karşı koyma gücü kırılmakta, böylece yardım alamayacak ve kurtulamayacak 

noktaya gelmektedir. 

Mobbing eylemleri, çalışma yaşamında kadın ve erkek çalışanlara uygulanmaktadır. Mobbing 

uygulayanlar ise, aynı işyerinde çalışan kadın veya erkek amirler veya aynı pozisyondaki 

çalışma arkadaşlarıdır. Başka bir deyişle, mobbing mağdurları, kendileriyle aynı 

pozisyondakiler tarafından psikolojik teröre maruz kalabileceği gibi amirleri tarafından da 

çeşitli sebeplerle mobbing davranışlarına maruz kalabilmektedir. Böylece mobbing 

uygulayıcılarının hem cinsiyetleri hem de iş pozisyonları farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca 

mobbing mağdurunu sindirmeye ve soyutlamaya yönelik düşmanca ve sistematik eylemleri, 

işyerinde aynı anda bir ya da birkaç kişi gerçekleştirebilmekte, böylelikle mobbing 

uygulayıcılarının sayısı da değişikliğe uğramaktadır (Leyman, 1990). Ancak konuyla ilgili 

dikkat çeken nokta, Avrupa Dördüncü Çalışma Koşulları anketi sonuçlarına göre, kadın 

çalışanların erkek çalışanlara göre psikolojik taciz olarak da adlandırılan mobbing eylemlerine 

(tehdit, aşağılanma, sindirilme vb.) üç kat daha fazla maruz kalmalarıdır (Çakır, 2008). Bu 
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durumda çalışma hayatında ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet mağduru olan kadın 

çalışanların aynı zamanda psikolojik şiddete de maruz kaldıkları sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çalışma yaşamına katılımları erkeklere göre daha zor olan kadınların, işgücü piyasasına 

girdikten sonra da pek çok şiddet türüyle karşılaştıkları ve bu zorluklara göğüs germek 

zorunda kaldıkları görülmektedir.    

 2. MOBBİNGİN AŞAMALARI 

Mobbing; işyerinde güce, statüye ve birtakım çıkarlara sahip olmak gibi amaçlarla 

gerçekleşmekte ve “çatışma”, “saldırgan eylemler”, “işletme yönetiminin devreye girmesi”, 

“yanlış yakıştırma ve tanılarla damgalama” ile “işine son verilme” şeklinde beş aşamada ele 

alınmaktadır (Karip, 1999:15). Söz konusu beş aşamayı Göymen (2020) aşağıdaki şekilde 

daha detaylı ele almaktadır:   

1-  Çatışma: Çatışma başlamasıyla birlikte mobbingin ilk işaretleri görülmektedir. 

Sonrasında çalışan, kendini gergin hissetmeye başlamaktadır. Fiziksel olarak sağlığı 

olumsuz etkilenmeye başladığında, mobbing de başlamış olur. Mobbing başladığında 

ise gergin, stresli bir çalışma ortam oluşur ve bu ortam düzeltilmediği takdirde, 

mobbinge uğrayan kişi kovulur ya da istifa eder. 

2- Saldırgan Eylemler: Bu aşamada kurbanı pes ettirmek için saldırgan taciz eylemleri 

uygulanır. Bu eylemler ise kurbanı pes ettirene kadar sürer. Kendisini stresli ve endişe 

içerisinde hisseden mağdur çalışan, giderek daha savunmasız hale gelir ve böylece 

şiddetli yıldırma davranışlarına daha açık duruma gelir.  

3-  İşletme yönetiminin devreye girmesi: Bu aşamada yönetim sürece aktif bir şekilde 

katılmaktadır. Mağdur, uğradığı mobbingi yönetime şikâyet eder. Fakat yönetim 

şirketin imajını çizmemek için suçu mağdurda arayabilir. Böylelikle mobbingin 

aşamaları arasına girer. 

4- Yanlış yakıştırmalarla ve tanılarla damgalama:  Bu aşamada ise mobbing kurbanı olan 

birey, işyerinde yaşadığı sorunlar kapsamında psikolog desteği almaya başlar ve 

bununla birlikle kurbanın psikolog desteği aldığı haberini duyan diğer çalışanlar 

mobbing mağduru hakkında yanlış ve kırıcı yorumlar yaparlar. Yaptıkları yanlış 

yakıştırmacalar git gide fazlalaşır. Mağdur hakkında akıl hastası, paranoyak gibi 

tabirler kullanmaya başlarlar. Bu durumla karşı karşıya gelen mağdur ise, sonunda ya 

işten çıkarılır ya da zorunlu bir şekilde istifa ettirilir.   

5- İşine son verilme: Mağdur işyerinden ayrılmak zorunda olduğu aşamadır. Mobbing 

kurbanı bu aşamada kovulabilir, ayrılmaya zorlanabilir, istifaya zorlanabilir ya da 

emekli edilebilir (Göymen, 2020). 

3. MOBBİNGİN NEDENLERİ 

Mobbing kurbanlarının sosyo-demografik özellikleri ve birtakım kişilik özellikleri, mobbinge 

maruz kalmasında etkili olmaktadır. Mağdurun cinsiyeti, ırkı, etnik kökeni ve dini inancı 

mobbinge uğramasında belirleyici olabilmektedir. Mağdurun söz konusu sosyo-demografik 

özelliklerinin yanı sıra kendini savunamayan, hakkını aramaktan çekinen, endişeli, özsaygısı 

ve özgüveni düşük, kararsız ve itaatkâr gibi kişilik özelliklerine sahip olması işyerinde 

psikolojik şiddet olarak adlandırılan mobbinge uğramasında etkili olabilmektedir. Ayrıca 

mobbing mağduru çalışanın, diğer çalışanların dikkatini çekecek derecede işini iyi yapması, 

yaratıcı olması, güvenilir ve dürüst bir çalışan olması da diğer çalışanlarda kıskançlığı 

beraberinde getirebilmekte ve onları yanlış eylemlere yönelterek mobbing uygulayıcıları 

haline dönüştürebilmektedir. İşyerinde psikolojik terörün ortaya çıkmasında mobbing 

mağdurlarının yanı sıra mobbing uygulayıcılarının da sahip oldukları birtakım özellikler etkili 

olabilmektedir. Konuyla ilgili olarak yapılan çeşitli araştırmalarda, mobbing uygulayıcılarının 

belirgin kişilik özellikleri arasında övgü ve ilgi açlığı, güvensiz, güçsüz, şişirilmiş benlik 

algısına sahip olma, ön yargılı, aşırı denetleyici ve kendini üstün görme gibi özellikler olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kendisinden daha düşük rütbede bulunan çalışanlara mobbing 
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uygulayan kişilerin zaman zaman kendi yetersizliklerini ve becerisizliklerini örtmek için 

mobbing eylemlerine yöneldikleri tespit edilmiştir (Aşkın ve Aşkın, 2018). Bununla birlikte, 

kapitalist sistemin ve bu sistemin ortaya çıkardığı çalışma ortamının beraberinde getirdiği 

bireyselliğin, bencilliğin, çalışanlar üzerindeki aşırı verimlilik baskısının ve aşırı rekabet 

düzeninin de çalışanlar arasında bu tarz negatif duygu, düşünce, tutum ve davranışlara ön 

ayak olduğu söylenebilir. Bu ortamda bulunan kadınların, alt sınıf üyelerinin ve azınlık 

gruplarındaki bireylerin kısacası toplumun dezavantajlı gruplarındaki kişilerin çalışma 

yaşamında yer alması, beraberinde mobbing eylemlerini daha kolay ve hızlı getirebilmektedir. 

Böylece mobbing eylemleri tetiklenmektedir (Kök, 2006).           

 4. MOBBİNG TÜRLERİ 

Bu başlık altında işyerinde kadın çalışanlara uygulanan mobbing türleri olan pembe taciz, cam 

tavan ve kraliçe arı sendromu ele alınacaktır.  

4.1. Cam Tavan (Glass Celling)  Sendromu 

Çalışma yaşamında kadın çalışanlara cinsiyet ayrımından kaynaklı uygulanan mobbing 

türlerinden biri cam tavan sendromudur. 1970’li yıllarda ortaya çıkan “cam tavan” kavramı, 

işyerinde kadınlara yönelik örgütsel kalıp yargılar ve ön yargılardan kaynaklı ortaya çıkan 

soyut engeller olarak tarif edilebilir (Örtücü vd., 2007). Özellikle kadın çalışanların terfiyi hak 

ettiklerinde ortaya çıkmakta ve kadın çalışanlara uygulanan toplumsal cinsiyet ayrımı 

nedeniyle hak ettiği terfiyi gerçekleştirmeyip üst pozisyonlara ulaşmasını engellemek için 

kullanılmaktadır. Daha üst pozisyonlarda çalışmasını engellemek amacıyla yapılan 

uygulamaların soyut olması ise bu duruma cam tavan adının verilmesine neden olmuştur. Bu 

“cam tavan”ın  oluşumunun nedenleri olarak; kadınların çalışma yaşamına kısa sayılacak bir 

süredir yönetici durumunda bulunmaları; işgücüne aralıklı olarak katılmaları; geleneksel 

olarak kadınların çalıştıkları belli alanların bulunması (örneğin halkla ilişkiler, personel 

yönetimi gibi yükselme ihtimalinin az olduğu branşlarda) ve son olarak da üst yönetimin işe 

alma ve terfi politikalarında ayırım yapmaları gösterilmektedir (Zel, 2001). 

Cam tavan sendromu, özel sektörde iş kollarında görülebileceği gibi kamu sektöründe de 

uygulanabilmektedir. Kadın çalışanların yer aldığı tüm meslek ve sektörlerde 

karşılaşılabilecek bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın çalışan kendisini mesleki 

anlamda geliştirip bilgi, beceri ve deneyimini arttırmakta ve işyerinde bulunduğu pozisyondan 

daha yukarı pozisyonlara çıkma yeterliliğine sahip olmaktadır. Kendini üst pozisyonlara 

çıkmak için yeterli görse de kendisini hak ettiği üst pozisyona getirme yetkisine sahip amirleri 

tarafından söz konusu noktaya getirilmemektedir. Amirler kadın çalışanı üst pozisyona 

getirmemek ve terfi ettirmemek için kadın çalışanının donanımının yeterli olduğunu bilseler 

de toplumsal cinsiyet kaynaklı bahaneler öne sürerek terfi konusunu kapatmakta ve kadın 

çalışanın yerinde saymasına sebep olmaktadırlar. Böylece bu durumda cam tavan sendromu 

ortaya çıkmaktadır. Söz konusu olay, somut temeller yerine soyut temellere dayandığı için 

“cam” kelimesi ile tarif edilmektedir. Böylece toplumun dezavantajlı gruplarından birini 

oluşturan kadınların, çalışma yaşamında da dezavantajları devam ediyor. Kamusal ve özel 

alandaki ayrımcılık ve dezavantajlı durum, işgücü piyasasında da kadınlara kendini 

göstermektedir. Böylece cinsiyet ayrımcılığından kaynaklı dezavantajlı durumlarla, kadınların 

dört bir tarafının kuşatıldığını görmekteyiz. Tüm bu durum ve olaylar ise, kadın ve erkek 

arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmekte, güçlendirmekte ve nesilden nesle 

devamını beraberinde getirmektedir. Böylece cam tavanın kırılmasının kadınlar için zor ve 

içinden çıkılması güç bir hale dönüştürmektedir. Üst pozisyona yani işyerindeki tepe noktaya 

kadar çıkabilmekte ancak tepe noktaya geldiğinde mecazi olarak tavan çarpmakta ve tavanı 

kırıp en üst yönetici pozisyona çıkamamaktadır. Bu çıkamayış ise, kendi bilgi, beceri, 

deneyim ve donanım eksikliğinden değil üst yönetimin koyduğu anlaşılması güç engellerden 

kaynaklanmaktadır. Bu mobbing ise, başarılı kadın çalışanın ruhsal ve mental olarak zarar 
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görmesine sebep olmaktadır. Söz konusu mobbingten kadın çalışanı çekip kurtarabilecek 

kimsenin bulunmaması da başka bir soruna işaret etmektedir.      

4.2. Kraliçe Arı Sendromu 

Günümüzde ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde kadınların her eğitim düzeyindeki 

okullaşma oranları geçmişe oranla önemli düzeyde artış göstermiştir. Eğitim düzeyindeki artı 

ise beraberinde işgücü piyasasına katılım oranlarındaki artışı ve kalifiye işlerde istihdam 

edilen kadın çalışan oranlarındaki artışı beraberinde getirmektedir. Ancak eğitim ve çalışma 

yaşamında kadınlar lehine gelişmeler yaşanmakla birlikte erkeklere kıyasla oranlar her zaman 

kadınlar aleyhinedir. Toplumsal cinsiyet kaynaklı bakış açısı ve ev içi işbölümü nedeniyle 

kadınların eğitim ve iş yaşamına katılımı oransal anlamda her zaman erkeklerin gerisinde 

kalmaktadır. Ancak eğitim kademelerini başarıyla tırmanmış, yükseköğretimden mezun 

olmuş, iş yaşamına katılmış, ev içi işbölümü meselesini önemli ölçüde halletmiş, kendisini 

geliştirerek bilgi, beceri ve deneyimle donatmış kalifiye işgücü olarak nitelendirilen kadınlar 

dahi çalışma yaşamlarında toplumsal cinsiyet kaynaklı önyargılarla karşılaşmaktadır 

yukarıdaki satırlarda değinilen cam tavan sendromu gibi. Ancak söz konusu eğitimli ve 

kalifiye kadın işgücü çalışma yaşamında sadece cam tavan sendromuyla değil, ayrımcılığa 

dayalı başka sendromlarla da karşı karşıyadır. Bu sendromlardan biri de “kraliçe arı 

sendromu” dur. Adını arı kovanındaki kraliçe arılardan alan bu sendromda, kadın çalışanlara 

ayrımcılık ve mobbing uygulayan daha üst pozisyondaki kadın çalışandır. Bir başka deyişle, 

işyerindeki kadın amirin, diğer kadın çalışanlara uyguladıkları psikolojik teröre kraliçe arı 

sendromu adı verilmektedir. Bu sendrom, işgücü piyasasında kadın çalışanlara sadece erkek 

çalışanlar ve yöneticilerin değil hemcinsleri olan kadın çalışanlar ve yöneticilerin de mobbing 

uyguladığı göstermektedir. Kadın yöneticinin, kadın çalışana işyerinde mobbing uygulaması 

ise oldukça şaşırtıcı bir vaka olarak karşımızda durmaktadır.      

Kraliçe arı sendromu kısaca, kadın yöneticilerin zamanla iş ortamındaki davranışlarını 

değiştirerek erkek yöneticilerin davranış kalıplarına yaklaşması ve diğer kadın çalışanlara 

erkek yöneticilerinkine benzer tepkiler göstermesi olarak açıklanabilir. Kraliçe arı sendromu, 

şu özelliklerden oluşmaktadır; 1. Erkek tutumlarını benimseyerek kadınlara karşı kullanmak, 

2. Diğer kadınların rekabetini bertaraf etmeye çalışmak, 3. Ayırımla ilgili belirtileri 

görmemezlikten gelmek (Zel, 2001).  

Kraliçe arı sendromuna yol açan temel neden aslında tepe yönetimde bulunan kadın 

yöneticinin “tek kadın” olmak için verdiği mücadelelerin kendisine sağladığı başarı ve 

ayrıcalığı devam ettirme isteğidir. Bu nedenle, aynı işyerinde kendi pozisyonuna veya kendi 

pozisyonuna yakın bir pozisyona yaklaşan başarılı, azimli ve yetenekli başka bir kadın çalışan 

olduğunu fark ettiğinde kendini ve makamını tehlikede hissetmekte ve bu tehlikeyi bertaraf 

etmek için kolları sıvamasıdır. Diğer kadın çalışanın yükselmesini engelleyerek kendisinin 

yüksek pozisyondaki tek kadın olma durumunu devam ettirebilecektir. Ancak bu gayret ve 

hedefle, üst pozisyona tırmanmaya çalışan kadın çalışana uyguladığı eylemler ve psikolojik 

şiddet kendisini mobbing uygulayıcısına, diğer kadın çalışanı ise mobbing mağduruna 

dönüştürmektedir. Kendisine rakip olarak gördüğü kadın çalışana uyguladığı mobbing 

sayesinde rakip pes edip ya yukarıya tırmanma gayretinden vazgeçecek ya da istifa edecektir. 

Böylece kraliçe arı sendromu sayesinde kadın yönetici işyerinde kendini tek kadın olarak 

görmeye devam edecektir, tıpkı arı kovanındaki kraliçe arı gibi.     

Arı kolonilerine baktığımızda tüm işçi arıları, kendilerine göre daha büyükçe olan bir arıya 

özel bir özen gösterirler. Bu arının beslenmesi, temizliği, güvenliği gibi tüm ihtiyaçları, 

kovandaki diğer arılar tarafından karşılanır ve kraliçe arı koloninin devamlılığını sağlayan 

arıdır ve tektir. Ayrıca diğer arılar için hayati bir önem taşımaktadır. Bu durumda kraliçe arı 

da bu durumun farkındalığıyla, konumunu ve statüsünü korumak için elinden geleni yapar 

(Öztürk ve Cevher, 2015). İşyerini bir kovana benzetecek olursak kadın yöneticinin işyerinin 

kraliçe arısı olduğu düşünüldüğünde, tıpkı kraliçe arı gibi konumunu korumak için 
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hemcinslerine psikolojik olarak zarar vermesi mobbingi beraberinde getirmektedir. Böylece 

çalışma yaşamında kadın çalışanlar sadece erkek çalışanlar tarafından değil hemcinsleri 

tarafından da zarara uğrayabilmektedir. Kendisi bir şekilde cam tavanı delmiş ve kadın 

yönetici olmuş kişi, cam tavanı delmeye yaklaşan diğer kadın çalışanı aşağıya çekerek cam 

tavanın delinmemesi için elinden geleni yapmaktadır. Böylece kadınların işgücü piyasasında 

yaşadıkları sorunlar, katmerlenmekte ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. 

4.3. Pembe Taciz 

Çalışma hayatında kadınlara uygulanan mobbinge genel olarak pembe taciz adı verilmektedir. 

İşyerinde erkek çalışanın kadın çalışana uyguladığı mobbinge cam tavan, kadın çalışanın 

özellikle de kadın yöneticinin diğer kadın çalışana uyguladığı mobbinge kraliçe arı sendromu 

verilmektedir. Bu sendromların neden olduğu mobbinge ise, pembe taciz adı verilmektedir. 

Görüldüğü üzere, işgücü piyasasında kadın çalışanın tutunması hem erkek hem de diğer kadın 

çalışanların uyguladıkları psikolojik şiddet nedeniyle oldukça güç görünmektedir. 

5. MOBBİNG’İN SONUÇLARI 

İşyerinde kadın çalışanların uğradığı mobbing türleri, mobbing mağduru için işyerini güvensiz 

bir ortam haline dönüştürmektedir. Bu güvensiz, sağlıksız ve tehditkar ortamda bulunmak ise 

kadın çalışan üzerinde pek çok rahatsızlığa neden olmaktadır. Mobbing, kadın çalışanın önce 

ruh sağlığını devam etmesi halinde ise fiziksel sağlığını ve bütünlüğünü tehlikeye 

sokmaktadır. Korku ve endişe verici bir işyeri ortamı, mobbing mağdurunun öz saygısı ve 

özgüveni üzerinde yıkıcı etkilere neden olmaktadır. Stres, depresyon, kaygı, konsantrasyon 

bozukluğuna yol açan mobbing mağdurun psikolojisini bozup çalışma şevk, azim ve 

motivasyonunu kaybetmesine neden olmakta böylece bir nevi mobbing uygulayıcısının 

hedefine ulaşmasını sağlamaktadır.  

Mobbing mağduru kadın çalışandaki ruhsal hasarlar ilerleyen zaman diliminde fiziksel 

rahatsızlıklara da ön ayak olmaktadır. Mide ağrısı, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, sırt 

ağrısı, migren, kilo alma hatta madde bağımlılığına neden olmaktadır. Kurbanı tükenmişlik 

duygusuna kadar götüren mobbing, bireyin refahını elinde almaktadır. İşyerinde yaşanan bu 

sorunlar, çalışanın evinde de yaşadıklarını düşünmesine ve üzülmesine neden olmakta böylece 

bu olumsuz konu bireyin aile yaşamına da taşınmaktadır. Böylece iş ve aile yaşam dengesi de 

sorunlu hale gelmektedir. İşyerinde mobbing mağdurunun yaşadığı sorunlar, evinde birlikte 

yaşadığı aile üyelerine de sirayet etmekte, onlar da sorunla başa çıkmaya çalışmaktadır. 

Fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığı bozulan kadın çalışanın ise bazen işten istifa etmekten 

başka çaresi kalmamaktadır.    

SONUÇ  

Kadınların işe girme ve işe girdikten sonra ev ve iş yaşam dengesini sağlamaya çalışırken sarf 

ettiği büyük bir efor bulunmaktadır. Çalışma yaşamın katılan kadın, ekonomik, sosyal ve 

kültürel faydalar elde etmektedir. Ancak bu faydaları elde etmeye çalışırken iş yaşamında 

birçok zorluğa göğüs germek zorunda kalmaktadır. Bazı iş kollarında aynı sürede aynı işi 

yaptığı erkek çalışanlardan daha düşük ekonomik gelir elde etmektedir. Eşit işe eşit ücret 

ilkesine aykırı olan bu durum, kadın çalışanların ekonomik şiddete maruz kalmasına neden 

olmaktadır. Bazı işlerde kadın çalışanlar fiziksel şiddete uğrayabilmektedir. İşyerinde cinsel 

taciz ve istismar vakaları da günümüzde görülmeye devam eden işyerindeki cinsel şiddete 

örnektir. Kadın çalışanlar, iş dünyasında ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddetin yanı sıra 

psikolojik şiddete de maruz kalabilmektedir. Pembe taciz olarak da adlandırılan bu şiddet 

türünde, kadın çalışanlar işyerlerinde duygusal anlamda zarara uğratılmaya çalışılmaktadır. 

İşyeri tacizini erkek çalışanların ve yöneticilerin toplumsal cinsiyet kalıpları neticesinde 

yaptıkları görülmekle birlikte, bu psikolojik tacizi diğer kadın çalışanların ve yöneticilerin de 

uyguladığı görülmektedir. Özellikle kadın yöneticilerin başarılı kadın çalışanlara uyguladığı 

mobbingin kökeninin kadın yöneticinin pozisyonunu koruma içgüdüsünden kaynaklı olduğu 

görülmektedir. Kraliçe arı sendromu olarak adlandırılan bu durumda, başarılı kadın çalışanın 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 441



 
 

yukarı pozisyona tırmanması kadın yönetici tarafından engellenmekte böylece kadın yönetici 

kendi pozisyonunu korumaya almaktadır. Cam tavan sendromunda ise, erkek yöneticilerin 

kadın çalışanların üst pozisyonlara gelmelerini engellemek için uyguladıkları psikolojik terör 

anlaşılmaktadır. Böylece işyerinde uygulanan cam tavan ve kraliçe arı sendromlarıyla çalışma 

yaşamında pembe taciz ortama hükmetmekte ve kadın çalışanların sağlıklı ve güvenli bir 

ortamda bulunması engellenmiş olmaktadır. Bu mobbing uygulamaları ise, kadın çalışanın 

hem psikolojik hem de fiziksel sağlığını olumsuz etkileyecektir.         
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Sanatçı Ressam Alechinsky yapıtlarındaki kaligrafik bağlamı analiz 

etmektir. Belçikalı sanatçı, Pierre Alechinsky, İllüstrasyon, gravür, çizim, Baskı ve fotoğraf 

üretimleri olan bir sanatçıdır. Kaligrafi ve görüntüleri beraber kullanarak, spontan, jestüel 

resimleri ile dikkat çekmektedir. İlk kişisel sergisini 1947 yılında gerçekleştirmiştir.  Jestüel 

tavrı başlıca araçlarından birisidir. Resimde jestlere dair spontan teknik tavrının duygusal bir 

içsel durumun aktarımı ile oluşturulduğu söylenebilir. Duygulanımı gösteren ifadeler, bedeni 

içine alan jestüel tavırla, özgürleşmektedir.  

Cobra grubuna dahil olan sanatçının, çalışmaları, halk sanatı ve çocuk sanatı bağlamında 

değerlendirilmektedir. Biçimleri akışkan ve kaligrafik bir yaklaşımla, çizgisi, icatçı bir biçem 

sergilemektedir. Haritalar, üzerindeki çalışmaları sanatsal ifadesinde düşünce katmanlarını 

birlikte kullandığını göstermektedir. Bu tavır ile birçok farklı kavramı buluşturduğu bir 

yaklaşım söz konusudur. Dürtünün ifade edildiği çalışmaları içsel sesin bedene aksiyon ile 

aktarılması olarak değerlendirilebilir. Otomatik yazmanın estetik yapısına dair bu aksiyonlar, 

içsel bilinci aktarma tarafında gözükmektedir. Batı ve doğu sentezini içeren çalışmalar 

genellikle çeşitli çerçevelerle tamamlanmıştır. Çerçevelerde birçok farklı çizim, 

kompozisyonları birlik içinde veya ayrı formlar olarak çalışılmıştır.  

Japon sanatını ve kaligrafisini incelemesinin ardından 1950’lerin ortalarından itibaren 

eserlerine yansıyan etkiler söz konusudur. Leke ve çizgiyi birlikte kullandığı çalışmaları, 

soyutlama olarak nitelendirilecek biçimler olarak belirginleşmekte, çizgi roman 

düzenlemelerini de çağrıştırmaktadır. Çizgiyi aktif belirleyici olarak kullanan sanatçı, resimde 

aksiyona önem vermektedir. Çizgiyi belirleyici ifade aracı olarak kullanan sanatçı, 

Resimlerinde; doğaya ve içinde yer alan canlıları resmetmekle kalmayarak özgün 

“biyomorfik” biçimler üretmiştir.  

Kaligrafiyi resim kompozisyonu bakımından önemli bir noktadan ele alan sanatçı, çizgisel 

yapıyı sınırlayıcı ve başat öğelerden birisi olarak hareketli ve spontan bir etki uyandırıp, 

özgün üslubunu oluşturmaktadır. Çalışmaları, duygusal ve içten olarak değerlendirilmektedir. 

Çalışma kapsamında Sanatçının kaligrafik biçemine dair iki resmi üzerinden okumalar 

yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Pierre Alechinsky, Kaligrafi, Resim 

 

 

ARTIST PIERRE ALECHINSKY, CALLIGRAPHIC ELEMENTS IN HIS WORKS 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the calligraphic context in the works of Artist 

Painter Alechinsky. Belgian artist, Pierre Alechinsky, is an artist who produces Illustrations, 

engravings, drawings, prints and photographs. He draws attention with his spontaneous, 

gestural paintings, using calligraphy and images together. He held his first personal exhibition 
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in 1947. The gesture is one of its main tools. It can be said that the spontaneous technical 

attitude towards gestures in painting is formed by the transfer of an emotional inner state. 

Fad-expressions that show affect are liberated by the gesture that encompasses the body. 

The works of the artist, who is included in the Cobra group, are evaluated in the context of 

folk art and children's art. Its forms show an inventive style, with a fluid and calligraphic 

approach. The maps show that he used layers of thought together in his artistic expression of 

his work. There is an approach that brings together many different concepts with this attitude. 

His works in which the impulse is expressed can be considered as the transfer of the inner 

voice to the body through action. These actions regarding the aesthetic structure of automatic 

writing seem to be on the side of transferring inner consciousness. Studies involving the 

synthesis of western and eastern are generally completed with various frameworks. Many 

different drawings and compositions in frames are studied in unity or as separate forms. 

After his study of Japanese art and calligraphy, there are influences reflected on his works 

since the mid-1950s. His works, in which he uses stain and line together, become evident as 

forms that can be characterized as abstraction, and evoke comic book arrangements. The 

artist, who uses the line as an active determinant, attaches importance to action in painting. 

The artist, who uses the line as a determining means of expression, in his paintings; He not 

only painted nature and the living creatures in it, but also produced unique "biomorphic" 

forms. 

The artist, who deals with calligraphy from an important point in terms of painting 

composition, creates a unique style by creating a dynamic and spontaneous effect as one of 

the limiting and dominant elements of the linear structure. Their work is to be judged 

emotionally and sincerely. Within the scope of the study, readings will be made on two 

pictures of the artist's calligraphic style. 

Keywords: Pierre Alechinsky, Calligraphy, Painting 

 

GİRİŞ 

1927 Bürüksel Belçika, doğumlu sanatçı, 1951’den beri Fransa’da yaşamaktadır.  

Brüksel’deki Sanat okulu, l'École nationale supérieure d'Architecture et des Arts decoratifs de 

La Cambre de illüstrasyon, tipografi ve fotoğrafçılık okumuştur. Taşizm ve soyut 

dışavurumculukta lirik soyutlamayı ele alan yapıtlar üretmektedir. Sanatçı, Uluslararası 

bienallere katılarak eserlerini sergiledi. Çalışmaları kitap ve şiirleri resimleme gibi birçok 

farklı üretime zenginleşmiştir. Paris'teki Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts'ta resim 

profesörü olmuştur (https://www-artsper-com). Sanatsal kariyeri, küresel tanınırlığa sahip 

olmasını sağlayarak, tanınmasını sağladı.  

 

“… savaş gerçeğinin dehşeti karşısında gerçeğe küsen Batı sanatının soyut bir dil 

arayışıyla ilgili Taşizm, lirik soyut, Cobra hareketi... Bu arayış, zaten modernliğin 

başından beri süren Şark estetiğine karşı olan ilginin birden yeniden canlanmasına 

yol açıyor.” (Artun, 2020:164).  

 

1948 yılından itibaren, Belçika, Danimarka ve Hollandalı sanatçılar tarafından kurulan, 

deneysel ve kolektif, Avangard Cobra grubuna dahil olarak, grubun Paris’teki ilk sergisine 

katılmıştır. Cobra dergisinin yayınlanma sürecinde bir nefer gibi çalışmıştır. Cobra hareketi 

sosyal ve politik konulara ağırlık veren bir sanatçı grubu olarak dikkat çekmektedir. 

Dışavurumcu, ruhsal ifade tarzı ve ideolojik ve biçimsel bir tercih olarak Cobra gurubu onun 

dikkatini çekmiştir. Cobra grubu kolaj ve dikkati çeken ölçüde farklı malzemeleri bir araya 

getirmekten çekinmeyen sanatçılardan oluşmaktadır. Çocuk sanatı ve halk sanatı ile 

senkronize bazı özellikler göstermektedir. Bu nedenle sanatçıların yaptığı çalışmaların konu 

ve biçim sınırlaması bulunmaz, özgürce istediklerini klasik resim ölçütlerini dikkate almadan 
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kullanırlar. Cobra grubu, geometrik soyutlamaya anlayışı yerine, tarih öncesi sanat üretimleri, 

basit biçimlerle ilişki kurar. Özgürce benimsedikleri çocuk biçimleri ve ifade tarzı temel 

ölçütlerindendir. Dürtüsel tavırları resimlerinde başat konulardandır. İçsel sese önem veren bu 

tavır, resmin önceden planlanarak yapılması karşısında bir tutum olarak belirginleşmektedir. 

Doğu kaligrafisini, Asya sanatlarını, erken dönem sanat ürünlerini dikkate alan tür ortaya 

çıkan çalışmalara özgürce düşüncelerini ve heyecanlarını aktarırlar. Sanat çalışmalarında 

“sürece” önem veren bu tavırları, grubun sanatçılarının genelinde görülebilmektedir. Hareket 

1951 yılında dağılmıştır. 

Çalışma konusu sanatçı, Alechınsky Halk sanatını, çizgi roman konu ve biçimleri 

sentezlemiştir. Bu bakımdan dikkat çekici bir özgün yapı oluşturabilmiştir. Yapıtlarını belli 

bir kalıba oturtmak mümkün değildir. Alaycı ve uzlaşmaz biçimleri bir arada kullanabilen 

çocuksu sakinliği ile özgün üslubunu oluşturmuştur.  

 

“Spontanlıktan, dokunuşun hafifliği ve parlak, saydam rengiyle tanınmış, dekoratif, 

neşeli, soyut resimler üreten bir ressam ve özgün baskıcı. Çoğunlukla, küçük 

kaligrafik imgelerin oluşturduğu tamamlayıcı sınırla çevrelenmiş merkezi panel 

formülünü̈ kullanır. İç gözlem veya derin anlam gösterişliliğine kaçmayan, zevk verici 

eserler.” (Cumming 2008: 419). 

 

Resim konuları incelendiğinde, dışavurumcu, ifade ettikleri içeriğin yolunda giden bir sanatçı 

olarak belirleyici tavrı vardır. Resimler daha önceden planlanmaz, süreç içinde biçimlenir. 

Kendi içi dünyasını keşfetmeye inanan sanatçı, doğaçlamacı tavırla biçimleri istediği birtakım 

ögeleri de içine katarak resimlerinde kıvrak biçimlere yer vermiştir. İçsel sesin her zaman 

başat olduğu üretim tarzı ile kendisi ile kompozisyonları arasında gerçekleşen, beğendirme 

kaygısından tamamen arındırılmış bir resimsel yüzey yaratmıştır. 

1947 yılında ilk sergisini açan sanatçı, eserlerini bir araştırmacı gibi ele alarak, dışavurumsal 

plastik ögeleri kullanmak konusunda cesur bir tavır göstermiştir denilebilir. 

1954 yılından itibaren plastik olarak kaligrafiye ilgi duyduğu eserleri üretmiştir. Bu dönemde, 

incelediği Japon kaligrafisi ilgisini çekerek, 1955 yılında Japonya’ya giderek sanat çalışmaları 

için Kyoto’da geleneksel sanatlar hakkında inceleme ve uygulama çalışmaları yapmıştır. Bu 

incelemeler onun Japon resminin kaligrafi ögelerinin, tekniğine ait periyodları resminin içine 

kimi unsurlarla dahil etmesine neden olmuştur.  

Sanatçının resimlerinde, kullandığı, Japon resmi ve çini mürekkebi gibi imgelem gücüne 

sahip ve bir o kadar da sade biçimlere ilgi duymuştur. Mürekkep, akıcı ve birçok farklı 

biçimde biçimler yaratmak için uygun resim ve yazı malzemesidir. Ürettiği biçim, zengin 

birçok imgelemi yaratmaya, üretim sürecinde değişiklikler yapmaya izin veren, aksiyona 

uygun bir malzeme olarak dikkat çekmektedir. 

 

“Alechinsky, neden renklerin neşesini, felaket ve kasvet içinde debelenen sanatsal 

sanata tercih ettiğini açıklıyor: İşgalden, tutuklamalardan, sürgünlerden 

bahsetmiyorum; sadece perdeleme: Prusya mavisiyle kaplı pencereler, boğuk fenerler, 

karanlık sokaklar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Brüksel'in kuzey, daha çok Baltık 

yönü vardı. [...] Danimarka'da, hava ne kadar az güneşliyse, ressamlar rengi o kadar 

yoğun bir şekilde yüceltirler.” (Kurczynski, 2001: 141). 

 

Sanatçının aksiyon çalışmaları kapsamında bedenini de resme dahil ettiği “yer” resimleri 

yapmıştır. Elini kolunu serbest bıraktığı bu resimler dışavurumcu ve içsel tavrını 

göstermektedir. Primitiv imgelere olan ilgisi resimsel ifadesindedir ve Pagan işaretleri ve 

piktogramlarla da ilişki okunabilir. 
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Resim 1: Pierre Alechinsky, 1987, Kağıt Üzerine Gravür, 234 cm x307 cm, ölçülü çalışmadan 

bir detay 

 

Gece isimli çalışma teknik olarak incelendiğinde, Siyah zemin ve kağıt rengine bağlı koyu 

orta ve açık değerlerle, bir çok yöne dağılan, eğimli spontane çizgilerle oluşturulmuş bir 

kompozisyon yapılmıştır. Kompozisyon baskı çalışması olarak 16 tane üretilmiştir. Tate 

müzede 6/16 çalışma edinilmiştir.  

Çalışma birçok özgür darbeyle biçimlendirilmiş, akışkan, kaotik bir kompozisyon olması 

yanında gece içinde yer alan birtakım imgelere gönderme yapmaktadır. Bu imgeler, 

tanımsızdır ve biçimleri oldukça soyuttur. Biçimleri kapalı bir kompozisyon olacak biçimde 

mekan içinde yer almakta bir çerçeve ile sınırlandırılmaktadır. Bu çiziler geleneksel kaligrafi 

ile tarih öncesi sanatta yer alan bir takım çizgi ve piktogramlarla bağlantı halinde gönderme 

yapmaktadır. Akışkan, birbirlerini sürekli hareket halinde bırakan düz çizgiler bu formları 

sınırlar, keser veya yeni bir şekle dönüştürmek üzere bütünleşir. Bu bakımdan bu formlar 

kişisel bir imza ile bütünleşmiş, dokunmuş bir yüzey görüntüsü oluşturarak, aksiyon resminin 

özellikleri ile buluşmaktadır. Orta değer de olan tonlamalar, çizginin kendi biçimini sınırlar, 

onu eskitir. Ve zeminle iletişim haline girmektedir. El yazısının metin olarak anılması 

sayılabilecek çalışma, kendi içerisinde sanatçı içselliğini yansıtmaktadır. Spontanlıktan belirli 

bir kompozisyona tamamlanmış olarak evrilen çalışma, karanlık içinde “hareket” halindeki 

ışıkları, enerjiyi tanımlayabileceği gibi daha tinsel bir takım kişisel yargılarla da açıklanabilir.  
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Resim 2: Pierre Alechinsky, Central Park 1965, Akrilik ve Hint mürekkebi ile tuval üzerine 

çizim 162 cmx193 cm, detay 

 

“…Walasse Ting'in 35. katta bulunan New York stüdyosunun tepesinden Central 

Park'ın dolambaçlı yollarını, kayalarını ve çimenliklerini gözlemlerken, bir canavarın 

güler yüzlü yüzünü gördüğümü sandım. ”( https://art-ensemble.ch). 

 

Büyük bir canavarı, ortada yatarken resmeden sanatçı, parkın kuşbakışı görüntüsünden böyle 

bir kompozisyon gerçekleştirmiştir. Canavar görüntüsü, parkın planı üzerine yerleştirilmiş 

gibidir. Çocuksu bir çizimle gerçekleştirilmiş, etrafını çevreleyen binalara göre büyüklüğü 

şaşırtıcıdır. Biçimindeki sadelik, çocuksuluk sanatçının, daha önce, dahil olduğu “Cobra” 

grubunun yaklaşımını hatırlatır. Biçimin kenarları, özgürce belirlenmiştir. 

 

“Ertesi yaz, bu resmi Oise'deki bir köyde bir stüdyom olan eski okulun duvarına 

astım. Ve birkaç akşam bu resme bakarak, bir fırça ve Hint mürekkebiyle Japon 

kağıdı şeritleri üzerine çizmeye başladım, bunun gibi, eğlenmek için ama bir yandan 

da New York'un bu "ventral" parkının uyandırdığı şehir mitolojilerini 

düşünüyordum.”( https://art-ensemble.ch). 
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Resim 3: By Photo Antonio Lopez, Central Park in New York 

 

“Göl-canavar” kenarlarına yaptığı birçok çerçeve biçiminde ayrılmış bölümler vardır ve çizgi 

roman ve soyut resmi bir arada kullanan sanatçı karma bir yöntemle üsluplaşmıştır. 

Kenarlarda kullanılan resimler birçok konuyu betimlerken soyut tavrını devam ettirir. 

Merkezdeki konuyla bir ilişkisini sürdürürken mitolojiye, çocuksu biçimlere ait dili 

kullanmayı yeğlemektedir. Bu aynı resim içinde bir senkronize konu ve ayrılan bağlamı ile 

katmanlı bir birliktir. Geçişler, çizgi romanlarda olduğu gibi çerçevelerle ayrılarak bunlara, 

yeni imge ve anlıklar yüklenir. Zamana değinen bu periyodlar, izleyici tarafından 

değerlendirilirken, kavramlara dair yeni bağlamlar önererek izleyicinin düşünceye dalmasını 

sağlamaktadır. 

 

“… ortadaki renkli alanı çevreleyen siyah beyaz marjinal açıklamalar …Yavaş yavaş, 

mürekkep ve kağıdın yanında masamın üzerine serilen modellere göre bir imgeler 

dağarcığı çizerek kendimi oluşturdum; modeller daha alçakgönüllü olamazdı” 

(https://art-ensemble.ch). 

 

Kenar çerçevesi, plastik olarak dolu ve boş biçimlerle oluşturulmuştur. Bu resimler sıralı- 

süreçli olarak değerlendirilebilirken geriden-ileriye, ileriden-geriye veya çapraşık biçimde 

incelenebilir. Bu ilişkiler karmaşık ve çözülemez soyutlamalara sahip olduklarında bile plastik 

olarak biçim dili ile bizi kendi imgelerimiz üzerinden yorumlamalara neden olabilir.  

 

SONUÇ 

Sanatçının çalışmaları; çocuksu biçimlerin tercih edildiği, bunun yanında tarih öncesi 

piktogram görüntülere, işaretlere gönderme yapan, içinde duygusal tavrın olduğu illüstrasyon 

şema ve anlığı betimleyen soyut biçimleri ile oluşturulmuştur. 

Resimler, tazeliğini muhafaza etmekle kalmaz, soyut bazı görüntüler, bölmeler çerçeveler 

içinde anlık olarak izleyiciye çeşitli estetik duyumlar oluşturmaktadırlar. Sanatçının 

çalışmaları üslup olarak, sanatçının özgürlüğünden beslenmektedir.  
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ÖZET 

Isı transfer uygulamalarında pasif teknik olarak nanoakışkanların kullanılması ısı transfer 

etkinliğinde artış sağlayarak daha verimli ısı değiştiricilerinin tasarlanmasını 

sağlayabilmektedir. Geleneksel ısı transferi akışkanlarına ısıl iletkenliği yüksek katı 

parçacıkların eklenmesi, akışkanın ısı transfer katsayısında önemli derecede artış 

sağlamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, gövde borulu bir ısı değiştiricisinde ısı transfer 

etkinliği CuO-H2O nanoakışkanının Reynolds sayısı ve giriş sıcaklığına bağlı olarak 

incelenmiştir. Sabit hacimsel oranda (φ=%1) ve sabit nanopartikül çapında (Dp=20 nm) olan 

nanoakışkanın ısı transfer etkinliği farklı Reynolds sayılarında  (Re=2000, 1500, 1000, 500) 

ve farklı nanoakışkan giriş sıcaklıklarında (Tin=30, 50, 70, 90℃) sayısal olarak analiz 

edilmiştir. Ansys Fluent Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği programında oluşturulan modelde 

sıcak akışkan (nanoakışkan) akışı borularda; soğuk akışkan (saf su) akışı gövde borusunda 

karşıt akış düzeninde oluşturulmuştur. Nanoakışkanın Reynolds sayısının gövde borulu ısı 

değiştiricisi etkinliğine olan etkisini incelemek için akışkan hızına bağlı Reynolds sayısı 

laminer akış şartlarında kademeli olarak (Re=2000, 1500, 1000, 500) azaltılmıştır. Reynolds 

sayısı Re=2000-1500 aralığında azaltıldığında ısı transfer etkinliğinde %3,4 artış; Re=1500-

1000 aralığında azaltıldığında ısı transfer etkinliğinde %4,6 artış; Re=1000-500 aralığında 

azaltıldığında ise ısı transfer etkinliğinde %24,2 artış tespit edilmiştir. Nanoakışkan Reynolds 

sayısı Re=2000-500 aralığında azaltılırken ısı transfer etkinliğindeki artış artarak devam etmiş 

ve toplamda %32 artış tespit edilmiştir. Nanoakışkanın giriş sıcaklığının gövde borulu ısı 

değiştiricisi etkinliğine olan etkisini incelemek için akışkan giriş sıcaklığı kademeli olarak 

arttırılmıştır. Nanoakışkan Reynolds sayısı Re=1000 iken, giriş sıcaklığı Tin=30-50℃ 

aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğinde %16,2 artış; Tin=50-70℃ aralığında 

arttırıldığında %11,2 artış; Tin=70-90℃ aralığında arttırıldığında ise %6,9 artış tespit 

edilmiştir. Nanoakışkan giriş sıcaklığı Tin=30-90℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer 

etkinliğindeki artış azalarak devam etmiş ve toplamda %34,3 olarak belirlenmiştir. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçların; atık ısı geri kazanım sistemlerinde, CuO-H2O nanoakışkanı 

kullanılan, daha verimli ısı değiştiricilerin tasarlanmasında kullanılabileceği 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Isı transfer etkinliği, CuO-H2O nanoakışkan, Reynolds sayısı, ısı 

değiştiricisi. 
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ABSTRACT 

The use of nanofluids as a passive technique in heat transfer applications can increase the heat 

transfer effectiveness and enable the design of more efficient heat exchangers. The addition of 

solid particles with high thermal conductivity to conventional heat transfer fluids provides a 

significant increase in the heat transfer coefficient of the fluid. For this reason, in this study, 

the heat transfer effectiveness of a shell-and-tube heat exchanger was investigated depending 

on the Reynolds number and inlet temperature of the CuO-H2O nanofluid. The heat transfer 

effectiveness of the nanofluid with constant volume ratio (φ=1%) and constant nanoparticle 

diameter (Dp=20 nm) at different Reynolds numbers (Re=2000, 1500, 1000, 500) and at 

different nanofluid inlet temperatures (Tin=30, 50, 70, 90℃) were analyzed numerically. The 

model has been created in Ansys Fluent Computational Fluid Dynamics program as hot fluid 

(nanofluid) flow in pipes; cold fluid (distilled water) flow in shell pipe in a counter flow 

pattern. In order to examine the effect of the Reynolds number of the nanofluid on the shell 

and tube heat exchanger effectiveness, the Reynolds number depending on the fluid velocity 

was gradually reduced (Re=2000, 1500, 1000, 500) in laminar flow conditions. It has been 

evaluated that decreasing Re number as Re=2000-1500 caused 3.4% increment in heat 

transfer effectiveness; decreasing Re number as Re=1500-1000 caused 4.6% increment in 

heat transfer effectiveness; decreasing Re number as Re=1000-500 caused 24.2% increment 

in heat transfer effectiveness. Decreasing Reynolds number of the nanofluid as Re=2000-500, 

the increase in heat transfer effectiveness continued and obtained by 32% in total. In order to 

examine the effect of nanofluid inlet temperature on the shell and tube heat exchanger 

effectiveness, the fluid inlet temperature was increased gradually. Increasing nanofluid inlet 

temperature as Tin=30-50 caused 16.2% increment in heat transfer effectiveness; increasing 

inlet temperature as Tin=50-70 caused 11.2% increment; increasing inlet temperature as 

Tin=50-70 caused 11.2% increment; increasing inlet temperature as Tin=70-90 caused 6.9% 

increment for constant Re number of Re=1000. When the nanofluid inlet temperature was 

increased in the range of Tin=30-90℃, the increase in heat transfer effectiveness continued to 

decrease and was determined as 34.3% in total.; It has been evaluated that the results obtained 

from this study can be used in the design of more efficient heat exchangers using CuO-H2O 

nanofluid in waste heat recovery systems. 

Keywords: Heat transfer effectiveness, CuO-H2O nanofluid, Reynolds number, heat 

exchanger. 

 

GİRİŞ 

Isı transfer uygulamalarında iş akışkanına mikrometre boyutlarında katı partiküllerin 

eklenmesi fikri ısı transfer katsayısında artış sağlamasının yanı sıra, basınç kayıplarının da 

artması, partiküllerin topaklanması, partiküllerin çökelip tıkanıklıklara sebep olması vb. 

sebeplerden dolayı avantaj sağlamamaktaydı. İlk olarak Choi [1] tarafından önerilen 

nanoakışkan terimi, temel akışkana nanometre boyutlarında katı partiküllerin eklenmesi ile 

akışkanın ısı transfer performansında önemli iyileştirme sağlamıştır. Isı değiştiricilerinde 

nanoakışkanların kullanımı, iş akışkanının termofiziksel özelliklerinde önemli avantajlar 

sağlayabilmektedir [2-4]. Nanoakışkanlar sentez için kullanılan nanopartikül türlerine göre 

metal bazlı, metal oksit bazlı, karbon bazlı ve hibrit/karma metal bazlı olarak dört farklı 

kategoride sınıflandırılabilir [5]. Yüksek termal iletkenlikli metal oksit bazlı CuO 

partikülleriyle hazırlanan nanoakışkanlar uygulamada en çok kullanılan nanoakışkan türlerden 

biridir.  

Bu kapsamda, Dagdevir ve Ozceyhan [6] CuO-H2O nanoakışkanı kullanarak ısı 

değiştiricisinde farklı Reynolds sayılarında termohidrolik performansını deneysel olarak 

incelemişlerdir. Cuhadaroglu ve Hacisalihoglu [7] yaptıkları deneysel çalışmada, CuO-H2O 
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nanoakışkanının plakalı ısı değiştiricisinde farklı hacim oranlarındaki termal ve hidrodinamik 

performanslarını incelemişlerdir. Isı değiştiricisinde en yüksek etkinlik değerini φ=0.81 

hacimsel orandaki nanoakışkanıyla elde etmişlerdir. Kavitha vd. [6] çift borulu bir ısı 

değiştiricisinde CuO-H2O nanoakışkanının ısı transfer performansını farklı giriş sıcaklıklarına 

göre deneysel olarak incelemişlerdir. Ayrıca nanoakışkanın ısı transfer katsayısının hacim 

oranına bağlı olarak nasıl arttığını incelemişlerdir. Tuncer vd. [9] helisel borulu bir ısı 

değiştiricisinde CuO/TiO2-H2O hibrit nanoakışkanının ısı transfer performansını TiO2-H2O 

nanoakışkanıyla kıyaslamışlardır. CuO/TiO2-H2O hibrit nanoakışkanının toplam ısı transfer 

katsayısının yalnız TiO2-H2O nanoakışkanına göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. 

Alves vd. [10] içten yanmalı motorlarda soğutma sisteminin iş akışkanına Al2O3 ve CuO 

partiküllerinin eklenmesinin ısı transfer etkisini incelemişlerdir. Nanoakışkan kullanımı ısı 

transfer performansını arttırmıştır ancak akışkan hızının düşmesine olmuştur. Bhat ve 

Qayoum [11] nanoakışkan viskozitesini CuO nanopartikül hacimsel konsantrasyonu, boyut ve 

sıcaklık parametrelerine göre incelemişlerdir. Viskozitenin hacimsel konsantrasyonla arttığı; 

sıcaklık artışıyla azaldığı; partikül boyutunun artmasıyla arttığı tespit edilmiştir. Noorbakhsh 

vd. [12] helisel türbülatörlü çift borulu bir ısı değiştiricisinde ısı transfer artışını sayısal olarak 

incelemişlerdir. Üç farklı nanoakışkanın (Al2O3-H2O, CuO-H2O, SiO2-H2O) ısı transfer 

performansları değerlendirilmiştir ve en yüksek ısı transfer performansı Re=5492 değerinde 

CuO-H2O nanoakışkanında tespit edilmiştir. Mahato vd. [13] ısı değiştiricisinde nanoakışkan 

ve helisel türbülatörün müşterek etkisini sayısal olarak incelemişlerdir. Farklı nanoakışkan 

hacimsel oranlarda ve farklı burkulma oranlarında ortalama Nusselt sayısının değişimini 

göstermişlerdir.  

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde farklı türdeki ısı değiştiricilerin ısı transfer 

performansları akış ve akışkan türüne, farklı geometrik tasarımlara, ısı değiştiricisinde akış 

yönlendirici (türbülatör vb.) yapıların kullanımına, nanoakışkanların kullanımına bağlı olarak 

incelenen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak CuO-

H2O nanoakışkanının gövde borulu bir ısı değiştiricisinde farklı akış debisinde ve farklı giriş 

sıcaklığı koşullarında ısı değiştiricisi ısı transfer etkinliğine olan etkisi incelenmiştir.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Isı değiştiricisinin sayısal modeli ve problem çözümü için ANSYS-Fluent Hesaplamalı 

Akışkanlar Dinamiği yazılımı kullanılmıştır. Isı değiştiricisinde gövde ve gövdeyle paralel 

eksendeki boruların uzunluğu 350 mm, gövde iç ve dış çapları sırası ile 70 ve 80 mm olup 

polikarbon malzeme seçilmiştir. Gövde içinde 6 adet boru dairesel düzende olup boruların iç 

ve dış çapları sırası ile 7 ve 8 mm’dir. Gövde içinde eşit aralıklarla 4 adet %20 kesim oranına 

sahip ara perde yerleştirilmiştir. Borularda sıcak akışkan olarak CuO-H2O nanoakışkan 

akarken, gövdede ise soğuk akışkan olarak saf su karşıt akış düzeninde laminer akış 

şartlarında akmaktadır. CuO-H2O nanoakışkanın Reynolds sayısının ve giriş sıcaklığının ısı 

değiştirici ısı transfer etkinliği üzerindeki etkisini belirlemek için Reynolds sayısı (Re=2000, 

1500, 1000, 500) olarak; akışkan giriş sıcaklığı ise (Tnf,giriş=30, 50, 70, 90℃) olarak 

belirlenmiştir. Isı değiştiricisinin sayısal model geometrisi Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Isı değiştiricisinin sayısal model geometrisi 

 

Modelin ağ yapısı Şekil 2’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 2. Modelin ağ yapısı 

 

Sayısal model analizinde kullanılan matematiksel formülasyon ve sınır şartları aşağıdaki 

eşitliklerle ifade edilmiştir; 

 

Süreklilik denklemi: 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0                                                                                                                (1) 

Momentum: 

x - yönündeki momentum denklemi 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑣 [

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
]                                                            (2-1) 

y - yönündeki momentum denklemi 

𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝑣 [

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2]                                                             (2-2) 

z - yönündeki momentum denklemi 

𝑢
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝑣 [

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
]                                                         (2-3) 

Enerji: 
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𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 𝛼 [

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2]                                                                            (3) 

 

Oluşturulan sayısal modelin sınır şartları Tablo 1’de ifade edilmiştir.  

 

Tablo 1. Sayısal model sınır şartları 

 U(m/s) V(m/s) 
W(m/s

) 
T (K) 

Sıcak 

akışkan 

Giriş 

U=Ugiriş V=0 W= 0 T=Tsıcakgiriş 

Soğuk 

akışkan 

Giriş 

U=0 V=Vgiriş W=0 T=Tsoğukgiriş 

Sıcak 

akışkan 

Çıkış 

𝜕𝑈

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑉

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑊

𝜕𝑥
= 0 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
= 0 

Soğuk 

akışkan 

Çıkış 

𝜕𝑈

𝜕𝑧
= 0 

𝜕𝑉

𝜕𝑧
= 0 

𝜕𝑊

𝜕𝑧
= 0 

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 0 

Gövde 

borusu 
U=0 V=0 W=0 

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 0 

 

Çalışmada oluşturulan sayısal modelin ısı transfer etkinliğinin belirlenmesinde logaritmik 

ortalama sıcaklık farkı yöntemi aşağıdaki eşitlikle belirlenmiştir.  

Logaritmik ortalama sıcaklık farkı: 

∆𝑇1 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡                                                                                                                                   

(4-1) 

∆𝑇2 = 𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛                                                                                                                                   

(4-2) 

∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇1−∆𝑇2

ln(∆𝑇1 ∆𝑇2)⁄
                                                                                                                                      

(4-3)  

Isı değiştiricide meydana gelen toplam ısı transfer miktarı ise;  

�̇� = 𝑈𝐴𝑠∆𝑇𝑙𝑚                                                                                                                                           
(4-4) 

Burada; U toplam ısı transfer katsayısı, As ısı değiştirici yüzey alanıdır. 

Isı transfer etkinliği (ε) ise; gerçek ısı transfer miktarının, maksimum ısı transfer miktarına 

oranıdır. 
𝐶𝑐 = �̇�𝑐𝑐𝑝𝑐  (5-1) 

𝐶ℎ = �̇�ℎ𝑐𝑝ℎ                                                                                                                                               

(5-2) 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇ℎ,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛                                                                                                                  

(5-3)                                                   

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛∆𝑇𝑚𝑎𝑥                                                                                                                                  
(5-4)                               

𝜀 =
�̇�𝑎𝑐𝑡

�̇�𝑚𝑎𝑥
=

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝚤𝑠𝚤 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑘𝑎𝑡𝑎𝑟𝚤

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝚤𝑠𝚤 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
                                                                                                  

(5-5) 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 

Gövde borulu ısı değiştiricisinde borularda CuO-H2O nanoakışkan 20 nm çaplı %1,0 hacimsel 

oranında; gövdede soğuk akışkan olarak saf su sabit giriş sıcaklığında (Tsu,giriş= 20℃) ve sabit 

debide analiz edilmiştir. Nanoakışkan hızına bağlı Reynolds sayısı (Re=2000, 1500, 1000, 

500) ve farklı giriş sıcaklıklarında (Tgiriş=30, 50, 70, 90℃) ısı transfer performansı analiz 

edilmiştir. 

3.1. Reynolds Sayısının Isı Transfer Etkinliğine Etkisi 

Nanoakışkanın Reynolds sayısının gövde borulu ısı değiştiricisi etkinliğine olan etkisini 

incelemek için akışkan hızına bağlı Reynolds sayısı laminer akış şartlarında kademeli olarak 

(Re=2000, 1500, 1000, 500) azaltılmıştır. Reynolds sayısı Re=2000-1500 aralığında 

azaltıldığında ısı transfer etkinliğinde %3,4 artış; Re=1500-1000 aralığında azaltıldığında ısı 

transfer etkinliğinde %4,6 artış; Re=1000-500 aralığında azaltıldığında ise ısı transfer 

etkinliğinde %24,2 artış tespit edilmiştir. Nanoakışkan Reynolds sayısı Re=2000-500 

aralığında azaltılırken ısı transfer etkinliğindeki artış artarak devam etmiş ve toplamda %32 

artış tespit edilmiştir. Isı transfer etkinliğinin Re sayısına göre değişimi Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Isı transfer etkinliğinin nanoakışkan Reynolds sayısınına göre değişimi 

 

Nanoakışkanın Reynolds sayısının Re=500 ve Re=2000 değerleri için sıcaklık konturları Şekil 

4’te ve hız vektörleri Şekil 5’te sunulmuştur. 
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Şekil 4. Reynolds sayısının Re=500 (üstteki) ve Re=2000 değerleri için sıcaklık konturları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Reynolds sayısının Re=500 (üstteki) ve Re=2000 değerleri için hız vektörleri 

 

 

3.2. Nakışkan Giriş Sıcaklığının Isı Transfer Etkinliğine Etkisi 

Nanoakışkanın giriş sıcaklığının gövde borulu ısı değiştiricisi etkinliğine olan etkisini 

incelemek için akışkan giriş sıcaklığı kademeli olarak arttırılmıştır. Nanoakışkan Reynolds 

sayısı Re=1000 iken, giriş sıcaklığı Tin=30-50℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer 

etkinliğinde %16,2 artış; Tin=50-70℃ aralığında arttırıldığında %11,2 artış; Tin=70-90℃ 

aralığında arttırıldığında ise %6,9 artış tespit edilmiştir. Nanoakışkan giriş sıcaklığı Tin=30-

90℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer etkinliğindeki artış azalarak devam etmiş ve 

toplamda %34,3 olarak belirlenmiştir. Isı transfer etkinliğinin nanoakışkan giriş sıcaklığına 

göre değişimi Şekil 6’da verilmiştir.  
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Şekil 6. Isı transfer etkinliğinin nanoakışkan giriş sıcaklığına göre değişimi 

 

Nanoakışkanın giriş sıcaklığının Tgiriş=30℃ ve Tgiriş=90℃ değerleri için sıcaklık konturları 

Şekil 7’de ve hız vektörleri Şekil 8’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Nanoakışkan giriş sıcaklığının Tgiriş=30℃ (üstteki) ve Tgiriş=90℃ değerleri için 

sıcaklık konturları. 

 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 457



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Nanoakışkan giriş sıcaklığının Tgiriş=30℃ (üstteki) ve Tgiriş=90℃ değerleri için hız 

vektörleri. 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada gövde borulu bir ısı değiştiricisinde CuO-H2O nanoakışkanının Reynolds 

sayısının ve giriş sıcaklığının ısı transfer etkinliğine olan etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak;  

 Nanoakışkan Reynolds sayısı Re=2000-500 aralığında azaltılırken ısı transfer 

etkinliğindeki artış artarak devam etmiş ve toplamda %32 artış tespit edilmiştir. 

 

 Nanoakışkan giriş sıcaklığı Tin=30-90℃ aralığında arttırıldığında ısı transfer 

etkinliğindeki artış azalarak devam etmiş ve toplamda %34,3 olarak belirlenmiştir. 

 

 Bu çalışma sonuçlarının verimi daha yüksek ısı değiştiricilerinin tasarımında 

kullanılabileceği, CuO-H2O nanoakışkanın ısıl özelliklerinin  ve akış 

karakteristiklerinin iyileştirilmesi sağlanarak endüstride birçok alanda 

kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca gelecekte bu alanda hibrit 

nanoakışkanların, farklı geometrilerdeki ısı değiştiricilerin, farklı akış profilleri, farklı 

türlerdeki türbülatörlerin ve akış yönlendirici kullanılmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmiştir.  

 

KISALTMALAR 

 

HAD           Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

LMTD         Logaritmik ortalama sıcaklık farkı ∆𝑇𝑙𝑚 

Re               Reynolds sayısı  

Nu               Nusselt sayısı 

𝑈                 Toplam ısı transfer katsayısı (W/m
2
∙K) 

𝐴𝑠                Yüzey alanı 

𝜀                  Isı transfer etkinliği  

�̇�𝑐𝑜𝑙𝑑            Soğuk akışkan ısı transfer hızı 

�̇�ℎ𝑜𝑡             Sıcak akışkan ısı transfer hızı 

�̇�𝑚𝑎𝑥           Oluşabilecek maksimum ısı transfer hızı 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 458



�̇�𝑐               Soğuk su kütlesel debisi 

�̇�ℎ               Sıcak su kütlesel debisi 

𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡           Soğuk su çıkış sıcaklığı 

𝑇𝑐,𝑖𝑛             Soğuk su giriş sıcaklığı 

𝑇ℎ,𝑖𝑛             Sıcak su giriş sıcaklığı 

𝑇ℎ,𝑜𝑢𝑡           Sıcak su çıkış sıcaklığı 

∆𝑇𝑚𝑎𝑥           Maksimum sıcaklık farkı 

∆𝑇𝑙𝑚            Logaritmik ortalama sıcaklık farkı 

𝑐𝑝𝑐               Soğuk su ısı kapasitesi 

𝑐𝑝ℎ               Sıcak su ısı kapasitesi 

𝐶ℎ ,  𝐶𝑐         Isı kapasite hızları 

𝐶𝑚𝑖𝑛             Isı kapasite hızlarından küçük olanı 

𝐷ℎ                Hidrolik çap 
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ÖZET 

Bankaların finansal sistem içindeki aracı rolü hem reel sektör firmalarının üretim 

faaliyetlerinin kesintisiz olarak işlemesi açısından hem de ülkenin sürdürülebilir 

kalkınmasının sağlanabilmesi açısından son derece büyük önem taşımaktadır.  

Katılım bankaları finansal aracılık sürecinde faizsiz bankacılık prensiplerine bağlı olarak fon 

toplama, fon kullandırma ve diğer bankacılık işlemleri ile uğraşan finansal kurumlardır. 2021 

yılsonu itibariye Türk katılım bankacılığı sektöründe üçü yabancı sermayeli ve üçü de kamu 

sermayeli olmak üzere toplamda altı katılım bankası faaliyet göstermektedir. Türk bankacılık 

sektörü içinde ticari bankaların baskınlığına rağmen katılım bankalarının sektör içindeki payı 

günden güne artmaya devam etmektedir. 2021 yılsonu itibariye katılım bankalarının 

bankacılık sektöründen alınan pay; toplam aktiflerde %8, toplanan fonlarda (mevduatlarda) 

%10,5 ve kullandırılan fonlarda (kredilerde) ise %8 seviyelerindedir.    

Bu çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan iki kamu sermayeli 

katılım bankasının performansını ölçmek, karşılaştırmak ve değerlendirmektir. Ziraat Katılım 

ve Vakıf Katılım bankalarının performanslarının değerlendirilmesinde Standard Deviation 

(SD) ve COPRAS (COmplex PRoportional ASsessmen) yöntemlerini içeren bütünleşik bir 

karar modeli önerilmiştir. Çalışmada katılım bankalarının 2016-2021 dönemini kapsayan 6 

yıllık verileri kullanılmıştır. Önceki literatüre dayalı olarak önerilen performans 

değerlendirme modelinin uygulaması için toplam toplanan fonlar, toplam kullandırılan fonlar, 

brüt takibe düzen alacaklar, toplam aktifler, özkaynaklar, net kar, personel sayısı ve şube 

sayısı olmak üzere sekiz performans kriteri belirlenmiştir. 

Çalışmada katılım bankalarının performansının ölçülmesi amacıyla seçilmiş olan performans 

kriterlerine ilişkin objektif ağırlık katsayıları SD yöntemi ile tespit edilmiştir. SD 

algoritmasının uygulanması sonucunda elde edilen bulgular 2016-2021 döneminde Ziraat 

Katılım bankası için en önemli iki performans kriterin sırasıyla brüt takibe düzen alacaklar ve 

toplam toplanan fonlar olduğunu, bunula beraber Vakıf Katılım bankası için ise en önemli iki 

performans göstergesinin net kâr ve özkaynaklar olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ilaveten 

her iki katılım bankasının performansı üzerinde en etkisi olan iki kriter ise personel sayısı ve 

şube sayısıdır. 

Analiz kapsamına incelenen yıllara ilişkin COPRAS yöntemine ait sıralama sonuçları Ziraat 

Katılım bankası açısından değerlendirildiğinde bu bankanın COVID-19 pandemisinden 

önceki yılları kapsayan 2016-2019 döneminde (2019 yılı hariç) Ziraat Katılım Bankası’nın 

performansının düşme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bununla beraber, 2020 ve 2021 

yıllarını kapsayan COVID-19 pandemisi döneminde ise bankanın performansının iyileştiği 

gözlemlenmiştir. 

COPRAS sıralama sonuçları Vakıf Katılım bankası açısından değerlendirildiğinde ise, Vakıf 

Katılım Bankası’nın performansının Ziraat Katılım Bankası’nın performans sonuçlarına 

benzer şeklinde COVID-19 pandemisinden önceki döneminde (2019 yılı hariç) bankanın 
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performansının düşme eğiliminde olduğu ancak COVID-19 pandemisi döneminde ise 

performansının iyileştiği tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak SD-COPRAS performans değerlendirme sonuçları göstermektedir ki kamu 

sermayeli katılım bankaları COVID-19 pandemisi sürecinde daha başarılı bir performans 

sergilemişlerdir. Bu sonuç her iki katılım bankasının etkin bir risk izleme ve yönetme 

mekanizmasına sahip olduklarını ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kamu sermayeli katılım bankaları, performans değerlendirme, SD,  

COPRAS. 

 

 

ABSTRACT 

The intermediary role of banks in the financial system is extremely important both for the 

uninterrupted operation of the production activities of the real sector companies and for the 

sustainable development of the country. 

Participation banks are financial institutions that deal with fund collection, fund disbursement 

and other banking transactions depending on the principles of interest-free banking in the 

financial intermediation process. As of the end of 2021, a total of six participation banks 

operate in the Turkish participation banking sector, three of which are foreign-owned and 

three are state-owned. Despite the dominance of commercial banks in the Turkish banking 

sector, the share of participation banks in the sector continues to increase day by day. As of 

the end of 2021, the share of participation banks from the banking sector; 8% in total assets, 

10.5% in funds collected (deposits) and 8% in funds made available (loans). 

The aim of this study is to measure, compare and evaluate the performance of two state-

owned participation banks operating in the Turkish banking sector. An integrated decision 

model including Standard Deviation (SD) and COPRAS (COmplex Proportional ASsessmen) 

methods has been proposed to evaluate the performance of Ziraat Katılım and Vakıf Katılım 

banks. In the study, 6-year data of participation banks covering the period of 2016-2021 were 

used. For the implementation of the performance evaluation model proposed based on the 

previous literature, eight performance criteria were determined, including total funds 

collected, total funds allocated, gross non-performing loans, total assets, shareholders' equity, 

net profit, number of personnel and number of branches. 

In the study, the objective weighting coefficients of the performance criteria selected to 

measure the performance of participation banks were determined by the SD method. Findings 

obtained as a result of the application of the SD algorithm reveal that the two most important 

performance criteria for Ziraat Katılım bank in the 2016-2021 period are gross follow-up and 

total funds, respectively, while the two most important performance indicators for Vakıf 

Katılım are net profit and equity. In addition, the two criteria that least affect the performance 

of both participation banks are the number of personnel and the number of branches. 

When the ranking results of the COPRAS method for the years examined within the scope of 

the analysis are evaluated in terms of Ziraat Katılım Bank, it is observed that Ziraat Katılım 

Bank's performance tended to decrease in the period of 2016-2019 (excluding 2019), which 

covers the years before the COVID-19 pandemic. However, during the COVID-19 pandemic 

period covering 2020 and 2021, the bank's performance improved. 

When the COPRAS ranking results are evaluated in terms of Vakıf Katılım bank, it is seen 

that Vakıf Katılım Bank's performance is similar to Ziraat Participation Bank's performance 

results, in the period before the COVID-19 pandemic (except for 2019), the bank's 

performance tended to decrease, but its performance improved during the COVID-19 

pandemic period detected. 
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As a result, SD-COPRAS performance evaluation results show that state-owned participation 

banks have performed more successfully during the COVID-19 pandemic. This result reveals 

that both participation banks have an efficient risk monitoring and management mechanism. 

Keywords: State-owned participation banks, Performance evaluation, SD, COPRAS. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde birçok ülke ekonomisinin gelişmesinde finansal hizmet sektörü kritik roller 

oynamaktadır (Karbassi Yazdi vd., 2022). Finansal hizmet sektörünün en önemli aracı 

kurumları arasında yer alan bankalar başta para piyasası olmak üzere finans piyasasının büyük 

bir bölümünü oluşturan finansal kurumlardır. Finansal kurumlar, farklı sektörlere kredi 

vermeleri nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Finans sektöründe, özellikle de 

bankacılık sektöründe yaşanacak olası bir kriz, ekonomik çalkantılara ve istikrarsızlığa neden 

olabilir. Küresel finansal krizin yaşandığı 2008 yılından bu yana, bankacılık sektörünün 

performansının sürdürülebilirliği önemli bir araştırma konusu haline  gelmiştir (Ghosh ve 

Saima, 2021).  

Finansal yönetim teorileri, bir bankanın performansını ölçmek için çeşitli göstergeler 

sunmaktadır. Bunlardan biri de finansal tablolardan elde edilen muhasebe tabanlı finansal 

oranlardır (Gupta vd., 2021; İç vd., 2022). Literatürde banka performansının 

değerlendirilmesinde finansal oranların kullanımları oldukça yaygındır (Yalcin vd., 2012; 

Ünlü vd., 2022; Ic vd., 2022; Ecer ve Pamucar, 2022). 

Bankaların performansının düzenli olarak analiz edilmesi bankaların üretkenliği, etkinliği ve 

rekabetçi bir yapıya sahip olup olmadığı hakkında karar verme sürecinde karar vericilere 

(banka yönetimi, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, politika yapıcılar vb.) faydalı bilgiler 

sağlayabilir (İç vd., 2022).  

Sonuç olarak son yıllarda bankacılık sektöründe artan rekabet banka performansının düzeli 

aralıklarda analiz edilmesini zorunluluk haline getirmektedir. Performans analizleri ile elde 

edilen bilgiler sayesinde bankalar operasyonel etkinliklerini arttırarak sürdürülebilir rekabet 

avantajı yakalayabilirler.  

Bu çalışmada amaç 2016-2021 dönemini kapsayan 6 yıl çerçevesinde kamu sermayeli Ziraat 

Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının performansını Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 

Yöntemleri ile karşılaştırmak ve değerlendirmektir. Bu çalışmada banka performansının 

analiz edilemsinde SD ve COPRAS prosedürlerinden oluşan bütünleşik bir karar modeli 

önerilmiştir. Sekiz performans kriterinin dahil edildiği karar modelinin sonuçları her ne kadar 

performans üzerinde etkili olan göstergeler her iki katılım bankası arasında farklılık gösterse 

de sonuçta her iki kamu sermayeli katılım bankasının COVID-19 pandemisi sürecini başarılı 

bir şekilde yönettikleri ortadadır. Bu sonuç ise katılım bankalarının risk yönetimindeki 

etkinliğini ortaya koymaktadır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Finansal aracılık sisteminin en etkin kurumlarından biri olan bankaların faaliyet sonuçlarının 

ülke ekonomileri üzerindeki kritik etkilerinden dolayı literatürde ÇKKV teknikleri ile 

bankacılık sisteminin ya da bankaların performansını ölçen, sıralayan ya da değerlendiren 

çalışmaların sayısında önemli bir artış olmuştur. Bu çalışmalardan bazılarının kısa özeti Tablo 

1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Literatür İncelemesi 

Yazar Konu Yöntem 

Yalcin vd. (2012) Türk banaklarının finansal ve finansal 

olmayan ölçütlere göre karşılaştırılması 

Bulanık AHP, TOPSIS ve 

VIKOR 

Çelen (2014) Türk mevduat bankalarının finansal 

performansının ölçümü 

Bulanık AHP ve TOPSIS  

Rostami vd. (2015) Bankacılık endüstrisinde çeşitli 

açılanlardan ele alınan performans 

göstergelerinin önceliklendirilmesi 

Bulanık AHP 

Işık (2018) BİST’e kote ticari bankaların 

etkinliklerinin karşılaştırılması 

DEA 

Işık (2019)  Türk ticari bankacılık sektörünün 

finansal ölçütlere dayalı performansının 

analizi 

Entropi ve ARAS 

Ecer (2019) Türkiye’deki bankalar için 

sürdürülebilirlik performansının analizi 

Entropi ve ARAS 

Aydın (2020) Türkiye’deki yabancı bankaların finansal 

açıdan performansının ölçülmesi 

SD ve COPRAS 

Ic vd. (2020) Türkiye’deki bankalar için finansal 

performans değerlendirme model önerisi 

AHP ve VIKOR 

Çilek ve Karavardar 

(2020) 

Türkiye’deki katılım bankalarının 

performans değerlendirmesi 

Multi-MOORA 

Koşaroğlu (2020) BİST’e kote bankaların 

performanslarının analizi 

SD ve EDAS 

Özdemir ve Turna 

(2020) 

Türk mevduat bankalarının web sitesi 

performanslarının analizi 

AHP, TOPSIS ve VIKOR 

Işık (2020) Kamu sermayeli kalkınma ve yatırım 

bankalarının performans analizi 

SD, MABAC ve WASPAS  

Muhammad vd. (2021) Pakistan’daki bankaların finansal 

performansının analizi 

TOPSIS 

Demir (2021) Özel sermayeli ticari bankaların 

performansının karşılaştırılması 

SWARA ve RAFSI  

Ghosh ve Saima (2021) Bangladeş ticari bankalarının covıd-19 

salgınının neden olduğu şoklara karşı 

dayanıklılığı 

TOPSIS ve HELLWIG 

Gupta vd. (2021) Hindistan’daki özel sektör bankalarını 

kıyaslama 

AHP ve IV-TOPSIS 

Ünlü vd. 2022) Covıd-19 öncesi ve sırasında 

Türkiye’deki ticari bankaların etkinlik ve 

verimlilik analizi 

MEREC, SWARA II ve 

MARCOS 

Ecer ve Pamucar 

(2022) 

Türk bankalarının sürdürülebilirlik 

performans değerlendirmesi 

LOPCOW ve DOBI 

Alamoudi ve Bafail 

(2022) 

Suudi Arabistan bankacılık sektöründeki 

bankaların finansal göstergelerine göre 

değerlendirilmesi ve sıralanması 

BWM ve RAPS 

Ic vd. (2022) Türk mevduat bankalarının 

performansının değerlendirmesi 

AHP ve DOE 

Barrera vd. (2022) Bankacılık sektöründe sürdürülebilir 

teknoloji tedarikçi seçimi 

AHP, MAUT ve 

PROMETHEE 

Karbassi Yazdi vd. 

(2022) 

İran’da bankacılık ile ilgili performans 

göstergelerinin covıd-19 koşullarında 

sıralanması 

SWARA ve EAMR 

Nguyen vd. (2022) Vietnam ticari bankalarının covıd-19 

etkileri altında performansının analizi 

CRITIC, DEMATEL ve 

TOPSIS 
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3. VERİ VE YÖNTEMLER 

Bu çalışmada Vakıf ve Halk Katlım Bankaları’nın finansal performansının ölçülmesi için 

2016-2021 dönemini içeren bir örneklemden faydalanılmıştır. Kamu sermayeli bir diğer 

katılım bankası olan Emlak Katılım seçilen analiz döneminde yetersiz verisi olduğundan 

çalışmaya dahil edilmemiştir. Önceki literatüre dayalı olarak önerilen performans 

değerlendirme modelinde toplam toplanan fonlar (TTF), toplam kullandırılan fonlar (TKF), 

brüt takibe düzen alacaklar (BTDA), toplam aktifler (TA), özkaynaklar (ÖK), net kar (NK), 

personel sayısı (PS) ve şube sayısı (ŞS) olmak üzere sekiz performans kriteri belirlenmiştir. 

Son iki kriter hariç diğer performans kriterleri faydalı kriterler olarak değerlendirilmiştir. 

Katılım bankalarına ilişkin göstergeler Türkiye Katılım Bankalar Birliği resmi web 

sayfasından alınmıştır. Çalışma kapsamında önerilen bütünleşik modelin işlem adımları 

aşağıda açıklanmıştır. 

3.1. SD Yöntemi 

Performans kriterlerine objektif ağırlık atamada kullanılan SD yönteminin işlem adımları 

aşağıdaki gibidir (Jahan vd., 2012; Salah vd., 2009):  

Adım 1.  Başlanğıç karar matrisinin oluşturulması 

Adım 2.  Normalize matrisinin oluşturulması 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

           (1) 

Adım 3.  Kriterlerin ağırlıklandırılması 

Bu adımda öncelikle Eşitlik (2)’de gösterildiği gibi performans göstergelerine ilişkin standart 

sapmalar hesaplanır. Ardından, Eşitlik (3)’te gösterildiği gibi kriterlerin ağırlıkları bulunur.  

𝜎𝑗 = √∑ (𝑟𝑖𝑗−𝑟𝑖𝑗)
2𝑚

𝑖=1

𝑚
          (2) 

𝑤𝑗 =
𝜎𝑗

∑ 𝜎𝑗
𝑛
𝑖=1

           (3) 

3.2. COPRAS Yöntemi  

Zavadskas ve Kaklauskas (1996) tarafından geliştirilen COPRAS yöntemine ilişkin işlem 

adımları aşağıda verilmiştir (Zavadskas ve Kaklauskas, 1996; Zavadskas, vd., 2007): 

Adım 1. Karar matrisinin oluşturulması 

Eşitlik (4)’te gösterildiği gibi karar matrisindeki satırlar alternatifleri sütunlar ise kriterleri 

gösterir.  

𝐴𝑖𝑗 =  [

𝑥11 ⋯ 𝑥1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

]            (4) 

Adım 2.  Karar matrisinin normalize edilmesi 

Normalizasyon işlemi Eşitlik (5) vasıtasıya yapılır. 

𝑥𝑖𝑗
∗ =  

𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

                                                            (5)                  

Adım 3.  Normalize edilmiş karar matrisinin ağırlıklandırılması 

𝑛𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
∗ 𝑤𝑗                      (6) 

Adım 4.  𝑆𝑖
+ ve 𝑆𝑖

− değerlerinin bulunması 

𝑆𝑖
+ ve 𝑆𝑖

− sırasıyla ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisindeki fayda ve maliyet kriterlerinin 

toplamını gösterir. 

Adım 5.  Göreli önem değerlerinin belirlenmesi 

𝑄𝑖 = 𝑆𝑖
+ +

∑ 𝑆𝑖
−𝑚

𝑖=1

𝑆𝑖
− ∑ (

1

𝑆𝑖
−)𝑚

𝑖=1

              (7) 

Adım 6.  Performans indeks değerlerinin belirlenmesi 

𝑃𝑖 = (
𝑄𝑖

𝑄𝑚𝑎𝑥
) . 100              (8) 
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4. UYGULAMA 

Bu başlık altında Vakıf ve Ziraat Katılım Bankalarının performansının belirlenmesinde 

önerilen SD ve COPRAS prosedürlerine ilişkin uygulamalarının sonuçlarına yer verilmiştir.  

4.1. Standart Sapma Ağırlıklandırma Sonuçları 

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım için oluşturulan karar matrisleri sırasıyla Tablo 2 ve 3’te 

gösterilmiştir. Eşitlikler (1)-(3) yardımıyla hesaplanan objektif kriter ağırlıkları sırasıyla 

Tablo 4 ve 5’te verilmiştir. Tablo 4’te rapor edilen Ziraat Katılım Bankası’nın sonuçları brüt 

takipteki alacaklar ölçütünün en önemli performans kriteri olduğuna işaret etmektedir.  Tablo 

5’deki Vakıf Katılım Bankası’nın ilişkin sonuçlar ise en önemli performans kriterinin net kar 

olduğunu göstermektedir.   

 
Tablo 2. Karar Matrisi 

 
Ziraat Katılım Bankası 

 TTF TKF BTDA TA ÖK NK PS ŞS 

 Mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Min

. 

Min

. 

2016 5636002 5779315 10483 7959507 764621 30673 677 47 

2017 
1002459

5 

1174768

8 

34841 1435014

3 

1403681 158902 892 63 

2018 
1515109

8 

1773942

5 

240000 2218880

3 

2218584 322665 1042 80 

2019 
2545724

5 

2956503

0 

675000 3639217

4 

3166828 516735 1133 93 

2020 
4638615

0 

4335963

6 

1181000 6018699

6 

3734273 638562 1261 105 

2021 
7793389

7 

6813481

6 

1699000 9831259

2 

4321735 558689 1529 121 

 
Tablo 3. Karar Matrisi 

 
Vakıf Katılım Bankası 

 TTF TKF BTDA TA ÖK NK PS ŞS 

 Mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Min. Min. 

2016 3034756 3005767 3647 4681933 876418 19016 488 34 

2017 10088414 9674397 15438 13210145 1107885 138132 724 63 

2018 15182406 13487990 252000 20955512 1527226 325397 1092 91 

2019 22953215 18770501 565000 30348784 1960693 324887 1322 104 

2020 39566471 29423793 753000 53157628 4798566 666866 1642 116 

2021 73625445 57043679 927000 100757086 8619719 1239361 1880 130 

 
Tablo 4. Ziraat Katılım Bankasının Verilerine ait Standart Sapma ve Kriter Ağırlıkları 

 TTF TKF BTDA TA ÖK NK PS ŞS 

Ssapma 0,2869 0,2618 0,3122 0,2752 0,1949 0,2283 0,1074 0,1258 

𝒘𝒊 0,1600 0,1460 0,1742 0,1535 0,1087 0,1274 0,0599 0,0702 

 

Tablo 5. Vakıf Katılım Bankası’nın Verilerine ait Standart Sapma ve Kriter Ağırlıkları 

 TTF TKF BTDA TA ÖK NK PS ŞS 

Ssapma 0,2919 0,2811 0,2887 0,2930 0,2954 0,2983 0,1689 0,1524 

𝒘𝒊 0,1411 0,1358 0,1395 0,1416 0,1427 0,1441 0,0816 0,0736 
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4.2. COPRAS Yönteminin Sıralama Sonuçları 

Eşitlikler (4)-(8) kullanılarak her bir katılım bankasına ait karar matrisleri ayrı ayrı işleme tabi 

tutulmuş ve elde edilen sıralama sonuçları Tablo 6 ve 7’de verilmiştir. Tablo 6 ve 7’de rapor 

edilen sonuçlara göre hem Ziraat Katılım Bankası’nın hem de Vakıf Katılım Bankası’nın 

performansının en yüksek olduğu yıllar Covid-19 pandemisinin yaşandığı yıllar olan 2020 ve 

2021’dir. Her iki sıralama sonucunu karşılaştırmada kolaylık olması amacıyla Şekil 1’de 

verilmiştir. Şekil 1’den de görülebileceği üzere COPRAS yöntemine göre 2018, 2020 ve 2021 

sıralamaları aynı iken diğer yıllarda katılım bankalarının sıralamaları farklıdır. 

 
Tablo 6. COPRAS Yöntemine Göre Performans Derecelerine ait Sıralamalar 

 
Ziraat Katılım Bankası 

Tarih 𝑆𝑖
+ 𝑆𝑖

− 1/𝑆𝑖
− 𝑄𝑖 𝑃𝑖 Sıralama 

2016 0,0220 0,0132 75,9416 0,1362 51,4800 4 

2017 0,0467 0,0185 54,1953 0,1282 48,4587 5 

2018 0,0763 0,0315 31,7683 0,1240 46,8872 6 

2019 0,1220 0,0538 18,5749 0,1499 56,6762 3 

2020 0,1782 0,0796 12,5603 0,1970 74,4817 2 

2021 0,2506 0,1078 9,2785 0,2646 100 1 

 
Tablo 7. COPRAS Yöntemine Göre Performans Derecelerine ait Sıralamalar 

 
Vakıf Katılım Bankası 

Tarih 𝑆𝑖
+ 𝑆𝑖

− 1/𝑆𝑖
− 𝑄𝑖 𝑃𝑖 Sıralama 

2016 0,0163 0,0104 95,9003 0,1456 43,8850 3 

2017 0,0427 0,0177 56,3546 0,1187 35,7791 4 

2018 0,0691 0,0389 25,7105 0,1037 31,2637 6 

2019 0,0904 0,0607 16,4869 0,1126 33,9435 5 

2020 0,1697 0,0764 13,0935 0,1874 56,4712 2 

2021 0,3170 0,0907 11,0309 0,3318 100 1 

 

 
 

Şekil 1. Bankalara Ait Sıralamalar 
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5. SONUÇ 

Katılım bankaları tarafından sunulan bankacılık hizmetleri birçok ülkelerde ve coğrafyalarda 

yaygınlaşmaya devam etmektedir. Faizsiz bankacılık modeli ve alternatif dağıtım kanallarıyla 

çok sayıda müşteriye hizmet veren Türkiye’deki kamu sermayeli katılım bankalarının sayısı 

ve bankacılık sektörü içindeki payları artmaya devam etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, kamu sermayeli iki katılım bankasının performansının 

karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştıracak çok kriterli bir model önermektir. 

Analiz dönemi 2016 ile 2021 yılları arasındaki 6 yılı kapsamaktadır. Buna ilaveten, önerilen 

performans değerleme modeli çerçevesinde toplam toplanan fonlar, toplam kullandırılan 

fonlar, brüt takibe düzen alacaklar, toplam aktifler, özkaynaklar, net kar, personel sayısı ve 

şube sayısı olmak üzere sekiz performans göstergesi kullanılmıştır.  

Çalışma kapsamında önerilen karar modelinin ilk aşamada SD objektif ağırlıklandırma 

prosedürü ile performans göstergesinin önem düzeyleri hesaplanmıştır.  Ağırlıklandırma 

bulgularına göre Vakıf Katılım Bankası’nın performansı üzerinde etkili olan en önemli kriter 

net kar kriteridir. Buna karşın sonuçlar Ziraat Katılım Bankası’nın performansı üzerinde etkili 

olan en önemli kriterin brüt takipteki alacaklar olduğunu göstermektedir.  

COPRAS sıralama sonuçları hem Vakıf Katılım hem de Ziraat Katılım açısından 

değerlendirildiğinde, her iki katılım bankasının da 2016-208 döneminde performansının 

düşme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. 2019-2021 döneminde ilişkin performans 

sıralamaları ise her iki katılım bankasının performansının iyileşme eğiliminde olduğunu 

göstermektedir. Önerilen performans değerlendirme modeli bulguları her iki katılım 

bankasının benzer bir performans ortaya koyduklarına işaret etmektedir.  

Sonuç olarak SD-COPRAS karar modeli bulguları kamu sermayeli iki katılım bankasının 

COVID-19 pandemisi sürecinde başarılı bir performans ortaya koyduklarına işaret etmektedir 

ki bu da her iki katılım bankasının etkin bir risk izleme ve yönetme mekanizmasına sahip 

olduklarını göstermektedir.  

Bu çalışmanın sonuçları sadece Vakıf Katılım hem de Ziraat Katılım açısından geçerlidir. 

Sonuçlar katılım bankacılığı sektöründeki diğer bankalar için genelleştirilemez. Gelecek 

çalışmalarda farklı yöntem ve veri setleri ile benzer analizler yapılabilir ve elde edilen 

sonuçlar bu çalışmanın sonuçları ile kıyaslanabilir. 
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ÖZET 

Günümüzde müşterilerinin pek çok farklı ihtiyacına cevap veren marketler, toptan ve 

perakende ticaret sektörü içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçmiş yıllardaki mahalle 

bakkalları ya da marketleri gibi pek çok küçük işletmenin yerini bugün büyük market 

zincirleri almıştır. Günümüzde büyük bir pazar haline gelen toptan ve perakende ticaret 

sektörü içerisinde faaliyetlerini sürdüren bu marketler ise kıyasıya bir rekabet içerisindedir. 

Aynı zamanda bu zincir marketlerin Türkiye’de de müşterilerin alış-veriş ihtiyaçlarını 

karşılamak için en çok tercih edilen işletmeler olduğu göze çarpmaktadır. Satılan ürünlerin 

fiyatı ve kalitesi noktasında tercih edilmek için yoğun çalışan bu marketler kendi ürettiği 

markaları ile birlikte müşterilere alternatif tercihler de sunmakta ve rekabet avantajı 

kazanmayı hedeflemektedir. Marketlerin uyguladığı bu politikalar müşterileri ilgilendirdiği 

kadar yatırımcılarını da ilgilendirmekte ve kararlarını etkilemektedir. Tüm işletmeler de 

olduğu gibi bu marketlerin de temel hedefi rekabet avantajı sağlayarak kârlılıklarını 

arttırmaktır. Böylece hem müşterilerin hem de yatırımcıların tercihleri konusunda iyi bir imaj 

oluşturulmasına ve dolayısıyla işletmenin sürekliliğine de katkı sağlayacaktır. Çalışmada 

Borsa İstanbul Perakende Ticaret Sektörü’nde yer alan BİM, CARREFOURSA, MİGROS ve 

ŞOK market zincirleri için kâr tahminlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda marketlere ait 2015-2018 yıllık verileri kullanılarak 2019 ve 2020 yılı için 

kârlılık tahminleri yapılmıştır. Kârlılık tahminlerinin yapılması için gri sistem teorisi 

içerisinde yer alan gri tahmin modeli (GM (1,1)) kullanılmıştır. Gri tahmin modeli diğer 

tahmin tekniklerine göre daha az gözlem sayısı ile çalışabilen ve başarılı sonuçlar verebilen 

bir modeldir. Bu nedenle çalışmada GM (1,1) modeli tercih edilmiştir. 4 farklı market zinciri 

için 4 farklı model kurulmuş ve yapılan tahminlerin %3’ün altında hata oranlarına sahip 

olduğu görülmüştür. Özellikle 2019 yılı kârlılık tahminleri gerçek değerlere oldukça 

yaklaşmış bununla birlikte 2020 yılı tahminleri ise pandemi dönemi olmasına karşın oldukça 

iyi sonuçlar vermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kâr Tahmini, Gri Tahmin Modeli, Perakende Ticaret Sektörü 

 

ABSTRACT 

Today, markets that respond to many different needs of their customers continue their 

activities in the wholesale and retail trade sectors. Many small businesses, such as 

neighbourhood grocery stores or markets in the past, have been replaced by large grocery 

chains today. These markets, which continue their activities in the wholesale and retail trade 

sector, which has become a big market today, are in fierce competition. At the same time, it is 

striking that these chain markets are the most preferred businesses in our country to meet the 

shopping needs of customers. These markets, which work hard to be preferred in terms of the 
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price and quality of the products sold, offer choices to customers with their brands and aim to 

gain a competitive advantage. These policies implemented by the markets are of interest to the 

investors as well as the customers and affect their decisions. As with all companies, the main 

goal of these markets is to increase their profitability by providing a competitive advantage. 

Thus, a good image will be created regarding the preferences of both customers and investors, 

and thus the continuity of the business will be ensured. This study, it is aimed to make profit 

estimations for BIM, CARREFOURSA, MIGROS, and ŞOK market chains in Borsa Istanbul 

Retail Trade Sector. For this purpose, profitability estimates for 2019 and 2020 were made 

using the 2015-2018 annual data of the markets. The gray forecasting model (GM (1,1)), 

which is included in the gray system theory, was used to make the profitability estimations of 

the markets. The Grey forecasting model is a model that can work with less number of 

observations and yield successful results compared to other estimation techniques. For this 

reason, the GM (1,1) model has been preferred in the study. Four different models have been 

established for four different supermarkets and it has been seen that the estimations have error 

rates below 3%. In particular, the profitability estimates for 2019 have come very close to the 

real values, moreover, the estimates for 2020, despite the pandemic period, gave very good 

results. 

Keywords: Profit Forecast, Gray Forecasting Model, Retail Trade Sector 

 

GİRİŞ 

Son otuz yılda tüm dünyada hızla gelişim gösteren perakende ticaret sektörü günümüzde 

Türkiye’de de oldukça gelişmiş ve önemli bir durumdadır. Türkiye açısından büyüklüğü 

itibarıyla değerlendirildiğinde perakende sektörü çok önemli bir konumdadır. TÜİK verilerine 

göre Türkiye’de toplamda 3,1 milyon işletme vardır. Bunlardan 723 bini ise perakende 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Çalışan sayısı ise 2,1 milyon olup bu sayı toplam 16 

milyon çalışan sayısının yaklaşık %13’ünü oluşturmaktadır. Ciro açısından bakıldığında ise 

sektörde 710 milyar TL tutarında ciro oluşmaktadır. Bu tutar ise tüm sektörlerin toplam 

cirosunun %11,5’ine denk gelmektedir. Sektörün Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki 

payı bakıldığında ise yaklaşık %12’lik bir payının olduğu görülmektedir. Tüm bu istatistikler 

Türkiye açısından ekonomik olarak perakende ticaret sektörünün önemini ortaya koymaktadır 

(Ticaret Bakanlığı, 2022). 

Sektörde yer alan market zincirleri, ülke ekonomisi, sektörel gelişim ve müşterilerin çeşitli 

ürünlere ulaşımı açısından önemli avantajlar sağlamakla birlikte, hızlı büyümeleri birçok ülke 

ve bölgede geleneksel pazarların sürekliliği konusunda şüphe uyandırmaktadır. Bu dönüşüm 

bir "süpermarket devrimi" veya süpermarket zincirleri tarafından kentsel gıda sistemi 

üzerinde giderek daha fazla kontrol içeren "süpermarketleşme" sürecini oluşturmaktadır 

(Reardon, Timmer ve Minten, 2012; Tschirley, Reardon, Dolislager ve Snyder, 2015).  

Artan rekabet koşulları ise market zincirlerinin verimlilik ve finansal performans 

göstergelerinde oldukça hassas davranmasını gerektirecek boyutlara ulaşmıştır. Tüm şirketler 

için kârlılık en önemli amaçlardan birisi olmakla birlikte borsada işlem gören işletmeler için 

yatırımcıların kararlarına etki etmesi nedeniyle daha da önemli bir konumdadır. İşletmelerin iş 

stratejilerinin ve planlarının gerçeğe uygun bir şekilde hazırlanmasında tahminler önem arz 

etmektedir. Bu çalışmanın amacı, BIST Perakende Ticaret Sektöründe yer alan BİM, 

CARREFOURSA, MİGROS ve ŞOK market zincirleri için kâr tahminlerinin yapması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilgili şirketlerin mevcut kârlılık verileri 

kullanılarak Gri Tahmin Yöntemi ile ileriye doğru tahminler yapılmıştır. Çalışmanın sonraki 

bölümleri araştırma, bulgular ve sonuçtan oluşmaktadır. 

ARAŞTIRMA 

Bu çalışmanın kapsamını BIST Perakende Ticaret Sektöründe yer alan BİM, 

CARREFOURSA, MİGROS ve ŞOK market zincirleri oluşturmaktadır.  İlgili şirketlerin 
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2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki brüt kâr tutarları esas alınarak Gri Tahmin 

Modellerinden birinci dereceden tek değişkenli model olan GM (1,1) modeliyle ileriye 

yönelik için kâr tahminleri yapılmıştır. Gri tahmin modelleri, özellikle GM (1,1) modeli, 

küçük örneklem ve yetersiz bilgi durumunda diğer tahmin modellerine göre çok iyi sonuçlar 

vermektedir. Gri Tahmin Modellerinin temelinde Gri Sistem Teorisi vardır. Disiplinlerarası 

bir kullanım alanına sahip olan Gri Sistem Teorisi araştırmalar için güçlü, önemli ve kullanışlı 

bir teori olup, gerçek hayat uygulamalarında oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Gri sistem 

teorisi, bina deformasyon tahmini, borsa fiyat tahmini, maliyet tahmini, talep tahmini ve gelir 

tahmini gibi çeşitli alanlarda kullanılan ve oldukça başarılı sonuçlar veren güçlü bir tahmin 

aracıdır (Yao, Forrest ve Gong, 2012; Tsai vd., 2005). 

Çalışma kapsamında incelenen şirketler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 
Tablo 1. Perakende Ticaret Sektöründe Yer Alan Şirketler 

KOD ŞİRKET Veri Özellikleri 

BIMAS BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 2015-2018; Yıllık 

CRFSA CARREFOURSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 2015-2018; Yıllık 

MGROS MİGROS Ticaret A.Ş. 2015-2018; Yıllık 

SOKM ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 2015-2018; Yıllık 

 

BULGULAR 

BIST Perakende Ticaret Sektöründe yer alan BİM, CARREFOURSA, MİGROS ve ŞOK 

market zincirlerinin 2015-2018 yıllarına ait brüt kâr tutarları TL cinsinden Tablo 2’de yer 

almaktadır. 

 
Tablo 2. Şirketlerinn Brüt Kâr Tutarları (2015-2018) 

İşletmeler 2015 2016 2017        2018 

BIMAS 2.816.414.000 3.362.980.000 4.225.414.000 5.709.848.000 

CRFSA 1.007.906.473 1.014.444.056 1.166.256.147 1.381.498.911 

MGROS 2.525.649.000 2.952.557.000 4.081.966.000 4.880.541.000 

SOKM 911.031.407 1.324.567.060 2.054.532.412 2.933.990.945 

 

Tablo 2’de şirketlere ait 2015-2018 yılları arasında gerçekleşen brüt kâr tutarları 

incelendiğinde dört şirketinde brüt kâr tutarlarının yıllar itibarıyla artış gösterdiği 

görülmektedir. Bu tutarlar kullanılarak her şirket için GM (1,1) modeli ile analiz edildiğinde 

elde edilen tahmin sonuçları Tablo 3’te ve kârlılık tahminlerine ait hata oranları Tablo 4’te yer 

almaktadır.  

 
Tablo 3: Şirketlerin GM(1,1) Modeli İle Elde Edilen Kârlılık Tahminleri (2015-2018) 

İşletmeler 2015 2016 2017        2018 

BIMAS 2.816.414.000 3.273.323.352 4.285.407.273 5.610.418.991 

CRFSA 1.007.906.473 1.005.453.377 1.174.771.632 1.372.603.066 

MGROS 2.525.649.000 3.054.996.729 3.876.784.797 4.919.632.227 

SOKM 911.031.407 1.343.240.256 1.968.635.652 2.885.207.103 

Tablo 4: Kârlılık Tahminlerine Ait Hata Oranları 

İşletmeler BIMAS CRFSA MGROS SOKM 

Hata Oranı (MAPE) 0,0146 0,0057 0,0232 0,0181 
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Tablo 4’te görüldüğü üzere en iyi tahminin 0,0057 hata oranı ile CRFSA şirketi için olduğu 

ayrıca diğer şirketler için de hata oranlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir.  

Tablo 5’te 2015-2018 yıllarına ait veriler kullanılarak ileriye doğru iki yıllık tahmin sonuçları 

yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle 2015-2018 yıllarına ait brüt kâr tutarları kullanılarak GM 

(1,1) tahmin yöntemiyle 2019 ve 2020 yıllarının kâr tutarları tahmin edilmiştir. 2019 ve 2020 

yıllarına ait gerçek veriler modele dahil edilmemekle birlikte mevcut olduğu için bu yıllara ait 

tahmini ve gerçekten değerin karşılaştırılabilirliği de çalışma kapsamında sağlanmıştır.  

 
Tablo 5: 2019-2020 Yılları Kârlılık Tahmin Sonuçları 

Firmalar 2019 Tahmin 2019 Gerçekleşen 2020 Tahmin 2020 Gerçekleşen 

BIMAS 7.345.113.136 6.985.458.000 9.616.160.052 10.121.233.000 

CRFSA 1.603.749.294 1.738.104.509 1.873.820.526 2.109.725.513 

MGROS 6.243.003.549 6.119.125.000 7.922.359.136 7.398.867.000 

SOKM 4.228.522.440 3.740.484.286 6.197.268.129 5.035.562.071 

 

Tablo 5 incelendiğinde 2019 yılı için tahmini değerlerin gerçekleşen değerlerden çok farklı 

tutarlarda olmadığı ve dört şirket için de gerçek tutarlara çok yakın tahminde bulunulduğu 

görülmektedir. 2019 yılı için en başarılı tahminin MGROS şirketi için yapıldığı söylemek 

mümkündür. 2020 yılı için tahmin değerlerini incelendiğinde ise dört şirket için yine 2019 

yılında olduğu gibi 2020 yılında da çok yakın bir şekilde doğru tahminlerde bulunulduğu 

görülmektedir. 2020 yılı için en başarılı tahminin ise BIMAS şirketi için yapılmıştır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada Borsa İstanbul Perakende Ticaret Sektörü’nde yer alan BİM, CARREFOURSA, 

MİGROS ve ŞOK market zincirleri için kâr tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda marketlere ait 2015-2018 yıllık verileri kullanılarak 2019 ve 2020 yılı için 

kârlılık tahminleri yapılmıştır. İlgili şirketlerin kârlılık tahminlerinin yapılması için gri sistem 

teorisi içerisinde yer alan GM (1,1) tahmin modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 4 

farklı şirket için 4 farklı model kurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda tahminlerin %3’ün 

altında hata oranlarına sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle 2019 yılı kârlılık tahminleri 

gerçek değerlere oldukça yaklaşmıştır. Bununla birlikte 2020 yılı tahminleri ise pandemi 

dönemi olmasına karşın 2019 yılı tahminlerinde olduğu gibi oldukça iyi sonuçlar vermiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre market zincirlerinin kâr tahmininde GM (1,1) tahmin modeli 

kullanabilecekleri söylenebilir.   
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ÖZET  
COVID-19 pandemisi içinde bulunduğumuz şu günlerde halen etkisini sürdürürken, şimdiye 

dek 650 milyondan fazla vaka ve 6,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Bu 

sayılar, aşılama çalışmalarına ve çeşitli terapötik yöntemlerin uygulanmasına rağmen artış 

eğilimindedir. Bunun yanı sıra özellikle son yıllarda insan sağlığını iyi yönde destekleyici 

yeni ve doğal ürünlere olan ilgi de giderek artmaktadır ve pandemide bağışıklığını güçlü 

tutmak isteyen bireyler de bu tür ürünlere ilgi göstermektedir. Bunlardan biri olan 

probiyotikler besin veya ilaç formunda yeterli miktarda alındığında insan sağlığı ve özellikle 

bağırsak sistemi üzerine faydalı etkileri bilinen canlı mikroorganizmalardır. Günümüzde 

geleneksel olarak kullanılan probiyotiklerin başında bir maya mantarı olan Saccharomyces 

cerevisae ve Lactobacillus bakterileri gelir. Son yıllarda yapılan araştırmalar probiyotiklerin 

immün sistem, kanser metastazı, tip 2 diyabet ve obezite ile ilişkili bazı hastalıklar üzerine 

olumlu etkilerine dair kanıtlar sunmaktadır. Aynı zamanda probiyotikler, doğal bağırsak 

mikrobiyatasını modüle ederek viral enfeksiyonlara karşı immün mekanizmaları harekete 

geçirebilmesi nedeniyle COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalarda semptomları hafifletici 

etkileriyle de bilinmektedir. Ayrıca probiyotiklerin mukozal immüniteyi güçlendirdiği ve ince 

bağısak ile akciğer bariyerlerini de destekleyerek immün sisteme çeşitli mekanizmalarla 

destek sağladığı da literatürde bildirilmektedir. Ülkemizin mutfak kültüründe de yer alan turşu 

gibi fermente gıdalarda bulunan Lactobacillus plantarum’un bir metaboliti olan Plantaricin’in 

COVID-19’un yaşam döngüsünde ve konak hücreye bağlanmasında önemli rolü olan 

‘’spike’’ proteinini bloke edebileceği literatürdeki bir modelleme çalışmasıyla da 

gösterilmiştir. Buna benzer metabolitlerin immün sistemin antiviral kapasitesini arttırıcı 

etkinliği olduğu da bilinmektedir. Bağışıklık üzerine olan iyimser etkileri probiyotiklerin 

COVID-19’a karşı süren savaşta insanlığa yeni bir ışık olmaktadır. Probiyotiklerin sağlık 

üzerine olan immün sistemi destekleyici etkileri çeşitli çalışmalarda gösterilmiş olsa da 

COVID-19 virüsü üzerine olan etkinliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bu hususta 

probiyotiklerden yararlanılabilmesi için daha fazla klinik ve laboratuvar çalışmalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, İmmün sistem, Lactobacillus, Probiyotik, Saccharomyces 

cerevisae  

 

ABSTRACT 

While the COVID-19 pandemic is still in effect these days, it has caused more than 650 

million cases and more than 6,5 million deaths to date. These numbers tend to increase despite 

vaccination studies and the application of various therapeutic modalities. In addition, the 

interest in new and natural products that support human health in a good way has been 

increasing in recent years, and individuals who want to keep their immunity strong in the 

pandemic also show interest in such products. Probiotics, one of them, are live 

microorganisms known to have beneficial effects on human health and especially on the 

intestinal system when taken in sufficient amounts in the form of food or medicine. 
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Saccharomyces cerevisae, yeast, and Lactobacillus bacteria are the leading probiotics 

traditionally used today. Recent studies provide evidence of the positive effects of probiotics 

on the immune system, cancer metastasis, type 2 diabetes and some obesity-related diseases. 

At the same time, probiotics are also known for their symptom-relieving effects in patients 

with COVID-19 infection, as they can activate immune mechanisms against viral infections 

by modulating the natural gut microbiota. In addition, it is reported in the literature that 

probiotics strengthen the mucosal immunity and support the small intestine and lung barriers, 

providing support to the immune system through various mechanisms. It has also been shown 

by a modeling study in the literature that Plantaricin, a metabolite of Lactobacillus plantarum, 

which is found in fermented foods such as pickles, which is also in the culinary culture of our 

country, can block the "spike" protein, which has an important role in the life cycle of 

COVID-19 and its attachment to the host cell. It is also known that metabolites similar to this 

have the effect of increasing the antiviral capacity of the immune system. The optimistic 

effects of probiotics on immunity shine a new light on humanity in the ongoing battle against 

COVID-19. Although the immune system-supporting effects of probiotics on health have 

been shown in various studies, more clinical and laboratory studies are needed to better 

understand their effectiveness on the COVID-19 virus and to benefit from probiotics in this 

regard. 

Keywords: COVID-19, Immune system, Lactobacillus, Probiotic, Saccharomyces cerevisae 

 

GİRİŞ 

Doğumdan itibaren çeşitli mikroorganizma türleri bağırsak florasını kolonize etmeye başlar 

ve yaşamın ilk yıllarından itibaren bu flora kalıcı hale gelir. Oluşan bu mikrobiyata, sağlıklı 

bireylerde çeşitlilik ve daha kompleks bir durum arz eder. Mikrobiyatanın bu kompleks 

kompozisyonunu oluşturan çeşitli faktörler vardır ve bunların başında beslenme tarzı, doğum 

şekli, antibiyotik kullanma ve yaşlanma gibi etmenler sayılabilir.  

Bağırsak mikrobiyatası besinlerin ve ksenobiyotiklerin metabolizması, K ve B12 

vitaminlerinin sentezi gibi görevlerinin yanı sıra patojen mikroorganizmalar için bir bariyer 

görevi üstlenerek insan sağlığında önemli rol oynar (Tsai vd., 2019). 

COVID-19 pandemisi içinde bulunduğumuz şu günlerde halen etkisini sürdürürken, şimdiye 

dek 600 milyondan fazla vakaya ve 6,4 milyondan fazla da insan ölümüne neden olmuştur 

(WHO, 2022). Bu sayılar aşılama çalışmalarına ve çeşitli terapötik yöntemlerin 

uygulanmasına rağmen artma eğilimini maalesef sürdürmektedir. Pandemi bir yandan insan 

sağlığı ve hijyen kurallarının önemini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bunun yanı sıra 

özellikle son yıllarda insan sağlığını iyi yönde destekleyici yeni ve doğal ürünlere de ilgi 

giderek artmaktadır. Sağlıklı yaşam için bir vageçilmez olan iyi beslenme, doğru ve sağlıklı 

gıdaları tüketme her zaman önemini sürdürecek olsa da bu husus pandemide bağışıklığını 

güçlü tutmak isteyen bireyler tarafından da üzerine hassasiyetle düşülen bir konu olmuştur. 

Bu bağlamda önemi artan doğal ürünlerden biri olan probiyotikler besin veya ilaç formunda 

yeterli miktarda alındığında insan sağlığı ve gastrointestinal sistem üzerine faydalı etkileri 

bilinen canlı mikroorganizmalardır (Khaled, 2021).  

Günümüzde geleneksel olarak kullanılan probiyotiklerin başında bir maya mantarı olan 

Saccharomyces cerevisae gelir. Bakteriyel probiyotikler ise çeşitli Lactobacillus 

(L.rhamnosus, L. plantarum, L. sporogens, L. reuteri, L. casei, L. bulgaricus, L. delbrueckii, 

L. salivarius, L. johnsonii, ve L. acidophilus, vs.) ve Bifidobacterium (B. bifidum, B. bifidus, 

B. lactis, B. longum, B. breve ve B. infantis) türlerini içerir. Ticari olarak kullanımda olan 

diğer probiyotikler ise Streptococcus thermophilus, Streptococcus acidophilus, Lactococcus 

lactis, Enterococcus SF68 ve Escherichia coli Nissle 1917 (serotip O6:K5:H1) bakterilerini 

ihtiva etmektedir (Fijan, 2014). 
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Son yıllarda yapılan araştırmalar, probiyotiklerin immün sistem, kanser metastazı, tip 2 

diyabet ve obezite ile ilişkili bazı hastalıkları hafiflettiğine dair kanıtlar sunmaktadır 

(Oniszczuk, 2021). Probiyotiklerin nasıl ve niçin insan sağlığına yararlı katkılarının olduğu 

üzerine çalışmalar literatürde mevcuttur. Bu çalışmalar göstermiştir ki probiyotiklerin 

bağırsakta kolonize olmasına gerek yoktur ancak yeterli düzeyde canlı mikroorganizmaların 

kolona ulaşması ile bağırsak lokal ekolojisi, fizyolojisi ve metabolizmasının yarar 

sağlayabilmesi için şarttır.  Ayrıca probiyotikler safra asitlerine dayanıklı olmalı, bağırsağa 

yapışarak kolonize olmalı ve tabi ki en başta insan sağlığına güvenli olmalıdır (Tsai vd., 

2019). 

Bu mikroorganizmalardan biri olan ve özellikle turşu gibi fermente gıdalarda bulunan 

Lactobacillus plantarum’un bazı metabolitlerinin immün sistemin antiviral kapasitesini 

arttırıcı etkinliği olduğu bildirilmiştir (Oniszczuk, 2021). Bu metabolitlerin başında gelen 

Plantiricin’in, özellikle SARS-CoV-2’nin yaşam döngüsünde ve konak hücreye 

bağlanmasında önemli görevi olan Spike (S) proteini bloke edebileceği Anwar vd. (2020) 

tarafından yapılan bir modelleme çalışmasıyla gösterilerek literatüre kazandırılmıştır.  

Baud vd. (2020) pandemide SARS-CoV-2 enfeksiyonunun şiddetini hafifletebilecek en 

önemli probiyotikleri şu şekilde sıralamıştır; L. casei, L. gasseri, B. longum, B. bifidum, L. 

rhamnosus, L. plantarum, B. breve, Pediococcus pentosaceus, and Leuconostoc 

mesenteroides. Bu mikroorganizmaların çoğu DanActive/Actimel fermented drink (Danone) 

ve Tribion harmonis (Merck) gibi çeşitli ticari ürünlerde kendilerine yer bulmuştur. 

Çin’de yapılan bir çalışmada COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastaların bağırsak 

mikrobiyatalarındaki dengenin bozulduğu ve Bifidobacterium ile Lactobacillus türlerinin 

sayısında belirgin bir azalma gözlemlendiğini bildirmişlerdir (Xu vd., 2020).  

Bir diğer çalışmada da probiyotiklerin vücuda alınması ve sindirim reaksiyonları sonrasında 

bir yan ürün olan postbiyotiklerin (bakteriyosin gibi) açığa çıktığı ve bu moleküllerin 

immunomodülatör görev üstlenerek antibakteriyel ve antiviral mekanizmaları teşvik ettiği 

bildirilmiş, ayrıca bu özelliğinden ötürü probiyotiklerin SARS-CoV-2’den korunmada 

önerilmesinin yerinde olabileceği bildirilmiştir (Rather vd., 2021).  

SARS-CoV-2 enfeksiyon sürecinde immün regülasyonun önemi göz önüne alındığında, 

immünomodülatör bir aktivite sağlayan probiyotiklerin değerli olabileceği fikri ortaya 

çıkmıştır. Plasebo kontrollü bir çalışmada ağır sepsis geçiren 100 çocuk hastaya 7 gün 

boyunca probiyotik uygulaması yapıldığı ve probiyotiklerin bu hastalarda pro-inflamatuar 

sitokinleri azaltırken, antiiflamatuar (IL-10, TGF-β1) sitokinleri belirgin bir şekilde arttırdığı 

ortaya çıkarılmıştır (Angurana vd., 2018). Retrospektif bir çalışmada da COVID-19’u 

nispeten hafif semptomlarla geçiren bireylerin uygulanan tedavi protokollerine (interferon-

alfa inhalasyonu, lopinavir, vs antiviral tedavi) ek olarak probiyotik takviyesi aldıkları açığa 

çıkarılmıştır. 

Ceccarelli vd. (2020) COVID-19’un her ne kadar konak mikrobiyal floranın üzerine 

aktivitesinin olup olmadığına dair bilimsel bir kanıt henüz olmasa da mide-bağırsak sistemini 

etkileyerek bazı rahatsızlıklara neden olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmalar COVID-19 

geçiren hastaların, doğal bağırsak mikrobiyata dengesinin bozulmasına karşın acilen 

probiyotik takviyesi almaları gerektiğini açığa çıkarmaktadır (Khaled, 2021). 

Pandemi sürecinde diğer bazı araştırmacılar aşı taşıyıcıları ve immün sistemi güçlendiriciler 

olarak da probiyotikleri geliştirme üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarla biyo-

mühendislik teknolojileri ile hazırlanan yeni jenerasyon probiyotiklerden beklentiyi oldukça 

arttıracak sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlardan biri, hem in vitro hem de in vivo 

çalışmalarda probiyotiklerin doğal ve edinsel bağışıklığı SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı 

indükleyici etki göstermesi olmuştur. Bu nedenle pandemide profilaktik ve terapötik amaçlı 

probiyotik kullanımına dair umutlar yeşermiştir (Al-Ansari vd., 2021). 
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Yukarıda bahsedilen bazı literatür verileriyle beraber mikrobiyata modülasyonu viral 

enfeksiyonlara karşı savaşmak ve immün mekanizmaları harekete geçirmek bağlamında 

önemli ve umut verici bir yer tutar. Probiyotiklerin regülatör T hücrelerini arttırması, 

proinflamatuvar sitokinleri azaltması, anti-inflamatuvar mediyatörlerin salınımını arttırması 

ve antiviral savunmayı desteklemesi bağışıklığın iyi yönde desteklenmesini sağlamakta ve 

immünomodülasyona katkı sağlamaktadır. Bağışıklık üzerindeki bu aktivitelere bağlı olarak 

probiyotiklerin mukozal immüniteyi desteklediği ve ince bağısak ile akciğer bariyerlerini de 

destekleyerek immün sisteme katkı verdiği de literatür verilerinde gözlemlenmektedir. 

Bağışıklık üzerine olan iyimser etkileri probiyotiklerin SARS-CoV-2’ye karşı yürütülen 

savaşta bağışıklığı destekleyeceğini göstermektedir (Hawryłkowicz vd., 2021). 

Ayrıca, geliştirilen bir hipotez de probiyotiklerin SARS-CoV-2’ye karşı faydalarından şu 

şekilde bahseder; söz konusu virüsün vücuda giriş yolu olan ACE-2 reseptörlerinin solunum 

yolu ve bağırsak dokularında yüksek oranda eksprese edilmesi, ilgili vücut bölgelerinde yer 

alan mikrobiyatanın da önem kazanmasını sağlamaktadır. Zira, mikrobiyatayı oluşturan 

mikroorganizmalarca ACE-2 reseptörlerinde geliştirebilecek modifikasyon virüsün vücuda 

giriş yapmasını zorlaştıracaktır. Dolayısıyla ağız yoluyla alınan probiyotikler bağırsak-akciğer 

aksinde antiviral etki sağlanmasına yardımcı olabilir. Bağırsak mikrobiyatasınca açığa 

çıkarılan kısa zincirli yağ asitleri ve lipopolisakkaritler gibi bazı bakteriyel metabolitler de 

akciğerler üzerine sağladığı immunomodülasyonla konak bağışıklığının antiviral etkisini 

arttıracaktır (Zuo vd., 2020a).  

SONUÇ 

Tüm bu bilgiler ve çalışmalar ışığında özellikle ikinci beynimiz olarak adlandırdığımız ve 

insan bağışıklığındaki önemi günden güne daha da iyi anlaşılan bağırsak mikrobiyatasının 

özellikle SARS-CoV-2 hastalarında ve tabi ki pandemi sürerken tüm insanlarda özellikle 

probiyotiklerle desteklenmesi, yukarıda da bahsedilen mekanizmalar aracılığıyla bağışıklığı 

güçlendirecek ve insan sağlığı üzerine olumlu etkiler yaratacaktır (Zuo vd., 2020b). 

COVID-19 pandemisi tüm dünyayı etkileyen ve ciddi sağlık ve ekonomik problemlere sebep 

olmasının yanı sıra ölümlere sebebiyet veren ve henüz ne zaman biteceği kestirilemeyen bir 

salgın olarak devam etmektedir. Bu süreçte araştırmacılar SARS-CoV-2’yle savaşta 

probiyotiklerin kullanılmasına dair yoğun araştırmalarını sürdürmektedir. Probiyotiklerin 

sağlık üzerine olan immün sistemi destekleyici etkileri çeşitli kanıtlarla gösterilmiş olsa da 

COVID-19 ve varyantları üzerine olan etkinliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve bu hususta 

probiyotiklerden yararlanılabilmesi için daha fazla in vitro ve in vivo çalışmalara ihtiyaç 

duyulduğu da aşikardır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki COVID-19 virüsünün yeni varyasyonlarının 

görüldüğü dönemde üniversite öğrencilerinin yerli aşı Turkovac’a yönelik algılanan fayda, 

tutum ve aşı alım niyetlerini değerlendirmek ve algılanan fayda, tutum ve aşı alım niyeti 

arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi (sosyal hizmet, hemşirelik, beslenme ve diyetetik bölümü) öğrencileri 

oluşturmaktadır. Veriler 2021 yılının Kasım ayında toplanmıştır. Bu süreçte toplam öğrencisi 

sayısı 1200 civarındadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler 

yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Değerlendirmeye alınan ve verilerin analizinde 

kullanılan toplam anket sayısı ise 402 dir. Verilerin analizinde SPSS 23 ve AMOS paket 

programları kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, üniversite öğrencilerinin büyük 

çoğunluğunun Turkovac’a yönelik algılanan fayda, tutum ve aşı alım niyetlerinin kısmen 

düşük olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra Turkovac’a yönelik tutum ile aşı alım 

niyeti arasında pozitif bir ilişki; Turkovac’a yönelik algılanan fayda ile aşı alım niyeti ve 

tutum arasında ise negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: TURKOVAC, algılanan fayda, tutum, aşı alım niyeti 

 

ABSTRACT 
The main purpose of this study is to evaluate the perceived benefit, attitude and vaccine 

purchase intentions of university students towards the domestic vaccine Turkovac during the 

period when new variations of the COVID-19 virus are seen in Turkey, and to determine the 

relationships between the perceived benefit, attitude and vaccine purchase intention. The 

population of the research consists of the students of Düzce University Faculty of Health 

Sciences (social work, nursing, nutrition and dietetics department). Data were collected in 

November 2021. The total number of students in this process is around 1200. Convenience 

sampling method was preferred in the study. Data were collected by face-to-face survey 

technique. The total number of questionnaires that were evaluated and used in the analysis of 

the data is 402. SPSS 23 and AMOS package programs were used in the analysis of the data. 

The findings of the study revealed that the majority of university students had relatively low 

perceived benefits, attitudes, and vaccine purchase intentions towards Turkovac. In addition, a 

positive relationship between attitude towards Turkovac and vaccine purchase intention; A 

negative relationship was found between perceived benefit for Turkovac and vaccine purchase 

intention and attitude. 

Keywords: TURKOVAC, perceived benefit, attitude, vaccine intake intention 
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GİRİŞ 

Yüksek ateş, kuru öksürük, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, aşırı nefes darlığı ve bilateral 

pulmoner infiltrasyon, tümü COVID-19 virüsüyle ilişkili enfeksiyonun belirtileridir (Liv d., 

2021). Bu ölümcül virüsü tedavi etmek ve önlemek için en temel bir strateji aşılamadır. 

SARS-CoV-2, dünya çapında toplulukları etkileyen istisnai derecede bulaşıcı bir virüs 

olduğundan, bu hastalık için en etkili tedavi COVID-19 aşısıdır (Karlsson vd., 2021). Bu 

nedenle, enfeksiyonun yayılmasını azaltmak için toplu bağışıklama gereklidir; ancak, 

COVID-19 aşılarından korunma derecesi ve kapsamına ilişkin sorular hala mevcuttur 

(Altmann vd., 2020). 

COVID-19 aşılarına ilişkin algılanan faydalar, aşıların çeşitli hastalıklara neden olan ve insan 

yaşamını tehdit eden bu ağır enfeksiyon riskini azaltacağına olan inanç olarak açıklanmaktadır 

(Zampetakis ve Melas, 2021). Aşılardan sonra bile test sonucu pozitif çıkan hastalar, aşı 

olmayanlara göre daha az hastaneye yatış ve tıbbi bakım gerektirmektedir (Conlon vd., 2021). 

Aşılar, nihayetinde toplumu bir pandemiden koruyan Corona-virüs enfeksiyonu yayılımını 

azaltarak toplumsal fayda sağlar (Jung ve Albarracín, 2020). Yapılan bir çalışmada ankete 

katılanların çoğu, kendilerini COVID-19 enfeksiyonundan korumak için aşı yaptırmanın daha 

iyi olduğu konusunda hemfikir bulunmuştur (Seale vd., 2021). 

Tutum, bir bireyin bir şeyi nasıl gördüğüne veya ona karşı, genellikle değerlendirici bir 

şekilde, nasıl davranma eğiliminde olduğuna atıfta bulunur (Buchari vd., 2021). İnsanların 

COVID-19 aşılamasına yönelik tutumlarını anlamak, bir aşılama programının başarılı bir 

şekilde uygulanması ve halk sağlığı masajını uyarlamak için çok önemlidir, çünkü aşı 

güvenliği ve etkinliğine yönelik toplumun tutumları sürekli olarak aşı alımıyla ilişkilidir 

(Habersaat vd., 2020). 

YÖNTEM 

Çalışmayı yürütmeden önce, üniversite öğrencilerinden bilgilendirilmiş onay alınmıştır. 

Araştırma, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’ndan etik kurul onay 

izni alınarak gerçekleştirilmiştir (Tarih: 25.11.2021, karar no: 2021/284). Araştırmanın 

amacına ve temel savına uygun olduğu için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri 

setinin analizi için ise IBM SPSS Statistic Base 23V ve AMOS istatistiksel analiz programları 

birlikte kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (sosyal hizmet, 

hemşirelik, beslenme ve diyetetik bölümü) öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler 2021 yılının 

Kasım ayında toplanmıştır. Bu süreçte toplam öğrencisi sayısı 1200 civarındadır. Araştırmada 

kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. 

Değerlendirmeye alınan ve verilerin analizinde kullanılan toplam anket sayısı ise 402 dir.  

Veri Toplama Araçları 

Öğrencilere uygulanan anket dört bölümden oluşmaktadır.  Birinci bölümde, öğrencilere ait 

bilgilerin gizli tutulacağını, üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını ifade eden giriş bölümü ile 

katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. İkinci 

bölümde, TURKOVAC aşısına yönelik algılanan fayda soruları (3 madde), üçüncü bölümde 

TURKOVAC aşısına yönelik tutum soruları (4 madde), dördüncü bölümde TURKOVAC aşı 

alım niyetine yönelik sorular (4 madde) yer almaktadır. Veri toplama sırasında kullanılacak 

ankette bulunan üç değişkenin tamamı (algılanan fayda, tutum ve aşı alım niyeti değişkenleri) 

Mir vd., (2021) tarafından geliştirilen ölçekten sorumlu yazarın izni doğrultusunda alınmıştır.  

Veri Analizi Yöntemi 

Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS Statistic Base 23V ve AMOS programları kullanılarak 

yapıldı. İç tutarlılık açısından güvenirliği değerlendirmek için ölçeğin tamamı ve üç alt ölçek 

için Cronbach alfa istatistikleri hesaplanmıştır. Verilere öncelikle güvenilirlik analizi 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 481



 

  

yapılmış, daha sonra araştırmanın demografik özellikleri standart sapma, ortalama, frekans 

dağılımı ve oransal açıdan incelenmiştir. Ayrıca gizil değişkenlerin, gözlenen değişkenler 

açısından nasıl açıklanabildiklerini (yerli aşı Turkovac’a yönelik algılanan fayda, tutum ve aşı 

alım niyeti arasındaki yapısal ilişkileri) ortaya koymak için, AMOS paket programı ile yapısal 

eşitlik modellemesi ve yol analizi tekniği uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Bulgular bölümünde ulaşılan veriler IBM SPSS Statistic Base 23V ve AMOS paket 

programları aracılığıyla değerlendirilmiştir. 

Araştırma Verilerinin Güvenilirliği ve Betimleyici Analiz Bulguları 

Araştırmada her bir değişkenin Cronbach alfa değeri hesaplanarak güvenilirlik ölçümü 

yapılmıştır.  

 
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları ve Betimleyici Analizler 

Factors N Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

Cronbach's 

alpha 

Algılanan Fayda 402 2,8033 ,74125 ,549 

,954 Turkovac Aşısına Yönelik Tutum 402 2,4283 1,14220 1,305 

Aşı Alım Niyeti 402 2,4208 1,25317 1,570 

 

Araştırmanın değişkenlerini oluşturan yerli aşı Turkovac’a yönelik algılanan fayda faktörleri 

3 soruyla, TURKOVAC aşısına yönelik tutum faktörleri dört soruyla ve TURKOVAC aşı 

alım niyetine yönelik faktörler ise dört soruyla güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 

Demografik Bulgular 

Aşağıdaki Tablo 2’de katılımcıların temel özellikleri ile farklılık analizleri (t testi ve ANOVA 

analizi) bulguları yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri  

   Algılanan Fayda 
Turkovac Aşısına 

Yönelik Tutum 
Aşı Alım Niyeti 

Değişkenle

r 
n % 

t Test/ 

Anova 

(t/F) 

p 

 

t Test/ 

Anova 

(t/F) 

p 

 

t Test/ 

Anova (t/F) 

p 

 

Cinsiyet 

,023
a
 ,981 -1,945

a
 ,053 -1,686

a
 ,093 Erkek 197 49.0 

Kadın 205 51.0 

Yaş 

2,323
b
 ,100 1,106

b
 ,332 ,899

b
 ,408 

17-20 73 18,2 

21-24 245 60,9 

>24 84 20,9 

Bölüm 

5,053
b
 ,007 1,370

b
 ,256 2,517b ,082 

Sosyal 

hizm.  
102 25.4 

Hemş.  185 46 

Bes. – 

Diyet. 
115 28.6 

Düzenli İlaç Kullanımı 

-,530
a
 ,598 -,573

a
 ,567 -,448

a
 ,654 Evet 70 17,4 

Hayır 332 82,6 

COVID-19 Virüsünün 

Kökeni Hakkındaki 

Düşünceniz 
-4,588

a
 ,000 -4,664

a
 ,000 -4,944

a
 ,000 

Doğal 276 68,7 
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Kökenli 

Yapay 

kökenli 
126 31,3 

a
Bağımsız örneklem t testi  

b
ANOVA analizi 

 

Yol (Path) Analizi ile İlgili Bulgular 

Gizli değişkenlerle yapılan yol analizi, gözlenen değişkenlerle yapılan yol analizinden, daha 

güvenilir sonuçlar üreten bir analizdir. Model uyumunun diyagramı aşağıdaki gibi elde 

edilmiştir. Bu bölümde, AMOS paket programı ile yerli aşı Turkovac’a yönelik algılanan 

fayda, tutum ve aşı alım niyeti faktörlerine yol (path) analizi yapılarak verinin öngörülen 

modele uyum derecesi test edilmiştir. Şekil 1’de Yol Diagramı ve uyum iyiliği sonuçları 

verilmiştir. 

 
[(X

2
/df: 3.102; GFI: 0.934; IFI: 0.984; CFI: 0.984; TLI: 0.977; NFI: 0.977; RFI: 0.966)] 

Şekil 1. Yerli aşı TURKOVAC’a yönelik algılanan fayda, tutum ve aşı alım niyeti yol 

diagramı ve uyum iyiliği sonuçları 

 

Yukarıda verilen, X
2
/df, RMR, GFI, NFI, IFI, TLI, CFI, RMR, RFI değerleri model 

uyumunun (model fit) sağlandığını ve önerilen araştırma modelinin uyum indekslerinin kabul 

edilebilir uyum düzeyinde olduğunu göstermektedir. Aşağıda Tablo 3’de yol analizinin 

geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan faktörlerin açıklanan varyansları 

ve güvenilirlikleri verilmiştir. 
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Tablo 3. İyileştirilmiş Ölçüm Modeline İlişkin DFA Sonuçları 

Constructs Items Estimate Cronbach’s α AVE C.R. p 

Algılanan Fayda  

(AF) 

AF3 ,375 

,954 

,65 ,68 

*** 

AF2 -,963 *** 

AF1 -,935 *** 

Turkovac Aşısına  

Yönelik Tutum  

(TAT) 

TAT4 ,823 

,80 ,92 

*** 

TAT3 ,976 *** 

TAT2 ,961 *** 

TAT1 ,811 *** 

Aşı Alım Niyeti  

(AAN) 

AAN1 ,979 

,91 ,96 

*** 

AAN2 ,952 *** 

AAN3 ,914 *** 

AAN4 ,973 *** 

 

Regresyon değerleri, gözlenen değişkenlerin, gizli değişkenleri tahmin etme gücünü, yani 

faktör yüklenimlerini gösterir. Tablo 3’den de görüldüğü üzere her bir faktör için p değerinin 

0,05’ten küçük çıkması maddelerin, faktörlere doğru yüklendiği anlamına gelmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 4’de değişkenler arasındaki yapısal ilişki (yol) katsayıları verilmiştir. 

 
Tablo 4. Araştırma Modeli YEM Sonuçları 

Etkiler Yapısal İlişkiler 

Standartlaştırılmış 

Regresyon 

Katsayıları  

(β) 

Kritik Oran 

(C.R.) 
p 

Standardize Edilmiş 

Toplam Etki 

TAT <--> AAN ,990 10,838 *** 

AF <--> AAN -,853 -5,584 *** 

AF <--> TAT -,857 -5,463 *** 

 

Toplam etkilere ait standardize edilmiş değerler incelendiğinde Turkovac aşısına yönelik 

tutum ile aşı alım niyeti arasında 0.990 birimlik; Turkovac aşısına yönelik algılanan fayda ile 

aşı alım niyeti arasında -0,853 birimlik; Turkovac aşısına yönelik tutum ile algılanan fayda 

arasında -0,857 birimlik bir ilişki vardır.  

Sonuç olarak Turkovac aşısına yönelik tutum ile aşı alım niyeti arasında (β=0.990; p<0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki; Turkovac aşısına yönelik 

algılanan fayda ile aşı alım niyeti arasında (β=-0,853; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde ve negatif yönde bir ilişki; Turkovac aşısına yönelik tutum ile algılanan fayda 

arasında ise (β=-0,857; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve negatif yönde bir ilişki 

tespit edilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki COVID-19 virüsünün yeni varyasyonlarının 

görüldüğü dönemde üniversite öğrencilerinin yerli aşı Turkovac’a yönelik algılanan fayda, 

tutum ve aşı alım niyetlerini değerlendirmek ve algılanan fayda, tutum ve aşı alım niyeti 

arasındaki ilişkileri tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi (sosyal hizmet, hemşirelik, beslenme ve diyetetik bölümü) öğrencileri 

oluşturmaktadır. Veriler 2021 yılının Kasım ayında toplanmıştır. Bu süreçte toplam öğrencisi 

sayısı 1200 civarındadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler 

yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Değerlendirmeye alınan ve verilerin analizinde 

kullanılan toplam anket sayısı ise 402 dir. Verilerin analizinde SPSS 23 ve AMOS paket 

programları kullanılmıştır. 
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Kapsam geçerliliği ve doğrulayıcı faktör analizleri ile elde edilen bulgular, modelin yapı 

geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir. Test yeniden test güvenilirliği sağlanmış olup, 

madde toplam korelasyonuna dayalı olarak elde edilen güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa 

da 0,954 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,80≤α<1,00 arasında olduğundan, ölçek yüksek 

derecede güvenilirdir. 

Toplam etkilere ait standardize edilmiş değerler incelendiğinde Turkovac aşısına yönelik 

tutum ile aşı alım niyeti arasında 0.990 birimlik; Turkovac aşısına yönelik algılanan fayda ile 

aşı alım niyeti arasında -0,853 birimlik; Turkovac aşısına yönelik tutum ile algılanan fayda 

arasında -0,857 birimlik bir ilişki vardır.  

Sonuç olarak Turkovac aşısına yönelik tutum ile aşı alım niyeti arasında (β=0.990; p<0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki; Turkovac aşısına yönelik 

algılanan fayda ile aşı alım niyeti arasında (β=-0,853; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde ve negatif yönde bir ilişki; Turkovac aşısına yönelik tutum ile algılanan fayda 

arasında ise (β=-0,857; p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve negatif yönde bir ilişki 

tespit edilmiştir. 
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ÖZET 

Pamuk, tarla bitkileri arasında lifi için en önemli bitkiler arasındadır. Ayrıca tohumundan hem 

sanayi için hem de gıda maddesi olarak kullanılabilecek yağ elde edilmektedir. Pamuk 

cinsinin 9 genom tipi vardır; 8 tanesi diploid (A, B, C, D, E, F, G ve K, 2n=2x=26) ve 1 tanesi 

de tetraploid (AD, 2n=4x=52) yapıdadır. Pamuk, buğday ve kanola gibi birçok önemli bitki 

türü, genellikle türler arasında 2n gametlerin birleşimi yoluyla veya türler arası hibridizasyon 

ve ardından genomun ikiye katlanması yoluyla ortaya çıkan allopoliploid yapıya sahip 

bitkilerdir. Poliploidi, çiçekli bitkilerde yaygın bir evrimsel özelliktir. Bu durum gen ifadesini 

ve morfolojisini etkileyen genetik ve epigenetik değişikliklere yol açar. Epigenetik 

kavramının yanında epiallel denilen farklı bir kavram bulunmaktadır. Epialeller, kromatin 

durumunda farklılık gösteren genetik lokuslardır. Bunlar fenotipik çeşitliliğin 

düzenlenmesinde yer alan ve nesiller boyunca kalıtılan ek bir varyasyon kaynağı olarak 

keşfedilmişlerdir. Yapılan bu çalışmada da 10 farklı pamuk çeşidine ait genotiplerde 10 SSR 

markırları kullanılarak enzim tabanlı yaklaşım ile mikrosatellit bölgelerinde epialellerin 

varlığı araştırılmıştır. Enzim olarak MspI ve HpaII enzimleri kontrol gDNA’lar ile kullanılmış 

ve PZR sonucu oluşan amplikonlar agaroz jel elektroforez yardımıyla yürütülerek 

amplikonların görüntüleri elde edilmiştir. Sonuç olarak jeller incelendiğinde kullanılan SSR 

markırlarının ümitvar olduğu tespit edilmiş (D02-301 SSR markırı) ve farklı genotipler 

arasındaki monomorfik SSR markırlarının epiallel özellikleri ile bitkilerde ek bir varyasyon 

kaynağı olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SSR, MspI, HpaII, Epigenetik, DNA Metilasyonu 

 

ABSTRACT 

Cotton is among the most important crops for its fiber among field crops. In addition, oil is 

obtained from its seed, which can be used both for industry and as food. The cotton genus has 

9 genome types; 8 of them are diploid (A, B, C, D, E, F, G and K, 2n=2x=26) and 1 of them 

are tetraploid (AD, 2n=4x=52). Many important plant species, such as cotton, wheat, and 

canola, are allopolyploid plants that usually arise through the union of 2n gametes between 

species or through interspecies hybridization followed by genome doubling. Polyploidy is a 

common evolutionary feature in flowering plants. This leads to genetic and epigenetic 

changes that affect gene expression and morphology. In addition to the concept of epigenetics, 

there is a different concept called epiallele. Epialleles are genetic loci that differ in chromatin 

state. They have been discovered as an additional source of variation that is involved in the 

regulation of phenotypic variation and is inherited across generations. In this study, the 

presence of epialleles in microsatellite regions was investigated with an enzyme-based 

approach using 10 SSR markers in genotypes of 10 different cotton cultivars. As enzymes, 

MspI and HpaII enzymes were used with control gDNAs, and the amplicons formed as a 

result of PCR were run with the help of agarose gel electrophoresis and images of the 

amplicons were obtained. As a result, when the gels were examined, it was determined that 

the SSR markers used were promising (D02-301 SSR marker) and it was determined that the 
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monomorphic SSR markers between different genotypes could be used as an additional 

source of variation in plants with their epiallele properties. 

Keywords: SSR, MspI, HpaII, Epigenetics, DNA Methylation 

 

GİRİŞ 

Malvaceae familyasının ait önemli bir cins olan Gossypium’un alt birimi olan pamuk bitkisi 

dünyada tekstil lifinin doğal hammaddesi olması açısından çok önemli bir bitkidir. Aynı 

zamanda tohumudan da sanayi için çok miktarda yağ elde edilmekte ve hatta pamuk bitkisinin 

tohumundan elde edilen yağ gıda maddesi olarak tüketilebilmektedir. Pamuk yetiştiriciliği, 

Kuzey yarım kürede 45
o
 ile Güney yarım küre 32

o
 enlemleri arasında yapılmakta ve bu 

kapsamda 100’e yakın ülkede yetiştirilmektedir (Mert 2007; Tokel 2021). Bu ülkelerin 

başında da Çin, Hindistan ve ABD gelmektedir. Ülkemizde belirtilen enlem dereceleri içinde 

olmasından dolayı belli bölgelerimizde ve mikro klima özelliği gösteren bazı yörelerimizde 

yetiştiriciliği yapıldığından dolayı ülkemiz açısından büyük bir önem arz etmektedir Anonim 

2015). Ayrıca pamuk bitkisi çırçır sanayisinde, tekstil sanayisinde, yağ sanayisinde, kağıt 

sanayisinde, kimya endüstrisinde ve selülozun kullanıldığı pek çok sanayide yoğun olarak 

kullanıldığı için bu bitki üzerinde ıslah çalışmaları yoğun bir şekilde devam edilmekte ve 

önemi ile ülke ekonomilerine büyük katkı sağladığı aşikardır (Aydın 2018). 

Pamuk bitkisinin yaklaşık 52 türü bulunmaktadır. Bunlardan sadece 4 tane türün yetiştiriciliği 

dünyanın farkı yerlerinde yapılmaktadır. Bunlar; tetraploid yapıda olan Gossypium hirsutum 

ile Gossypium barbadense ve diploid yapıda olan Gosyypium arboreum ile Gossypium 

herbaceum’dur. Dünya genelinde yetiştiriciliği yapılan tür ise “Upland” pamuğu olarak 

bilinen G. hirsutum olmakla beraber dünyada % 98 ve üzerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Bulunduğumuz 21. yy’da teknolojinin çok gelişmiş olmasına rağmen pamuk bitkisindeki dar 

genetik yapıdan dolayı ıslahçılar hala istemiş oldukları modern pamuk yapısına 

ulaşamamışlardır (Zhang vd 2008; Carpenter 2011; Aydın 2018). 

İstenilen pamuk çeşidinin elde edilmesi için bir yandan ıslahçılar diğer yandan da araştırıcılar 

çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle devrim niteliğindeki DNA teknolojileri 

kullanılarak elde edilmiş bulgular ne kadar ileriye taşınmış olsa da hala kat edilmesi gerek yol 

bulunmaktadır (Khan vd. 2022). Farkı markır teknikleri ve amaçlara yönelik teknolojiler olsa 

da DNA markırlarından SNP (Single Nucleotide Polymorphism) ve SSR (Simple Sequence 

Repeat) hala birçok amaç için yoğun olarak kullanılmaktadır (Takahashi vd. 2018; Park vd. 

2021). SNP markırları çoğu yaklaşımda sekanslama gerektirdiğinden ve bu yaklaşım biraz 

pahalı olduğundan her laboratuvarda maalesef kullanılması güçtür. Fakat SSR markırları 

hemen hemen her laboratuvarın kullanabileceği hem etkili hem de daha ucuz bir yöntemdir 

(Li vd. 2019). SSR markırları yani diğer adıyla mikrosatellit bölgeleri genomda homojen 

dağıldıklarından, araştırıcıların istediği ideal markır özelliklerine yakın olmasından birçok 

araştırıcı tarafından hala yoğun olarak kullanılabilmektedir. SSR markırlarının multi alell, 

multi lokus, ko-dominant özelliklerinin olması, her llaboratuvarda rahatlıkla kullanılabilir 

olması önemli avantajları arasında bulunurken en büyük dez avantajı kullanılacak genomun 

sekans bilgisine ihtiyaç duyulmasıdır (Liv d. 2019; Park vd. 2021). Mikrosatellit bölgeleri 

genomun hem ifade edilmeyen (genomik mikrosatellilter) hem de ifade edilebilin 

(fonksiyonel mikrosatellitler) kısımlarında bulunabilirler. Genetik çeşitliliği belirlemekte 

genelde polimorfizim açından genomik mikrasatellit bölgeleri kullanılırken bir organizmanın 

herhangi bir özelliği için fonksiyonel mikrosatellit bölgeleri kullanılabilmektedirler (Gao vd. 

2014; Li vd. 2015; Kumbhalkar vd. 2018; Kuang vd. 2022).  

Mikrosatellit bölgelerinin anlizleri için kullanılan SSR markırları genelde PZR sonucunda 

Agaroz Jel Elektoforez (AGE) tekniği ile belirlenerek gerekli görülen analizler 

gerçekleştirilmektedir. Çoğu zaman monomorfik olan amplikonlar çalışmaya dahil 

edilmemektedir. Burada da çalışmanın istenildiği gibi yönlendirilmesinde kullanılan 
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moleküler markırlar bazen yetersiz kalabilmektedir. Son yıllarda epigenetik kavramının 

ortaya çıkması ile araştırıcıların bakış açısını farklı bir yöne çekilmiş durumdadır. Epigenetik 

kısaca tanımlayacak olursak; genomda baz değişimi olmaksızın gen ifadesi ve 

fonksiyonlarındaki değişim olarak tanımlanabilir (Gahlaut vd. 2020). Epigenetik 

mekanizmalar DNA düzeyinde, RNA düzeyinde ve Protein düzeyinde gerçekleşebilmektedir. 

Her alanın bir uzmanlığı olsa da DNA molekülünün stabil olması diğer moleküllere göre 

çalışmasını daha rahat kılmaktadır. Bitkilerde DNA sitozun metilasyonu en çok çalışılan 

epigenetik mekanizmalardan biridir (Srikant ve Tri Wibowo, 2021). Bitkilerde sitozun 

metilasyonu genel olarak genom içinde bulunan baz dizilerindeki CG, CHG ve CHH (“H” 

Adenin, Siztozin veya Timin olabilir) adacıklarının bulunduğu yerde daha çok bulunmaktadır. 

Bu adacıklarda sitozine metil grubunun eklenmesi DNA metiltransferaz enzimleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir (Srikant ve Tri Wibowo, 2021). DNA metilasyonun belirlenmesinde 

farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan en kolayı ve en ekonomik olanı enzim tabanlı 

yaklaşımla metilasyonun varlığı ya da yokluğu olarak bilinmektedir (He vd. 2019; Pajares vd. 

2021). Bu yöntem her ne kadar çözünürlük düşük olsa da her laboratuvarda kolaylıkla 

uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu tür bir yaklaşım ile kullanılan enzimler MspI ve HpaII 

restriksiyon enzimleridir. Genom içinde bulunan “5’—CCGG—3’ / 3’—GGCC—5’” 

motiflerini bularak küt uçlu kesim yaparlar. Sitozun bazlarındaki bulunan metilasyonun 

durumu ve konumuna göre restriksiyon enzimleri kesimi ya gerçekleştirir ya da 

gerçekleştirmezler (Pajares vd. 2021). 

Yapılan bu çalışmada MspI ve HpaII restriksiyon enzimleri kullanılarak “CCGG” motifine 

sahip SSR markırlarında metilasyon farklılıkları tespit edilerek epiallelerin varlığı 

araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bu yaklaşım kullanılarak bazı genotiplerde 

epiallelerin olabileceği tespit edilmiştir. 

MATERYAL YÖNTEM 

Bitki Materyali 

Çalışma kapsamında pamuk bitkisine ait Gossypium hirsutum türünde Acala Royele, Africa 

(ES20025), Qaroline Queen, DP-62, Fibermax-819, Marcel Leaf, Mc-Nair 220, ST-213, 

Tamcot Sphinx ve Tropical 225 çeşitleri kullanılmıştır. Bitkiler saksıda torf ve perlit olacak 

şekilde her saksıda üç tohum çimlendirilmiştir. Bitkinin yetişme sıcaklıkları dikkate alınarak 

25 
o
C gündüz 16 saat ve 30 

o
C gece 9 saat olacak şekilde büyütme kabininde yetiştirilmiştir. 

Bitkiler dördüncü gerçek yapraklarını çıkardıklarında DNA izolasyonu için yaprak steril bir 

şekilde toplanarak DNA izolasyon aşamasına kadar -80 
o
C de muhafaza edilmiştir. 

DNA izolasyonu, Kalitesi ve Miktarının Tespiti 

DNA izolasyonu için bulk olarak toplanmış yaprak örnekleri sıvı azot yardımı ile toz haline 

gelene kadar ezilmiştir. DNA izolasyon metodu olarak Karaca vd. (2005) protokolünde bazı 

modifikasyonlar yapılarak gerçekleştirilmiştir. İzolasyonu gerçekleştirilen genomik DNA’lar 

Nano-Drop (Maestrogen, MN-913) cihazı kullanılarak ölçülmüş ve ayrıca % 1 agaroz jel 

yöntemiyle de teyit edilmiştir. 

Primerlerin Tespiti 

Kullanılan primerler daha önce Wang vd. (2015) tarafından geliştirmiş oldukları ve “CCGG” 

motifine sahip olan SSR primerleri tercih edilmiştir (Tablo 1). Tercih edilen primerler 

Macrogene ticari firma aracılığıyla sentezlettirilmiş ve herhangi bir genomik DNA ile 

taranarak amplikon veren primerler çalışmada kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 488



Tablo 1. Çalışmada sentezlettirilen SSR Primer çiftleri 

N

o 

Primer 

ID 

İleri Sekans Dizisi Geri Sekans Dizisi Motif T

m 

Kayn

ak 

1 A01-

2651 

AAATCCTACCTCTCCGGCC

A 

CCCAGGGCAAAACAATGTC

G 

(GCCGG

C)3 

60 

W
an

g
 v

d
. 

(2
0
1
5
) 

2 

A02-54 

AAAGGAGAGAGGGGAGTG

CT 

TCGCTATAAAACCCATTTTA

CCGC 

(GCCGG)

4 

60 

3 A03-

2805 ATTTTACCTTTCCGGCCACC 

AAAGGGAGAGAGGAGAGG

GG 

(GCCGG

C)3 

60 

4 A04-

1418 

GCAGGCAGAATACAAAAGA

TCGA 

AAGAAAAGGGGGAGGGGA

GA 

(GCCGG

C)3 

60 

5 A05-

391 

ATCGGGGCGTTACAGATTC

C TTTTACCTTCTCCGGCCACC 

(CGCCG

G)3 

60 

6 A06-

2003 

AGTACAGCCCCCAAAACGA

C TTACCTTTTCCAGCCACCGC 

(CGCCG

G)3 

60 

7 A07-

410 

GAAATTACCTTTCCGGCCA

CC 

GACGTCGTTTTGGAGGGCT

A 

(GCCGG

C)3 

60 

8 A08-

323 

GAACCGACCTAAGGTGACT

GT 

AGAGAGAAGGGAGGGGGA

AG 

(CCGGC

G)3 

60 

9 A09-

1996 TTTCCGTCTACCGTGCACTG 

TCGGATCGGGTAAGGGCTT

A 

(GCCGG

C)3 

60 

10 A10-

2964 

AAGGAGAGAAGGGGAGAG

GG TTTTCGAATTTCCGGCCACC 

(CGCCG

G)3 

60 

11 D01-

295 TTTACCTTTCCGACCACCGC GGTGCGTTTTGGTCCCCTAT 

(GCCGG

C)3 

60 

12 D02-

301 

AAACCCGTTGTGCAACCAT

G 

GGATGAGGCTGAGAAGGA

GC 

(CCGGT

G)3 

60 

13 D03_20

02 

GGCCCGGCCCGAATATAAT

A 

GACTAGACCTGTCCATGGG

C 

(CCGGG

C)3 

60 

14 D04-

2252 

GCCGGGCCTGAGAAAAATT

C 

AATGCTGCCGGATTGAAGG

A 

(CCGGG

C)3 

60 

15 D05-

1201 

AGAAAGAGGGAGAGGGAG

GG 

GCAGATTCAAGCAAGAAAG

ACCA 

(CGCCG

G)3 

60 

16 D06-

2808 

GGCCCGGCCCGAATATAAT

AA 

CGGCCCGAAATATGGGCTT

A 

(CCGGG

C)3 

60 

17 D07-

2511 AATTTTGCCCAGGCTCGG 

GGCCCGGCCCGATATAATA

A 

(GCCCG

G)3 

60 

18 D08-

420 

AGAGAAGGGAGGGGGAAA

GG 

GGGCTCTAACACCAAATCG

GA 

(CGCCG

G)3 

60 

19 D09-

1296 

GGCGCACAAAACACCAAGA

T 

AGGGAGGAAGGAAAGGGG

G 

(GCCGG

C)3 

60 

20 D10-

1664 

GGGCTCTAACACCAAATCG

GA 

AGAGAAGGGAGGGGGAAA

GG 

(GCCGG

C)3 

60 

 

Restriksiyon Enzim Reaksiyonları 

Kullanılan restriksiyon enzimleri MspI (Cat: ER0541) ve HpaII (Cat: ER0511) enzimleridir. 

Enzimler kullanım kılavuzu dikkate alınarak 20 µL hacimde PZR tüplerinde 

gerçekleştirilmiştir. Genomik DNA daha önce miktarı ölçüldüğünden 1 µg (1000 ng) DNA, 2 

µL 10X Tango tampon çözeltisi ve 10 U (Unite) her bir restriksiyon enzim için reaksiyon 
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gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonlar 37 
o
C’de 16 saat bekletilmiş ve enzimlerin inaktivasyonu 

için 65 
o
C’de 20 dk bekletilmiştir. Daha sonra her bir reaksiyon üzerine 50 ng/ 8,5 µL olacak 

şekilde tüplerin üzerine PZR grade su eklenmiştir. 

PZR çalışmaları 

Polimeraz zincir reaksiyonunda (Applied Biosystems by Thermo Fisher Scientific) genomik 

DNA 50 ng, primer çifti için 0,5 µM, 1 U Taq DNA polimeraz, dNTP 0,28 mM, MgCI2 2.5 

mM ve 1X 10X Taq tampon çözeltisi kullanılarak finalde 25 µL hacimde gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılan PZR protokolü Touch-Down PZR yöntemidir. Touch-Down PZR yönteminde 

primerlerin bağlanma sıcaklığı olan 60 
o
C’de başlanarak her döngüde 0,5 

o
C düşürülmüştür. 

Bu şekilde 10 döngü sağlandıktan sonra primerlerin bağlanma sıcaklıkları 55 
o
C’de devam 

edilmiştir. PZR protokolü 94 
o
C’de 5 dk ön denatürasyon, 94 

o
C’de 30 saniye denatürasyon, 

60-55 
o
C’de 30 saniye primer bağlanma sıcaklığı ve 72 

o
C’de 60 saniye sentez aşamalarından 

gerçekleştirilmiştir.  

Agaroz Jel Elektroforez Yöntemi 

AJE yönteminde kullanılan primerlerin oluşturduğu amplikon boyları 1000 bç ile 100 bç 

arasından olduğundan %3 konsantrasyonda kullanılmıştır. AJE yönteminde tampon çözelti 

olarak 1X TBE (Tris-Borik asit-EDTA) kullanılmıştır. PZR sonrası oluşan amplikonların 

görünebilmesi için de hazırlanan agarozun içerisine RedSafe (iNtRON Biotechnology) 100 

mL’inde 1 µL olacak şekilde eklenmiştir. 

Jellerin Yorumlanması 

Jellerin yorumlanmasında her bir genotip için Kontrol, MspI ve HpaII restriksiyon enzimleri 

ile muamele edilen genomik DNA’lar PZR sonucunda oluşan amplikonların jelde 

koşturulduktan sonraki durumlarına göre Karaca vd. (2019) çalışmalarında belirttiği gibi 

yorumlanmıştır (Tablo 2), 

 
Tablo 2. MspI ve HpaII restriksiyon enzimlerinin DNA sitozin metilasyon duyarlılıkları 

Hedef Bölge MspI HpaII Metilasyon Durumu 

CCGG/GGCC Keser Keser Her iki DNA sarmalında da metilasyon yoktur. 

C
m

CGG/GG
m

CC Keser Kesmez 
Her iki DNA sarmalında da iç kısımdaki sitozinler 

metillidir. 

m
C

m
CGG/GGCC Kesmez  Keser  

Bir DNA sarmalında her iki sitozin bazında da metil 

mevcuttur. 
m

CCGG/GGCC Kesmez  Keser  Bir DNA sarmalında dıştaki sitozin bazı mettillidir. 

m
C

m
CGG/GG

m
C

m
C Kesmez  Kesmez  

Her iki DNA sarmalında bulunan sitozin bazlarının hepsi 

metillidir. 
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BULGULAR 

Çalışmada Karaca vd. (2005)’e göre gerçekleştirilmiş olan DNA izolasyonu Nano-Drop ve 

Agoraz jel elektroforez yöntemi ile belirlenmiştir. Nano-Drop sonuçlarına göre genomik DNA 

kalite ve miktarları incelendiğinde hem polisakkaritlerden hem de proteinlerden arındırılmış 

saf DNA’lar elde edildiği anlaşılmıştır (Tablo 3). 

 
Tablo 3. İzolasyonu yapılmış olan DNA’ların Nano-Drop ile ölçümleri. 

Çeşit A260/280 A230/280 
Konsantrasyo

n 

(ng/ µL) Acala Royele 1,90 1,20 120,80 

Africa 

(ES20025) 

1,85 1,01 130,40 

Qaroline Queen 1,80 1,52 100,00 
DP-62 2,00 0,98 98,87 

Fibermax-819 1,90 1,14 150,14 
Marcel Leaf 1,84 1,37 147,35 

Mc-Nair 220 1,90 1,12 125,55 
ST-213 1,98 1,25 115,01 

Tamcot Sphinx 1,80 1,18 124,58 
Tropical 225 1,80 1,33 160,45 

 

DNA izolasyonun kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi moleküler çalışmaların en önemli ilk 

adımlarındandır. Bunun içinde izolasyonu yapılmış olan DNA’nın protein ve 

polisakkaritlerden temizlenmiş olması ve bir bütün halinde olması gerekmektedir. Protein 

molekülleri 280 nm dalga boyundaki ışıkta absorblandığından A260/280 oranı genelde 1,8-2,0 

arasında olması istenmekte ve bu değerlerde DNA’nın proteinlerden arındırılmış olduğu 

anlamına gelmektedir (Karaca vd. 2005). Aynı şekilde 230 nm dalga boyundaki ışıkta ise 

polisakkarit ve fenolik bileşikler absorblanmaktadır. Bunun için de A260/230 değerleri PZR 

çalışmalarının gerçekleştirilebilmesinde bu oranın 0,5 değerinden büyük olması istenen 

değerler arasındadır (Aydin vd. 2018). Tablo 3’e bakıldığında elde edilen veriler genomik 

DNA’ların proteinlerden arındırılmış olduğu ve polisakkrarik ile fenolik bileşik kalıntılarının 

olmadığı gözlemlenmektedir. 

Spektrofotometrik yöntemler her ne kadar DNA kalite ve miktarı konusunda bilgilendirme 

yapsa da elde edilen genomik DNA’nın bir bütün olduğu hakkında bilgi vermezler (Pinzauti 

vd. 2022; Talukdar vd. 2022). Bundan dolayı da genomik DNA’nın bir bütün halde olup 

olmadığını görmek için %1 Agaroz jelde DNA’lar 1 saat boyunca koşturularak bunun ile ilgili 

bilgiler elde edilmiştir (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Genomik DNA’ların Agaroz Jel Elektroforez Yöntemiyle Görüntülenmesi.  

1-Acala Royele, 2-Africa (ES20025), 3-Qaroline Queen, 4-DP-62, 5-Fibermax-819, 6-

Marcel Leaf, 7-Mc-Nair 220, 8-ST-213,        9-Tamcot Sphinx, 10-Tropical 225 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere saf temiz DNA’lar elde edildiği ve hatta bütün olarak elde 

edilen genomik DNA’lar kuyucuklardan çıkamadığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada tablo 1’de belirtilmiş olan yaklaşık 20 primer taranmıştır. Bu primerler Wang vd. 

(2015) çalışmasında geliştirmiş olduğu ve tekrar eden bölgelerin içinde MspI ile HpaII 
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restriksiyon enzimlerinin tanıma bölgesi olan motiflerin bulunduğu pamukta mikrosatellit 

bölgelerini çoğaltmaktadırlar. Primerler daha önce belirtilmiş olan PZR profili kullanılarak 

pamuk bitkisine ait hem Gosyypium hirsutum hem de Gosyypium barbadense türlerinin 

genetik standart çeşitlerinde taranmıştır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. SSR primerlerin genomik DNA ile taranması.  

(1-20 arası numara tablo 1 de belirtilen primerlere ait. a) TM-1 (Gosyypium hirsutum), b) 

Pima 3-79 (Gosyypium barbadense) 

 

Şekil 2’deki tarama sonucuna göre PZR sonrası en iyi amplikon veren A01-2651, A02-54, 

A04-1418, A08-323, D02-301, D04-2252, D06-2808, D08-420, D09-1296, D10-1664 ve 

toplamda 10 tane SSR primeri çalışmada kullanılan çeşitler ile birlikte epialellerin 

belirlenmesinde kullanılmıştır. 

Şekil 3’te 10 pamuk çeşidi ile kullanılmış olan D02-301 SSR markırının jel görüntüsü 

bulunmaktadır. Jel görüntüsünde tablo 2’deki bilgilerden faydalanarak incelendiğinde ok ile 

gösterilen alellin çeşitler arsında farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle 6 nolu pamuk 

(Marcel Leaf) çeşidinde MspI enzimin kestiği ve HpaII enzimin kesmediği tek durum her iki 

DNA sarmalında da iç sitozinlerin metilli olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı bu SSR 

markırının epiallel olma özelliği bulunmakta ve varyasyon kaynağı olarak bu çeşitler arasında 

kullanılabilir. 

 

Şekil 3. D02-301 nolu SSR markırının jel görüntüsü.  

(1-Acala Royele, 2-Africa (ES20025), 3-Qaroline Queen, 4-DP-62, 5-Fibermax-819, 6-

Marcel Leaf, 7-Mc-Nair 220, 8-ST-213,          9-Tamcot Sphinx, 10-Tropical 225. a) Kontrol 

“RE kesilmemiş gDNA”, b) MspI ile kesilmiş gDNA, c) HpaII ile kesilmiş gDNA) 
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Şekil 4 incelendiğinde D06-2808 nolu SSR markırının kullanılan bütün çeşitlerde herhangi bir 

kesim olayının olmadığı anlaşılmaktadır. Burada da DNA sarmallarındaki sitozinlerin full 

metilli olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayıda bu SSR yönünden incelendiğinde kullanılan 

gen bölgesinden herhangi bir epialellin olmadığı sonucuna varılmaktadır.  

 

Şekil 4. D06-2808 nolu SSR markırının jel görüntüsü. 

(1-Acala Royele, 2-Africa (ES20025), 3-Qaroline Queen, 4-DP-62, 5-Fibermax-819, 6-

Marcel Leaf, 7-Mc-Nair 220, 8-ST-213,          9-Tamcot Sphinx, 10-Tropical 225. a) Kontrol 

“RE kesilmemiş gDNA”, b) MspI ile kesilmiş gDNA, c) HpaII ile kesilmiş gDNA) 

 

Bu şekilde kullanılmış olan A01-2651, A02-54, A04-1418, A08-323, D04-2252, D06-2808, 

D08-420, D09-1296, D10-1664 SSR markırlarının çalışmada kullanılan Acala Royele, Africa 

(ES20025), Qaroline Queen, DP-62, 5-Fibermax-819, Marcel Leaf, Mc-Nair 220, ST-213, 

Tamcot Sphinx, Tropical 225 çeşitleri için epialell tespitinde kullanılamayacağı bu çalışmada 

ortaya konmuştur. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın temelinde bazı epigenetik mekanizmalardan faydalanarak epialelerin 

belirlenmesi ve bu epialelerin varyasyon kaynağı olarak kullanılabilmesidir. Restriksiyon 

enzim tabanlı ve agaroz jel elektroforez yöntemi ile mikrosatellit bölgelerinde epigenetik 

farklılıkların epialell olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında pamuk 

bitkisinin dünya genelinde %98 yetiştiriciliği yapılan ve “upland” pamuk olarak bilinen 

Gossypium hirsutum türüne ait 10 farklı çeşit bitki materyali kullanılmıştır. Çalışmada üzerine 

çalışılan SSR markırları ise mikrosatellit tekrar bölgelerinde bir birinin izoşizomeri olan ve 

epigenetik çalışmalardayoğun olarak kullanılan MspI ve HpaII (Karaca vd. 2019; Ajaykumar 

vd. 2021; Beal vd. 2022) restriksiyon enzim bölgelerinin bulunduğu “CCGG” dizili olanlar 

tercih edilmiştir.  

Pamuk bitkisindeki farklı genomların birleşimi ile olan polipoid yapısındaki etkileşimler, 

DNA metilasyonu dahil olmak üzere genetik ve epigenetik değişimlere neden olabilir (Song 

vd. 2017; Ding ve Chen, 2018). Bu durum poliploid genom seviyesi sahip bitkilerde 

epigenetik mekanizmaların daha işlevsel olduğu ve varyasyon kaynağının yüksek olabileceği 

ihtimalini daha da artırmaktadır. Fakat bu konu ile ilgili elde çok veri bulunmamaktadır.  

Bitkilerde, epialeller genellikle diferansiyel metilasyona sahip genomik bölgeler arasında 

keşfedilir (Diferansiyel Olarak Metillenmiş Bölgeler veya DMR'ler olarak adlandırılır) 

(Kalisz ve Purugganan, 2004). Diferansiyel olarak metillenmiş bir bölge (DMR), çoklu 

numuneler arasında farklı DNA metilasyon modellerine sahip olan genomik bir bölgedir. Bu 

numuneler, aynı birey içindeki farklı hücreler veya dokular, farklı zamanlarda aynı hücre veya 

farklı bireylerden alınan hücreler olabilir (Chen vd. 2016). Bazı DMR'lerin örtüşen, proksimal 

veya uzak yerleşimli genlerin ekspresyonunu etkilediği bilinmektedir, bu da onları özellikle 

genetik varyasyonların yokluğunda önemli bir varyasyon ve fenotipik plastisite kaynağı yapar 

(Zhang vd. 2018; Srikant ve Tri Wibowo, 2021). 

Çoğu kültür bitkisine oranla genç ve dar genetik yapıya sahip olan pamuk bitkisi için 

mutasyonlar veya melezleme yöntemleri ile varyasyonlar oluşturulma çalışmaları devam 

etmektedir. Fakat bunlara alternatif olarak farklı genom hibridizasyonları ile poliploid 
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seviyede olan pamuk genomunda epialellerin tespit edilmesi önemli bir varyasyon kaynağı 

olarak kullanılabilir. Özellikle ıslah çalışmalarında modern pamuk çeşitlerinin elde 

edilmesinde önemli bir yaklaşım olabilir. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada pamuk 

mikrosatellit bölgelerinde epialellerin olabileceği araştırmamızda karşımıza çıkmıştır. Fakat 

daha ileri teknolojiler kullanılarak (örneğin bisülfit sekanslama) bu durum daha net bir şekilde 

ortaya konabilir ve fonksiyonel genomik ile ilişkileri daha da geliştirilebilir. 
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ABSTRACT 

Promoting the medical (pharmaceutical) products in the TV is a practice seen in many 

countries. These products are promoted alongside many other normal daily-consumption 

products. The problem relies in the fact that all the medical products should be given to the 

patient/costumer through a recommendation by a doctor of the field. This study deals with the 

scale and impact of pharmaceutical marketing on consumer behavior that differs from the 

traditional market, product selection in an electronic environment, its necessity, the purchase 

process, etc. 

Data was gathered from a monitoring process that lasted one month on five different national 

news and generalist televisions (which consists of the marketing space with a percentage 

value of the whole) of pharmaceutical advertisements - a method of marketing 

communication that includes the paid use of mass media to give messages to the desired 

audience routinely.  

Furthermore, this study aims to analyze the ways, mechanisms and techniques used through 

the publicity campaign by large companies in cooperation with the mass media, which share 

the same goal, that of arousing interest from the point of view of the consumer, increasing the 

likelihood of successful engagement of the audience.  

This kind of marketing communication is unauthorized by the respective medical authorities 

and may mislead the audiences, especially those in the older age, and threated their life. 

Television is used as a widely accepted media, which through its image, constitutes the 

message given. Some TV channels also are directly linked with hospitals and medical 

companies in Albania. Beside the anonymous figures promoting these products, we see also 

even doctors and journalists involved as promoters in the process.  

Key words: medical products, pharmaceutical marketing, advertisement, television, Albania  
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1. Introduction  

In addition to its primary task, that of carrying the main weight of informing the public, the 

media is identified as an advertising tool. Analysis of the role of media advertising cannot be 

understood without basic information about the media landscape in the country. In a context 

where the media in the country are numerous and the advertisements they broadcast are 

constantly increasing, bearing in mind that even public data on the advertisement is missing, 

the need for evaluation through a monitoring process was seen as necessary. This monitoring, 

elaborated strictly adhering to the time parameters, tries to shed light on the main trends of the 

media market in general and in particular of the pharmaceutical advertisement for the media, 

identifying the features of this market and seeing how it affects the consumer. 

The objective was to accurately monitor and analyze pharmaceutical advertisements 

broadcasted on five major television channels. Throughout it, qualitative and quantitative data 

have been collected, through which it is possible to identify a much-discussed phenomenon 

related to pharmaceutical advertisements, to give answers and conclusions about how the 

media fills its dedicated advertising space. On the other hand, through the data extracted from 

the monitoring, a perception was created about the relationship between the media and the 

advertiser, mainly on the role of the media, already transformed from the traditional one, 

which has in hand not only the news, but also the massive influence on the consumer.  

The day-to-day monitoring of advertisements was a challenge which also was seen in 

comparison with other advertisements in these TV channels.  

2. Literature review  

In the times of the free market reality, every product needs the attention of the audience. 

Philip Kotler stressed that we are living “in the age of participation and collaborative 

marketing”
1
 “Marketers today no longer have full control over their brands because they are 

now competing with collective power of costumers.”
2
 As the producers of these drugs select 

the traditional way or advertising, through TV, it means that they do not need to face the 

skepticism of the audience, but just want to convince it. The only feedback is through a phone 

call on the numbers published in the advertisement.  

Bo Bergstrom is focused on the way that costumer understands the image of the advertising.
3
 

The viewer/audience, generally associates the image according to their culture, status, gender, 

and many other factors. The agencies producing the pharmaceutical advertisements, play with 

the image of the ordinary citizen, which confesses how this particular drug, helped her or him 

to overcome a problem with their health. Or, young people, dressed as doctors explain in 

detail as a doctor would do. The usage of journalists and doctors in the promos is also a way 

of convincing the audience that these people used the product, and they are happy with that.  

Wilcox, Cameron and Reber, say that audiences act based on their self-interest. “Self-interest 

was described during an earlier discussion about the formation of public opinion. Publics 

become involved in issues or pay attention to messages that appeal to their psychological and 

economic needs”.
4
 But, self-interest in this case is related to health issues, and could not find a 

solution by an advertisement on TV. Treatment of an illness is a medical issue which must go 

through the specialized procedure and analysis.  

These advertisements try to motivate audiences by pointing to their health problems. They do 

not just pay for the attention but use advances techniques to manipulate the perception of the 

public. It seems that they go by Albanian proverb: you try it (the product), if it does not 

                                                           
1
 Kotler, Philip, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan. 2010. Marketing 3.0: From Products to Customers to 

the Human Spirit. New Jersey: Wiley. Pg. 5 
2
 Ibid. Pg.10 

3
 Bergstrom, Bo. 2008. Bazat e komunikimit pamor. London: UET Press.  

4
 Wilcox, Dennis H, Glen T. Cameron, and Bryan H Reber. 2015. Public Relations: Strategies and Tactics, Global 

Edition. Boston: Pearson. Pg. 265 
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function, no problem! As Al and Laura Reis put it: “Attention must be paid” seems to be the 

motto of the advertising crowd. But attention without motivation is a useless attribute. When 

Volvo drives an automobile into a steel wall, the crash test captures your attention, but it also 

reinforces Volvo’s safety position in your mind. When an advertisement is all attention and no 

motivation, nothing much is accomplished.”
5
 

Previous studies in Albania,
6
 stressed the fact that even medical companies and hospitals 

create public communication and marketing campaigns. They treat the health-related issues as 

a product. Tartari analyses the role of private hospitals in Albania and the way they are 

promoting their work and products. The Order of Medics of Albania (OMA), asked for a 

careful treatment of the medicine advertising.
7
 Dr. Fatmir Brahimaj from the OMA calls for 

regulations and ethical standards: “Seeing these advertisements as a professional, I think more 

attention, care, control, and accountability for them because they have enough untruths. Their 

messages are not appropriate, and the responsibility is unknown where is it, how: in their 

design, acceptance, and transmission to the public, etc...”
8
  

Also, Authority of Audiovisual Media of Albania (AMA) in 2019 called the media to be 

careful with medical information, the pharmaceutical advertisement and promotion of 

hospitals. AMA, also called the doctors to be careful in their media appearances and 

declarations.
9
 

World Health Organization
10

 also has prepared a manual on drug promotion, stressing the 

importance of the ethical standards. “Drug promotion strongly influences prescribing 

behaviour, but doctors underestimate this influence. Company funding of doctors, of 

educational events and of research are important elements in this influence.”
11

  The U.S. Food 

and Drugs Administration states that “these ads must not be false or misleading in any way.”
12

 

This is very important, as also it is important to show the risks of this products, which we 

never see in the advertisements in Albania. “Product claim ads must present the benefits and 

risks of a prescription drug in a balanced fashion.”
13

 This means that regulatory bodies in 

Albania, should force the producers and the media to respect this international standard. 

3. Monitoring  

Five national broadcasters were selected as the sample of monitoring. Top Channel TV and 

Klan TV are listed among by Monitor Magazine among 100 biggest corporations of Albania. 

Other three TV channels are the biggest in the category of news media.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Ries, Al, and Laura Ries. 2002. The fall of advertisement and the rise of PR. New Youk: PerfectBound. Pg. 43 

6
 Tartari, Alban. 2021. Marrëdheniet me publikun, botimi i dytë (Public Relations, second edition). Tirana: Luis 

Print. 
7
 Order of Medics of Albania, https://www.urdhrimjekeve.org.al/images/dokumenta/home/Dr%20Fatmir.pdf 

Visited on November 20, 2022 
8
 Ibid. 

9
 AMA, http://ama.gov.al/oshma-te-nuk-duhet-te-transmetojne-reklama-te-fshehta-dhe-te-mos-abuzojne-me-

permbajtjet-audiovizive-mbi-kujdesin-shendetesor-dhe-marrjen-e-medikamenteve/ Visited on November 30, 
2022 
10

 WHO, Drug promotion what we know, what we have yet to learn - Reviews of materials in the WHO/HAI 
database on drug promotion, by Pauline Norris, Andrew Herxheimer, Joel Lexchin, Peter Mansfield,  
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/65510/retrieve Visited on December 3, 2022 
11

 Ibid. pg.73  
12

 FDA, Basics of Drug Ads, https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/basics-drug-ads Visited 

on November 25, 2022  
13

 Ibid.  
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Television Channels 

1. Report TV 

2. News 24 TV 

3. Abc News TV 

4. Klan TV 

5. Top Channel TV 

Table 1: Monitored TV channels 

 

Quantitative data pertains to the period April 10 - May 10, 2022, a period saturated with a 

very dense pharmaceutical advertising. It is worth mentioning that all media, without 

exception, have the term medicine (bar or barna in Albanian) as their headline in the scope of 

the advertising space. In fact, according to the sources of almost all agencies, the 

pharmaceutical sector is the main advertising feeder of all media. This is because 

pharmaceutical companies are the ones that spend the most on marketing. These companies 

are closely integrated with the media as advertising payers and have the highest influence. 

Below are presented the values in minutes and percentages throughout the monitored period 

through tables and diagrams to give an idea of what place pharmaceutical advertisements 

occupy among all and in what quantity for each of the televisions. Also, the final diagram 

summarizes the total amount of advertising on the five above-mentioned televisions together. 

 

REPORT TV 

Media 
Total number of 

pharmaceutical adverts 

Total figure of 

pharmaceutical adverts- in 

minutes 

Total figure of all 

advertisement – in 

minutes 

Report 

TV 
1270 3010 5420 

 

Table 2: Report TV, time of monitoring April 10 - May 10, 2022 

 
Diagram 1: Report TV, percentage of pharmaceutical adverts compared to the total of 

advertisements 

 

In the television channel Report TV, it is noted that the percentage (55.54%) of 

pharmaceutical advertisements compared to other television advertisements, which is 

relatively high, has exceeded the half of all advertising space. From the monitoring tab, could 

be seen that Report TV is the television which records the highest percentage of 

pharmaceutical advertisements. 

55,54% 

Report TV 
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NEWS 24 

Media 
Total number of 

pharmaceutical adverts 

Total figure of 

pharmaceutical adverts- in 

minutes 

Total figure of all 

advertisement – in 

minutes 

News 

24 
1820 3980 9070 

 

Table 3: News24, time of monitoring April 10 - May 10, 2022 

 
Diagram 2: Percentage of pharmaceutical adverts compared to the total of advertisements 

In the TV channel News24, it is noted that the percentage (43.88%) of pharmaceutical 

advertisements compared to other television advertisements exceeds half. From the 

monitoring tab, it is found that News24 is the television which has the largest number of 

pharmaceutical advertisements, at the same time the highest number of minutes and the 

widest advertising space. 

ABC NEWS 

Media 
Total number of 

pharmaceutical adverts 

Total figure of 

pharmaceutical adverts- in 

minutes 

Total figure of all 

advertisement – in 

minutes 

Abc 

News 
1020 3060 6630 

Table 4: Abc News, time of monitoring April 10 - May 10, 2022 

 
Diagram 3: Abc News, percentage of pharmaceutical adverts compared to the total of 

advertisements  

43,88% 

News24 

46,15% 

Abc News 
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In the ABC News television channel, the percentage (46.15%) of pharmaceutical 

advertisements is observed compared to other television advertisements. From the monitoring 

tab, it is established that pharmaceutical advertisements have "overwhelmed" the advertising 

space. According to the parameters illustrated in the table above, advertisements of this type 

are not only numerous in number, but also have a long duration. 

 

TV KLAN 

Media 
Total number of 

pharmaceutical adverts 

Total figure of 

pharmaceutical adverts- in 

minutes 

Total figure of all 

advertisement – in 

minutes 

Klan 

TV 
443 1241 4060 

 

Table 5: Klan TV, time of monitoring April 10 - May 10, 2022 

 

 
Diagram 4: TV Klan, percentage of pharmaceutical adverts compared to the total of 

advertisements  

 

In the television channel Klan TV, the percentage (30.62%) of pharmaceutical advertisements 

is observed compared to other television advertisements. From the monitoring tab, it is found 

that pharmaceutical advertisements are almost 1/3 of the advertising space. Tv Klan registers 

the smallest number of these advertisements and at the same time the lowest percentage. 

 

TOP CHANNEL  

Media 
Total number of 

pharmaceutical adverts 

Total figure of 

pharmaceutical adverts- in 

minutes 

Total figure of all 

advertisement – in 

minutes 

Top 

Channel 

TV 

452 1254 3412 

 

 

 

 

 

30,58% 

Klan TV 
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Table 6: Top Channel TV, time of monitoring April 10 - May 10, 2022 

 

 
Diagram 5: Top Channel TV, percentage of pharmaceutical adverts compared to the total of 

advertisements  

 

In the Top Channel television channel, the percentage 36.72% of pharmaceutical 

advertisements is observed compared to other television advertisements, that is a great amount 

for a national TV.  

 

COMBINED TABLE 

Media 
Total number of 

pharmaceutical adverts 

Total figure of 

pharmaceutical adverts- in 

minutes 

Total figure of all 

advertisement – in 

minutes 

Report 

TV 
1270 3010 5420 

News 24 1820 3980 9070 

Abc 

News 
1020 3060 6630 

TV Klan 443 1241 4060 

Top 

Channel 
452 1254 3412 

Total 5005 12545 28592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,72% 

Top Channel 
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Table 7: Combined table, time of monitoring April 10 - May 10, 2022 

 
Diagram 6: All TV channels, percentage of pharmaceutical adverts compared to the total of 

advertisements  

 

6. Monitoring analysis 

6.1.How much space do medicine ads take up on television? 

In Albania, drug advertisements constitute a large number of advertisements in all media 

forms. Monitoring for a period of one month on 5 televisions shows that 43.88% of the 

advertising space is reserved for pharmaceutical product advertisements. Such data obtained 

from the monitoring tab above clearly shows that pharmaceutical advertisements are given a 

significant amount of airtime but are also frequent in number. The data presented through 

graphs and diagrams are only quantitative but could offer an image of the media landscape 

served to viewers. They present the success of the marketing strategy of pharmaceutical 

traders and directly evidence the size of the companies they own respectively. So logically, 

they enjoy the largest number of advertisements and therefore the largest budget spent. On an 

average day (as a result of monitoring), about 33 drug advertisements are broadcasted on a 

single television. Such ads can be repetitive, as the same ad is likely to be broadcasted several 

times within the same day. In the News24 TV, the "Oben" advertisement, which lasts a total 

of 3 minutes, can be broadcast a maximum of 14 times a day within one day, according to the 

monitoring carried out. 

From the data, we manage to obtain the total advertising duration on each of the televisions, 

in relation to what is effectively called broadcast time or, in other words, how much time each 

television devotes to advertising time. It was also found that Report TV is the television with 

the highest percentage (55.54%) compared to other televisions, while News24 has the highest 

number of drug advertisements (3980 minutes). It is noted that Klan Tv is the television with 

the lowest percentage (30.62%) of drug advertisements. It was also found that in the news 

media, Report TV, Abc News and News24, drug advertisements are the same and are often 

broadcast during the morning at the same time on all three televisions. The broadcast schedule 

of these advertisements is decided by the pharmaceutical companies in cooperation with the 

media, which propose their offers by determining the price to be paid for the advertising 

space. Companies analyze television broadcasts to choose the right time when the 

advertisement will be broadcasted to deliver their message to the target audience. 

 

43,88% 

All TV channels 
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6.2.How is the selection of pharmaceutical advertisements done from televisions, based on 

which criteria, and what impact do these advertisements have on the financial budget 

of the media itself? 

 

About 6,000 medicine products circulate in Albania, of which 700 trade names are on the list 

that  are allowed to advertise in the media. Among the criteria that are analyzed to determine 

whether a medicine should be part of the list of advertised drugs are: packaging, dosage and 

active ingredient. In the current conditions, companies that are subsidized from outside, i.e. by 

parent companies, are more likely to advertise in the media for certain medications. As for the 

drugs that are advertised for the common cold, flu or other basic viruses, they have the same 

active ingredient, so they are basically the same products, but they have different trade names 

and may have a slight difference depending on the dose. 

From the conducted interviews, it is observed that the media do not have a clear regulation 

and criteria in the selection of pharmaceutical advertisements to be broadcasted but are based 

only on the laws defined by the Albanian Audiovisual Media Authority of Albania - AMA. 

Televisions do not accept advertisements that speak badly about products of other companies. 

Irida Begaj, TV Klan's marketing specialist, says that the media to select advertisements 

follow the laws defined by AMA regarding certain medications and supplements. The AMA 

is the highest authority on which not only the television stations, but also the advertising 

marketers themselves rely. Television advertising is expensive. The prices of one second of 

advertising vary and are different in different televisions, as well as in the same television, 

depending on the schedule and the show being broadcast. The highest price for advertising is 

in primetime. 

From the monitoring, it is noticed that drug advertisements lasting 3 minutes have selected the 

advertising space from 08:00 to 16:00. These ads have a long running time which translates 

into more money invested in media. Large companies have their advertising budget 

determined by the parent company. 

 

ADVERTISEMENT / LENGTH 

30 seconds - 1 minute 1 - 2 minutes 3 minutes 

Tantum Gine Intermed Elaxa (News 24) Collagen-x 

Oledrohot Reina Real Oben 

Rapidol S Edel Superwoman (Klan TV) 
Edel Superwoman (News 

24) 

Golapiol  Red Helix Plus 

Gojisan   

Gaviscon   

Elaxa (Report TV)   

Fortex Prostamax   

Intermed Maxigesic   

 

Tabela 8: Pharmaceutical brands and products promoted in TV 

 

In Albania, medicines’ advertising is allowed only for those pharmaceutical products that are 

given without a prescription, while for others that are distributed with a doctor's prescription, 

advertising is prohibited. The monitoring showed that all drugs that are advertised are given 

without a prescription and have the name of the product and the necessary information related 

to how to use that. A marketing specialist at RedGroup states that they try for the 
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advertisement to be no more than 3 minutes, with concentrated information and accompanied 

by physical images to be as clear as possible. The monitoring shows that four of the broadcast 

ads are 180 seconds long and provide the public with detailed information about the product, 

but during its broadcast it is not easily identifiable as an extended ad. The television does not 

display the inscription 'extended advertisement' on the screen. 

Drug advertising must ensure that the information transmitted is true, scientifically proven 

and in accordance with ethical criteria in order the patient be treated appropriately. However, 

after an observation of the advertisements made on Albanian TV screens for pharmaceutical 

products, it turns out that they never talk about their side effects. At the end of the 

advertisement, it is almost never advised to consult a doctor before consumption, but this is 

not seen as the fault of the media. Besa Bazaiti, News24's Marketing Manager, tells us that 

the television does not assume the authenticity of the quality of the pharmaceutical products 

because, after all, they are drugs that are issued without a prescription. Television mainly 

insists on personal gain, so communication has a commercial nature. It accepts their 

advertisements and places them in the programs or spaces agreed between the parties. 

Consequently, there is a need to improve the legislation on drug advertising. 

Some of the pharmaceutical advertisements are likely to broadcast different advertising spots 

within the same television using public figures but also accustomed to share experiences of 

use. This is because the parent company or the distributor guides it according to the marketing 

strategy. 

One of the main laws of the AMA: The doctor is prohibited from dealing with advertisements 

of any kind, except when they have a scientific and educational purpose. The monitoring 

shows that in one of the Reina Real commercials broadcast on Klan television, contrary to the 

law, the product is advertised by the doctor Pëllumb Pipero, who talks about the positive 

effects of using this product. In other advertisements, the product is introduced by lawyers, 

journalists, analysts and elders who talk about the positive effects they have benefited from 

using these products. 

Despite violations committed in broadcasting drug advertisements, AMA has not taken 

punitive measures against television channels and pharmaceutical companies. Once AMA has 

responded during the pandemic, which spurred hidden advertising for drugs, and the AMA 

drew attention to 25 cases. 

7. Conclusions 

The market of pharmaceutical products in Albania is probably the most problematic market in 

terms of regulation and competition where prices and quality are in opposite directions 

compared to developed countries. Sometimes drug advertisements come across as false. Their 

messages are not appropriate, and the responsibility is not known, such as: in their drafting, 

acceptance and broadcasting to the public, etc. In Albania, drug advertisements constitute a 

large number of advertisements in all media forms. The monitoring and analysis of the results 

show that they are only quantitative but give an image of the media landscape that is served to 

the viewers. 

The broadcast schedule of these advertisements is decided by the pharmaceutical companies 

in cooperation with the media, which propose their offers by determining the price to be paid 

for the advertising space. Companies analyze television broadcasts to choose the right time 

when the advertisement will be broadcast to deliver their message to the target consumers. 

Companies that are subsidized from outside, i.e. by parent companies, are more likely to 

advertise in the media for certain medications. One of the main laws of the AMA: The doctor 

is prohibited from dealing with advertisements of any kind, except when they have a scientific 

and educational purpose. Television does not assume the authenticity of the quality of the 

drugs because first of all they are drugs that are issued without a prescription. Television 

mainly insists on personal gain, so communication has a commercial nature. The media is the 
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link between the marketer and the patient. Many times, the advertisement of this kind, seems 

misleading because they generalize the information related to the effects of that medicine, 

which scientifically may differ from one person to another.  

8. Recommendations  

8.1. Setting up a filter board 

As mentioned above by the Order of the Doctors, but also later as a result of the monitoring 

files and the conducted interviews, could be suggested to set up a pharmaceutical advertising 

filtering board. Through this board based on media ethics, it will be possible (of course in 

cooperation with the AMA to have coherence and legal compliance) a filtering to prevent 

damages and unpleasant events from irregular, inaccurate and contrary to science advertising. 

The benefit of this board would be the engagement of a wide staff of trained doctors, but not 

only. It could include other similar bodies (Order of Pharmacists, Drug Control Agency, 

Ministry of Health and affiliated institutions, Patient Association, Ombudsman, etc.) in order 

to transmit the right messages to the public. Another benefit of the establishment of this board 

would be the unification and further strengthening of structures that, although independent 

from each other, have the common goal of preserving medical ethics and health information 

of the population. 

8.2. Possible side effects 

After an observation of the advertisements made on Albanian screens for pharmaceutical 

products, it turns out that they never talk about their side effects. At the end of the 

advertisement, it is almost never advised to consult a doctor before consumption. 

Pharmaceutical advertisements state that the content of the supplement or drug is 100% 

natural and proven that undesirable side effects for everyone do not exist. They are equal to 

zero. Only the positive effects of using that product are described there. Doctors point out that 

such advertisements tend to be harmful, and sometimes they harm or endanger the health of 

the public, so there is a need for a transparent approach to any possible side effects. 

8.3. Improvement of legislation 

The monitoring tab carried out but also the continuous citation throughout the paper tried to 

shed light on aspects of how the existing legislation on advertising is insufficient and not 

clear. One of the aspects of inadequacy that is worth mentioning is that the Albanian media 

legislation deals with advertising only in terms of audio and audiovisual broadcasts. 

Specifically, it deals with how some of the most important features of advertising legislation 

are related to its quantitative regulation and not so much to the structure of the advertisement, 

how it should basically be drafted, on what basis of ethics and what are the acceptance 

criteria. 

However, in its observations, the AMA has drawn attention to non-compliance with these 

restrictions and exceeding the time allowed for broadcasting. 

8.4. Approval of drugs advertisement by a specialist doctor before broadcasting  

Similar announcements were also evidenced in the recommendation to set up the board, but 

unlike the latter, which would have the task of filtering, specialist doctors would be assigned 

the task of approving drugs before telecasting. The doctor's recommendation, which moreover 

has a complete shaping of that field, would have weight in the selection of drugs put on the 

market and the elimination of harmful ones. Doctors are the ones who know the grass root in 

content but on the other hand they know their effects best. They would be able to classify the 

herb as beneficial, healing, sedative, if a prescription was needed, or harmful. It would be 

appropriate but also feasible, so we recommend that this decision be passed to them as a 

professional responsibility. 

8.5. The need for a study of the field 

Finally, a proper study is recommended which would examine the impact of pharmaceutical 

advertising oriented in three directions: the media, the advertising agency, and the 
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patient/consumer. Firstly, this study would answer the question of whether such a high 

number of pharmaceutical advertisements are really needed to be broadcast on television. 

Secondly, the predetermined role of the media would be understood, on which side it is 

positioned, the actual role of advertising agencies, etc. Thirdly, a broader framework requires 

listening to the patient/consumer. His/her feedback should rank as the most important.  
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ÖZET 

Bu çalışmada temel amaç, örgütsel adalet ile bilgi paylaşma davranışı arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak hizmet sektöründeki çeşitli kurumlarda 

çalışan 136 kişiden anketlere cevap alınmıştır. Ulaşılan örneklem, yöneticilik pozisyonunda 

olmayan özellikle müşterilerle yüz yüze iletişim kurarak görevlerini gerçekleştiren 

çalışanlarından meydana gelmektedir. Verilere, regresyon ve korelasyon analizleri 

uygulanarak çalışmanın amacı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, örgütsel adalet değişkeni; 

etkileşimsel ve prosedürel olarak iki alt boyutlu, bilgi paylaşma davranışı değişkeni ise tek 

boyutlu olarak incelenmiştir. Araştırmanın bulguları hem etkileşimsel adalet hem de 

prosedürel adalet algılamasının bilgi paylaşma davranışı üzerinde pozitif etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca bilgi paylaşma davranışının etkileşimsel adalet 

algılamasından daha fazla pozitif olarak etkilendiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etkileşimsel Adalet, Prosedürel Adalet, Bilgi Paylaşma Davranışı 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to examine the relationship between organizational justice 

and knowledge sharing behavior. Using the convenience sampling method, 136 employees 

working in various organizations in the service sector. The sample reached consists of 

employees who are not in a managerial position, especially those who perform their duties by 

communicating face-to-face with customers. The aim of the study was realized by applying 

regression and correlation analyzes to the data. In the study, organizational justice variable; 

interactional and procedural two sub-dimensions, and the knowledge sharing behavior 

variable was examined as one-dimensional. The findings of the study revealed that both 

interactional justice and procedural justice perceptions have a positive effect on knowledge 

sharing behavior. In addition, it was determined that knowledge sharing behavior is more 

positively affected by interactional justice perception 

Keywords: Interactional Justice, Procedural Justice, Knowledge Sharing Behavior 

 

GİRİŞ 

Bilginin güç olduğuna ilişkin paradigma, yerini günümüzde bilgiyi paylaşmanın güç olduğuna 

ilişkin paradigmaya terk etmiştir (Çetin vd., 2016). Bilginin paylaşılması, bilginin 

yaratılmasına önemli bir temel oluşturarak (Nien-Chi ve Min-Shi, 2011) örgütlerin rekabet 

avantajı elde edebilmesinde yeteneklerini daha da geliştirerek örgütlere pozitif çıktılar 

sağlayabilmektedir (Çetin vd., 2019; Lin, 2007). Ancak önemine rağmen, örgütlerde bilgi 

paylaşımının istenen seviyelere gelemediği ifade edilmektedir (Çetin vd., 2016). Dolayısıyla 
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örgütlerin, çalışanlarının sahip oldukları bilgiyi diğerleri ile paylaşmalarının önündeki 

engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli insan kaynakları yönetimi uygulamaları 

içerisinde olmaları gerekmektedir.  

Bilgi paylaşımı, bilginin, sahibi olan taraftan diğer tarafa aktarılmasıdır. Bilgi paylaşımı, 

çalışanların, sahip olduğu bilgisini, fikrini, önerisini ve uzmanlığını çalışma arkadaşlarıyla 

paylaşmasıdır (Bartol ve Srivastava, 2002). Bilgi paylaşımı, çalışanların görev tanımları 

içerisinde olmamasına karşılık, gönüllü olarak gerçekleştirdikleri bir davranıştır (Töre, 2017; 

Karaslan vd., 2009). Bu bağlamda bilgi paylaşımı, zorunluluğa ya da zorlamaya dayalı 

olmayıp, çalışanın isteğine bağlı rol ötesi bir davranış örneğidir. Dolayısıyla bilgi paylaşımı 

davranışı, çalışanlar açısından örgütlerin birtakım uygulamalar setini yerine getirmesine bağlı 

olarak, karşılıklılık gerektirmektedir. Başka bir deyişle, çalışanlar örgüt yönetimlerinden 

beklentilerinin yerine getirilmesini arzu etmekte ve buna karşılık olarak gönüllü davranışlar 

içerisinde bulunmaya devam etmektedirler. Bu ilişki sosyal değişim teorisine (Blau, 1964) 

dayandırılarak da ileri sürülebilir. Sosyal değişim teorisi, değişim ilişkinde tarafların 

birbirlerinin eylemlerine eylemlerde bulunarak cevap verdiğini söylemektedir. 

Bilgi paylaşım davranışı üzerinde etkili olabilecek pek çok bireysel ve örgütsel faktörler söz 

konusudur. Bireysel olarak, çalışanlar örgütlerindeki sahip oldukları gücün azalacağını, 

yitirileceğini düşündükleri için bilgi paylaşmak istemeyebilirler. Ayrıca bireyler, bilgi 

paylaşmayı zaman ve güç kaybı şeklinde de değerlendirip, bilgi paylaşmaya gönüllü 

olmayabilirler (Töre, 2017). Yapılan çeşitli araştırmalarda beş faktör kişilik özelliklerinin 

(sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk), güven duygusunun, özgeciliğin, kendi kendine 

liderliğin, yaratıcı özyeterliliğin (Aktaran, Töre, 2017), içsel ve dışsal motivasyonun (Çetin 

vd., 2019), mesleki bağlılık ve mesleki öz-yeterlik algısının (Çetin vd., 2016) bilgi paylaşma 

davranışı üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca örgütsel bağlılığın da pozitif etkide 

bulunduğu ortaya konulmuştur (İmamoğlu vd., 2019; Chiang vd., 2011).  

Çalışanların örgütsel adalet algılamaları da bilgi paylaşma üzerinde etkili olabilecek 

faktörlerden birisidir. Örgütsel adalet, çalışanların örgütündeki uygulama, politika ve 

kararların adil olup olmamasına ilişkin sahip oldukları algılamalarıdır (Folger ve Konovsky, 

1989; Greenberg, 1990). Örgütsel adalet, örgütteki uygulamaların adil olup olmamasından 

ziyade çalışanların bu uygulamaları adil olarak algılayıp algılamadıklarıdır (Taşkıran, 2011). 

Söz konusu algılama düzeyinin yüksekliğine ya da düşüklüğüne bağlı olarak çalışanlar çeşitli 

tutum ve davranışlar içerisinde bulunabilmektedir (Lambert, 2003). Örgütlerde adalet 

algılaması içerisinde olan çalışanların iş birliği içerisinde çalışma eğiliminde oldukları ifade 

edilmektedir (İmamoğlu vd., 2019). Bu bağlamda, örgütteki adalet algılaması çalışanların 

bilgi paylaşma davranışı üzerinde etkili olabilecektir. Adil olmayan uygulama, politika ve 

kararların varlığı halinde çalışanlar örgüte dair adaletsizlik algılaması içerisine girerek bilgi 

paylaşma davranışını ya geri çekecek ya da önemli düzeyde azaltabilecektir. Böylece çalışan, 

sosyal değişim teorisi bağlamında karşılıkta bulunmuş olacaktır. Bununla birlikte, Akram ve 

meslektaşlarının (2017), İmamoğlu ve meslektaşlarının (2019), Akram ve meslektaşlarının 

(2020) çalışmalarında da örgütsel adaletin bilgi paylaşmayı artırdığı ortaya konulmuştur. 

Nien-Chi ve Min-Shi’nin (2011) çalışmasında, İK uygulamalarının, teşvik ödeme planlarının, 

performans değerlendirme sistemlerinin ve yüz yüze iletişimin, algılanan öz-yeterlilik ve bilgi 

paylaşma isteği aracılığıyla Ar-Ge profesyonelleri arasında bilgi paylaşımını güçlendirdiği 

tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı da örgütsel adalet ile bilgi paylaşma davranışı 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Böyle bir çalışma yapılarak ilgili yazındaki çalışmaların 

çeşitliliği artmış olacaktır. Amacın gerçekleştirilmesinde gerekli olan veriler hizmet 

sektöründeki çeşitli kurumlarda çalışan müşteri temsilcilerinden nicel yöntemlerden biri olan 

anket yoluyla toplanmıştır.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZ GELİŞTİRME 

Örgütsel Adalet 
Örgütsel adalet ile ilgili çalışmaların temeli, Adams’ın Eşitlik Teorisine dayanmaktadır. Bu 

teoriye göre çalışanlar, işletmeye katkılarını ve kazançlarını karşılaştırırlar; ayrıca 

kazançlarını diğer çalışanlar ile karşılaştırırlar. Bu karşılaştırmalar sonucu, iş yaşamlarında bir 

davranış geliştirirler (Davarcı, 2021). Adams, çalışanların sosyal karşılaştırma ile ücret, terfi 

ve prim şeklinde çalışan yararına uygulamaların adaletli olarak dağıtımını inceleyerek ilgili 

kuramı oluşturmuştur. Bu bağlamda yöneticilerin adil olduğunu düşünen çalışanlarda 

verimlilik, performans ve motivasyon artarken, tersi durumda çalışanlarda negatif etkiler söz 

konusu olmaktadır (Engin, 2022).  

Örgütsel adaletin alt boyutlarından olan etkileşimsel adalet; bir prosedürün yürütülmesi 

sırasında karşılaşılan kişilerarası muamelenin kalitesine dayalı olarak çalışanların adalet 

yargılarını ifade etmektedir. Kişilerarası etkileşimi kolaylaştırmak ve etkileşimsel adalet 

algısını desteklemek için dört faktör önemli görülmektedir. Bu faktörler; kararın gerekçesi, 

iletişimde doğruluk, çalışanlara saygılı davranmak ve önyargılı ifadelerden kaçınmak olarak 

ifade edilebilir. Bazı araştırmacılar ise, bu dört boyutu kişilerarası duyarlılık ve sosyal 

hesaplar olarak iki boyuta indirgemiştir. Kişilerarası duyarlılık, çalışanların amirden aldıkları 

kişilerarası muamelenin sosyal duyarlılığına odaklanır ve amir çalışanlara saygılı, kibar 

davranırsa kişilerarası duyarlılık gözlenir. Sosyal hesaplar ise, çalışanların amirin eylemlerine, 

karar verme gerekçesine odaklanmasıdır (Qiu vd., 2009). Bu adalet türü, işletmelerde liderin 

veya çalışanların kişilerarası ilişkilerdeki hareketi, tutumu ve iletişiminin algılamaya etkisini 

kapsamaktadır. Bu noktada adalet algılamasını güçlendiren şey, değerler olabilir. Etkileşimsel 

adaleti güçlendiren sosyo-psikolojik değerler; "sosyal açıdan duyarlılık, saygılı olmak, 

empati, dengeli iletişim, bilgi paylaşımıdır (Aktaran, Demirel ve Seçkin, 2011). Etkileşimsel 

adaletin temel unsurları ise; açık sözlülük, saygılı ve adil olmak, gerekçe sunmaktır (Engin, 

2022). Bu noktada eylemlerin nedenlerini dürüstçe açıklamak ve saygılı olmak etkileşimsel 

adaletin inşasını sağlamaktadır. 

Örgütsel adaletin bir diğer alt boyutu olan prosedürel (işlemsel) adalet, çalışanların karar 

vermede kullanılan prosedürlere ilişkin adalet yargılarına odaklanır. Prosedürel adalet algısı, 

resmi prosedürlerin adalet yargılarını vurgularken; etkileşimsel adalet algısı, bir prosedürün 

yürütülmesi sırasında gayri resmi kişiler arası muamelenin kalitesiyle ilgili çalışanların adalet 

yargılarına odaklanmaktadır (Qiu vd., 2009).  

Örgütsel adaletin bir diğer alt boyutu olan dağıtımsal adalet ise işletmede; görevlerin, 

fırsatların, ceza ve ödülün, rollerin, statülerin, terfilerin, ücretlerin adil olduğuna dair 

çalışanların inançlarıdır (Colquitt, 2001). Bu çalışmada etkileşimsel ve prosedürel adalet 

boyutları ele alınmıştır. 

Bilgi Paylaşma Davranışı 
Bilgi paylaşımı, bilginin anlaşılması, benimsenmesi ve kullanılmasını sağlamaktır. 

Dolayısıyla bu davranış, karşılıklılık durumunu içeren ve yardımlaşmayı gerektiren 

tutumlardan oluşur (Şentürk ve Carman, 2019). Bilgi paylaşımı, bilgi bağışlayan ve bilgi 

toplayan taraflar arasındaki ilişkinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine yardımcı olur ve bu 

süreç bilgi paylaşımında iki tarafı içerir. Bununla birlikte, araştırma çalışmalarının çoğu, bilgi 

toplamayı göz ardı ederken, bilgi aktarımını bilgi paylaşımının tek bir özelliği olarak 

değerlendirmiştir (Aktaran, Akram vd., 2017). Ancak bilgi paylaşım süreçlerinin, tek yönlü 

değil de iki yönlü bir bilgi alışverişi ve paylaşımını içermesi etkinliği arttırır ve bilgi 

paylaşıldıkça, transfer edildikçe değeri artan bir kaynak olup, bu etki karşılıklı olduğundan 

transfer işlemi her iki tarafın da bilgisinin artmasını sağlamaktadır (Aktaran, Öztürk, 2005).  
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Örgütsel Adalet ile Bilgi Paylaşma Davranışı Arasındaki İlişki 
Akram ve meslektaşları (2017), Çin telekomünikasyon sektöründe yaptıkları çalışma 

sonucunda; çalışanların örgütsel adaletin alt boyutları ile ilgili olumlu algıları olduğunda 

bilgilerini meslektaşlarıyla paylaşmaya içsel olarak teşvik edildiklerini göstermiştir.   

Demirel ve Seçkin (2011), ilaç sektöründe 138 çalışan ile yaptıkları çalışma sonucunda; 

örgütsel adalet ile bilgi paylaşımı arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. Çalışmada örgütsel 

adalet; işlemsel adalet, dağıtımsal adalet ve etkileşimsel adalet olarak üç temel boyutta ele 

alınmıştır. Çalışma sonucunda; üç alt boyut da bilgi paylaşımını etkilemiştir ancak en fazla 

etkiyi, etkileşimsel adalet göstermiştir. Bilgi paylaşımı ile etkileşimsel adalet arasında orta 

düzeyde pozitif bir tespit edilmiş olup; etkileşimsel adaletin, bireyler arası gelişmiş iletişime 

bağlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Şentürk ve Carman (2019), hiyerarşi kültüründe prosedürel adaletin bilgi paylaşma tutumu 

üzerinde pozitif yönde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Buna göre; prosedürel adalet 

sayesinde işletme çalışanlarının örgütsel kararlarda söz yetkileri, bilgi paylaşımı niyetinde 

olmalarını sağlamaktadır.  

Davarcı (2021) kişilerarası adalet ve bilgisel adaletin bilgi paylaşma davranışı üzerinde pozitif 

yönde etkili olduğunu tespit etmiştir. Uludağ ve meslektaşları çalışmalarında (2019) 

prosedürel ve etkileşimsel adalet algısının bilgi paylaşımını pozitif etkilediğini tespit 

etmişlerdir. Lin ve Chin’in çalışmasında (2021), prosedürel adaletin bilgi paylaşma davranışı 

üzerinde anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Ancak etkileşimsel adaletin bilgi paylaşma 

davranışı üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Bu bağlamda etkileşimsel adalet düzeyi ne 

kadar yüksek olursa, o kadar çok bilgi paylaşımı eylemi ortaya çıkmaktadır. Bilgi paylaşımı, 

kibar ve saygılı davranışın ayrıca aidiyet duygusunun göstergesi olarak ifade edilmiştir. İlgili 

yazındaki çalışmalara ve sosyal değişim teorisine (Blau, 1964) dayanarak aşağıdaki temel 

hipotez ve alt hipotezler ileri sürülmüştür: 

H1: Örgütsel adalet bilgi paylaşma davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

H1a: Etkileşimsel adalet bilgi paylaşma davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye 

sahiptir. 

H1b: Prosedürel adalet bilgi paylaşma davranışı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Etkileşimsel ve prosedürel adalet algılamasının çalışanların bilgi paylaşma davranışı 

üzerindeki etkisine dair geliştirilen hipotezleri gösteren araştırma modeli Şekil 1’dedir: 

 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNTEM 

Örnekleme Süreci ve Demografik Sonuçlar  
Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak hizmet sektöründeki çeşitli kurumlarda çalışan 136 

çalışandan anketlere eksiksiz geri dönüş alınmıştır. Anketi dolduranların kesinlikle 

müşterilere satış yapan, onlarlar yüz yüze iletişim kuran çalışanlar olması gerektiğine dikkat 

edilmiştir. Anketi dolduranların %51,10’u (70 kişi) kadın, %67,20’si (92 kişi) evli olup, 

%78,10’u (107 kişi) lise mezunu, yaş ortalaması 32,21 (ss: 5,44), çalışma süresi ortalaması 

Bilgi Paylaşma 

Davranışı 

Prosedürel Adalet 
 

Etkileşimsel Adalet 

 

H1b 

H1a 
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6,57 yıl olup (ss: 4,16) sadece müşteri temsilcilerinden oluşmuştur. Verilere, regresyon ve 

korelasyon analizleri uygulanarak hipotezler test edilmiştir.  

Ölçekler 
Ankette çeşitli demografik soruların ardından aşağıdaki bilgileri verilen ölçeklerin soruları 

sorulmuştur. Soruların cevaplanmasında, 5'li likert ölçeği kullanılmıştır (kesinlikle 

katılmıyorum: 1; kesinlikle katılıyorum: 5). 

Çalışanların etkileşimsel ve prosedürel adalet algılamalarının ölçülmesi Niehoff ve 

Moorman’ın (1993) yazına kazandırdığı ve Yıldırım’ın (2002) Türkçe’ye uyarlamasını yaptığı 

20 sorulu ölçeğin 15 sorusu ile gerçekleştirilmiştir. 9 sorusu etkileşimsel adalet, 6 sorusu ise 

prosedürel adalete aittir. Ölçek sorularından birisi, “Yöneticiler, alınan kararları çalışanlara 

açıklar ve istendiğinde ek bilgiler de verirler” şeklindedir. 

Çalışanların bilgi paylaşım davranışlarının ölçümünde Chennamaneni ve meslektaşlarının 

(2012) yazına kazandırdığı ve Töre’nin (2017) Türkçe’ye uyarlamasını yaptığı 4 sorulu 

ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek sorularından birisi, “Eğitim ve öğretimle edindiğim 

uzmanlığımı, çalışma arkadaşlarımla paylaşırım” şeklindedir. 

BULGULAR 

Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Bulguları  

Keşfedici faktör analizi yapılarak ölçeklerin geçerlilikleri; Cronbach Alpha değerleri 

hesaplanarak ise güvenirlilikleri ortaya konulmuştur. KMO değerlerine de bakılarak verilerin 

analize yeterli olup olmadığına karar verilmektedir. Örgütsel adalet için KMO değeri; 0,873 

(Bartlett sınama testi, yaklaşık ki-kare değeri: 1594,699; serbestlik derecesi: 91; anlamlılık 

düzeyi: 0,000), bilgi paylaşma davranışı ölçeği için KMO değeri; 0,777 (Bartlett sınama testi, 

yaklaşık ki-kare değeri: 341,753; serbestlik derecesi: 6; anlamlılık düzeyi: 0,000) 

hesaplanmıştır. Hesaplanan KMO değerleri eşik olan 0,50’i (Field, 2000) geçtiği için faktör 

analizi yapılmıştır. Etkileşimsel adalet boyutunun bir adet sorusu farklı bir boyut altında yer 

aldığı için analize katılmamıştır. Örgütsel adalet ölçeğinin özdeğeri birden büyük iki adet 

boyutu yazınla tutarlı olarak ortaya çıkmıştır. Etkileşimsel adaletin (özdeğeri: 7,43; faktör 

yükleri ise, 0,665 ile 0,888 arasında) sekiz sorusu toplam varyansın %39,92’sini, prosedürel 

adaletin (özdeğeri: 2,22; faktör yükleri ise, 0,754 ile 0,834 arasında) altı sorusu toplam 

varyansın %29,09’unu ve bilgi paylaşma davranışı ölçeğinin (özdeğeri: 2,99; faktör yükleri 

ise, 0,785 ile 0,945 arasında) dört sorusu toplam varyansın %74,92’si açıklamıştır. Cronbach 

Alpha güvenirlik değerleri ise, etkileşimsel adaletin 0,941; prosedürel adaletin 0,892 ve bilgi 

paylaşma davranışının ise 0,884’tür. Hesaplan tüm Cronbach Alpha değerleri 0,70 ve üstü 

olarak ortaya çıkmış olup, ölçekler güvenilirdir (Kalaycı, 2008).  

Basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerleri hesaplanarak verilerin normallik testi 

yapılmıştır. İlgili yazın söz konusu değerlerin -2,00 ile +2,00 arasında olması halinde 

normallik varsayımımın karşılanacağını ifade eder (George & Mallery, 2010). Bu bakımdan 

verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir.  

Hipotez Testleri  
Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre (Tablo 1); etkileşimsel adalet ile bilgi paylaşma 

davranışı (r=0,589, p<0,01), prosedürel adalet ile bilgi paylaşma davranışı (r=0,434, p<0,01) 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.  

 
Tablo 1. Korelasyon, Ortalama, Standart Sapma Değerleri 

Değişkenler Ort. Ss. 1 2 3 

(1) Etkileşimsel Adalet 4,16 0,78 -   

(2) Prosedürel Adalet 3,71 0,78 0,524
**

 -  

(3) Bilgi Paylaşma Davranışı 4,14 076 0,589
**

 0,434
**

 - 

                      N=136, *p < .05, **p < .01 
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Regresyon analizinden önce çoklu doğrusal bağlantı sorununun mevcut olup olmadığına 

bakılmış ve VIF değerleri 10’dan küçük ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sorunun olmadığı 

söylenebilir. Bununla birlikte verilerin arasında otokorelasyonun mevcut var olup 

olmadığında ise Durbin-Watson katsayına bakılmakta ve hesaplanan katsayıların da 1,50- 

2,50 arasında (Uslu ve Aktaş, 2017: 149) olması istenmektedir. Burada da bir sorun 

görülmemiştir.  

 
Tablo 2. Etkileşimsel Adaletin Bilgi Paylaşma Davranışına Etkisi 

Model 

 

β 

 

t p 

% 95 Güven 

Aralıkları 

Alt              Üst 

 Sınır             Sınır 

VIF 

Etkileşimsel Adalet 0,589 8,442 0,000 0,439 0,707 1,000 

Model F İstatistiği (p-değeri)                            71,271 (0,000)    

R-Kare 0,347    

Düzeltilmiş R-Kare 0,342    

Bağımlı Değişken: Bilgi Paylaşma Davranışı     

Durbin-Watson=1,912 

 

Tablo 2’deki modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (R2= 0,347; F=71,271; 

p=0,000). Etkileşimsel adaletin bilgi paylaşma davranışına etkisi pozitif ve anlamlı olarak 

ortaya çıkmıştır (β= 0,589; t= 8,442; p=0,000). H1a hipotezi desteklenmiştir.  

 
Tablo 3. Prosedürel Adaletin Bilgi Paylaşma Davranışına Etkisi 

Model 

 

β 

 

t p 

% 95 Güven 

Aralıkları 

Alt              Üst 

 Sınır             Sınır 

VIF 

Etkileşimsel Adalet 0,434 5,581 0,000 0,272 0,571 1,000 

Model F İstatistiği (p-değeri)                              31,147 (0,000)    

R-Kare 0,189    

Düzeltilmiş R-Kare 0,183    

Bağımlı Değişken: Bilgi Paylaşma Davranışı     

Durbin-Watson=2,003 

 

Tablo 3’teki modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (R2= 0,189; F=31,147; 

p=0,000). Prosedürel adaletin bilgi paylaşma davranışına etkisi pozitif ve anlamlı olarak 

ortaya çıkmıştır (β= 0,434; t= 5,581; p=0,000). H1b hipotezi desteklenmiştir. Her iki alt 

hipotez desteklendiği için H1 hipotezi de desteklenmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel adalet ile bilgi paylaşma davranışı arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Çalışmanın nicel verileri, hizmet sektörünün çeşitli kurumlarında çalışan 

müşteri temsilcilerinden anket yoluyla toplanıp, çeşitli istatistiksel testlerle analiz edilmiştir. 

İleri sürülen hipotezlere regresyon analizleri uygulanarak, çalışmanın amacı 

gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen tek temel hipotez olan H1 ve alt hipotezler H1a ve H1b 

desteklenmiştir. 

Örgütsel adaletin etkileşimsel ve prosedürel adalet boyutlarının bilgi paylaşma davranışı 

üzerine etkisi pozitif ve anlamlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, sosyal değişim teorisi 

bağlamında da ileri sürülen düşünceleri desteklemektedir. Ayrıca bu sonuç, Akram ve  
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meslektaşlarının (2017), İmamoğlu ve meslektaşlarının (2019), Akram ve meslektaşlarının 

(2020) çalışmalarında örgütsel adaletin bilgi paylaşmayı artırdığına dair ortaya konulan 

sonuçlarla tutarlıdır. Çalışanlar örgüt yönetimlerinin örgütsel uygulama, politika ve kararlara 

ilişkin adalet algılaması içerisinde olduklarında, buna karşılık olarak bilgi paylaşma davranışı 

içerisine girmektedirler. Bu bağlamda uygulamada yöneticiler için önemli bir sonuç ortaya 

çıkmıştır. Örgütsel adalet algılamasının pozitif olarak ortaya çıkması çalışanları örgüt lehine 

gönüllü davranışlardan biri olan bilgi paylaşma davranışı göstermesine sevk edecektir. 

Bu çalışmanın ulaştığı sonuçlar, nicel verilerin elde edildiği kurumlar özelinde geçerlidir. 

Dolayısıyla tüm hizmet sektörüne ve kurumlarına genellenemez. Verilerin, belli bir kısa tarih 

aralığında toplanması çalışmanın diğer bir kısıtı olarak değerlendirilebilir. Gelecekte 

yapılacak çalışmalarda psikolojik sözleşmelerin, psikolojik sözleşme ihlalinin bilgi paylaşma 

ve yenilikçilik davranışına etkisi incelenebilir. 
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ÖZET 

Özellikle I. Dünya Savaşı zamanlarındaki saldırılarda düşmanları zehirlemek ya da korku 

salmak, bireyler üzerinde bu şekilde avantaj elde etmek için zehirli maddeler kullanılmıştır. 

Yirminci yüzyılda yaklaşık 70 farklı kimyasal stoklanmış olduğu bilinmektedir. Farklı taktik 

veya stratejik nedenlerle seçilen zehirli bileşiklere yönelik araştırmalar, soğuk savaş sırasında 

zirveye ulaştığı bilinmektedir. Bir kimyasal maddenin olası bir kimyasal savaş ajanı olarak 

kabul edilmesini o maddenin fiziksel ve biyolojik özelliklerine bağlıdır.  Kimyasal savaş 

ajanları olarak kullanılan maddeler normalde sıvı veya katıdır. Ancak bu formlara ek olarak 

son zamanlarda gaz formu çok daha büyük etkilere sebep olmuştur. Gaz formları bilindiği 

üzere uçucudur ve bu nedenle yayılma sonrası gaz konsantrasyonu gibi yüksek toksisite ve 

buhar basınçları nedeniyle çok hızlı bir şekilde zehirli hale gelebilir. Bir diğer bulaş yöntemi 

olarak karşımıza çıkan parametre aerosollerdir. Aerosoller, küçük sıvı veya katı parçacıklar 

gibi küçük parçacıklardan oluşur. Hem katı maddeler hem de sıvılar, havaya püskürtülen 

küçük parçacıklar veya damlacıklar gaz gibi davranan solunum yolu vücuda nüfuz edebilerek 

havaya dağılmaktadırlar. Kimyasal vücut ajanlarının vücuda giriş yolları; ajanın tespit 

edilebilmesi ve antidot uygulanması gibi önemli hususlar için iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Kimyasal savaş ajanlarının insan vücuduna en önemli giriş noktaları gözler, burun, ağız ve 

deridir. Biyolojik, radyolojik ve nükleer savaş ajanlarının miktarına ve alım mekanizmasına 

göre farklılık gösterirler.  Bu farklılıklara bakılarak sinir gazları, kan zehirleyici gazlar, yakıcı 

gazlar ve boğucu gazlar içerisinde yer alan maddelerim antidotlarının özellikle hızlı tespit 

sonrasında hemen yapılması sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Gazlar, Konsantrasyon, Zehirli Etki, Antidot 

 

 

CHARACTERİSTİCS OF CHEMİCAL AGENTS WİTH LETHAL PROPERTİES 

Ali SERT 

 

 

ABSTRACT 

Especially in attacks during the First World War, poisonous substances were used to poison 

the enemies or to instill fear and to gain an advantage over individuals in this way. It is known 

that about 70 different chemicals were stockpiled in the twentieth century. It is known that 

research on toxic compounds chosen for different tactical or strategic reasons reached its peak 

during the cold war. The acceptance of a chemical as a possible chemical warfare agent 

depends on the physical and biological properties of that substance. Substances used as 
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chemical warfare agents are normally liquid or solid. However, in addition to these forms, 

recently the gas form has caused much greater effects. Gaseous forms are known to be 

volatile and therefore can become toxic very quickly due to high toxicity and vapor pressures, 

such as gas concentration after diffusion. Another parameter of transmission is aerosols. 

Aerosols consist of small particles such as small liquid or solid particles. Both solids and 

liquids, small particles or droplets sprayed into the air, are dispersed into the air by 

penetrating the body through the respiratory tract, which acts like a gas. Entry routes of 

chemical body agents into the body; It should be well known for important issues such as 

detecting the agent and applying the antidote. The most important entry points of chemical 

warfare agents into the human body are the eyes, nose, mouth and skin. They differ in the 

amount and uptake mechanism of biological, radiological and nuclear warfare agents. 

Considering these differences, it should be ensured that antidotes for substances included in 

nerve gases, blood poisoning gases, caustic gases and suffocating gases are made 

immediately, especially after rapid detection. 

Keywords: Chemical Gases, Concentration, Toxic Effect, Antidote 

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihimizde savaş sırasında silah olarak kullanılan veya önerilen kimyasal ve 

biyolojik maddelerin uygulanmasına ilişkin çok sayıda örnek bulunmaktadır. Yirminci 

yüzyılda, savaş alanı taktiklerinde yeni bir çağın yükselişine ve kimyasalların savaş ajanları 

olarak kullanılması için ayrıntılı bilimsel bilginin özellikle fizik ve kimyanın kötüye 

kullanılmasını hepimiz bilmekteyiz. Buna verilebilecek en kötü örnek ise 1945'te Nagazaki ve 

Hiroşima'ya karşı nükleer bombaların kullanılmasıdır. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve 

nükleer savaş ajanlarını (KBRN ajanları) yasaklamak için birçok girişimde bulunulmasına 

rağmen hala bazı ülkeler bu potansiyelleri bulundurmaktadır. Bu nedenle, KBRN terörizminin 

ortaya çıkışının yirmi birinci yüzyılda önemli bir tehdit olması muhtemeldir. Ancak, mevcut 

ve gelecekteki tehditlere karşı önlem almak istiyorsak tarihimizi iyi anlamamız gerekir. 

Yirminci yüzyıl boyunca dünyada terörizm bilinmemesine rağmen, 1980'lere kadar pek 

yaygın değildi. Daha sonra yüksek bir profil kazanmaya başladı. Terörist gruplar; 1994'te 

Japonya'nın Matsumoto kentinde sinir gazları (sarin) saldılar ve 1995'te kalabalık bir Tokyo 

metrosunda sarin kullandılar. Bu teröristler tarafından kimyasal savaş ajanlarının (CWA) 

kullanılmasının sivil nüfus için nasıl önemli bir tehdit olabileceğinin bir örneğidir.  

 
Kimyasal Savaş Ajanlarının Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi 

Kullanılan/Maruz Kalınan 

Ajan 

Tarih Ölüm Sayısı Savaş Tarafları/Kaza 

Yeri 

Kükürt ve Zift Karışımından 

Elde Edilen Ateş 

M.Ö 431-404 - Spartalılar 

Zehirli Yılan Dolu Toprak 

Kaplar 

M.Ö 192-188 - Seleukos Krallığı İle 

Roma Cumhuriyeti 

Mandrake (Adamotu) Bitkisi M.Ö 200 - Kartacalılar 

Arsenik Dumanı Ms 960–1279 - Çin Sung Hanedanlığı 

Arsenik İçeren Duman 1452–1519 - Leonardo Da Vinci 

Kuduz Köpeklerin Tükürükleri 1650 - Polonyalı Bir General 

Çiçek Hastalarının Battaniyeleri 1763  İngilizler-Amerikan 

Yerlileri 

Duman Kullanılarak Boğma 1845 - Fransız Albay Pelissier 
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150 Tondan Fazla Klor Gazı Nisan 1915 5000 Alman Askerleri(Ypres) 

Fosgen veya Fosgen-Klor Aralık 1915  Alman 

Kuvvetleri 

Hidrojen Siyanür Temmuz 1916  Fransız Ordusu, 

Birleşik Krallık Ve 

Rusya 

Hardal Gazı (Sülfür Mustard) Haziran 1917 >90.000 Almanlar 

Lewisit 1917  Japonya, Rusya, 

İngiltere Ve Amerika 

Birleşik Devletleri 

Arsenik Maddeleri Etil ve 

Metildikloroarsin 

Mart 1918  Almanlar 

Göz Yaşartıcı Gaz ve 

Sülfür Mustard 

1935–1936 - Etiyopya(İtalyan 

İstilası) 

Tabun 1936-1939 25.000 Auschwitz 

Göz Yaşartıcı Gaz, Fosgen, 

Sülfür Mustard ve Lewisi 

1937–1945 - Çin'deki Japon İstilası 

Siyanür Türevi 1940–1945 - Naziler 

Uranyum235 Tipi Atom 

Bombası 

6 Ağustos 1945 60.000-70.000 ABD-Hiroşima 

Plütonyum-239 Tipi Atom 

Bombası 

9 Ağustos 1945 34.000 ABD-Nagasaki 

Sülfür 

Mustard 

1963–1967 - Yemen'de Mısır 

Müdahalesi 

Şemsiyeden Fırlatılan (Zehirli 

Bilye) 

7 Eylül 1978 1 Londra 

Sülfür Mustard ve Sinir 

Ajanları 

1984 5.000 Irak-İran 

40 Ton Metil İzosiyanat 1984 18.000 Hindistan Bhopal 

Sarin 

VX 

1995 12 Aum Shinrikyo Tarikatı 

Fentanil 

İçerikli Bir Gaz 

23 Ekim 2002 129 Rus Yetkililer 

Sarin Sülfür mustard Klor 2013 –2015 50’den fazla 

çocuk 

Suriye 

 

KBRN ajanlarına karşı korunma tedbirleri açısından en önemli parametre ajanın vücuda giriş 

yollarıdır. Koruyucu malzemenin teknik gelişimi, maruz kalma sırasında yapılacak faaliyetler 

ve dekontaminasyon intoksikasyonun boyutunu etkilemektedir. Kimyasal savaş ajanlarının 

insan vücuduna en önemli giriş noktaları gözler, burun, ağız ve deridir. Biyolojik, radyolojik 

ve nükleer savaş ajanlarının alım miktarı ve mekanizmasına göre farklılık gösterirler. Göz ve 

ağız yoluyla giriş, gaz ve aerosol maddeler için tercih edilir. Aerosollerin ve gazların 

burundan girişi soluma yolu iledir. Cilt, kimyasal ajanların belirtilen tüm toplu hallerinden 

etkilenebilir. Tercihen, S-Lost gibi düşük buhar basıncına sahip koyulaştırılmış, yerleşik 

kimyasal maddeler gibi zayıf uçucu kimyasallar cilt yoluyla insanlara etki eder.  KBRN 

ajanlarının yanı sıra endüstride kullanılan ve bazen sağlık üzerinde zararlı etkiler de gösteren 

çok daha fazla sayıda kimyasal bulunmaktadır. Toksik endüstriyel kimyasallar olarak 

özetlenirler. Genel olarak insan sağlığı üzerinde genellikle kimyasal savaş ajanlarından "daha 

düşük etkiye" sahiptir. Nadiren, fosgen (COCl2), klor (Cl2), hidrojen siyanür (HCN) ve 

diğerleri gibi Toksik endüstriyel kimyasal maddeleri aynı anda kimyasal savaş ajanları olarak 

kullanılır. Aynı senaryolarda Toksik endüstriyel kimyasallarında tehlikeli olduğunu 
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düşünürsek, burada kimyasal savaş ajanlarına odaklanmak zorundayız. Bu bileşikler 

arasındaki iki temel fark, kimyasal savaş ajanlarının olası ölümcül ve ölümcül olmayan 

etkilerdir. "Vezikanlar" ile doğrudan temas, cilt yüzeyinde kabarcıklara yol açar. "Kan 

ajanları", kanın hücrelere oksijen (O2) ve hücrelerden karbondioksit (CO2) taşıma yeteneğine 

doğrudan saldırır. Gözyaşlarına ve sonunda körlüğe kadar gözleri tahriş eden maddelere “göz 

yaşartıcı” denir. Kusmaya neden olan maddelere "sternutator" adı verilir ve sonuç olarak 

bağırsak yolunu etkiler. "Sinir ajanları" [örneğin, tabun (GA), sarin (GB), soman (GD), 

siklosarin (GF) ve VX] tarafından sinir sistemi üzerinde öldürücü bir etki gerçekleştirilir. 

İnsanlarda etki için gerekli konsantrasyona göre en etkili maddelerdir. "Öldürücü olmayan" 

bileşikler, bir askerin savaşma yeteneğini olumsuz yönde etkileyen psikojenik etkiler 

sergileyebilir. "Ölümcül" maddelerin bile yeterli düşük konsantrasyonları, hasta hayatta 

kalabilse de büyük fizyolojik hasara neden olur. 

 

Kimyasal Savaş Ajanlarının Yaygın Belirti ve Bulguları 

 
 

Ölümcül maddeler ve etkisiz hale getiren (öldürücü olmayan) maddeler olmak üzere iki ana 

grup tanımlanmıştır. Bu tür bir sınıflandırma, maruziyet sonrası analiz ve ilaç tedavisi için 

geçerlidir. Tıbbi önlemler için tıbbi teşhislerin ve çeşitli kimyasal savaş ajanlarının ilaç 

tedavisinin kapsamlı bir açıklaması gereklidir. Genel olarak kimyasal maddelerin zararlı 

etkileri, bileşiğin toksisitesi ile karakterize edilir.  

 

 ICt50, uygulanan kişilerin %50'sini etkileyen bir kimyasal maddenin, madde 

buharının veya aerosolün etkisiz hale getiren medyan dozunu (ct ürünü) verir. 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 520



 LCt50, temas edilen kişilerin %50'sinin öldüğü kimyasal savaş ajanının (ajan buharı 

veya aerosol olarak) medyan öldürücü dozunu temsil eder. 

 

 LD50, kimyasal savaş ajanlarının öldürücü dozunun medyanıdır. 

 

 MCt50, miyoz için medyan doz anlamına gelir. 

 

 ID50, etkilenen popülasyonun %50'si için etkisiz hale getiren dozun medyanıdır 

 

Kimyasal Savaş Ajanlarının NATO Kodları 

 
 

 

İdeal bir kimyasal savaş ajanının sahip olması gereken özellikler: 

 

 Toksisitesi yüksek, renksiz, kokusuz ve havadan ağır olmalıdır. 

 Su, hava ve diğer dış faktörlere karşı dayanıklı olmalıdır. 

 Koruyucu maskeler tarafından kolaylıkla tutulmalıdır. 

 Üretimi ve depolanması kolay ve ucuz olmalıdır. 

  

Sonuç: KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ajanlarının insan hayatında 

oluşturduğu tehdit ve tehlikeler tarih boyunca var olmuş ve varlığını özellikle Dünya 

Savaşlarında göstermiştir. Özellikle kimyasal ajanların kullanılmasındaki amaç ucuza 

üretilmeleri, insan yaşamına etkilerinin çok fazla olması ve ajanı tanımlamada sürenin uzun 

olması gibi faktörler gelmektedir. Bu araştırmayı genel olarak değerlendirecek olursak; 

kimyasal ajanlara yönelik test kitlerinin sayısı arttırılmalı ve zaman bakımından ise hızlı sonuç 

veren yöntemler geliştirilmelidir. Bütüncül bir yaklaşım gerektiren yeni tehdit ortamında bütün 

kurumlar ortak bir paydada buluşabilmeli, alınacak kararlarda işi yürüteceklerin öncelikli 
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görüşleri alınmalıdır. Multidisipliner olarak kurumlar ortak çalışmalar yapmalı ve belirli 

aralıklara tatbikatlar yapılmalı var ise eksiklikler hızlı bir şekilde giderilmelidir. 
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ABSTRACT 

One of the most important problems related to k-means clustering algorithm is the random 

selection of initial centroids which affects the quality of resultant clusters directly. If the 

initial centroids are not optimal, the quality of produced clusters reduces. Although various 

clustering approaches that try to overcome the mentioned issue have been proposed, there is 

no global solution to this problem. In this study, we propose a standard deviation-based initial 

centroid determination approach for k-means that is named SSDK-means (Standard Deviation 

and Silhouette Coefficient-based k-means). In our algorithm, we select k randomly selected 

points from the dataset as initial centroids in the first step. Then, we assign each data to the 

closest cluster. In the third step, we calculate the average cost of all clusters by using standard 

deviation and silhouette coefficient. After the three steps are completed, we come back to the 

first step and repeat the processes for i times. The initial centroids which minimize the cost of 

all clusters are selected as the best centroids for k-means. In the experimental study, we 

compared our algorithm with Lloyd’s k-means, k-means++, and k-medoids (PAM) on various 

datasets. According to obtained results, our algorithm outperformed other algorithms in the 

aspect of clustering quality. 

Keywords: k-means, centroid initialization, standard deviation. 

 

INTRODUCTION 

Clustering algorithms are commonly used in many areas like machine learning [1, 2], 

bioinformatics [3, 4], data mining [5, 6],  pattern recognition [7, 8], and web mining [9, 10] 

because they do not need the actual class labels. The main purpose of clustering algorithms is 

to define clusters according to the similarity among data. In the literature, there are mainly 5 

types of clustering algorithms partitioning-based, hierarchical-based, model-based, density-

based, and grid-based clustering algorithms. k-means [11], DBSCAN [12], OPTICS  [13], 

Affinity Propagation [14], BIRCH [15], and WBFC [16] are some examples of clustering 

algorithms. 

k-means is the most known clustering algorithm because of its usage simplicity, easy 

implementation, and effectiveness on datasets that have spherical clusters. However, it has 

disadvantageous. Its disadvantages can be listed as follows: 

 The number of clusters must be defined, 

 It can not handle outliers/noisy data, 

 Its clustering quality depends on randomly selected initial centroids, 

 It can not define clusters in arbitrary shapes. 

In this study, we propose a new approach to overcome the problem of the randomness of 

selecting initial centroids. The aim is to select k centroids which makes the cost of clusters 

minimum. The details about the cost function are provided in the third section. For this 

purpose, we select the best initial centroids among randomly selected centroids. 

The rest of the paper is organized as follows: in the next section related works are presented. 

The 3
th

 section provides details about the material and method while the results and 

discussions are given in the 4
th

 section. The study is concluded in the last section. 
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RELATED WORKS 

In the literature, many approaches have been proposed to overcome the problem of selecting 

the initial centroids randomly. One of these approaches was proposed by Arthur and 

Vassilvitskii [17]. They select the first centroid randomly. For following centroids, they select 

data points that are farthest to determined centroids. This process continues until k centroids 

are determined.  

Another study to find the best initial centroids was proposed by Yuan et al. [18]. They select 

the first initial center by finding the nearest two points in the dataset and delete these two 

points with their n-neighbors. Then, the next centroid is selected in the same way and the 

process continues until k sub-sets are created. The mean of each sub-set is calculated and 

these centroids are defined as the initial centroids.  

Zalik [19] proposed a novel method that uses a cost function to find the best initial centroids. 

In his approach, the aim is to minimize the cost function. The cost function is an extended 

version of the mean-square-error cost-function of k-means. The most important advantage of 

the algorithm is that it does not need to define the number of clusters. 

Thangavel and Kumar [20] proposed a novel clustering algorithm that does not use distance-

based clustering. They used Combined Standard Deviation (CSD) as measure of similarity. 

The aim is to minimize the error. In each step, the minimum combined standard deviation is 

used which leads to optimal clusters.  Their algorithm does not depend on centroids. This was 

the most important advantage of their algorithm. 

Rahman et. al [21] proposed a method for centroid initialization based on Convex Hull 

algorithm. They select two initial centroids to make clusters well separated from each other as 

much as possible. Therefore, all selected centroids are selected according to to maximize the 

separation. 

MATERIAL AND METHODS 

In this section, we explain the details of the proposed approach. 

 Standard Deviation and Silhouette Coefficient-based Centroid Initialization 

The main idea underlying the proposed method is that we select k centroids which minimize 

the average standard deviation of clusters and maximize the silhouette coefficient. For this 

purpose, we first select k points as initial centroids and assign the data to clusters according to 

the distance to these centroids. Then, we calculate both the average standard deviation and 

silhouette coefficient values of constructed clusters. The process is repeated i times and the 

centroids that minimize the overall standard deviation and maximize the silhouette coefficient 

are selected as the best centroids for k-means. 

Let x be n-element vector and �̅� be the mean, standard deviation (s) is calculated by Equation 

(1). 

𝑠 = √
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1          (1) 

In our approach, we find the average standard deviation of clusters using Equation (1) for 

each feature. Then, the average standard deviation of any cluster is calculated by calculating 

the average standard deviation of features. Finally, the overall standard deviation is calculated 

by calculating the average standard deviation of all clusters. So, let n be the number of data 

the cluster has, d be the number of features each record has, and k be the number of clusters; 

the overall average standard deviation (STD) of clusters is calculated by Equation (2).  

𝑆𝑇𝐷 =
1

𝑘
∑

1

𝑑
∑ √

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑑
𝑗=1

𝑘
𝑙=1        (2) 

On the other hand, the silhouette coefficient (SC) is calculated by the formula given in 

Equation (3). Here, a is the average distance from x (the selected data) to all other data of the 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 524



cluster to which x belongs and b is the average distance from x to all the data of the closest 

cluster to that x does not belong. 

𝑆𝐶 =
1

𝑛
∑ ∑

𝑏(𝒙)−𝑎(𝒙)

max(𝑎(𝒙),𝑏(𝒙))𝒙∈𝐶𝑖
𝑘
𝑖=1         (3) 

To make the produced clusters compact and separated, we use the formula given below to 

calculate the cost function (𝑆𝑆𝐷𝐾). This is the overall cot function of our method. We try to 

minimize this value as much as possible. 

𝑆𝑆𝐷𝐾 =
𝑆𝑇𝐷

𝑆𝐶
  

Experimental Study 

The datasets given in Table 1 were used in the experimental study. To make parameter 

selection easier Min-Max normalization is applied to all datasets. For algorithms, k value is 

selected from interval of [2, 20] while the maximum iteration is selected as 50. 

In the experimental study, our algorithm is compared with Lloyd’s k-means, k-means++, and 

k-medoids (PAM). To select the best initial centers, each algorithm was run 100 times for 

each k-value on each dataset to ensure that enough trials were performed. Obtained results are 

compared in the aspects of ARI (Adjusted Rand Index), Purity, and Silhouette Index (SI). The 

results are presented in figures. 

Table 1. Used datasets. 

Datasets Type # of records # of attributes # of classes 

2d-4c Synthetic 863 2 4 

Aggregation Synthetic 788 2 7 

Outliers Synthetic 700 2 4 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The comparisons of obtained results for algorithms are provided in Figures 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 

It is clear that our algorithm was the best among the others in the aspect of clustering quality. 

In Aggregation dataset, it was the most successful one in the ARI index as seen in Figure 1. 

Its ARI value was 0.8155 while the second-best one’s value was 0.8057. The curves of ARI, 

Purity, and SI against the number of clusters are provided in Figure 2. These curves also 

support our belief. It can be said that the clustering quality of our algorithm was better than 

the others in this dataset. 

In Outliers dataset, the success of our algorithm is clear as seen in Figures 3 and 4. The ARI 

value of our algorithm was 0.9284 while the successes of the other algorithms were 0.8463. 

As illustrated in the curves that are given in Figure 4, our algorithm was better than the others 

in the ARI, Purity, and SI against the number of clusters curves. 
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Figure 1. Visual results obtained on Aggregation dataset. 

 
Figure 2. Comparison of ARI, Purity, and SI of algorithms on Aggregation dataset. 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 526



  
Figure 3. Visual results obtained on Outliers dataset. 

 
Figure 4. Comparison of ARI, Purity, and SI of algorithms on Outliers dataset. 
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Figure 5. Visual results obtained on 2d-4c dataset. 

 
Figure 6. Comparison of ARI, Purity, and SI of algorithms on 2d-4c dataset. 

 

As for 2d-4c dataset, our algorithm was the best one among the others. the ARI value of our 

algorithm was 1.0000 while Lloyd’s k-means’ and PAM’s ARI values were 0.9983 as shown 

in Figure 5. Besides, ARI, Purity, and SI against the number of clusters curves also support 

this idea as can be seen in Figure 6. 
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CONCLUSION 

In this study, we proposed a standard deviation-based centroid initialization method for k-

means clustering algorithm. It selects the centroids which minimize overall standard 

deviations of clusters among possible centroids as initial centroids. In the experimental study, 

we compared our method with Lloyd’s k-means, k-means++, and PAM algorithms. 

According to the experiments, our algorithm outperformed the other algorithms in the mean 

of clustering quality. It can find the best initial centroids in terms of various numbers of 

clusters when compared with the other algorithms.  
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ABSTRACT 

Turkish Delight is a traditional Turkish dessert that has been known in Anatolia since the 15th 

century. Turkish Delight, which is known to be one of the oldest sweets in the world, is an 

internationally recognized product and has a wide consumption geography including many 

countries in addition to being the most important and most common soft confectionery 

product in our country. Turkish Delight is defined as a product prepared in accordance with 

its technique by adding flavorings to the Turkish Delight mass, which is prepared with sugar, 

starch, water and citric acid or tartaric acid or potassium bitartrate. At the same time, Turkish 

Delight is a foodstuff mainly consisting of sugar and starch components, devoid of healthy 

nutrients and having a high energy content. In recent years, due to the association of 

increasing health problems such as obesity and diabetes with nutritional habits, awareness of 

healthy nutrition has been increasing and individuals tend to consume low-calorie, natural, 

nutritious and high-fiber functional foods in their daily diets. For this purpose, studies are 

carried out to reduce the sugar content of Turkish Delight and to add functional properties to 

the product. On the other hand, the most important criterion used in the evaluation of the 

quality of Turkish Delight is the textural properties of the product. In terms of sensory 

properties, it is stated that the texture of Turkish Delight should be felt as soft and slippery in 

the mouth and the product should have an elastic structure. In this context, besides improving 

the nutritional properties of Turkish Delight, studies on examining the changes in the textural 

quality of the product are also important. In this study, it was aimed to investigate the effect of 

the use of carob, orange and carrot pulps, which contain dietary fiber and healthy components, 

which have important advantages on human health, on the textural properties of the product. 

For this purpose, after drying, carob, orange and carrot pulps were ground into flour and 

Turkish Delight was produced by substituting 3%, 6% and 9% with Turkish Delight dough. 

The produced Turkish Delight samples were subjected to texture profile analysis on the 30th, 

60th and 90th days and the changes in the hardness, cohesiveness, elasticity, chewiness and 

gumminess of the product were examined. Increasing in the pulp level added to Turkish 

Delight samples and in the storage time increased the hardness, gumminess and chewiness 

values of the samples; on the other hand, they were effective in decreasing the elasticity and 

cohesiveness values in general. Turkish Delight samples containing carob pulp were higher in 

terms of hardness, gumminess and chewiness; while Turkish Delight samples containing 

orange pulp showed lower values in general.    

Keywords: Turkish Delight, textural properties, pulp, addition level 
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INTRODUCTION 
Lokum is a traditional Turkish dessert known in Anatolia since the 15th century. Turkish 

Delight, which became popular with the phrase "rahat-ul hulkum", which took its current 

name within the borders of the Ottoman Empire in the 17th century, is a product that has been 

consumed with admiration since ancient times. Akpunar 2015). Turkish Delight, which is a 

traditional product, is also known at the international level and has a wide consumption 

geography that includes many countries, especially Greece, Russia, Romania, the Balkans, 

Middle East and European countries due to its important touristic location (Uslu et al. 2010; 

Batu and Arslan 2014; Özdin 2019).  

Turkish Delight is defined as a product prepared in accordance with its technique by adding 

flavorings to the Turkish Delight mass, which is prepared with sugar, starch, water and citric 

acid or tartaric acid or potassium bitartrate. It is stated that Turkish Delight offered for sale for 

commercial purposes should have a specific taste and odor, should not contain foreign tastes 

and odors, should not taste like raw starch, and should not contain foreign substances on or in 

it. In addition, it is stated that the sugar content of the final product prepared by cooking 

should be at least 75% in dry matter as sucrose (Anonymous 2013). As it can be understood 

from its composition feature, Turkish Delight is a food with high caloric value, which is 

caused by sugar and starch that make up its basic composition and causes excessive energy 

intake in terms of nutrition. 

While studies are being made to change dietary habits all over the world, consumers' dietary 

preferences are towards low-calorie, low-sugar, higher fiber and natural foods, and this leads 

the food industry to produce healthier foods to meet conscious consumer demands. For this 

reason, studies are carried out to reduce the sugar content of Turkish Delight and to add 

nutritional and functional properties to the product (Demirağ 2005; Batu ve Arslan 2014; 

Hepsağ 2015; Hayoğlu vd 2017; Kaya vd 2018; Saraç ve Dedebaş 2019; Gölcük vd 2020). On 

the other hand, one of the most important criteria used in the evaluation of Turkish Delight 

quality is the textural properties of the product (Kavak ve Akpunar 2018).  

Textural properties are the surface, mechanical and structural properties of foods, determined 

by touching, hearing, vision and kinesthetics and are important quality criteria. Consumers 

pay attention to the crushing, scattering and breaking properties of the food when it is put into 

the mouth (Ertaş and Doğruer 2010). Textural features are considered as one of the main 

factors affecting the general acceptability and sensory perception of the product and they give 

information about the quality level of the product. An elastic structure is generally accepted as 

an important quality criterion in Turkish Delight (Anonymous 2013). Turkish Delight should 

not be too soft or too hard, should not be rubbed in the mouth during eating, should not cause 

difficulty during chewing, and should be hard enough for teeth to cut easily. (Özdin 2019). It 

is also stated that the texture of the product should be felt as slippery and soft in the mouth 

(Anonymous 2013).  

In this study, it was aimed to examine the effects of the use of carob, orange and carrot pulp, 

which are food industry wastes rich in dietary fiber, phytochemicals and other health-friendly 

components, on the textural properties of Turkish Delight. For this purpose, after drying, 

carob, orange and carrot pulps were ground into flour and Turkish Delight was produced by 

substituting 3%, 6% and 9% with Turkish Delight dough. The produced Turkish Delight 

samples were subjected to texture profile analysis on the 30th, 60th and 90th days and the 

changes in the hardness, cohesiveness, elasticity, chewiness and gumminess of the product 

were examined.  
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MATERIAL AND METHOD 

Material 

Crystal granulated sugar (beet sugar), corn starch, citric acid (lemon salt) and tap water in the 

quality of drinking water were used in the production of Turkish Delight. Carrot (Nantes) and 

orange (Washington) pulps were obtained by dewatering the products obtained from the 

market and carob pulp (Wild) was purchased directly from the market. 

Method 

Obtaining Pulp 

The pulps of carrot and orange were obtained by passing through a juicer, then the pulps of 

orange, carrot and seeds separated from carob were dried in a lyophilizer (Hetosicc R-502). 

The dried pulps were then ground in a ball mill and passed through a 100 micron mesh 

diameter sieve and stored in polyethylene bags. 

Turkish Delight Production 

The formulation information given in Table 1 was based on in the production Turkish Delight. 

Some of the total water used in the formulation was mixed with starch, a small amount was 

dissolved with citric acid, and the remaining part was mixed with sugar and heated to 50°C to 

dissolve the sugar completely. Suspended starch and citric acid solution were added to the 

sugar solution, respectively, and then cooked in an open boiler with continuous stirring. After 

90 minutes from the start of cooking, 3%, 6% and 9% pulp was added to the Turkish Delight 

dough. Then, the mass was mixed until a homogeneous distribution was obtained (5 minutes 

at 80°C) and the prepared Turkish Delight dough was poured into Turkish Delight mats and 

kept at room temperature for 12 hours. The rested Turkish Delight samples were cut into 

15x15x15mm dimensions, covered with starch, and stored in polyethylene bags at room 

temperature until analysis. 

 

Table 1. Turkish Delight Formulation 

Ingredients Amount 

Water, ml 1000 

Sugar, g 1000 

Starch, g 145 

Citric acid, g 1,5 

Carob, orange, carrot pulp* %3, %6, %9 

*It has been substituted with the Turkish Delight dough at the stated levels. 

Texture Profile Analysis (TPA) 
Texture profile analysis was performed on Turkish Delight samples on the 30th, 60th and 90th 

days from the production date by using a texture analyzer (Stable Micro System, TA-

XT.plus). Texture profile analysis was performed under the test conditions indicated in Table 

2 and Turkish Delight samples (15x15x15 mm) were compressed 2 times in 3 parallels using 

P/36 pressure plate. The hardness, cohesiveness, elasticity, chewiness and gumminess values 

of the samples were calculated from the resulting two compressed TPA graphs.  

Table 2. Test conditions which texture profile analysis was carried out 

 

Test Mode Measurement Condition 

Pre-test speed 2 mm/s 

Test speed 2 mm/s 

Post test speed 2 mm/s 

Trigger force 10 g 

Compression ratio % 40 

Waiting time 5 s 
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Figure 1. A typical texture profile analysis graphic 

Hardness is defined as the force required for deformation. It is the peak height during the first 

compression cycle (N). 

Cohesiveness states the strength of internal bonds. It is calculated as the ratio of the positive 

force field at the second compression moment to the area at the first compression, except for 

areas where there is no compression for both cycles (A2/A1). 

Elasticity is an indicator of how much the material can rise to its original height after the first 

compression. It is calculated by dividing the sample height during the second compression by 

the original height (L2/L1). 

Chewiness refers to the energy required to break up a solid food and make it ready for 

swallowing. It is obtained by the process of hardness × cohesiveness × elasticity (N). 

Gumminess is an indicator of the chewing properties of a semi-solid food. It is obtained by 

the process hardness × cohesiveness (N). 

Statistical analysis 

The data obtained as a result of the research were subjected to variance analysis using the 

SPSS (SPSS for Windows Release 10.0.1, 1999) package program and the averages of the 

main variation sources, which were found to be important, were compared by applying the 

Duncan Multiple Comparison Test.  

RESULTS AND DISCUSSION  
Hardness is defined as the resistance of a product against a certain deformation. A very soft or 

very hard texture is not desired in Turkish Delight (Kavak and Akpunar 2018). Turkish 

Delight samples containing pulp had higher hardness values than the control group samples 

(Figure 2). The samples containing carob pulp showed higher hardness values while the 

samples containing orange pulp showed lower hardness values in general. The increase in 

pulp addition level was effective in increasing the hardness values of all Turkish Delight 

samples. Similarly, depending on the increase in storage time, the hardness values of the 

Turkish Delight samples increased. It is thought that this situation may be caused by the 

moisture loss of the samples during the storage period. 
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Figure 2. The effect of pulp type, addition level and storage time on the hardness values of 

Turkish Delight samples (C: Control, G.A: General Average) (Different letters indicate 

statistically (p˂0.05) different values for each storage period) 

Cohesiveness is the elasticity of the internal bonds that make up the internal structure of a 

food. In particular, Turkish Delight samples containing 6% and 9% pulp exhibited lower 

cohesiveness values than the control group samples during the entire storage period (Figure 

3). The increase in the level of pulp added to Turkish Delight samples in all pulp types and 

storage periods had a decreasing effect on the cohesiveness values of the samples. Similarly, 

the cohesiveness values of Turkish Delight samples decreased depending on the increase in 

storage time in general.  

Figure 3. The effect of pulp type, addition level and storage time on the cohesiveness values 

of Turkish Delight samples (C: Control, G.A: General Average) (Different letters indicate 

statistically (p˂0.05) different values for each storage period) 

Elasticity is an indicator of the level of resistance of a material to a second deformation after 

the first deformation. As can be seen in Figure 4, the increase in the level of pulp added to 

Turkish Delight samples in all pulp types and storage periods had a reducing effect on the 

elasticity values of the samples in general. When the change that occurs depending on the 

storage period is examined, it has been determined that the elasticity values of Turkish 

Delight samples generally decrease until the 60th day and then show an increasing trend. In 

addition, in all storage periods, it was determined that the control group Turkish Delight 

samples and the samples containing 3% carob pulp showed relatively close values in terms of 

elasticity value. 
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Figure 4 . The effect of pulp type, addition level and storage time on the elasticity values of 

Turkish Delight samples (C: Control, G.A: General Average) (Different letters indicate 

statistically (p˂0.05) different values for each storage period) 

In general, Turkish Delight samples containing pulp showed higher chewiness values than 

control group Turkish Delight samples (Figure 5). The increase in the level of pulp added to 

Turkish Delight samples in all pulp types and storage periods was effective in increasing the 

chewiness values of samples in general. Similarly, with the increase in storage time, the 

chewiness values of Turkish Delight samples generally increased.  

 
Figure 5. The effect of pulp type, addition level and storage time on the chewiness values of 

Turkish Delight samples (C: Control, G.A: General Average) (Different letters indicate 

statistically (p˂0.05) different values for each storage period) 

Changes in chewiness and gumminess values of Turkish Delight samples were paralleled 

(Figure 5, Figure 6). In general, the control group Turkish Delight samples exhibited lower 

gumminess values than the pulp containing Turkish Delight samples (Figure 6). The increase 

in the pulp addition level was effective in increasing the gumminess values of all Turkish 

Delight samples. In addition, the gumminess values of Turkish Delight samples generally 

showed an increasing trend with the increase of storage time. 
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Figure 6. The effect of pulp type, addition level and storage time on the gumminess values of 

Turkish Delight samples (C: Control, G.A: General Average) (Different letters indicate 

statistically (p˂0.05) different values for each storage period) 

 

 

CONCLUSION 
Turkish Delight is a Turkish dessert that has been produced since ancient times and is 

consumed with admiration both nationally and internationally. One of the most important 

criteria used in the evaluation of Turkish Delight quality is the textural properties of the 

product. In this study, it was aimed to examine the effects of the use of carob, orange and 

carrot pulp, which are food industry wastes rich in dietary fiber, phytochemicals and other 

health-friendly components, on the textural properties of Turkish Delight. In general, the 

increase in pulp addition level and storage time increase the hardness, gumminess and 

chewiness values of Turkish Delight samples on the other hand, it was effective in decreasing 

the cohesiveness and elasticity values. In addition, in terms of hardness, chewiness and 

gumminess values, Turkish Delight samples containing carob pulp showed higher values, 

while Turkish Delight samples containing orange pulp showed lower values in general. 
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ABSTRACT 

The remotely operated underwater vehicle, also known as a remotely operated vehicle (ROV), 

has been developed over the past 30 years for ocean exploration, marine exploration, 

education, entertainment, underwater oil extraction, and similar missions. 

Many system elements (LARS, tether, umbilical, power generator, etc.) support the operations 

of an ROV and are used together during operation. Such a system, which has a very complex 

structure, contains many risks by its nature.  

It is critical to consider the risk analysis of remote-controlled underwater vehicles. Potential 

dangers in an ROV system can be evaluated, removed, or at least mitigated through the 

application of a wide variety of risk assessment methods. The FMEA is a common technique 

used to assess various risk analyzes in the industry.  

In this study, the operation of an ROV system, namely the launch and recovery of an ROV, 

was examined and a risk assessment was made with FMEA. The potential risks of the 

operation were taken into consideration and a safety assessment was made for the current 

situation and after risk reduction by consulting expert opinions.  

Keywords: Risk analysis, ROV system, underwater robot, FMEA. 

 

INTRODUCTION 

Because of the need for maritime cartography, sea research, and underwater oil extraction, 

various remotely operated underwater vehicles have been created over the past 30 years. ROV 

stands for remotely operated vehicle and refers to a tethered underwater vehicle. ROVs were 

developed to assist people in quickly and safely completing their needs. In order to recover 

practice torpedoes and mines, the first sophisticated ROV was developed in the 1970s. When 

the new offshore development was too deep for human divers to access, the offshore oil and 

gas sectors also developed ROVs to help with the development of offshore oil fields later on. 

Today, there are ROVs made for a variety of uses, including science, education, the military, 

and even recreational use. 

The remotely operated vehicle (ROV) is essential for offshore exploration and scientific 

research. But the procedure is fraught with risks that make the operation of an ROV 

dangerous. One factor that significantly affects the safe operation of the system is the working 

environment. Risks in the work environment can cause injury to personnel and property 

damage. In this study, the commissioning and recovery process of an ROV system is 

examined and with the help of FMEA, potential hazards and impacts are identified, existing 

risks are examined and risk improvements after control measures are evaluated. The 

inadequacy of studies on this subject in the literature shows its importance. 

REMOTELY OPERATED VEHICLES (ROVs) 

ROVs, or remotely controlled vehicles, let us dive deep into the ocean without putting 

ourselves in harm's way. Using a joystick-like in a video game, a person on a surface vessel 
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directs this underwater equipment. The ROV is tethered to the ship by a network of cables, 

which allows for the transmission of electrical impulses between the vehicle and its operator. 

In order to transmit photos and video back to the ship, most ROVs are outfitted with at least a 

still camera, video camera, and lights. Vehicles can be outfitted with a variety of tools, 

including a manipulator or cutting arm, water samplers, and instruments that measure water 

quality and temperature. 

In the last 30 years, various remote-controlled underwater vehicles have been developed in 

response to the growing need for maritime cartography, sea exploration, and underwater oil 

extraction. A remotely operated underwater vehicle, or ROV, is one that is tethered to the 

surface and operated from above. ROVs were developed to assist people to get what they 

need as quickly and safely as possible. In the 1970s, the first sophisticated ROV was 

developed to retrieve mock torpedoes and mines. Later, when the new offshore development 

was beyond the reach of human divers, the offshore oil and gas sectors also developed ROVs 

to aid in the development of offshore oil fields. You may find remotely operated vehicles 

(ROVs) nowadays for any number of uses, from scientific research and classroom instruction 

to military operations and even recreational diving. 

Figure 1 illustrates the distinction between manned and unmanned underwater vehicles 

(UUVs). Although the term UUV is not universally accepted, the United States Navy 

typically refers to AUVs when it means unmanned undersea vehicles. 

ROVs can be classified as follows. 

1. In this category, known as observation class remotely operated vehicles (OCROVs), 

you'll find everything from tiny micro-ROVs to massive 200-pound vehicles (100 kg). 

Most of the time, these vehicles are smaller, DC-powered, and less expensive 

electrical vehicles utilized as either backup to divers or as a substitute for divers for 

general shallow water inspection duties. 

2. 2. Vehicles in the MSROV class range in weight from around 200 lb (100 kg) to over 

a ton (1000 kg). Deep-rated OCROVs are those that can go to greater depths while 

attached to a long tether or umbilical because they are equipped with more powerful 

AC power delivery components and pressure housings. These vehicles are also often 

powered entirely by electricity (for prime movers (thrusters) and camera movement 

controls), with some hydraulic power reserved for the operation of manipulators and 

optional tiny tooling packages. 

 

 
Figure 1: Underwater vehicles to ROVs. 
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3. In Figure 2, heavy electromechanical vehicles powered by high-voltage (3000 V) AC 

circuits from the surface to the vehicle characterize the Work Class ROV (WCROV) is 

given. Locomotion, manipulation, and tooling are all powered by mechanical 

(hydraulic) power, which is typically converted to electrical power at the vehicle. 

 
Figure 2: Examples of WCROV. 

 

MAJOR COMPONENTS OF A ROV SYSTEM 

To put it simply, an ROV is a robot. The capacity to move autonomously sets robots apart 

from their stationary predecessors (Figure 3). Along with the ability to move around, robots 

also have the being able to navigate their environment with a growing prevalence of 

autonomy in order to complete a specific task. Although remotely operated vehicles (ROVs) 

are among the simplest robotic designs, they may do complex tasks with the help of a number 

of closed-loop navigational aids. Open-source, computer-based control models are being 

enthusiastically embraced by some ROV manufacturers; these models give customers the 

freedom to create their own navigation and control matrices. This is a huge step forward for 

the field of underwater robotics, opening up a world of possibilities for the creation of brand-

new techniques that are restricted only by the user's imagination. Instead of the design 

engineer, who may or may not be aware of the user's unique requirements, handling the 

purpose, which is to increase navigation capabilities, falls into the user's hands (who does 

understand the needs). The user must be kept in mind when designing efficient and affordable 

solutions in order for the product to succeed and the purpose to be completed. The maximum 

depth at which an ROV system can safely operate is determined by the expected conditions of 

the underwater environment. But they shouldn't be over-designed either. 
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Figure 3: ROV’s major components. 

 

RISK ANALYSIS 

It is а vitаl pаrt of projeсt development to deсreаse or аvoid аny сhаnсe of hаrm to humаn, 

environment аnd mаteriаl vаlues. Generаlly, successful risk identifiсаtion аnd аssessment is 

important to the progress of the project. Regаrdless of the size or sсope of the project, 

сompleting it on sсhedule аnd under the spending plan (not to mention mаintаining 

stаkeholder сonfidenсe) is аlmost unlikely if you hаve not tаken the time to define, evаluаte, 

сlаssify, prioritize аnd аssess the effeсt of potentiаl threаts.  

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Fаilure mode аnd effeсt аnаlysis (FMEА) method is used to desсribe, reсognize аnd discard 

recognized аnd/or conceivable defeсts, сhаllenges, fаilures from the frаmework, struсture, 

technique аnd/or operаtion before reасhing the client. A multifunctional team of industry 

experts must be formed to perform FMEA on a particular product or service. The 

accompanying phase in FMEА is to recognize аll probаble fаilure techniques for the structure 

or product through а methodiсаl brаinstorming meeting. The primаry goаl of FMEА is to 

enаble аnаlysts to аssess the fаilures of а struсture, plan, proсess, produсt, or service to 

аlloсаte limited resources to the riskiest segments.  

The Procedure of FMEA 

The overаll аpproасh for performing аn FMEА саn be sepаrаted into vаrious pаrts. The stаges 

аre desсribed in detail beneath. 

Stage 1: It is necessary to define the FMEA analysis in depth. Using the FMEA is necessary if 

you wish to identify probable failure modes in a system, framework, strategy, process, or 

service. As a result, the first stage is to define each individual FMEA's unique scope in order 

to lessen the emphasis on the project. Given that clear cutoff points identify the topics to be 

examined as well as the investigative techniques the team will employ, it is crucial to give this 

phase careful consideration. 

Stage 2: Assemble the FMEA team The FMEA is a team-based activity that cannot be 

completed by an individual working alone. As such, we should put together the right team of 

subject-matter specialists from a variety of fields, keeping in mind the FMEA issue scope 

described in the research stage. All participants in a group must have some familiarity with 

group dynamics, the task at hand, the topic at hand, and either direct or indirect responsibility 

for the problem being discussed. The FMEA team should be led by someone who possesses 

or has received extensive training in team facilitation skills. It cannot be overstated how 

important it is for the team to have members from a variety of backgrounds and 

specializations. 
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Stage 3: Understаnd the framework to be аnаlyzed is perhaps the most сritiсаl tаsks in FMEА. 

It must sepаrаte the framework into subsystems аnd/or сomponents аnd characterize 

сomponents аnd relаtionships аmong components utilizing blueprints, diаgrаms, аnd 

flowсhаrts. The funсtionаl bloсk diаgrаm, pаrаmeter diаgrаm (P diаgrаm), аnd FMEА 

interfасe mаtrix аre аll аppropriаte for framework аnd plan FMEАs.  

Stage 4: Consider the consequences of each component's potential failure strategies. Once the 

FMEA team has a shared understanding of the system, they may begin a series of 

brainstorming sessions to identify all of the potential failure modes that could affect product 

quality and describe the outcomes of those failures. It should be remembered that each 

component typically has multiple failure modes. 

Stage 5: The likelihood of occurrence and severity of failure modes are decided. The risk 

levels of failure modes are obtained. Then, the evaluation is made with the risk matrix 

approach. 

Stage 7: Necessary action plans are developed for high-risk failure modes to increase overall 

system efficiency. 

Step 8: The results of the analysis are summarized in the FMEА table, which should be used 

to document the FMEА process, and the FMEА report is prepared. This structure collects all 

critical FMEA information and acts as an effective communication tool. 

Stage 9: New risk scores are established as potential sources of error are reduced or 

eliminated. Following implementing the proposed framework improvements, the FMEA team 

re-evaluates the risks associated with probability and severity and begins the search for 

improvements again. Critically, this risk assessment shows how effectively the risk associated 

with each failure mode has been mitigated because of FMEA-specific measures taken. 

RISK ASSESSMENT OF REMOTE-CONTROLLED UNDERWATER VEHICLES 

In this study, the launch and recovery operation process of a working class ROV system was 

evaluated with FMEA. In order for the analysis outputs to be rational, assistance was obtained 

from an ROV team that has been performing ROV operations for many years. The operation 

steps were defined and the hazards and effects were determined. Some of the information 

obtained is given in Table 1. For the current situation, initial risk values were determined by 

using the likelihood and severity values got for each hazard with expert opinions. Then, the 

control steps were defined and the likelihood and severity values that changed with these 

steps were obtained. As a result, improved risk scores were obtained. 

Ranges of 1-6, 8-12, and 15-25 are used for risk level assessment. 

If Risk Level is 1-6: Hazards to this risk level can be considered as sufficiently controlled 

risks. No additional control is required. 

If Risk Level is 8-12: Efforts should be made to reduce risk wherever possible. Risk reduction 

measures should be implemented within a defined period of time. 

If the Risk Level is between 8-12: Work should not be started and continued until the risk is 

reduced. 

 

Table 1: ROV Launch and Recovery Operation Hazards and Effects. 

ROV Launch and Recovery 

Operation 

Hazard Description Hazard Effect 

Access ROV Area 

Inspection of ROV, TMS, Skid and 

surrounding area 

 

M11: Slips trips and falls 

M12: Crushing/ Struck By 

M13: Pinch Points 

M14: Adverse Weather 

M15: Electricity 

M16: Pressure 

Personal 

Injury 

 

Equipment 

Damage 

Prepare ROV for Launch 

Remove Securing strops, earth cables 

M21: Slips trips and falls 

M22: Crushing/ Struck By 

Personal 

Injury 
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system checks M23: Pinch Points 

M24: Adverse Weather 

M25: Electricity 

M26: Pressure 

M27: Environmental Spills 

Lifting ROV off deck using  

A-frame 

M31: Slips trips and falls 

M32: Crushing/ Struck By 

M33: Dropped objects 

M34: Adverse Weather 

Personal 

Injury 

Removal/replacement of safety rail 

upper removable portion 

 

M41: Slips trips and falls 

M42: Crushing/ Struck By 

M43: Adverse Weather 

M44: Fall from Height  

M45: Man overboard 

Personal 

Injury 

Slew ROV over hand rails 

M51: Slips trips and falls 

M52: Crushing/ Struck By 

M53: Adverse Weather 

M54: Fall from Height  

M55: Man overboard 

 

Personal 

Injury 

Recovery operations 

M61: Slips trips and falls 

M62: Crushing/ Struck By 

M63: Adverse Weather 

M64: Fall from Height  

M65: Man overboard 

Personal 

Injury 

 

In the calculations, the risk levels experienced during the ROV operation were calculated in 

the range of 8-12. Therefore, a risk reduction process has been implemented for each 

operation step. 

Below is the risk reduction action plan defined for the "Access ROV Area Inspection of ROV, 

TMS, Skid and surrounding area" step. 

1. Toolbox talk must take place prior to commencement of work 

2. Good clear communication to be established by all involved in the lift. 

3. Personnel must wear the correct PPE at all times during the task and check the safety 

requirements. 

4. Follow Lock out Tag Out procedures 

5. Salt, Non-Skid Deck, Stop Job Process, Good Housekeeping, Slip Resistant Footwear 

6. Safety Barriers, signs for HP testing and cordoned off area 

7. Blast Screens 

8. Use correct tools for the task 

9. Spill kits on hand. 

 

Because of these control actions, 1.1-1.6. The risk level has been reduced to M1.1-M1.6 low 

level in hazards defined by "M11: Slips trips and falls, M12: Crushing/ Struck By, M13: 

Pinch Points, M14: Adverse Weather conditions, M15: Electricity, M16: Pressure" codes. 

 

CONCLUSION 

In this study, risk analysis was performed with FMEA for the Launch and Rescue operation 

process of a business class ROV system. The current situation risk levels were determined by 

obtaining the risks and effects of the operation process, and then new risk levels were 

obtained by defining risk reduction steps. In the continuation of the study, different weighting 

techniques for risk prioritization will be used. In an era of increasing underwater research, it is 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 544



important to increase risk assessment studies of ROV systems and to consider proactive 

approaches. For the ROV system, the activities to be done to eliminate the risks or minimize 

their effects, that is, the preparation and implementation of risk reduction action plans 

increase the cost. For this reason, it will be important to reach realistic results by performing 

cost-benefit analysis and to take this into account in risk prioritization. 
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ÖZET  
Sanayi toplumunun ötesinde günümüzde ‘bilgi toplumu’ olarak adlandırılan toplumsal süreçte 

temel zenginlik kaynağı üretilmiş bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bilgi toplumu, sanayi 

toplumunun üzerine inşa edilmiş bir toplumsal yapı olarak ele alınabilir ki bu yapının 

temelinde değişimler, yenilikler ve yeni teknolojilerin kullanımı yer almaktadır (Çağlar, 2015, 

s.35). Oslo kılavuzu (2005, s.50)’de yenilik kavramı ve inovasyon kavramı eş anlamlı olarak 

kullanılmıştır ve bir yenilik kurum içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış 

ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, 

yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi olarak 

tanımlanmıştır. Bu bağlamda, yenilik kavramı inovasyon olarak ta ifade edilebilmektedir. 

İnovasyon, günümüzde eğitim alanında da büyük ilgi gören bir konu haline gelmiştir. Başarılı 

yenilikler, büyük ölçüde eğitim yoluyla beslenen ve geliştirilen insan yaratıcılığına, bilgisine, 

becerilerine ve yeteneklerine bağlı olduğu için, bu hususta okulların ve öğretmenlerin hatta 

genel olarak eğitim sistemlerinin yenilik için kendi kapasitelerini nasıl geliştirebiliriz 

sorusunun sorulması gereklidir (Looney, 2009). Bu soru çerçevesinde konu ele alınırsa, 

özellikle eğitim ortamlarında karşılaşılan sorunları çözme süreçlerinde yeniliklerin pek çok 

faydasından söz edilebilir.  

İnovasyon, yenilik olarak düşünüldüğü zaman eğitimde inovasyon temasından bahsedilebilir 

ve inovasyonu eğitime uyarlarken temel hedef öğrenme-öğretme durumlarını geliştirmek 

olmalıdır (Taş,  2017). Eğitimdeki yenilikler, hem doğası hem de uygulayıcıları gereği birçok 

örgütteki ve diğer kamu sektöründeki yeniliklere göre farklılık gösterebilmektedir ve 

okulların yenilikçilik kapasitesi, okul yöneticilerinin ve takım liderlerinin yeterlikleri ile 

ilişkilidir (Bülbül, 2012). Bu kapsamda günümüzdeki eğitim ve yenilik ilişkisi görülmektedir, 

hatta okul bağlamında konuyu ele alan çalışmalar literatürde göze çarpmaktadır.  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yazılı doküman incelemesi türü benimsenmiştir 

ve doküman incelemesinde sıklıkla kullanılan bir teknik olan bibliyometrik analiz tercih 

edilmiştir. Belgelerin ya da ilgili yayınların belirli özelliklerinin analiz edilmesi ve bilimsel 

iletişime ait farklı bulguların elde edilmesi süreci ‘bibliyometrik analiz’ olarak ifade 

edilmektedir (Erbaşı & Erer, 2019).  

Bu araştırmada “Eğitimde Yenilik” anlamına gelen “Innovation in Education” anahtar 

kelimesi kapsamında, akademik alanda yayınlanan çalışmaların Web of Science (WoS) veri 

tabanında çeşitli bibliyometrik parametreler çerçevesinde incelenmesi, eğilimlerin 

belirlenmesi ve elde edilen verilerin gösterdiği gelişim profilinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmıştır. Oluşan veri setine dayalı olarak; konuyla ilgili makale sayıları, yazarların en 

fazla kullandığı anahtar kelimeler, ülkeler arası işbirliği, en çok atıf alan yayınlar, gibi 

bibliyometrik göstergeler açısından değerlendirilmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda eğitimde yenilik ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların WoS 

veri tabanında ilk olarak 1983 yılında yer aldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, 1983 yılından 

analizin yapıldığı 2022 yılı aralık ayına kadar ki süre aralığı içerisinde (Analiz tarihi: 
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10.12.2022) toplam 860 dokümanın eğitimde yenilik konusuyla ilgili yapıldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca, 2008 yılından itibaren konuyla ilgili yayın sayısı üretiminde önemli bir 

artış ivmesi görülmüştür. Buna ek olarak, 2018 yılında konuyla ilgili yayınlanan çalışma 

sayısının en yüksek olduğu belirlenmiştir. Fakat 2018 yılından sonra, konuya yönelik 

çalışmalardaki yayın sayısı bakımından azalış seyri dikkat çekmektedir. Çalışmanın sonunda, 

ulaşılan bulguların genel değerlendirmesi ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yenilik, Eğitimde Yenilik, Bibliyometri.  

 

ABSTRACT  

Today, in the social process called 'information society', beyond the industrial society,  the 

main source of wealth emerges as the produced information and the information society can 

be considered as a social structure built on the industrial society which is based on changes, 

innovations and the use of new technologies. (Çağlar, 2015, p. 35). In the Oslo manual (2005, 

p.50), the innovation and newness are used synonymously, and an innovation is defined as the 

implementation of a new or significantly improved product (good or service) or process in in-

house practices, workplace organization or external relations, a new marketing method, or 

realizing a new organizational method. In this context, the concept of newness can also be 

expressed as innovation.  

Today, innovation has become a subject of great interest in the field of education as well. As 

successful innovations mostly rely on human creativity, knowledge, skills and abilities 

nurtured and developed through education, it is necessary for schools and teachers, and even 

education systems in general to ask themselves how to develop their own capacities for 

innovation (Looney, 2009). Within the framework of this question, many benefits of 

innovations can be mentioned, especially in the processes of solving problems in educational 

environments.  

When innovation is considered as newness, the innovation theme in education can be 

mentioned, and the main aim must be to improve learning-teaching situations when adapting 

it to education (Taş, 2017). Innovations in education may differ according to the innovations 

in many organizations and other public sectors, both by nature and by their practitioners, and 

the innovative capacity of schools is related to the competencies of school administrators and 

team leaders (Bülbül, 2012). In this context, it is seen that today's education and innovation 

are related, and even studies on the subject in school context draw attention in the literature. 

In this study, document analysis method was used as a qualitative research method and 

bibliometric analysis which is a technique frequently used in document analysis was 

preferred. The ‘bibliometric analysis’ is the process of analysing certain features of 

documents or relevant publications and obtaining different findings related to scientific 

communication (Erbaşı & Erer, 2019). 

In this study, within the scope of the keyword "Innovation in Education", it was aimed to 

examine the studies published in the Web of Science (WoS) database in terms of various 

bibliometric parameters, to determine the trends and to reveal the development profile of the 

data. The data set was evaluated  in terms of bibliometric indicators such as the number of 

articles on the subject, the most frequently used keywords by the authors, the cooperation 

between countries and the top 10 most cited sources. 

As a result of the analyses, it was determined that scientific researches on innovation in 

education were first included in the WoS database in 1983. In this study, it was determined 

that 860 publications were made on the innovation in education from 1983 to 2022 (Analysis 

date: 10.12.2022). Moreover, there has been a significant increase in the number of 

publications on the subject since 2008. In addition, it was determined that the number of 

studies published on the subject in 2018 was the highest. However, after 2018, the decreasing 
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course in the number of publications on the subject draws attention. In the last part of the 

study, the general evaluation of the findings and suggestions for researchers were given. 

Keywords: Education, Innovation, Innovation in Education, Bibliometrics.   

 

GİRİŞ 

Sanayi devrimi sonrası dönemden günümüze değin pek çok alanda hızlı değişim ve yenilikler 

yaşanmaktadır. Bu değişimler özellikle toplumsal alanda yoğun şekilde gözlenmektedir. 

Garda ve Temizel (2016)’e göre James Watt’ın buhar makinesini (1768) icat etmesi ile Sanayi 

devrimi başlamıştır ve devam eden süreçte toplumsal dönüşümler, günümüz bilgi çağında da 

hızlı bir şekilde sürmekte, toplumu ve insanları değiştirmektedir. Bu sebeple, Erdoğan (2012, 

s.13) değişimi ‘hayatın kaçınılmaz bir gerçeği’ olarak ifade etmiştir ve hiç bir kurumun bu 

süreçte durağan kalmasının mümkün olmadığını vurgulamıştır.  

Değişimler ile birlikte kullanılan bir diğer kavram ise yeniliktir. Yenilik, bilime, teknolojiye, 

yeni ürünlere ve süreçlere, yönetimdeki değişikliklere, tutumlara, uygulamalara ve ilişkilere 

bağlı ilerlemelere dayalı olarak gerçekleşen değişiklikleri belirtmektedir (Altan, 2008). 

Yenilik; bilimsel gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bir süreç olmasına rağmen süreç içerisinde 

üretilen ürünlerde ve bu ürünlerin paylaşımı ile kendini gösteren bir olgudur (Karataş, Gök & 

Özçetin, 2015). Bu hususta, Oslo kılavuzu (2005, s.50) ve literatürde yer alan pek çok çalışma 

incelendiğinde yenilik kavramı ile inovasyon kavramının aynı anlamlı olarak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Yenilik; diğer bir ifade ile inovasyon, ekonomilerde kilit bir rol oynamaktadır, fakat 20. 

yüzyılın başlarından itibaren bilim alanındaki önemli değişimler ve teknolojinin hızlı bir 

şekilde gelişmesiyle birlikte, özellikle son on yılda inovasyonun rolünde büyük ölçüde 

değişiklikler gerçekleşmiştir; daha çok yaratıcılık, yeni fikir veya bilgiler üretmek ile ilgili 

boyutlarda inovasyonun gelişimi görülmektedir (Žižlavsk, 2013). İnovasyon, fikirlerin 

üretilmesi, tasarlanması ve organize edilmesi ile ilgili bir süreçtir ve bu süreçte kaynak 

kullanımı (süre, enerji, fikir, vb.) ile stratejiler geliştirilerek organizasyonda yönetilmesi 

gereklidir (Bessant & Tidd, 2007, s.11).  

Günümüz toplumlarında yenilik ekonomik ve sosyal açıdan oldukça önemli bir konudur ve 

eğitim-öğretim bu süreçte etkin bir rol oynamaktadır (Shapiro, Haahr, Bayer & Boekholt, 

2007). Bir bireyin ve bir toplumun hayatta kalabilmesi ve ilerleyebilmesi için yenilikler şarttır 

çünkü eğitim, sürdürülebilir bir gelecek yaratmada önemli bir rol oynamaktadır (Serdyukov, 

2017). Russell ve Schneiderheinze (2005)’e göre yenilikler insanlara günlük iş ve görevlerini 

yaparken veya çeşitli problemlerini çözerken (yenilikçi güncellemeler) alternatif araçlar ve 

çözüm yolları sunabilmektedir. Bu açıdan, sorun durumlarını tanıma ve çözüm önerileri 

üretmede sosyal kurumlar olarak eğitim kurumlarında yenilikler önemli bir başlık olarak ifade 

edilebilir. Eğitimde yenilik, öğrencilerin daha kısa sürede daha fazla öğrenmesine katkı 

sağlayabilir ve öğrenme yeterliliğini geliştirmeye yardımcı olabilir ki, bu nedenle eğitimde 

inovasyon yaratmak çok önemli ve vazgeçilmezdir (Seechaliao, 2017). Eğitim sistemlerinde 

pedagojik içerikli yenilikleri yeni araçlarla desteklemek gereklidir, öğrenme ve öğretme 

sürecindeki yenilikler hem öğrenenler hem de öğretmenler olmak üzere farklı aktörlerden 

kaynaklı ortaya çıkabilir. Bu bakımdan, eğitim politikalarının, eğitim aktörlerini ve 

kurumlarını öğrenmeye yönelik yenilikçi yaklaşımları geliştirmeleri için güçlendirmeyi 

amaçlaması gerekir (Ala-Mutka, Punie & Redecker, 2008). 

İçinde yaşadığımız ve bilgi çağı olarak nitelenen toplumsal süreçte bilgi üretimi ve yeniliklere 

uyum noktasında eğitim sistemlerinin süreçteki kritik rolü dikkat çekmektedir. Yaşadığımız 

çağa uygun bireyler yetiştirmek için eğitim sistemlerinin temel amaçları, bireylerin çağın 

gerektirdiği becerileri kazanması ve öğrencilerde yaratıcı ve inovatif bir anlayışı oluşturmak 

olmalıdır (Özmusul, 2012). 21.yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bu tema, bilgi toplumunda 

bireylerin sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması yönünde yeni bilgi, beceri ve 
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yeterliliklerle donatılmalarını ifade etmektedir (Ananiadou & Claro, 2009). Teknolojideki 

hızlı gelişmelerin toplum üzerindeki yoğun etkisine rağmen eğitim sisteminde yenileşmeyi 

düşünmemek sistemi yaşamdan kopuk bir duruma dönüştürebilir ki, bu durum eğitim 

sistemlerinde inovasyon uygulamalarının zorunluluğunu göstermektedir (Keleşoğlu & 

Kalaycı, 2017). Bu ifadelerden, eğitim alanında yenilik olgusunun önemli bir araştırma alanı 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırmanın Amacı:  
Bu araştırmada ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili yayımlanan bilimsel çalışmaların 

bibliyometrik analiz metodu ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan 

bulguların hem eğitimciler hem de alan araştırmacıları için faydalı olacağı ve alan yazına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yöntem:  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar, olayların bir 

anlam içinde gerçekleştiği sosyal içerik üzerinde durmaktadır (Donalek & Soldwisch, 2004). 

Nitel araştırmalarda yaygın olarak, görüşme, gözlem ve yazılı dokümanları inceleme türleri 

ile veri toplanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2006, s.40). Bu çalışmada yazılı doküman 

inceleme türü benimsenmiş ve doküman incelemesinde kullanılan önemli bir teknik olan 

bibliyometrik analiz tercih edilmiştir. Belgelerin ya da ilgili yayınların belirli özelliklerinin 

analiz edilmesi ve bilimsel iletişime ait farklı bulguların elde edilmesi süreci ‘bibliyometrik 

analiz’ olarak ifade edilmektedir (Erbaşı & Erer, 2019).  

Bibliyometri terimi 1969 yılında Alan Pritchard tarafından ortaya atılmıştır. Pritchard, 

bibliyometriyi, yazılı dökümanların çeşitli yönlerini saymak ve analiz etmek yoluyla, yazılı 

iletim süreçlerine katkı sağlamak ve bir disiplinin doğasına ve gelişim seyrine ışık tutmak için 

matematik ve istatistiksel yöntemlerin uygulanması olarak tanımlamıştır (Lawani, 1981). 

Bibliyometrik analizler sayesinde dergiler, konu kategorileri, kurumlar ve ülkeler gibi veri 

kaynaklarından alınabilecek bilimsel yayınlar hakkında bilgi edinmek mümkündür (Glänzel, 

2003, akt.Karagöz & Şeref, 2019). Bu çalışmada “Eğitimde Yenilik” anlamına gelen 

“Innovation in Education” anahtar kelimesi kapsamında, akademik alanda yayınlanan 

çalışmaların Web of Science (WoS) veri tabanında çeşitli bibliyometrik parametreler 

çerçevesinde analizi yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, konuyla ilgili eğilimlerin 

belirlenmesi ve elde edilen verilerin gösterdiği gelişim profilinin ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde ‘eğitimde yenilik’ anahtar kelimesi kapsamında yapılan 

bibliyometrik analizi sonucu ulaşılan bulgulara tablo, grafik ve şekiller kullanılarak yer 

verilmiştir. 

Araştırmada ilk olarak; ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların 

WoS veri tabanında yapılan analizi neticesinde konuyla ilgili ilk yayın tarihi 1983 yılı olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen verilerin; 1983 tarihinden, bu çalışmanın bibliyometrik analizinin 

yapıldığı 2022 yılı son ayına kadar (analiz tarihi: 10.12.2022) toplam 860 dokümanın yayını 

tespit edilmiştir. Aşağıda bu başlık altında elde edilen verilerin sayısal ana doküman detayı 

tabloda sunulmuştur. 
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Tablo 1. Eğitimde yenilik ile ilgili yayınlanan dokümanlar hakkında genel bilgiler 

VERİLER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER  

Süre aralığı 1983:2023 

Dokümanlar 860 

Doküman başına ortalama alıntı sayısı 3,631 

Doküman başına yıllık ortalama alıntı sayısı 0,656 

DOKÜMAN TÜRLERİ  

Makale (article) 324 

Makale; kitap bölümü olarak (article; book chapter) 21 

Makale; erken erişimde (article; early access) 11 

Makale; değerlendirme yazıları (article; proceedings paper) 3 

Kitap (book) 1 

Kitap incelemesi (book review) 10 

Düzeltme çalışması (correction) 1 

Editoryal materyal (editorial material) 21 

Editoryal materyal; kitap bölümü olarak (editorial material; book chapter) 2 

Mektup yazısı (letter) 1 

Toplantı özeti (meeting abstract) 5 

Değerlendirme yazıları (proceedings paper) 444 

Eleştirel yazı (review) 13 

Eleştirel yazı; Erken erişim (review; early access) 3 

DOKÜMAN İÇERİĞİ  

Artı Anahtar Kelimeler (ID) (Keywords Plus)  713 

Yazarın Anahtar Kelimeleri (DE) (Author's Keywords)  2268 

YAZARLAR  

Yazarlar (Authors) 2131 

Tek yazarlı belgelerin yazarları (Authors of single-authored documents) 189 

Çok yazarlı belgelerin yazarları (Authors of multi-authored documents) 1942 

YAZARLARIN İŞBİRLİĞİ  

Tek yazarlı belgeler (Single-authored documents) 196 

Yazar başına düşen belge sayısı (Documents per Author) 0,404 

Doküman başına düşen yazar sayısı (Authors per Document) 2,48 

İşbirliği İndeksi (Collaboration Index) 2,92 

 

Tablo 1’den görüldüğü üzere, süre aralığı bakımından 1983 yılı ve analizin yapıldığı 2022 yılı 

son ayına kadar ki süre içinde (analiz tarihi: 10.12.2022 ve 2023 yılı sınırlılığında veri seti) 

eğitimde yenilik (innovation in education) başlığı kapsamında toplamda 860 dokümanın WoS 

veri tabanında kayıtlı olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 1’den yayınlanan dokümanlar hakkında genel bilgilerine bakıldığında, doküman başına 

ortalama alıntı sayısı yaklaşık ~3,6 olarak görülmektedir. Doküman türleri açısından 

incelendiğinde, değerlendirme yazısı 444, makale sayısı 324 ve editoryal materyal 21 olarak 

belirlenmiştir. Buna ek olarak, konu ile ilgili yazar sayısı 2131, çok yazarlı dokümanların 

yazar sayısı ise 1942 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, yazar işbirliği indeksi yaklaşık ~2,9 

olarak görülmüştür. 
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Araştırmada ikinci olarak; ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili yapılan bilimsel yayınların 

üretim dağılımı yıllara göre incelenmiştir. Aşağıda Şekil 1’de ilgili yayınların yıllara göre 

üretim dağılımı grafiksel olarak sunulmuştur. 

 

 
    

 

Şekil 1. Eğitimde yenilik konusu ile ilgili bilimsel yayınların yıllık dağılım şeması 

Şekil 1’den görüldüğü gibi, eğitimde yenilik ile ilgili bilimsel yayın sayıları incelendiğinde, 

1983 yılından itibaren yayın artış ivmesi dikkat çekmektedir. Elde edilen verilerde; 1983 

yılında yayın sayısı 1 olarak tespit edilmiştir. Özellikle 2008 yılı itibariyle de yayın üretim 

hızında yükseliş seyri görülmektedir. Elde edilen verilere göre; 2008 yılı 8, 2009 yılı 13 ve 

2010 yılı 25 yayın olarak yayın sayısı tespit edilmiştir. Ayrıca Şekil 1’den 2018 yılında 

konuyla ilgili yayınlanan çalışmaların sayısının en yüksek olduğu görülmektedir. Elde edilen 

verilere göre; 2017 yılı 71, 2018 yılı 294, 2019 yılı 63 ve 2020 yılı 46 yayın olarak sayı tespit 

edilmiştir. Bu verilere dayalı olarak, 2019 yılı itibariyle konuyla ilgili yayın üretim hızında bir 

azalış seyri belirlenmiştir. 

Araştırmada üçüncü olarak; ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili yapılan bilimsel yayınların 

ülkelere göre ülkelerin bilimsel yayınlarının toplam atıflarına göre sıralaması incelenmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre, konuya ilişkin ilk yirmi ülkenin sıralamasının bulunduğu Tablo 2. 

aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo 2. Ülkelerin eğitimde yenilik ile ilgili bilimsel yayınlarının toplam atıflarına göre sırası  

Sıra 

No: 

Ülkeler Toplam Atıf 

1.  Amerika Birleşik Devletleri (USA)  931 

2. İspanya (Spain) 522 

3. Birleşik Krallık (United Kingdom) 393 

4. Kanada (Canada) 144 

5. Çin (China)  130 

6. Hollanda (Netherlands) 101 

7. Slovakya (Slovakia) 87 

8. Peru (Peru) 82 

9. Portekiz (Portugal) 78 

10. İtalya (Italy) 64 
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11. Endonezya (Indonesia)  57 

12. İrlanda (Ireland) 49 

13. İsviçre (Switzerland)  44 

14. İsrail (Israel) 35 

15. Brezilya (Brazil) 34 

16. Almanya (Germany) 33 

17. Polonya (Poland) 33 

18. Avustralya (Australia) 28 

19. Türkiye (Turkey ) 27 

20. Rusya (Russia) 25 

 

Tablo 2’den görüldüğü üzere, eğitimde yenilik ile ilgili yayınların ülkeler bağlamında 

incelenmesi sonucu, toplam atıfa göre ilk yirmi ülkenin sıralamasına bakıldığında, ilk sırada 

Amerika Birleşik Devletleri (n:931) görülmektedir. Bunu sırasıyla İspanya (n:522) ve Birleşik 

Krallık (n:393) izlemektedir. Türkiye’nin (n:27) ise on dokuzuncu sırada yer alarak konu ile 

ilgili önde gelen ilk yirmi ülke içerisinde yer aldığı görülmektedir. Buna ek olarak, bu başlık 

altında yapılan analiz sonucu, konuyla ilgili ülkelerin yayınlarının toplam atıf sayısına göre 

sıralamasına ilişkin grafiksel görsel aşağıda Şekil 2’de verilmiştir.  

 
 

Şekil 2. Ülkelerin eğitimde yenilik ile ilgili bilimsel yayınlarının toplam atıf sayısına göre 

sıralamasına ait grafiksel gösterimi 

Araştırmada dördüncü olarak; ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili yapılan bilimsel yayınlarda 

sıklıkla kullanılan anahtar kelimelerin incelemesi yapılmıştır. Bu konudaki yayınların 

kullandığı kelimeler analiz edildiğinde sıklıkla tercih edilen ilk yirmi anahtar kelimenin 

sıralaması aşağıdaki Tablo 3’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Eğitimde yenilik ile ilgili bilimsel yayınlarda kullanılan anahtar kelimelerin sıklığı. 

Kelimeler   Sıklık (frekans-f) 

Eğitim (education)  88 

Eğitimde yenilik (innovation in education)  78 

Yenilik (innovation) 66 

Öğrenme (learning)  37 

Yükseköğretim (higher education) 26 

Atıf sayısı 
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Sosyal yenilik (social innovation) 16 

Uzaktan Eğitim (e-learning) 15 

Eğitimsel yenilik (educational innovation) 15 

Teknoloji (technology)  15 

Gelişim (development) 13 

Yenilik (innovation in)  13 

Eğitim programı (curriculum)  11 

Değerlendirme (assessment) 10 

Eğitici (educational)  10 

Bilgi (ict) 10 

Öğretmenler (teachers) 10 

Üniversite (university) 10 

Motivasyon (motivation) 9 

Öğrenciler (students)  9 

Kovid-19 (Covid-19) 8 

 

Tablo 3’ten görüldüğü üzere, ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili yapılan bilimsel yayınlarda 

kullanılan anahtar kelimelerin sıklığına bakıldığında, konuyla ilgili en sık kullanılan anahtar 

kelimelerin sırasıyla: eğitim (f: 88), eğitimde yenilik (f:78), yenilik (f: 66), öğrenme (f: 37), 

yükseköğretim (f: 26), sosyal yenilik (f:16) ve uzaktan eğitim (f:15) olduğu görülmektedir. 

Buna ek olarak, bu başlık altında yapılan inceleme sonucunda, konuyla ilgili sıklıkla 

kullanılan anahtar kelimelerin bulut görseli oluşturulmuş ve Şekil 3’te sunulmuştur. 

 

 
Şekil 3. Eğitimde yenilik ile ilgili bilimsel yayınlarda kullanılan anahtar kelimelerin bulut 

görseli. 

 

Şekil 3’ten görüldüğü üzere, eğitimde yenilik konusu ile ilgili yayınlarda sıklıkla tercih edilen 

anahtar kelimeler daha büyük ve kalın punto ile yer almaktadır. Şekilden en sık kullanılan 

anahtar kelimeler; eğitim, yenilik, öğrenme ve yükseköğretim olarak görülmektedir. Ayrıca, 

konuya dair bir diğer görselde aşağıda Şekil 4’te yer almaktadır. 
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Şekil 4. Eğitimde yenilik ile ilgili bilimsel yayınlarda kullanılan anahtar kelimelerin yıllık 

kullanım sıklığını gösteren grafik görseli. 

Şekil 4’ten görüldüğü üzere, eğitimde yenilik ile ilgili kullanılan anahtar kelimelerin yıllara 

göre dağılım sıklığının yansıması görülmektedir. Yukarıdaki araştırma bulguları Şekil 1’de 

verilen bilimsel yayın üretim hızına benzer şekilde, Şekil 4’te anahtar kelime kullanımları ile 

ilgili olarak yıllık bağlamda 2008 yılı itibariyle artış ivmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca, 

şekilden konuyla ilgili sıklıkla kullanılan anahtar kelimeler; eğitim, yenilik, eğitimde yenilik 

ve yükseköğretim olarak görülmektedir. 

Araştırmada beşinci olarak; ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili yapılan bilimsel yayınlardan 

en çok atıf alma yönünden ilk on yayının incelemesi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 

ulaşılan bulgulara dayalı olarak oluşturulan Tablo 4. aşağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Eğitimde yenilik ile ilgili en çok atıf alan ilk on yayının sıralaması. 

Sıra 

No: 

Çalışmanın Adı Çalışmanın 

Yazarı / Yıl 

DOI Toplam 

Atıf 

(TA) 

1.  Innovation in Education 

Markets: Theory and 

Evidence on the Impact of 

Competition and Choice 

in Charter Schools 

Lubienski, C. 

/2003 

10.3102/000283120400023

95 

170 

2. Learning with mobile 

technologies – Students’ 

behavior 

Briz-Ponce, 

L. &vd./ 

2017 

10.1016/j.chb.2016.05.027 168 

3. Roles of Innovation in 

Education Delivery 

Blouin R. A. 

&vd. / 2009 

10.5688/aj7308154 90 

4. Impacto de las TIC en la 

educación: Retos y 

Perspectivas. Propósitos y 

Representaciones 

Hernández, 

R. M. /2017 

10.20511/pyr2017.v5n1.149 82 

5. Development, Feasibility, 

Validity, and Reliability 

Zevin, B. 

&vd. /2013 

10.1016/j.jamcollsurg.2013.

01.003 

65 

Ü
re

ti
le

n
 y

a
y
ın

 s
a
y
ıs

ı 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 554



of a Scale for Objective 

Assessment of Operative 

Performance in 

Laparoscopic Gastric 

Bypass Surgery 

6. What's the big idea? 

Toward a pedagogy of 

idea power 

Papert, S. 

/2000 

10.1147/sj.393.0720 63 

7. Influences of Co doping 

on the structural, optical 

and magnetic properties 

Wang, B. 

&vd. /2009 

10.1016/ 

j.solidstatesciences.2009.04.

024 

53 

8. Ties with Potential: Social 

Network Structure and 

Innovative Climate in 

Dutch Schools 

Moolenaar 

N.M. &vd. 

/2011 

10.1177/016146811111300

906 

52 

9. Barriers and drivers of 

innovation in higher 

education: Case study-

based evidence across ten 

European universities 

Lasakova, A. 

&vd. /2017 

10.1016/j.ijedudev.2017.06.

002 

46 

10. Education in Nephrology 

Fellowship 

Rope, R.W. 

&vd. /2017 

10.1681/ASN.2016101061 46 

 

Tablo 4’ten ‘eğitimde yenilik’ konusu ile ilgili en çok atıf alan ilk on yayının sıralaması 

görülmektedir. Elde edilen verilere göre ilk on yayının çalışma adı, yazar/yazarları, yılı, Doi 

numarası ve toplam atıf sayısına tabloda yer verilmiştir. Tablodan eğitimde yenilik alanında 

Lubienski (2003)’nin çalışmasının en çok atıf alan yayın olduğu, ikinci sırada ise Briz-Ponce 

ve diğerlerinin (2017) yayını olduğu görülmektedir. Tablodan çalışmaların çoğunlukla 2000’li 

yıllardan sonra yapılma süresi dikkat çekmektedir. Ayrıca, çalışmaların çoğunun çok yazarlı 

yazım özelliğine sahip olduğu da görülmektedir. 

 

SONUÇ 

Yapılan araştırmanın sonuç kısmında, ulaşılan bulguların genel değerlendirmesine, ilgili alan 

yazın tartışmasına ve araştırmacılara yönelik önerilere yer verilmiştir.  

Bu araştırma sonucunda; eğitimde yenilik konusu ile ilgili yapılan bibliyometrik analiz 

neticesinde pek çok sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, eğitimde yenilik (innovation in 

education) başlığı kapsamında, ilk çalışma yayını 1983 yılı olarak görülmüştür ve bu tarihten 

analizin yapıldığı 2022 yılı sonu aralık ayı tarihine kadar ki (analiz tarihi: 10.12.2022) süre 

aralığı dahilinde toplamda 860 dokümanın veri seti belirlenmiştir. Yayınların genel detayları 

Tablo 1’de sunulmuştur. Ayrıca, 2008 yılı itibariyle de yayın üretim hızında yükseliş seyri 

görülmüştür (Şekil 1 Bakınız). Ancak 2019 yılı itibariyle konuyla ilgili yayın üretim hızında 

bir azalış seyri belirlenmiştir. Bu konuda azalış seyri hususunda, tüm dünya geneli etkili olan 

Korona virüsün (Covid-19) muhtemel etkisi olarak düşünülmektedir. Balcı (2020)’ya göre 

çok sayıda öğrenci, eğitim personeli ile eğitim topluluğu bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. 

Bu kriz sürecinde alternatif eğitim biçimleri, bilgisayar, dijital platformlar, vb. kullanımı 

yaygın tedbirler olarak birçok ülkede kullanılmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda, eğitimde yenilik konusu ile ilgili yayınların ülkeler bağlamında 

toplam atıfa göre incelemesi neticesinde ilk yirmi ülkenin sıralamasına bakıldığında (Tablo 2 

Bakınız), ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra sırasıyla İspanya ve Birleşik 

Krallık tespit edilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin de on dokuzuncu sırada yer aldığı görülmüştür. 
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Bu bulgu, Türkiye’nin eğitimde yenilik konusunda bilimsel çalışmalar açısından önde gelen 

bir ülke sıralamasına sahip olduğu, eğitimde yenilik ile ilgili çalışmalara önem verildiği ve bu 

konudaki ilginin iyi düzeyde olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu hususta, 

Altan (2008) teknolojik değişikliklerin yoğun etkisi ile eğitim kurumlarında hem öğretim hem 

de yönetim alanında teknoloji tabanlı yeniliklere geçiş yaşandığından bahsetmektedir. Kılıçer 

(2008) ise eğitsel alandaki teknolojik yeniliklerin hayata geçirilmesinde, uygun altyapı ve 

eğitim programı gerektiği vurgusunda bulunarak, bu teknolojileri etkili bir biçimde 

kullanabilecek öğretmenler, öğrenmeye istekli öğrenciler ve teknik problemleri azaltacak araç 

ve gereçlerin sağlanmasının önemi üzerinde durmuştur. Bu bağlamda, ülkemizde ve diğer 

ülkelerde özellikle teknolojinin etkisi ile eğitimde pek çok yenilik yapıldığı ve sürece uyum 

çalışmalarının devam ettiği söylenebilir. 

Araştırma sonucu ulaşılan bir diğer sonuçta, eğitimde yenilik konusu ile ilgili yapılan bilimsel 

yayınlarda sıklıkla kullanılan anahtar kelimeler; eğitim, eğitimde yenilik, yenilik, öğrenme, 

yükseköğretim, sosyal yenilik ve uzaktan eğitim olarak (Tablo 3 bakınız) belirlenmiştir. Bu 

bağlamda, eğitimde yenilik konusunun yükseköğretim kademesi, sosyal yönlü çalışmalar ve 

uzaktan eğitim süreçleri ile etkileşim içinde olduğu ve bilimsel çalışmalarda sıklıkla birlikte 

ele alındığı ifade edilebilir. Bu hususta, Çağlar (2015, s.47) günümüz toplumlarında yeniden 

yapılanma sürecinin yaşandığını ve sosyokültürel değişimlerle birlikte sosyal ve ekonomik 

hayatta yeni roller, post-modern arayışlar çerçevesinde yeni felsefi arayışların ortaya çıktığını 

belirtmektedir. Ayrıca, yükseköğretimde yenilik ile ilgili Güner (2020) de Avrupa Birliği’nin 

(AB) çerçeve programları ile yenilik üretimini hedeflediğini vurgulayarak, ‘Avrupa Araştırma 

Alanı’ kurulması, Avrupa 2020 Stratejisi’nde Yenilik Birliği’nin gelişiminin desteklenmesini 

ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan projelerin bu süreçte önemli yenilikçi çıktılar 

olduğunu ifade etmiştir.   

Son olarak, eğitimde yenilik konusu ile ilgili Lubienski (2003)’nin çalışmasının en çok atıf 

alan yayın olduğu belirlenmiştir (Tablo 4 bakınız) ve çalışmaların çoğunun 2000 yılı sonrası 

yayınlanma durumu ve çok yazarlı olma özelliği belirlenmiştir. Bu hususta, İnci ve Kaya 

(2022) çalışmalarında 21. yüzyıl becerileri kapsamında karşılaşılan eğitimsel problemlere 

yönelik bireysellikten ziyade işbirlikçi anlayışla yaklaşılması ve evrensel bakış açısıyla 

çözümler aranmasının önemi üzerinde durmuştur. Bu açıdan, işbirlikçi tarzla hazırlanan çok 

yazarlı çalışmaların alan yazına faydalar sağlayacağı söylenebilir. Araştırma sonuçlarına 

dayalı olarak geliştirilen öneriler ise şöyledir: 

 Bu çalışmada eğitimde yenilik konusu ile ilgili bilimsel yayın üretim hızında yıllara 

göre inceleme yapılmıştır ve 2008 yılı itibariyle yükseliş seyri tespit edilmiştir, bu 

açıdan eğitimde yenilik konusunun alan yazında giderek artan önemi doğrultusunda 

yeni çalışmaların tasarlanması önerilebilir. 

 Bu çalışmada yazarların kullandıkları anahtar kelimeler bakımından; eğitimde yenilik, 

yenilik, öğrenme, yükseköğretim, sosyal yenilik ve uzaktan eğitim kavramları ile 

birlikte kullanım sıklığı görülmüştür, bu bağlamda eğitimde yenilik ile ilgili bu 

başlıklara yönelik yeni çalışmaların hazırlanması önerilebilir. 

 Bu çalışmada eğitimde yenilik konusu ile ilgili WoS veri tabanında doküman tarama 

çalışması yürütülmüştür, eğitimde yenilik ile ilgili yeni yapılacak çalışmalarda farklı 

veri tabanları da sürece dahil edilerek ya da görüşme, gözlem, ölçek uygulaması, gibi 

farklı yöntemler kullanılarak hazırlanması önerilebilir. 
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ABSTRACT 

An integrated information technology (IT) system called an Enterprise Resource Planning 

(ERP) system enables firms to combine data from several departments and locations by using 

shared databases and dependable cross-functional information flow. This research seeks to 

demonstrate the function of buying operations in respect to ERP-related problems. The 

primary providers of ERP system, a research analysis of ERP, and subjects related to purchase 

order procedures are discussed in this paper. The report's following category includes 

analyses on Software applications and how one pharmaceutical-drugstore company 

implemented it using International Procurement System to  buy order procedures. The buying 

order approval procedure is important for the business. Because it offers the ability to monitor 

and regulate expenditure, track spending by amount, and take into consideration the 

conversion of Material Requirements Planning (MRP) scheduled orders. 

Key Words:   Business, Enterprise Resource Planning, Information Technology, Material 

Requirements Planning 

 

1. INTRODUCTİON 

Enterprise Resource Planning (ERP)  seeks to create a system where all business operations, 

for instance shopping process are linked, all data is gathered in one database, and 

management and decision-making processes are efficient. An ERP system is an integrated 

information technology (IT) solution that enables enterprises to combine data from several 

departments and locations using common databases and standardized cross-functional 

information flow. Due to its accessibility, several small and medium-sized businesses have 

changed their IT strategy from internal development to buying application software. ERP 

systems can undoubtedly improve corporate operations. To successfully install an ERP 

system, however, a number of challenges must be solved (Hong and. Kim, 2002; Brown and 

Vesey, 2003).   

When properly deployed, an ERP system, which consists of a set of integrated, 

comprehensive software programs, may be used to manage and integrate all business 

operations and activities inside a company. They typically include of a collection of 

established business software and tools for accounting and cost accounting, sales and 

distribution, material handling, human resources, production scheduling, computer connected 

manufacturing, supply chain, and consumer details (Žabjek et al., 2008). Nowadays, it might 

be said that ERP is a crucial business strategy, and its adoption offers the biggest benefit in 

that it allows a company to essentially do away with various systems with no redundancy. 

Because of the extensive re-engineering process that encompasses reliability, quality control, 

and retraining for organization personnel authorized to utilize the ERP systems, implementing 

ERP on platforms is not always simple. IT executives, system security officials, and system 

developers will have difficulties with security and control concerns in addition to improving 

the operational efficacy of the ERP (Vuković et al., 2007). Numerous studies, like this one,  

around $300 billion has been committed in ERP globally in the previous ten years, have 
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already demonstrated the significance of ERP.  Manufacturing, finance, and human operations 

fundamental ERP solutions were used by and over 60% of Global 1,000 organizations 

(Carlino et al, 2000). 

According to the global study on ERP deployment conducted by ITtoolbox in 2004, the 

following IT professional people Some issues of this is presented as below ( Bancroft et al., 

1998;  Doppelhammer et al., 1997; Mandal and Gunasekaran, 2002): 

- 52% predict increased funding for the application of new Erp solutions and installations in 

2004. 

- The much more widely used ERP systems for both new deployments and restorations were 

listed as SAP and PeopleSoft/J.D. Edwards. 

- 65% of companies are thinking about expanding their ERP systems with additional 

components. 

- 46% of respondents said that defining needs properly and overcoming refusal to adapt were 

the biggest obstacles to sustainable ERP installations. 

ERP are a business phenomenon, with a large influence on both the organizational and data 

technology realms, encompassing each of the essential aspects,  These are highlighted as 

below (Yen et al., 2002;  O’Leary, 2000); 

Many Small and Medium Enterprises are impacted by ERP;  ERP influences the actions of 

competitors;  Business partner needs are impacted by ERP;  ERP has altered the way 

consulting businesses operate; Among the key instruments for reengineering is provided by 

ERP; Many "best practices" have spread thanks to ERP; Customer computing's first business 

application was provided by ERP; The concept of information system operates has altered as 

a result of ERP; The nature of work in all functional departments has altered as a result of 

ERP; The market for ERP has expanded significantly; ERP is expensive.  

ERP seeks to enhance every aspect of the company and create harmony amongst them. The 

produced database will be useful if an issue arises while the process is underway or if a new 

product is required to be created. Within the parameters of the research, an overview of ERP 

is first provided, followed by examples of national and international ERP applications and 

their significance in the management decision-making process. 

2. PURCHASE ORDER OPERATION 

2.1. Concept of Purchasing and Procurement  

The idea of buying is fairly broad, and nearly every author of books on buying has a distinct 

definition of it. Regarding procurement, meanings vary widely, and the two phrases may even 

be used synonymously. In his book, Donald Waters writes, "Purchasing and acquiring are 

frequently assumed to signify the same thing. However, procurement often has a broader 

definition whereas purchasing usually pertains to the actual transaction. Water's defines 

purchasing solely as a statement to the supplier indicating that the business is prepared to 

accept the items on the terms agreed upon. Weele's outline of the purchase process includes 

practically the whole procedure, beginning with identifying the requirement. His description 

of procurement only expands on the notion of purchasing acts required to get goods from the 

source to their final location, activities in businesses, shipping and transportation, incoming 

inspection, and quality assurance and quality control. There is a specific definition that 

emphasizes relationship management rather than handling of materials as the distinction. The 

distinction was described by Elliott-Shircore and Steele in 1985 as follows: Purchasing is 

more concerned with creating and maintaining a business relation, so although purchasing is 

also particularly worried with the more physiological material or service delivery sources to 

achieve after the agreement has been signed. or the command positioned (Elliott-Shircore and 

Steele, 1985; Waters, 2003; Van Weele, 2010). 
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2.2. Improving  of Purchasing- Procurement 

Purchases and Procurement were viewed by businesses as a minor transactional and clerical 

duty rather than as a crucial business activity as early as the 1930s or even earlier. The 

primary objectives of procurement have been to provide the appropriate amount and quality of 

commodities at the appropriate location in the shortest period at an affordable price . It was 

noted that firms began to pay greater attention to the significance of purchases after World 

War II. Upper executives and scholars began becoming interested in the significance of 

suppliers and supplier management, particularly as a result of the 1973 Oil Crisis. The role of 

procurement has evolved significantly in the last 30 years, evolving from a secretarial, 

operational, and commercial activity to a strategic management function that may help 

organizations gain a competitive benefit (Ellram and Carr, 1994; Carter and  Narasimhan, 

1996;  Leenders and Fearon, 1997; Van Weele, 2010). The development of the procurement, 

materials, and supply role of management is represented in the following chart (Leenders and 

Fearon, 1997). 

 
Figure 1. The development of procurement, resources, and supply management (Leenders 

and Fearon 1997, modified by author). 

 

The accompanying following figure illustrates how the management position of purchasing, 

resources, and supply has evolved  (Leenders and Fearon, 1997, see figure 1). The 

development of procurement, resources, and supply management. A corporation should define 

procurement and supply control more generally, according to Chapman and Dempsey (1997), 

not simply be willing to reduce supplier offers' costs but also be able to use it as a suitable 

tactical weapon. The current perspective on procurement emphasizes more customer and 

supplier collaboration as well as a more long-term and business approach  (Chapman and 

Dempsey, 1997; Gelderman and  Van Weele, 2003). 

3. PURCHASING – PROCUREMENT  WITH ERP 
Requirements, permissions, customer orders, invoices, and refunds are just a few of the things 

you may handle with purchasing when acquiring and receiving goods and services. It provides 

the means to enable discontinuous, operation, and Just-in-Time manufacturing as well as the 

acquisition of non-product goods and services, including such sub - contracting services 

(MFG/PRO, 2022, 2022). 

 (i)  Purchasing: A purchasing requires a number of processes. Requisitions are frequently 

the initial phase, and they come about as a result of requests that material requirements 

planning has identified. Next comes an order, which might be a blanket order, a purchase 

order, or a supplier arrangement. A document known as a receiver is created when the 

requested items arrive. Another recording is created if the supplier receives the returned 

products. Each action is recorded by the program (MFG/PRO, 2022, see Figure 2). 
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Figure 2. Overview of Purchasing Activities (MFG/PRO, 2022) 

 

(ii)  Requisitions: A requisition is a document that details a requirement for a certain item. 

Quantity, necessary date, and delivery location are all specified in requisitions. Although you 

may submit a purchase order without one, a requisition is frequently the initial stage of a 

procurement. Purchase orders can be created manually or by approving an MRP scheduled 

order. While purchase orders constitute contracts, certain businesses also want permissions. 

The information from the procurement is subsequently converted to a covering order or a non-

refundable deposit, and it is then destroyed. Common procurement procedures, which are 

covered in this report, could be used to handle requisitions. Users could make advantage of 

the alternative Global Requisition System if someone business needs multi-line requisition 

form and complicated approval cycles (GRS) (MFG/PRO, 2022). 

(iii)  Buying Orders: A buy order is an agreement with a supplier for the delivery of goods 

on predetermined dates. It contains the shipping documents, the agreement's conditions, tax 

information, and shipping fees (MFG/PRO, 2022). 

4.  MATERIALS AND METHODS  

4.1. Application for Procurement System (Purchasing System) in ERP 

One of the top leading on the subject health-care and pharmaceutical corporations in the globe 

is the pharmaceutical manufacturing (Drugstore). This pharmaceutical company (ABC 

pharmaceutical- drugstore business)   develops, produces, and distributes prescription drugs, 

vaccines, and consumer healthcare items with a solid scientific base and  it comprises  

headquarters and significant commercial operational environments. The pharmacy 

manufacture (Drugstore) business under investigation began utilizing ERP software in 2017. 

We'll compare and assess the data from before and after 2017. It is known for being a metal 

manufacturing firm that produces a wide variety of fence products. The Marmara Region is 

home to this company. Up until 2017, the business relied on basic programming and 

conventional techniques. This pharmaceutical- drugstore company was unable to find 

solutions for all aspects of the business, and at the same time, issues with workflows and 

process monitoring arose. Analyses of software programs and how one pharmaceutical 

business used the International Procurement System to deploy them are included in the 

report's subsequent category. 

Eliminating issues with product delivery, storage, and accounting was the key objective of the 

company's shift to the comprehensive platform. They accomplished the switch to the ERP 

application in 2017 in order to get rid of these issues. They are utilizing the most recent 

version. The application makes it simpler to control all the following functions from the 

interconnected model. The following component of the research analyzes operating systems 

and how one pharmaceutical business used the global purchasing system (Purchasing System) 

to install it for its buy order processes. 

(i) Medications and vaccines: Sales of pharmaceuticals and vaccines are highlighted of this 

pharmaceutical business. Asthma, malaria, depression, migraines, diabetes, heart failure, 
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digestive issues, and cancer therapies are among the pharmaceutical items of ABC 

pharmaceutical company. Additionally, ABC pharmaceutical- drugstore company sells much 

more vaccinations to guard against conditions including cervical cancer, typhoid, influenza, 

diphtheria, tetanus, whooping cough, hepatitis A and B, diphtheria, and tetanus. This  

pharmaceutical company is a market leader in every category of consumer products on behalf 

of Individual Health Care. ABC pharmaceutical company ranks second globally in both over-

the-counter medications and oral healthcare, respectively. This pharmaceutical company 

supplies millions of people with nutritious beverages, over-the-counter medications, and oral 

health products. Numerous of our trademarks are well-known all over the world, including 

Panadol, Aquafresh, and Lucozade. 

(ii) Support Functions : A company the size and scope of ABC pharmaceutical company 

requires a number of support functions. They support the entire corporation as opposed to 

individual business functions. They are strategy and development, information technology, 

human resources, legal, finance, communications, and ethics and compliance.  One of the 

sector's most robust pipelines of prospective new medications has been created via research 

and development. Much more  projects in clinical trials involving humans were actively 

maintained by Pharma Research and Development and they were spread across globally. 

(a) International Production & Supply: With much more  packages produced annually in 

various presentations containing tablets, moisturisers, ventolin, injectable, liquids, and 

steriles, the  production scale  of ABC pharmaceutical company is astounding. These packs 

are subsequently distributed to much more markets. 

(b) Supporting Elements: A corporation of the size and breadth  of ABC pharmaceutical needs 

a variety of support services. Instead of supporting certain commercial operations, they help 

the entire firm. Computer technology, human capital, law, finance, communications, and 

compliance and ethical conduct are among them. They also include planning and evolution. 

4.2.  Universal Requisition System Information 

The user  may make multi-line purchase orders and transit them throughout the permitting 

process using the Universal-Global Requisition System (URS). The system identifies who has 

the authority to confirm the requisition depending on the kind of purchasing, the price, and the 

department of the requestor. URS offers the option of sending e-mail messages to original 

founders, home consumers, evaluators, authorizations, and purchasers at various points during 

the requisition life cycle to inform them of the status and necessary actions. The capabilities 

of URS can be used by reviewers and authorizations to change, approve, refuse, or cancel 

whole requisition form or specific line items. A buyer can create purchase orders using 

authorized requisition lines after a requisition has been authorized at the designated final 

layer. An oversimplified flow diagram of the procurement process is represented by Figure 3 

(MFG/PRO, 2022). 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 563



 

 

Figure 3. A Flow diagram  of Operating  a Request- Requisition Process  (MFG/PRO, 2022) 

There are five categories for URS programmes. Depending on the function in the procurement 

process, several programmes are employed. URS setup (network superintendent), 

procurement generation (requestors), request assessment (review sites and authorizations), 

requisition approval (reviewers and approvers), designated final layer construction 

(purchasers), statistics and enquiries (as required), and so forth. 

4.3.  Implementing  Universal Requisition System in  A Pharmaceutical Business 

Plan the best strategy for the firm to set up URS. Establish data for the system to utilize 

during the requisition process. 

(i) Requisition Control: the system's default settings. 

(ii) Email: Specify the email system you use and user email addresses if the business intends 

to utilize system-generated emails. 

(iii) Approved Levels: two-digit codes that represent the highest permissible quantities of a 

certain approval currency. 

(iv) Categories: a group of linked ledger categories accounts that have been approved by the 

same approver or a group of approvers from different organizational levels; they are used to 

construct horizontal approvers for different item kinds. 

(v) Jobs are jobs with a short completion time, like projects. used to grant permission for 

approval over a variety of organizational structures, but only when connected to a particular 

task. 

(vi) Buyers: those in charge of citing authorized procurement items on authorizations. 

(vii) Relation to individuals: According on how the business wishes to authorize purchases,  

there are horizontal, vertical, job, and line of products approvers. is a term that can refer to a 

variety of arrangements of levels, categories, employment, companies, sub-accounts, and 

financial accounting. 
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Figure 4. Process Routing in URS  (MFG/PRO, 2022) 

 

(a) Data Specifications : ABC pharmaceutical business employs a horizontal approval 

approach. In relation to GRS, the following information is necessary: 

(b) Classification and Users Of accounting information : ABC pharmaceutical business 

divides purchase orders into classifications and users of accounting information to assist each 

state budget be managed. Every account is linked to a category and whenever a purchase 

order is necessary. The department to be invoiced with the expense is identified by an 

alphanumeric identifier called an accountancy identifier. 

(c) Financial Cost Regions : For each item that is purchased, ABC pharmaceutical employs a 

financial control center. Bank details are used to connect all overhead expenses. The purchase 

orders for the IT branch exclusively use the succeeding overhead expenses. 

(d) Control system and Authorization Layers: On the basis of the types of items they are 

evaluating, project members might be arranged longitudinally. It's possible, for instance, for 

one manager to authorize all technology purchases throughout the organization, independently 

of which department issues the request. To allocate a number of accounts to a category, like 

Computing, Category Management is utilized. Then, irrespective of the requestor's comment 

thread or department, it may be mandated that all requests for computers be directed to the 

authorized signatory designated for this category. 

5.  EVALUATİON AND CONCLUSİON 

The prevalent approach for determining the business prerequisites for today's ERP platforms 

has been to concentrate on business operations. Nowadays, ERP systems in overall may be 

described as being process-based as a result of this. The discussion of the advantages of using 

best practices, was predicated on this corporate process paradigm. Nevertheless, it may be 

argued that the staff roles are not given enough attention by the process-based ERP systems of 

today.  

As an alternative, Johansson and Bjrn-Andersen (2007) contend that suppliers of ERP-

systems have to concentrate on providing support for employee roles that cut across various 

business operations. The pursuit of the upcoming ERP-systems comes to an end at the point 

where it started: The aspirations of ERP-systems has been to: i) incorporate all payment 

processes inside of a single system; ii) share similar data and procedures across entire 

companies; and, iii) generate useful information for making decisions reasons in meaningful 

(Johansson and Bjoern, 2007). Regarding end users, it has also been recommended that 
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upcoming ERP systems would concentrate more on them, meaning that the ERP-system ought 

to be user-focused rather than directed towards organizational business operations. This role-

based strategy is said to need less training, be simpler for the end user to understand, and 

increase acceptance and revenue realization. When putting this program into use, the business 

followed the Big Bang theory. The Big Bang approach involves stopping all current business 

applications and switching everything over to the ERP system. It is not feasible to return to 

the previous system and restart the presently operating system in the event that this technique 

fails. This success has been attained by the company. The outcome of the ERP 

implementation is utilized to execute upper leadership choices in relation of organizational 

considerations and in considerations of the deployment timeframe for long-term strategic 

choices. 
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ÖZET                                                                                     
Spor turizmi son yıllarda en fazla gelişim gösteren alanlardan birisi olarak göze çarpmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası arenada spor ve turizm faaliyetleri gelişmişlik ölçütü bakımından 

değerli görülmesi gereken hizmet faaliyetleridir. Spor turizmi geniş ölçekli olarak ele alınıp 

değerlendirilebilecek ve faaliyette bulunulan bölgeye ve çevresine fayda sağlayacak bir 

endüstridir. Ayrıca bölgeye ve ülkeye olumlu imaj kazandırabilecek fırsatları da 

barındırmaktadır. Bu alandaki gelişimlerin artmasıyla birlikte spor turizmi alanındaki 

faaliyetler de çeşitlenmektedir. Bu kapsamda çeşitli mesleklerden bireyler spor turizmi 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Spor ve turizmin yakın ilişkisi nedeniyle spor alanında hizmet 

veren kurumlarda çalışanlar da spor turizmi ile ilgili hizmet faaliyetlerine doğrudan ya da 

dolaylı olarak katkı sunmaktadır. Bu çalışan meslek gruplarından birisi de Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenleridir. Okullarda öğrencilere spor turizmini tanıtma, anlatma ve öğretmede 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple bu 

çalışmada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin spor turizmine yönelik tutumlarını incelemek 

amacıyla Kardaş & Sadık (2018) tarafından geliştirilen 14 maddeden oluşan “Spor Turizmine 

Yönelik Tutum Ölçeği” (STYTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri ölçeği 

geliştirenler tarafından .86, olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha katsayısı 

.91 olarak tespit edilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin tutum ve algılarının 

belirlenmesi için katılımcıların sahip oldukları bazı demografik değişkenler bakımından 

farklılaşma durumlarının incelenmesi sağlanmıştır. Araştırma nicel bir çalışma olup betimsel 

tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Kahramanmaraş 

ilinde görev yapmakta olan Beden Eğitim ve Spor Öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise Kahramanmaraş il merkezindeki seçkisiz örneklem yöntemiyle 

seçilen okullarda görev yapmakta olan 192 katılımcı oluşturmuştur. Verilerin toplanmasına 

2022 Ekim ayında başlanmış ve 2022 Aralık ayı başında tamamlanmıştır. Araştırmanın 

verileri istatistik yazılım paket programı SPSS21 kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada 

kullanılacak testlerin belirlenmesi için elde edilen puanlarının normal dağılım gösterip 

göstermediği çarpıklık katsayısı yöntemiyle (Büyüköztürk, 2018) incelenmiştir. Yapılan 

normallik testi sonucunda verilerin skewness değerleri Spor Turizmine Yönelik Tutum 

Ölçeğinde -1.452, olarak bulunmuştur. Dağılım normal olmadığı için değişkenler arasındaki 

farklılaşmayı belirlemede non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis-H 

testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların spor turizmine yönelik tutum 

puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur. Spor turizmine yönelik tutum ölçeğinde cinsiyet, 

daha önce spor turizm hakkında bilgileri olup olmadığı, medeni durum, mesleki kıdem ve 

görev yapılan öğretim kademesi değişkenleri bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Sonuç olarak bu araştırma ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik 

tutumları farklı değişkenler bakımından belirlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarının spor 
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bilimleri alanı ile turizm alanında yapılacak yeni çalışmalara önemli katkılar sunması 

öngörülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Spor Turizmi, Tutum.   

 

ABSTRACT 

Sports tourism stands out as one of the most developing areas in recent years. In the national 

and international arena, sports and tourism activities are service activities that should be 

considered valuable in terms of development criteria. Sports tourism is an industry that can be 

considered and evaluated on a large scale and that will benefit the region and its environment. 

It also contains opportunities that can bring a positive image to the region and the country. 

With the increase in developments in this area, activities in the field of sports tourism are also 

diversifying. In this context, individuals from various professions continue their sports 

tourism activities. Due to the close relationship between sports and tourism, employees 

working in institutions serving in the field of sports also contribute directly or indirectly to 

service activities related to sports tourism. One of these working professional groups is 

Physical Education and Sports Teachers. Physical Education and Sports Teachers have 

important duties in introducing, explaining and teaching sports tourism to students in schools. 

For this reason, in this study, it is aimed to examine the attitudes of Physical Education and 

Sports Teachers towards sports tourism. In order to examine the attitudes of Teachers towards 

sports tourism, “The Attitude Scale Towards Sports Tourism” consisting of 14 items 

developed by Kardaş & Sadık (2018) was used. The Cronbach Alpha value of the scale was 

found to be .86 by the scale developers. In this study, the Cronbach Alpha coefficient was 

determined as .91. In order to determine the attitudes and perceptions of Physical Education 

and Sports Teachers, it was provided to examine the differentiation status of the participants 

in terms of some demographic variables. The research is a quantitative study and was carried 

out in a descriptive survey model. The universe of the research consists of Physical Education 

and Sports Teachers working in Kahramanmaras in Turkey. The sample of the study consisted 

of 192 participants working in schools selected by random sampling method in the city center 

of Kahramanmaras. Data collection started in October 2022 and was completed in early 

December 2022. The data of the research were analyzed using the statistical software package 

program SPSS21. Whether the scores obtained to determine the tests to be used in the 

research show a normal distribution or not was examined by the skewness coefficient method 

(Büyüköztürk, 2018). As a result of the normality test, the skewness values of the data were 

found as -1.452 in the Attitudes towards Sports Tourism Scale. Since the distribution was not 

normal, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis-H tests, which are non-parametric tests, were 

used to determine the differentiation between variables. As a result of the research, it was 

found that the participants' attitude scores towards sports tourism were high. In the attitude 

scale towards sports tourism, significant differences were found in terms of gender, whether 

they had knowledge about sports tourism before, marital status, professional seniority and 

teaching level. As a result, with this research, the attitudes of Physical Education and Sports 

Teachers towards sports tourism were determined in terms of different variables. It is 

anticipated that the results of this research will make significant contributions to new studies 

in the field of sports sciences and tourism.  

Keywords: Physical Education and Sports Teachers, Sports Tourism, Attitude. 

 

1. GİRİŞ 

Spor turizmi günümüzdü gelişim çıtası gittikçe artan alanlardan birisidir. Bu gelişim farklı 

boyutlarda kendini göstermektedir. Türkiye’den örnek verilecek olursa kıyı kesimlerde deniz 

turizmi kapsamındaki aktiviteler; iç kesimlerde ise doğal alanlarda yapılan trekking, hiking, 

rafting, mağaracılık, dağcılık, kışı aylarında kayak ve benzeri spor turizmi kapsamındaki 
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faaliyetler gelişmeye devam etmektedir. Spor turizmi faaliyetlerinin yaygınlığı ve talep 

görmesi ulusal ve uluslararası arenada gelişmişlik ölçütü bakımından değerlendirilebilir. Spor 

turizmi geniş ölçekte değerlendirildiğinde bölgeye ve çevresine fayda sağlayacak bir 

endüstridir. Ayrıca spor turizmi bölgeye ve ülkeye mali fayda, tanınırlık ve olumlu imaj 

kazandırabilecek fırsatları da barındırmaktadır. Bu alandaki gelişimlerin artmasıyla birlikte 

spor turizmi alanındaki faaliyetler de çeşitlenmektedir. Bu kapsamda çeşitli mesleklerden özel 

veya kamu farklı kurumlardaki bireyler spor turizmi faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Spor ve turizmin yakın ilişkisi nedeniyle spor alanında hizmet veren kurumlarda çalışanlar da 

spor turizmi ile ilgili hizmet faaliyetlerine doğrudan bazen de dolaylı olarak sürece katkı 

sunmaktadır. Bu çalışan meslek gruplarından birisi de Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenleridir. Okullarda öğrencilere ve dolayısı ile topluma spor turizmini tanıtma, 

anlatma ve öğretmede Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir.  

Spor ve turizm farklı şekillerde birbirlerinin gelişimine katkıda bulunabilir. Spor etkinlikleri, 

spor turizminin güçlü bir bileşeni olarak kabul edilmektedir (Gammon & Robinson, 2003; 

Ntloko, & Swart, 2008; Weed & Bull, 2004; Zauhar, 2004). Turizm ve spor, toplumun 

davranışı üzerinde belirli bir etkiye sahip olarak günümüz kültürünün kilit unsurlarındandır. 

Spor, medyanın büyük ilgi, para ve aynı zamanda siyasi ilgi yönü ile 1960'lardan bu yana 

uluslararası mesele haline geldi (Ottevanger, 2007). Ekonomik bakımdan 1970’li yıllardan 

sonra hem turizme hem de spor alanına yapılan yatırımlar hızlı bir şekilde artmıştır 

(Zgurovski & Akın, 2016). Uzun süreli olan organizasyonlar ya da yarışmalarda ülkeler 

önemli oranda döviz gelirleri elde ederler. Bununla birlikte siyasal, kültürel, ekonomik ve 

tanıtım açısından ülkenin reklamını yaparak spor çevresinde turizm hareketlerinden 

faydalanılmaktadır (Batman ve Eraslan, 2007). Robinson & Gammom’a (2004), göre; 

günümüzde spor turizmi en çok ilgi gören ve önemli bir yer bulan konumdadır. Spor turizmi 

kavramı genel olarak spor turizmi veya turizm sporu olarak iki şekilde adlandırılmaktadır.    

 Sanayileşme ile birlikte gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerin hayat düzeylerinin artmasıyla 

ile birlikte boş zamanı harcamada ortaya çıkan değişik ihtiyaç ve beklentilerin  karşılanmasına 

yönelik yeni bir turizm türü olarak spor turizmi ortaya çıkmıştır. Spor turizmi kavramı, 

bireylerin sportif etkinliklere katılmak veya spor müsabakalarını izlemek amacıyla turizm 

olayına dahil olması olarak tanımlamaktadır. Spor turizmi, spor ile ilişkili yarışmalara bireysel 

veya grup olarak katılım sağlamak, yarışmaları seyretmek veya bu yarışmalar için ülke içine 

veya ülke dışına yapılan seyahatleri kapsar. Spor turizmi iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci 

kategori spora iştirak etme, ikinci kategori spor izleyicisi olarak seyahat etmedir. Bu sebeple, 

spor turizmi ticari olmayacak nedenler için seyahati tanımlayan, spor aktivitelerine katılım 

gösteren veya izleyici olarak katılım göstererek ikamet ettiği yerden uzaklaşmasıdır. Spor 

turizmi, pasif ve aktif katılımlı bütün spor aktivitelerinde, rastgele katılımlarda veya 

planlanmış katılımlarda ya da ticari olan ya da ticari olmayan nedenli katılımda işten veya 

evden yapılan seyahatleri kapsamaktadır (Alpullu, 2011; Hazar, 2007; Hudson, 2003).   

Türkiye şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş bölgesi, kayak, dağcılık, yayla ve mağara 

turizmi; gezilip görülebilecek Eshab-ı Kehf mağarası, kale, Döngel şelaleleri, tarihi camiler, 

Germenicia Antik Kenti, müze, ören yerleri gibi birçok önemli tarihi ve turistik mekanları 

bulunan bir şehirdir (Atılgan ve Tükel, 2022). Bu şehirde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumları ve sahip oldukları bazı demografik 

değişkenler bakımından anlamlı farklılaşma durumlarının incelenmesine yönelik bu 

çalışmada, aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:  

 

1: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumları hangi 

düzeylerdedir?    
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2: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumlarında cinsiyet ve 

medeni durum değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık var mıdır?  

 

3: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumlarında daha önce 

spor turizm hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları bakımından anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

4: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumlarında mesleki 

kıdem ve görev yapılan öğretim kademesi değişkenleri bakımından anlamlı bir farklılık var 

mıdır? 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırma nicel bir çalışma olup betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmada Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumları 

belirlenmiştir. Katılımcıların sahip oldukları bazı demografik değişkenler bakımından 

farklılaşma durumlarının incelenmesi sağlanmıştır. Bu çalışmada tüm katılımcılardan 

‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu’ ile onay alınmıştır.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş ilinde görev yapmakta olan 610 Beden Eğitim ve Spor 

Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kahramanmaraş il merkezindeki 

seçkisiz örneklem yöntemiyle seçilen okullarda görev yapmakta olan 192 katılımcı 

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasına 2022 Ekim ayında başlanmış ve 2022 Aralık ayı 

başında tamamlanmıştır. Ölçek formları çevrimiçi ortamda katılımcılara okul müdürleri 

vasıtasıyla ve bireysel olarak gönderilmiş ve 192 katılımcıdan kullanılabilir geri dönüş 

sağlanmıştır.  

 
Tablo 1. Araştırma örneklemine dahil edilen katılımcı bilgileri 

Demografik Değişkenlere Göre 

 
N % 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

40 

152 

20.8 

79.2 

Daha önce spor 

turizm hakkında 

bilginiz var 

mıydı?       

Evet 

Hayır 

147 

45 

76.6 

23.4 

Medeni Durum 
Evli  

Bekar 

86 

106 

44.8 

55.2 

Mesleki Kıdem 

5 yıl ve daha az   

6-15 yıl arası   

16 yıl ve üstü 

30 

86 

76 

15.6 

44.8 

39.6 

Görev Yapılan 

Öğretim 

Kademesi 

İlkokul  

Ortaokul  

Lise  

28 

86 

78 

14.6 

44.8 

40.6 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği: Bu çalışmada Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumlarını incelemek amacıyla Kardaş & Sadık 

(2018) tarafından geliştirilen 14 maddeden oluşan Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği 

(STYTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .86, olarak bulunmuştur. Bu 

çalışmada ise Cronbach Alpha katsayısı .91 olarak tespit edilmiştir.   
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2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Ölçek formları çevrimiçi olarak hazırlanmış ve doldurmaları için katılımcılara gönderilmiştir. 

Araştırmanın verileri istatistik yazılım paket programı SPSS21 kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmada kullanılacak testlerin belirlenmesi için elde edilen puanlarının normal dağılım 

gösterip göstermediği çarpıklık katsayısı yöntemiyle (Büyüköztürk, 2018) incelenmiştir. 

Yapılan normallik testi sonucunda verilerin skewness değerleri Spor Turizmine Yönelik 

Tutum Ölçeğinde -1.452, olarak bulunmuştur. Dağılım normal olmadığı için değişkenler 

arasındaki farklılaşmayı belirlemede non-parametrik testlerden  Mann-Whitney U ve Kruskal-

Wallis-H testleri yapılmıştır.   

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma kapsamında verilerin istatistiksel olarak 

değerlendirilmesi yapıldı ve değerlendirme sonuçlan tablolar halinde gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Katılımcıların Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri.  

Ölçekler ve Alt Boyutlar N Min-Max 
 

SS 

Spor Turizmine 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

STY Tutum 192 1-5 4.24 .58 

 

Tablo 2. incelendiğinde katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde 

olduğu anlaşılmaktadır.   

 
Tablo 3. Katılımcıların Daha Önce Spor Turizm Hakkında Bilgilerinin Olup Olmadığı Değişkenine 

Göre Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının Mann-Whitney U Testi Sonuçları. 

Ölçek 

Daha önce spor 

turizm hakkında 

bilginiz var mıydı?       

N 
Sıra 

Ort.  

Sıra 

Top. 
U

 
p 

Spor Turizmine 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

Evet 147 101.83 14969 
2525 .016* 

Hayır 45 79.10 3560 

          *(p<0,05) 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının daha önce spor 

turizm hakkında bilgilerinin olup olmadığı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için yapılan "Mann-Whitney U" testi sonucunda istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur (U=2525; p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında daha 

önce spor turizm hakkında bilgisi olan katılımcıların, daha önce spor turizm hakkında bilgisi 

olmayan katılımcılara göre spor turizmine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır.    

 
Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği Puanlarının 

Mann-Whitney U Testi Sonuçları.  

Ölçek Cinsiyet N 
Sıra 

Ort.  

Sıra 

Top. 
U

 
p 

Spor Turizmine 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

Kadın 40 73.25 2930  

2110 

 

.003* 

Erkek 152 102.62 15598 

            *(p<0,05) 

 

 

x
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Tablo 4'de görüldüğü gibi, katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan "Mann-

Whitney U" testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (U=2110; p<.05). 

Sıra ortalamaları dikkate alındığında cinsiyeti erkek olan katılımcıların, cinsiyeti kadın olan 

katılımcılara göre spor turizmine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.    

 
Tablo 5. Katılımcıların Medeni Durum Değişkenine Göre Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği 

Puanlarının Mann-Whitney U Testi Sonuçları.  

Ölçek Medeni Durum N 
Sıra 

Ort.  

Sıra 

Top. 
U

 
p 

Spor Turizmine 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

Evli 
86 73.13 6290 

2549 .000* 

Bekar 106 115.46 12239 

            *(p<0,05) 

 

Tablo 5'de görüldüğü gibi, katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının medeni durum 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan "Mann-

Whitney U" testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (U=2549; 

p<.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında bekar olan katılımcıların, evli olan katılımcılara 

göre spor turizmine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.    

 
Tablo 6. Katılımcıların Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeği 

Puanlarının Kruskal-Wallis-H Test Sonuçları.    

Ölçek Mesleki Kıdem N 
Sıra 

Ort.  
Sd X

2 
p 

Spor Turizmine 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

5 yıl ve daha az   30 124.25 

2 20.42 .000* 6-15 yıl arası   86 105.27 

16 yıl ve üstü  76 75.62 

          (p<0,05) 

 

Tablo 6'da görüldüğü gibi, katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının mesleki kıdem 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için yapılan 

"Kruskal-Wallis" testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (x
2
=20.42; 

p>.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında 5 yıl ve daha az ve 6-15 yıl arası mesleki kıdemi 

olan katılımcıların, 16 yıl ve üstü mesleki kıdemi olan katılımcılara göre spor turizmine 

yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.     

 
Tablo 7. Katılımcıların Görev Yapılan Öğretim Kademesi Değişkenine Göre Spor Turizmine Yönelik 

Tutum Ölçeği Puanlarının Kruskal-Wallis-H Test Sonuçları.    

Ölçek 
Görev Yapılan 

Öğretim Kademesi 
N 

Sıra 

Ort.  
Sd X

2 
p 

Spor Turizmine 

Yönelik Tutum 

Ölçeği 

İlkokul  28 46.14 

2 27.16 .000* Ortaokul  86 106.71 

Lise  78 103.32 

          (p<0,05) 
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Tablo 7'de görüldüğü gibi, katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının görev yapılan 

öğretim kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

için yapılan "Kruskal-Wallis" testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(x
2
=27.16; p>.05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında görev yapılan öğretim kademesi 

ortaokul ve lise olan katılımcıların, görev yapılan öğretim kademesi ilkokul olan katılımcılara 

göre spor turizmine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.     

4. SONUÇ              

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutum puanları ve sahip 

oldukları bazı demografik değişkenler bakımından anlamlı farklılıklara ilişkin sonuçlar 

aşağıda verilmiştir.     

Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde 

olduğu belirlenmiştir.    

Katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının daha önce spor turizm hakkında 

bilgilerinin olup olmadığı değişkenine göre daha önce spor turizm hakkında bilgisi olan 

katılımcıların, daha önce spor turizm hakkında bilgisi olmayan katılımcılara göre spor 

turizmine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.    

Katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre cinsiyeti erkek 

olan katılımcıların, cinsiyeti kadın olan katılımcılara göre spor turizmine yönelik tutumlarının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.    

Katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının medeni durum değişkenine göre bekar olan 

katılımcıların, evli olan katılımcılara göre spor turizmine yönelik tutumlarının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir.    

Katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının mesleki kıdem değişkenine göre 5 yıl ve 

daha az ve 6-15 yıl arası mesleki kıdemi olan katılımcıların, 16 yıl ve üstü mesleki kıdemi 

olan katılımcılara göre spor turizmine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.     

Katılımcıların spor turizmine yönelik tutumlarının görev yapılan öğretim kademesi 

değişkenine göre görev yapılan öğretim kademesi ortaokul ve lise olan katılımcıların, görev 

yapılan öğretim kademesi ilkokul olan katılımcılara göre spor turizmine yönelik tutumlarının 

daha yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.     

Bu araştırma sonucuyla katılımcıların spor turizmine yönelik tutum ölçeği ile demografik 

değişkenler bakımından anlamlı bir farklılaşmanın bulunup bulunmadığı ortaya çıkarılmıştır. 

Sonuç olarak bu araştırma ile Beden Eğitim ve Spor Öğretmenlerinin spor turizmine yönelik 

tutumları farklı değişkenler bakımından belirlenmiştir.  
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ÖZET 

Sepsis, yoğun bakım servislerinde morbidite ve mortalite açısından risk oluşturmaktadır. 

Kritik hastalarda sepsis görülme sıklığı yüksek olmakla birlikte erken müdahale edildiğinde 

sağkalım oranı artmaktadır Başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına önemli 

görevler düşmektedir. Tedavinin uygulanması, sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması gibi 

temel uygulamaların yürütülmesinde etkin rol oynamaktadır. Literatürde sepsis ve tedavi 

süreci sıklıkla yer almasına rağmen sepsis ve hemşirelik yönetimine dair sınırlı sayıda 

derleme bulunmaktadır. Bu derleme sepsis ve hemşirelik yönetimini değerlendirmek ve dikkat 

çekmek amacıyla oluşturuldu. 

Anahtar Kelimeler: Bakım, hemşire, sepsis 

 

ABSTRACT 

Sepsis poses a risk in terms of morbidity and mortality in intensive care units. Although the 

incidence of sepsis is high in critically ill patients, the survival rate increases with early 

intervention. All healthcare professionals, especially nurses, have important duties. It plays an 

active role in the implementation of basic applications such as the implementation of the 

treatment and the provision of fluid-electrolyte balance. Although sepsis and its treatment 

process are frequently mentioned in the literature, there are limited reviews on sepsis and 

nursing management. This review was created to evaluate and draw attention to sepsis and 

nursing management. 

Key Words: Care, nurse, sepsis  

 

GİRİŞ  

Sepsis, sistemik inflamatuar yanıt sendromu ile beraber görülen viral, bakteriyel gibi 

enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır (Başbakkal ve Kahraman, 2015). Dünyada ve ülkemizde 

yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla ölüm ve komplike durumlar açısından risk oluşturmaktadır. 

Ayrıca hastanın hastanede kalış süresini ve bakım maliyetini yükseltmektedir. Kritik 

hastalarda sepsis görülme sıklığı artmak ile birlikte hızlı tanımı yapıldığında hasta için 

sağkalım durumu artmaktadır (Küçük ve diğerleri, 2018).  

Yoğun Bakım Tıbbı Derneği (SCCM) ve Avrupa Yoğun Bakım Tıbbı Derneği (ESICM) 2002 

yılında, mevcut uygulamalara dayalı uygulama girişimlerini sürdürerek sepsis ve septik 

şoktan genel hasta morbiditesini ve mortalitesini azaltmak için Sepsiste Sağkalım 

Kampanyası başlatıldı. Her dört yılda bu klavuz güncellenmektedir (Makic ve Bridges, 2018). 

Şekil 1: Sepsis ve ölüm arasındaki mekanizma  
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Şekil 2: Sepsis tanımı  
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Sepsis tedavisinde tanısal tetkikler önemlidir. Tedavi olarak geniş spektrumlu antibiyotik 

tedavisinin hemen başlanması, enfeksiyona neden olan etmenin yok edilmesi ya da drene 

edilmesi, hipotansiyonu ve doku perfüzyonunu ayarlamak için sıvı ve vazopressörlerin 

kullanılmasıdır (Sarıbuğa ve Başaran, 2015). 

Yoğun bakım ünitelerindeki hastalardaki ani değişimleri izlemek konusunda hemşireler 

önemli görevlere sahiptir. Başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının sepsise ilişkin 

farkındalıkları oluştukça erken tanılama ve tedavinin yararı da artacaktır (Alyat ve diğerleri, 

2022).  

Sepsis gelişen hastanın; hava yolu açıklığının sağlanması, sıvı gereksinimin karşılanması, 

gerekli tedavilerin uygulanması ve hastanın beslenmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Hemşirelerin bu konularda gerekli bilgi ve deneyime sahip olmaları tedai sürecini 

kolaylaştırmaktadır (Düzyaka Sözmez ve Bozkurt, 2018).  

Sepsiste hemşirelik girişimleri şunlardır: 

 Hava yolu açıklığının sağlanması  

 Oksijen verilmesi 

 Monitörizasyon  

 Damar yolu açılması  

 Gerekli sıvıların infüzyonu 

 Kan şekeri seviyesine göre idame sıvı başlanması  

 Uygun antibiyotiğin uygulanması  

 Gerekirse mekanik ventilasyon için hazırlığın yapılması  

 Sıvı tedavisi, antibiyotik, steroid tedavisi, gerekli kan transfüzyonlarının sağlanması  

Enfeksiyon

/Travma 

Sistemik 

İnflamatuar 

Yanıt Sendromu 

Sepsis 

Şiddetli 

Sepsis 

Septik 
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36°C 
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• WBC sayısı 

  ≥ 12.000 mm3 

  ≤ 4.000/mm3 

olgunlaşmamış nötrofiller 

 

 

Varsayılan bir SİYS 

veya onaylanmış 

bulaşıcı süreç 

 

 

≥ 1 organ belirtisi 

olan sepsis 

sorun 

Kardiyovasküler 

(refrakter 

hipotansiyon) 

böbrek 

Solunum 

•hepatik 

• hematolojik 

• merkezi sinir 

sistemi 

• Açıklanamayan 

metabolik 

asidoz 

Yeterli olmasına 

rağmen sepsis 

kaynaklı 
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sıvı resüsitasyonu 

perfüzyon 

anormallikleri 
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 Uygun şekilde hastanın beslenmesi  

 Hastanın tüm yaşam bulgularının takibi (Düzyaka Sözmez ve Bozkurt, 2018; Kleinpell 

ve diğerleri, 2013). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Sepsis morbidite ve mortalite için önemli bir risk kaynağıdır. Sepsis yönetiminde hemşirelerin 

önemli rolleri bulunmaktadır. Hastanın solunum, beslenme, tedavi, yaşamsal bulguların 

takibinde hemşireler aktif rol almaktadır. Hemşirelere sepsis ile ilgili düzenli eğitim verilmeli 

ve gereksinim duydukları girişimler konusunda destek olunmalıdır.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, dövüş sporcularının bazı performans özelliklerinin belirlenmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda, farklı dövüş sporlarında (muay thai, wushu, boks, kickboks) mücadele 

eden toplam 35 dövüş sporcusu (yaş: 17,2 ± 2,25; boy: 170,2 ± ,06 m; vücut ağırlığı: 67,3 ± 

13,3 kg) çalışmaya gönüllü olarak katıldı. Çalışmada, katılımcıların performans özelliklerini 

belirlemek için 5, 10, 20 ve 30 metre sprint testleri, büst ve kulaç uzunluğu ölçümleri, durarak 

uzun atlama, dikey sıçrama, el kavrama, çeviklik ve esneklik testleri ile birlikte Yo-Yo 

aralıklı toparlanma (seviye 1) testi yapıldı. Verilerin değerlendirilmesi için tanımlayıcı 

istatistik analiz kullanıldı. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların sprint testlerindeki sonuçları 

5 metre için 1,19 (± ,27 sn), 10 metre için 1,93 (± ,38 sn), 20 metre için 3,20 (± ,34 sn) ve 30 

metre için 4,97 (± ,65 sn) olarak elde edilirken, büst ve kulaç uzunlukları söylenen sıraya göre 

90,0 (± ,4,03 cm) ve 174,0 (± ,8,13 cm) olarak elde edildi. Ayrıca, katılımcıların geriye sağlık 

topu fırlatma test sonuçları 11,2 (± ,2,61 m), çeviklik değerleri 5,62 (± ,47 sn), esneklik 

değerleri 36,3 (± 6,29 cm), dikey sıçrama değerleri 35,4 (± 5,54 cm), durarak uzun atlama 

değerleri 1,99 (± ,24 m), Yo-Yo aralıklı toparlanma koşu mesafeleri 833,7 (± ,321,4 m), sağ 

ve sol el kavrama değerleri ise söylenen sıraya göre 36,6 (± 9,52 kg) ve 35,3 (± 7,67 kg) 

olarak elde edildi. Sonuç olarak, dövüş sporlarında başarılı bir performans için oldukça 

önemli olan performans test sonuçlarının belirlenmesi, sporcuların performansları hakkında 

bilgi sağlamak, eksik yönlerini gidermek ve gelecekte başarılı bir sporcu olup 

olmayacaklarına ilişkin antrenörlere önemli bir fikir vermesi bakımından ihmal edilmemesi 

gereken bir gerekliliktir. 

Anahtar Kelimeler: Dövüş Sporcuları, Performans  

 

Determination of Some Performance Characteristics of Martial Athletes 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to determine some performance characteristics of martial athletes. 

For this purpose, a total of 35 martial athletes (age: 17,2 ± 2.25; height: 170.2 ± ,06 m; body 

weight: 67.3 ± 13.3 kg) competing in various martial sports (muay thai, wushu, boxing, 

kickboxing) voluntarily participated in the study. The participants' performance characteristics 

were determined using 5, 10, 20, and 30-meter sprint tests, bust and stroke length 

measurement, a standing long jump, a vertical jump, handgrip, agility and flexibility tests, and 
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the Yo-Yo intermittent recovery (level 1) test. Descriptive statistical analysis was used to 

evaluate the data. The participants' sprint test results were 1,19 (± ,27 sec) for 5 meters, 1,93 

(± ,38 sec) for 10 meters, 3,20 (± ,34 sec) for 20 meters, and 4,97 (± ,65 sec) for 30 meters, 

according to the analysis, while their bust and stroke lengths were 90,0 (± ,4,03 cm) and 174,0 

(± ,8,13 cm), respectively. Furthermore, the participants' backward medicine ball throwing 

test results were 11,2 (± ,2,61 m), agility was 5,62 (± ,47 sec), flexibility was 36,3 (± 6,29 

cm), vertical jump was 35,4 (± 5,54 cm), standing long jump was 1,99 (± ,24 m), Yo-Yo 

interval recovery running distance was 833,7 (± ,321,4 m), and right and left hand grip values 

were 36,6 (± 9,52 kg) and 35,3 (± 7,67 kg), respectively. As a result, the determination of 

performance test results, which is very important for a successful performance in combat 

sports, is a necessity that should not be neglected in terms of providing information about the 

performance of athletes, eliminating their deficiencies, and giving coaches an important idea 

about whether they will be successful athletes in the future. 

Keywords: Martial Athletes, Performance 

 

GİRİŞ 

İnsanlık yeryüzünde var olduğu günden günümüze kadar hayatta kalabilmek, temel 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birçok yönteme başvurmuştur. Mücadele sporları, bu 

yöntemlerden biridir. Temel ihtiyaçlardan en önemlisi beslenmedir. İnsanlar beslenme 

arayışında iken vahşi doğanın sert kanunları karşısında kendisini savunarak mücadele 

sporlarının başlangıcını yapmıştır. Mücadele sporlarının M.Ö. 5000 yılından günümüze kadar 

varlığını devam ettirdiği ifade edilir. Son yıllarda ise silahlı veya silahsız saldırı ve savunma 

sistemi olarak değişmiştir (Woodward, 2009). Mücadele sporları, olimpik oyunlardaki 

madalyaların yaklaşık % 25'ini temsil eder ve benzer fiziksel özelliklere sahip iki sporcunun 

rakibini devre dışı bırakma veya rakipten daha çok puan almak amacıyla karşı karşıya geldiği 

çok çeşitli temas sporları kapsar. St. Louis Olimpiyat Oyunlarında (1904) boks, Münih Yaz 

Olimpiyat Oyunlarında (1972) judo, Sidney Yaz Olimpiyat Oyunlarında (2000) taekwondo ilk 

kez yer almıştır (Gutierrez ve ark., 2010). 

 Mücadele sporları, kendini korumak veya savunmak amacıyla tasarlanmış fiziksel 

becerilerdir (Johnson ve Ha, 2015). Mücadele sporlarındaki başarılı bir performans için 

motorik özellikler önem arz eder. Bu motorik özelliklerin başında gelen kuvvet (Podrigalo ve 

ark., 2018), bir direncin karşısında kasların kasılabilme veya direncin karşısında belli oranda 

dayanabilme özelliği olarak tanımlanır (Hollman, 1972). Kickboks, karate, taekwondo gibi 

spor branşlarında mücadeleyi kazanmak, ön kol ve bilek kaslarına bağlı kuvvetli vuruş 

gerektirir. Bu nedenle, mücadelenin sonucu tahmin edilirken kuvvet önemli bir etkendir 

(Arakawa ve ark., 2015). Diğer önemli motorik özellik olan dayanıklılık sporcunun 

yorgunluğa karşı direnç göstermesi ve yüksek yoğunluklu antrenman ya da müsabakada 

performansını sürdürebilmesi yeteneği olarak ifade edilir (Muriel ve ark., 2021). Dayanıklılık 

özelliği aralıksız olarak 60 saniyeden daha fazla süren spor branşlarında oldukça önemlidir 

(Bompa, 2001). Sürat özelliği, hızlı adımlar atılması, hızlanma kapasitesi ve ulaşılan 

maksimal hızı koruma yeteneği ile belirlenen döngüsel motorik aktivite olarak tanımlanmıştır 

(Babic ve Blazevic., 2011). Davis ve Beneke (2014) tarafından yapılan çalışmada, yüksek güç 

ve hız özelliğine sahip olan mücadele sporcularının daha fazla başarılı olduklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca esneklik beden eğitiminde ve sağlık alanlarında dinamiğin en temel 

yapılarından, vücutta bir yapının deformasyona karşı direnci olarak tanımlanır (Halbertsma ve 

ark., 1996). Tekmelerin kullanıldığı dövüş sporlarında rakibe üstünlük sağlamak ve yüksek 

vuruşlar yapabilmek için iyi bir esneklik özelliğine sahip olmak gerekir (Fong ve ark., 2013). 
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Koordinasyon ise hareketlerin kontrol edilebilirliği, yönetimi ve düzenlenme sürecidir (Ljach 

ve Witkowski, 2010).  

Mücadele sporlarında başarının elde edilebilmesi için bilim insanlarının yaptığı çalışmaların 

göz önünde bulundurulması başarıyı olumlu etkileyecektir. Chaabene ve ark., (2015) 

tarafından boksörlerde yapılan araştırmada, bir boksörün iyi şekilde eğitilebilmesinin, bilimsel 

bilgi ve literatürden bağımsız olmaması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu nedenle, şimdiki 

çalışmada, başarılı performans için önemli olduğu kabul edilen performans parametrelerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Katılımcılar  

Çalışmaya, farklı dövüş sporlarında (muay thai, wushu, boks, kickboks) mücadele eden 

toplam 35 dövüş sporcusu (yaş: 17,2±2,25; boy: 170,2±,06 m; vücut ağırlığı: 67,3±13,3 kg) 

çalışmaya gönüllü olarak katıldı. 

Verilerin Toplanması 

Bu çalışmanın ölçümleri İstanbul’da olimpik spor salonunda gerçekleştirildi. Tüm ölçümler 

için katılımcılara yeterli dinlenme süresi verildi ve test protokollerine yönelik genel 

bilgilendirme yapıldıktan sonra her bir sporcu için ölçümler ardışık olmayan iki günde 

tamamlandı. İlk gün, sporculara test protokolleri anlatıldı. Daha sonra boy ve vücut ağırlığı 

ölçümleri, esneklik için otur - uzan testi, sürat özelliğinin ölçümü için 5, 10, 20 ve 30 metre 

sürat testleri ve anaerobik özelliği ölçmek için dikey sıçrama testi yaptırıldı. İkinci gün, 

çeviklik özelliğini ölçmek için pro-agility (5-10-5) testi, kuvvet özelliğini ölçmek için el 

kavrama ile geri sağlık topu fırlatma testleri, aerobik kapasitenin ölçümünde Yo-Yo aralıklı 

toparlanma testi (seviye 1) yaptırıldı.   

 

Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığının Belirlenmesi 

Katılımcıların boy uzunluğu anatomik pozisyonda, ayakkabısız, vücut ağırlığının her iki 

ayağa eşit dağıtıldığı pozisyonda başın tepe bölgesi ile ayak tabanı arasında mesafe santimetre 

(cm) cinsinden ölçülerek belirlendi. Vücut ağırlığı ise katılımcıların üstlerinde vücut ağırlığını 

fazla etkilemeyecek kıyafetler kullanılarak kilogram (kg) cinsinden belirlendi. Her iki ölçüm 

için de elektronik bir ölçüm aleti (Performanz Eko, Tem, Türkiye) kullanıldı. 

5, 10, 20 ve 30 Metre Sprint Testleri 

Katılımcıların sürat özelliğini ölçmek için kablosuz bir fotosel kullanılarak (Witty, Microgate, 

Italy) 5, 10, 20 ve 30 m koşu testleri uygulandı. Katılımcılar hazır olunca başlangıç 

fotoselinden geçerek testi başlattı 5, 10, 20 ve 30 metre mesafelere yerleştirilen fotosel 

önünden geçerek testi sonlandırdılar. Sürat testleri yeterli dinlenme süresi verilerek iki kez 

yaptırıldı ve en iyi koşu zamanı saniye (sn) cinsinden kaydedildi. 

Otur-Uzan Testi 

Katılımcıların esneklik özelliği otur-uzan testi  ile belirlendi. Esneklik ölçümüne başlanmadan 

önce, 15 dakikalık ısınma ve germe çalışmaları yaptırıldı. Teste tabi tutulacak katılımcının 

yere oturması, ayak tabanlarını ölçüm sehpasına koyup ileri doğru gövdesinden (kalça ve bel) 

eğilip dizler bükülmeden eller önde mümkün olduğu kadar ileri uzanması ve ulaşabildiği son 

noktada beklemesi istendi. Test uygulanmasında yardımcı tarafından katılımcıların dizlerini 

bükmemesi sağlandı (Keleş, 2016). Otur-uzan testi katılımcılara iki kez yaptırıldı ve en iyi 

değer santimetre (cm) cinsinden kaydedildi. 
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El Kavrama Testi 

Katılımcıların el kavrama kuvvet değerleri dijital bir el dinamometresi (Takei, TKK5401 

Takei Scientific Instruments, Tokyo) ile her iki elden ölçüldü. Ölçümlerde katılımcıların 

kollarını ve vücudunu dijital dinamometreye değdirmeden dirseğini uzatmasına izin verildi. 

Katılımcıların ayakta durması, baskın elleriyle dinamometreyi kavraması ve ölçüm alınıncaya 

kadar en az iki saniye kademeli maksimal basınç uygulaması istendi (Can ve ark., 2019). 

Sonuç kaydedildikten sonra non-dominat el ölçüldü. El kavrama testi her bir el için iki kez 

tekrar edildi ve en yüksek test değeri kilogram (kg) cinsinden kaydedildi. 

Dikey Sıçrama Testi 

Katılımcıların dikey sıçrama değerleri, kablosuz bir sıçrama matı (Witty, Microgate, Italia) ile 

belirlendi. Test öncesi katılımcılara test protokolü uygulamalı gösterildi. Dikey sıçrama 

testinde sporculara dizleri bükülü pozisyondan başlayıp dikey olarak en üst noktaya 

ulaşmaları ve tekrar sıçrama matı üzerine düşmeleri istendi. Katılımcıların havada kalma 

süresinden dikey sıçrama yüksekliği belirlendi (Gök, 2021). Katılımcılara yeterli dinlenme 

süresi verilerek test iki kere yaptırıldı ve en iyi sıçrama değeri santimetre (cm) cinsinden 

kaydedildi. 

Durarak Uzun Atlama Testi 

Katılımcıların patlayıcı bacak kuvvetini belirlemek için durarak uzun atlama testi yaptırıldı. 

Test uygulanışında, katılımcılardan ayaklarını omuz genişliğinde açması ve ayak parmak 

uçları çizgiyi geçmeden dizleri büküp ve kol savurması yaparak ileriye atlaması gerektiği 

belirtildi. Başarılı olan atlamalardaki test sonuçları, sporcuların başlama çizgisinde ayak 

parmak uçları ile düştükleri yerde topukları arasındaki mesafe olarak belirlendi. Sporcuların 

test uygulaması esnasında ayak parmak uçlarının belirlenen çizgiye basması, çizgiyi geçmesi 

ve düştükten sonra ayaklarını yerden kaldırması halinde test tekrarlatıldı (Can ve ark., 2019). 

Durarak uzun atlama testi, katılımcılara yeterli dinlenme süresi verilerek iki kez yaptırıldı ve 

en iyi test değeri metre (m) cinsinden kaydedildi. 

Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi 

Katılımcıların koşu mesafesini belirlemek için 2x20 metrelik alanda başlama, dönme ve bitiş 

çizgileri arasında ileri - geri yapılan ve koşu hızının kademeli arttığı Yo-Yo aralıklı 

toparlanma seviye 1 testi yaptırıldı. Bu testte, katılımcılar 40 metrelik her bir mekik 

koşusundan sonra 5 metrelik bir alanda yürüme veya jog olarak harcayabileceği 10 saniyelik 

bir aktif toparlanma dönemine sahiptir. Testteki koşu hızı, CD çalardan otomatik yayılan 

uyarı sesleri ile belirlendi. Katılımcılar sinyal sesinden önce bitiş çizgisine ulaşmada iki kez 

başarısız olduğunda veya testi sürdüremediğinde test sonlandırıldı ve test sonucu metre (m) 

cinsinden kaydedildi (Krustrup ve ark., 2003). 

Pro-Agility (5-10-5) Testi 

Katılımcıların çeviklik değerleri, pro-agility (5-10-5) testi kullanılarak kablosuz fotosel cihazı 

(Witty, Microgate, Italy) ile ölçüldü. Testin uygulanışında, katılımcıların başlangıç noktasında 

bacaklar açık durmaları, başla komutu ile sağa dönüp hızlı bir şekilde koşarak 5 yard (4,57 m) 

uzaklıktaki huniye sağ elleri ile dokunmaları, daha sonra sola dönerek 10 yard (9,14 m) 

uzaklıkta huniye doğru hızlı bir şekilde koşarak sol elleri ile dokunmaları ve son olarak 5 yard 

(4,57 m) uzaklıkta başlangıç noktasına doğru hızlı şekilde koşarak fotoselden geçmeleri 

gerektiği belirtildi (Reiman ve Manske, 2018). Çeviklik testi, katılımcılara yeterli bir 

dinlenme süresi verilerek iki kez yaptırıldı ve en iyi test değeri saniye (sn) cinsinden 

kaydedildi. 
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Geriye Sağlık Topu Fırlatma Testi 

Katılımcıların üst vücut kuvvetini ölçmek için geriye doğru sağlık topu fırlatma testi 

uygulandı. Test esnasında katılımcılardan ayaklarını omuz genişliğinde açmaları, kollarını 

tamamen gergin ve başparmakları yukarı bakacak pozisyonda 2 kg ağırlığındaki sağlık topunu 

iki eliyle tutarak geri fırlatmaları gerektiği belirtildi. Katılımcılar topun fırlatılacağı yöne 

doğru sırtlarını dönerek ayak topuklarını başlangıç çizgisine yerleştirdiler. Daha sonra, yarım 

squat pozisyonunda, kalça ve gövdesini eğerek sağlık topunu hemen kalçası altına, diz 

hizasına aldılar ve yukarıya doğru yaylanarak mümkün olduğu kadar hızlı şekilde sağlık 

topunu başları üstünden ölçüm bölgesine fırlattılar (Housh ve ark., 2016). Geri sağlık topu 

fırlatma testi, katılımcılara yeterli bir dinlenme süresi verilerek iki kez yaptırıldı ve en iyi test 

değeri metre (m) cinsinden kaydedildi. 

İstatistiksel Analiz 

Veri analizi için SPSS 25.0 (SPSS Inc. IBM, Chicago, IL) programı kullanıldı. Verilerin 

analizi için tanımlayıcı istatistiksel yöntem kullanıldı. 

BULGULAR 

Katılımcıların performans testlerine yönelik tanımlayıcı istatistiksel analiz sonuçları tablo 

1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Performans Test Sonuçlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler N Minimal Maksimal Ortalama  Standart Sapma 

5 metre (sn) 35 ,73 1,65 1,19 ,27 

10 metre (sn) 35 1,31 2,71 1,93 ,38 

20 metre (sn) 35 2,67 4,12 3,20 ,34 

 30 metre (sn) 35 3,75 6,63 4,97 ,65 

Büst Uzunluğu (cm) 35 83,0 99,0 90,08 4,039 

Kulaç Uzunluğu (cm) 35 158,0 196,0 174,08 8,13 

Geri Sağlık Topu Fırlatma (m) 35 6,60 17,4 11,23 2,61 

Çeviklik (sn) 35 4,65 6,54 5,62 ,47 

Esneklik (cm) 35 21,0 51,0 36,37 6,29 

Dikey Sıçrama (cm) 35 24,3 48,0 35,45 5,54 

Durarak Uzun Atlama (m) 35 1,58 2,6 1,99 ,24 

Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi (m) 35 360,0 1400,0 833,71 321,4 

 Sağ El Kavrama (kg) 35 21,0 62,1 36,64 9,5 

Sol El Kavrama (kg) 35 22,6 56,8 35,34 7,67 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, katılımcıların sprint testlerindeki sonuçları 5 metre için 1,19 (± ,27 sn), 10 

metre için 1,93 (± ,38 sn), 20 metre için 3,20 (± ,34 sn) ve 30 metre için 4,97 (± ,65 sn) olarak 

elde edilirken, büst ve kulaç uzunlukları söylenen sıraya göre 90,0 (± ,4,03 cm) ve 174,0 (± 

,8,13 cm) olarak elde edildi. Ayrıca, katılımcıların geriye sağlık topu fırlatma test sonuçları 

11,2 (± ,2,61 m), çeviklik değerleri 5,62 (± ,47 sn), esneklik değerleri 36,3 (± 6,29 cm), dikey 

sıçrama değerleri 35,4 (± 5,54 cm), durarak uzun atlama değerleri 1,99 (± ,24 m), Yo-Yo 

aralıklı toparlanma koşu mesafeleri 833,7 (± ,321,4 m), sağ ve sol el kavrama değerleri ise 

söylenen sıraya göre 36,6 (± 9,52 kg) ve 35,3 (± 7,67 kg) olarak elde edildi. Sonuç olarak, 
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dövüş sporlarında başarılı bir performans için oldukça önemli olan performans test 

sonuçlarının belirlenmesi, sporcuların performansları hakkında bilgi sağlamak, eksik yönlerini 

gidermek ve gelecekte başarılı bir sporcu olup olmayacaklarına yönelik antrenörlere önemli 

bir fikir vermesi bakımından ihmal edilmemesi gereken bir gerekliliktir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, amatör ve milli kadın dövüş sporcularında bazı performans 

özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, farklı dövüş sporlarında (muay 

thai, wushu, kickboks ve boks) amatör (yaş: 17,7 ± 4,3 yıl; boy: 159,0 ± ,05 cm; vücut 

ağırlığı: 61,1 ± 10,1 kg) ve milli (yaş: 19,0 ± 3,2 yıl; boy: 162,9 ± ,05 cm; vücut ağırlığı: 62,1 

± 10,03 kg) sporcu olarak mücadele eden toplam 20 kadın dövüş sporcusu (yaş: 18,3 ± 3,7 yıl; 

boy: 160,9 ± ,05 cm; vücut ağırlığı: 61,6 ± 9,82 kg) çalışmaya gönüllü olarak katıldı. 

Çalışmada, katılımcıların performans özelliklerini belirlemek için 5, 10, 20 ve 30 metre sprint 

testleri, büst ve kulaç uzunluğu ölçümleri, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, el kavrama, 

çeviklik ve esneklik testleri ile birlikte Yo-Yo aralıklı toparlanma (seviye 1) testi yapıldı. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, normallik testi, bağımsız örneklem t-testi 

ve Mann Whitney U analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre amatör ve milli kadın 

dövüş sporcularının 5 metre sprint zamanı, kulaç uzunluğu, geriye sağlık topu fırlatma, 

çeviklik, durarak uzun atlama, sağ ve sol el kavrama kuvveti değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Buna karşılık, 10, 20 ve 30 m sprint zamanları ile 

büst uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama ve Yo-Yo aralıklı toparlanma koşu değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Sonuç olarak, amatör ve milli kadın 

dövüşçülerin bazı performans özellikleri arasında bir farklılık olduğu ve bu özelliklerin üst 

düzey bir performans veya sportif başarı için geliştirilmesi gerektiği ileri sürülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Dövüş Sporları, Performans, Sporcu 

 

Comparison of Some Performance Characteristics of Amateur and National Female 

Martial Athletes 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare some performance characteristics between amateur 

(age: 17,7 ± 4,3 yıl; height: 159,0 ± ,05 cm; weight: 61,1 ± 10,1 kg) and national (age: 19,0 ± 

3,2 yıl; height: 162,9 ± ,05 cm; weight: 62,1 ± 10,03 kg) female martial athletes. For this 

purpose, a total of 20 female martial athletes (age: 18,3± 3,7 yıl; height: 160,9 ± ,05 cm; 

weight: 61,6 ± 9,82 kg) competing as amateur and national athletes in different martial sports 

(muay thai, wushu, kickboxing, and boxing) voluntarily participated in the study. 5, 10, 20, 

and 30 meter sprint tests, bust and stroke length measurements, standing long jump, vertical 

jump, hand grip tests, agility, flexibility tests, and the Yo-Yo intermittent recovery (level 1) 

test were performed to determine the performance characteristics of the participants. 

Descriptive statistics, normality test, independent sample t-test and Mann Whitney U analyses 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 587

https://orcid.org/0000-0003-4052-4274
https://orcid.org/0000-0002-2050-1473


were performed in the evaluation of the data. According to the results of the analysis, there is 

a statistically significant difference between amateur and national female martial athletes' 5 

meter sprint time, stroke length, throwing a medicine ball backwards, agility, standing long 

jump, right and left hand grip strength values (p<0.05). On the other hand, there is no 

statistically significant difference between 10, 20 and 30 meter sprint times, bust length, 

flexibility, vertical jump and Yo-Yo intermittent recovery run values (p>0.05). As a result, it 

can be argued that there is a difference between some performance characteristics of amateur 

and national female martial athletes, and these characteristics should be improved for a high 

level of performance or sporting success. 

Keywords: Martial Sports, Performance, Athlete 

 

GİRİŞ 

Dövüş sporları ya da sanatları, genellikle bir bireyin becerileri veya karakteristik özelliklerini 

geliştirmek ve silahsız olarak bir bireye karşı koyabilmelerini öğretmek gibi gelenekleri içeren 

spor branşları olarak ifade edilir (Ritschel, 2008). Boks, kickboks, taekwondo, karate, 

muaythai judo gibi spor branşları dövüş sporları olarak kabul edilir. Bu spor branşlarındaki 

sporcuların başarılı bir performans gösterebilmeleri için sadece tek bir kondisyon özelliğinin 

iyi bir düzeyde olması yeterli değildir. Çoğu dövüş sporlarındaki sportif başarı için 

sporcuların kondisyon, hız, güç, kuvvet ve teknik gibi başarı için önemli olduğu bilinen 

performans özelliklerinin ileri bir düzeyde olması gerekir (Franchini ve ark, 2011; Can ve 

Bayrakdaroğlu, 2019). Çünkü dövüş sporlarında iki rakip sporcunun bir dizi saldırı ve 

savunma hareketleri kullanarak kazanabilmek için rakibine vurması, onu fırlatması veya 

boyun eğdirmesi gerekir. Bu sırada sürekli olarak bir hareketlilik ve tepkinin gerekli olduğu 

mücadelelerde sporcunun, rakibinin davranışlarına göre kendini ayarlaması (Caron ve ark., 

2017).  Dövüş sporları son derece dinamik, merak uyandıran ve çok zorlu bir algı, hareket ve 

zihinsel sürece sahip olan uzun soluklu çalışmalardır (Kimmel ve Rogler, 2018). İki 

sporcunun mücadele sırasında davranışsal durumları birbirine bağlıdır ve sporcunun davranış 

değişikliği rakibi tarafından sınırlandırılır (Kijima ve ark., 2012). Sporcular daima birbirinin 

davranışını izler ve bu esnada istikrarlı, kararlı ve dikkatli şekilde mücadeleye odaklanır. 

Fakat sporcular arasında yetenekli olan sporcu, mücadeleyi manüpile ederek durumu kendi 

lehine çevirmeye çalışır (Hristovski ve ark., 2006). Diğer spor dallarındaki gibi dövüş ya da 

mücadeleye dayalı sporlarda, sporcunun performans özelliğini artırmak için bilimsel yöntem 

ve sonuçlardan faydalanmak gerekir. Bu nedenle, dövüş sporlarında başarılı olabilmek için 

hız, güç, dayanıklılık, kuvvet, çeviklik gibi özelliklerin spor branşına özgü antrenman ve 

çalışmalar ile geliştirilmesi gerekir (Kızılet ve ark., 2010). Literatüre bakıldığında, genellikle 

erkek dövüş sporcularının performans özelliklerinin incelendiği görülür. Bu nedenle, şimdiki 

çalışmada hem amatör hem de milli kadın dövüş sporcularının performans özelliklerinin 

araştırılması ve sportif başarı için oldukça önemli olduğu kabul edilen parametrelerin 

sporcuların başarı durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Katılımcılar  

Çalışmaya, farklı dövüş sporlarında (muay thai, wushu, kickboks ve boks) amatör (yaş: 17,7 ± 4,3 

yıl; boy: 159,0 ± ,05 cm; vücut ağırlığı: 61,1 ± 10,1 kg) ve milli (yaş: 19,0 ± 3,2 yıl; boy: 162,9 ± ,05 

cm; vücut ağırlığı: 62,1 ± 10,03 kg) olarak mücadele eden toplam 20 kadın dövüş sporcusu (yaş: 18,3 

± 3,7 yıl; boy: 160,9 ± ,05 cm; vücut ağırlığı: 61,6 ± 9,82 kg) gönüllü olarak katıldı. 
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Verilerin Toplanması 

Bu çalışmanın ölçümleri İstanbul’da olimpik spor salonunda gerçekleştirildi. Tüm ölçümler 

için katılımcılara yeterli dinlenme süresi verildi ve test protokollerine yönelik genel 

bilgilendirme yapıldıktan sonra her bir sporcu için ölçümler ardışık olmayan iki günde 

tamamlandı. İlk gün, sporculara test protokolleri anlatıldı. Daha sonra boy ve vücut ağırlığı 

ölçümleri, esneklik için otur - uzan testi, sürat özelliğinin ölçümü için 5, 10, 20 ve 30 metre 

sürat testleri ve anaerobik özelliği ölçmek için dikey sıçrama testi yaptırıldı. İkinci gün, 

çeviklik özelliğini ölçmek için pro-agility (5-10-5) testi, kuvvet özelliğini ölçmek için el 

kavrama ile geri sağlık topu fırlatma testleri, aerobik kapasitenin ölçümünde Yo-Yo aralıklı 

toparlanma testi (seviye 1) yaptırıldı.   

Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığının Belirlenmesi 

Katılımcıların boy uzunluğu anatomik pozisyonda, ayakkabısız, vücut ağırlığının her iki 

ayağa eşit dağıtıldığı pozisyonda başın tepe bölgesi ile ayak tabanı arasında mesafe santimetre 

(cm) cinsinden ölçülerek belirlendi. Vücut ağırlığı ise katılımcıların üstlerinde vücut ağırlığını 

fazla etkilemeyecek kıyafetler kullanılarak kilogram (kg) cinsinden belirlendi. Her iki ölçüm 

için de elektronik bir ölçüm aleti (Performanz Eko, Tem, Türkiye) kullanıldı. 

5, 10, 20 ve 30 Metre Sprint Testleri 

Katılımcıların sürat özelliğini ölçmek için kablosuz bir fotosel kullanılarak (Witty, Microgate, 

Italy) 5, 10, 20 ve 30 m koşu testleri uygulandı. Katılımcılar hazır olunca başlangıç 

fotoselinden geçerek testi başlattı 5, 10, 20 ve 30 metre mesafelere yerleştirilen fotosel 

önünden geçerek testi sonlandırdılar. Sürat testleri yeterli dinlenme süresi verilerek iki kez 

yaptırıldı ve en düşük koşu zamanları saniye (sn) cinsinden kaydedildi. 

Otur-Uzan Testi 

Katılımcıların esneklik özelliği otur-uzan testi ile belirlendi. Esneklik ölçümüne başlanmadan 

önce, 15 dakikalık ısınma ve germe çalışmaları yaptırıldı. Teste tabi tutulacak katılımcının 

yere oturması, ayak tabanlarını ölçüm sehpasına koyup ileri doğru gövdesinden (kalça ve bel) 

eğilip dizler bükülmeden eller önde mümkün olduğu kadar ileri uzanması ve ulaşabildiği son 

noktada beklemesi istendi. Test uygulanmasında yardımcı tarafından katılımcıların dizlerini 

bükmemesi sağlandı (Keleş, 2016). Otur-uzan testi katılımcılara iki kez yaptırıldı ve en iyi 

değer santimetre (cm) cinsinden kaydedildi. 

El Kavrama Testi 

Katılımcıların el kavrama kuvvet değerleri dijital bir el dinamometresi (Takei, TKK5401 

Takei Scientific Instruments, Tokyo) ile her iki elden ölçüldü. Ölçümlerde katılımcıların 

kollarını ve vücudunu dijital dinamometreye değdirmeden dirseğini uzatmasına izin verildi. 

Katılımcıların ayakta durması, baskın elleriyle dinamometreyi kavraması ve ölçüm alınıncaya 

kadar en az iki saniye kademeli maksimal basınç uygulaması istendi (Can ve ark., 2019). 

Sonuç kaydedildikten sonra non-dominat el ölçüldü. El kavrama testi her bir el için iki kez 

tekrar edildi ve en yüksek test değeri kilogram (kg) cinsinden kaydedildi. 

Dikey Sıçrama Testi 

Katılımcıların dikey sıçrama değerleri, kablosuz bir sıçrama matı (Witty, Microgate, Italia) ile 

belirlendi. Test öncesi katılımcılara test protokolü uygulamalı gösterildi. Test anında 

sporculara dizlerini bükmeleri ve bu pozisyondan başlayarak yukarıya doğru maksimal 

sıçramaları ve daha sonra sıçrama matının üzerine düşmeleri istendi. Katılımcıların havada 

kalma süresinden dikey sıçrama yüksekliği belirlendi (Gök, 2021). Katılımcılara yeterli 
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dinlenme süresi verilerek test iki kere yaptırıldı ve en iyi sıçrama değeri santimetre (cm) 

cinsinden kaydedildi. 

Durarak Uzun Atlama Testi 

Katılımcıların patlayıcı bacak kuvvetini belirlemek için durarak uzun atlama testi yaptırıldı. 

Test uygulanışında, katılımcılardan ayaklarını omuz genişliğinde açması ve ayak parmak 

uçları çizgiyi geçmeden dizleri büküp ve kol savurması yaparak ileriye atlaması gerektiği 

belirtildi. Başarılı olan atlamalardaki test sonuçları, sporcuların başlama çizgisinde ayak 

parmak uçları ile düştükleri yerde topukları arasındaki mesafe olarak belirlendi. Sporcuların 

test uygulaması esnasında ayak parmak uçlarının belirlenen çizgiye basması, çizgiyi geçmesi 

ve düştükten sonra ayaklarını yerden kaldırması halinde test tekrarlatıldı (Can ve ark., 2019). 

Durarak uzun atlama testi, katılımcılara yeterli dinlenme süresi verilerek iki kez yaptırıldı ve 

en iyi test değeri metre (m) cinsinden kaydedildi. 

Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi 

Katılımcıların koşu mesafesini belirlemek için 2x20 metrelik alanda başlangıç, dönüş ve bitiş 

çizgileri arasında ileri - geri yapılan ve koşu hızının kademeli arttığı Yo-Yo aralıklı 

toparlanma seviye 1 testi yaptırıldı. Bu testte, katılımcılar 40 metrelik her bir mekik 

koşusundan sonra 5 metrelik bir alanda yürüme veya jog olarak harcayabileceği 10 saniyelik 

bir aktif toparlanma dönemine sahiptir. Testteki koşu hızı, CD çalardan otomatik yayılan 

uyarı sesleri ile belirlendi. Katılımcılar sinyal sesinden önce bitiş çizgisine ulaşmada iki kez 

başarısız olduğunda veya testi sürdüremediğinde test sonlandırıldı ve test sonucu metre (m) 

cinsinden kaydedildi (Krustrup ve ark., 2003). 

 

Pro-Agility (5-10-5) Testi 

Katılımcıların çeviklik değerleri, pro-agility (5-10-5) testi kullanılarak kablosuz fotosel cihazı 

(Witty, Microgate, Italy) ile ölçüldü. Testin uygulanışında, katılımcıların başlangıç noktasında 

bacaklar açık durmaları, başla komutu ile sağa dönüp hızlı bir şekilde koşarak 5 yard (4,57 m) 

uzaklıktaki huniye sağ elleri ile dokunmaları, daha sonra sola dönerek 10 yard (9,14 m) 

uzaklıkta huniye doğru hızlı bir şekilde koşarak sol elleri ile dokunmaları ve son olarak 5 yard 

(4,57 m) uzaklıkta başlangıç noktasına doğru hızlı şekilde koşarak fotoselden geçmeleri 

gerektiği belirtildi (Reiman ve Manske, 2018). Çeviklik testi, katılımcılara yeterli bir 

dinlenme süresi verilerek iki kez yaptırıldı ve en iyi test değeri saniye (sn) cinsinden 

kaydedildi. 

Geriye Sağlık Topu Fırlatma Testi 

Katılımcıların üst vücut kuvvetini ölçmek için geriye doğru sağlık topu fırlatma testi 

uygulandı. Test esnasında katılımcılardan ayaklarını omuz genişliğinde açmaları, kollarını 

tamamen gergin ve başparmakları yukarı bakacak pozisyonda 2 kg ağırlığındaki sağlık topunu 

iki eliyle tutarak geri fırlatmaları gerektiği belirtildi. Katılımcılar topun fırlatılacağı yöne 

doğru sırtlarını dönerek ayak topuklarını başlangıç çizgisine yerleştirdiler. Daha sonra, yarım 

squat pozisyonunda, kalça ve gövdesini eğerek sağlık topunu hemen kalçası altına, diz 

hizasına aldılar ve yukarıya doğru yaylanarak mümkün olduğu kadar hızlı şekilde sağlık 

topunu başları üstünden ölçüm bölgesine fırlattılar (Housh ve ark., 2016). Geri sağlık topu 

fırlatma testi, katılımcılara yeterli bir dinlenme süresi verilerek iki kez yaptırıldı ve en iyi test 

değeri metre (m) cinsinden kaydedildi. 
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İstatistiksel Analiz 

Araştırmada, verilerin analizinin yapılması için SPSS 25.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) programı 

kullanıldı. Normallik testinden sonra, katılımcıların performans özelliklerinin karşılaştırılması 

için normal dağılım gösteren parametrelerde bağımsız örneklem t testi analizi, normal dağılım 

göstermeyenlerde Mann Whitney U analizi yapıldı. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi.  

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Bazı Performans Özelliklerinin Karşılaştırıldığı Bağımsız Örneklem 

T-Testi Sonuçları 

Değişkenler  Gruplar N    S Sd t p η 
2
 

5 metre (sn) Milli 

Amatör  

10 

10 

1,16 

1,45 

,14 

,25 18 -3,190 ,005* ,361 

10 metre (sn) Milli 

Amatör 

10 

10 

2,08 

2,30 

,27 

,17 18 -2,078 ,052 ,193 

20 metre (sn) Milli 

Amatör 

10 

10 

3,65 

3,80 

,49 

,23 18 -,872 ,395 ,041 

30 metre (sn) Milli 

Amatör 

10 

10 

5,38 

5,83 

,80 

,60 18 -1,398 ,179 ,098 

Büst Uzunluğu (cm) Milli 

Amatör 

10 

10 

85,70 

86,30 

4,11 

2,54 18 -,393 ,699 ,008 

Kulaç Uzunluğu  (cm) Milli 

Amatör 

10 

10 

166,2 

160,0 

6,76 

6,01 18 2,166 ,044* ,207 

Geri Sağlık Topu 

Fırlatma (mm) 

Milli 

Amatör 

10 

10 

8,69 

6,97 

1,82 

1,81 18 2,111 ,049* ,198 

Çeviklik (sn) Milli 

Amatör 

10 

10 

5,76 

6,25 

,39 

,38 18 -2,816 ,011* ,306 

Esneklik (cm) Milli 

Amatör 

10 

10 

40,6 

40,1 

3,89 

5,91 18 ,223 ,826 ,003 

Dikey Sıçrama (cm) Milli 

Amatör 

10 

10 

26,32 

25,71 

6,20 

3,89 18 ,263 ,795 ,004 

Yo-Yo Aralıklı 

Toparlanma Koşu 

Mesafesi (m) 

Milli 

Amatör 

10 

10 

532,0 

444,0 

267,36 

162,69 14,8 ,889 ,388 ,042 

Sol El Kavrama (kg) Milli 

Amatör 

10 

10 

31,24 

22,20 

4,94 

4,33 18 4,347 ,000** ,512 

Sağ El Kavrama (kg) Milli 

Amatör 

10 

10 

33,09 

24,4 

5,13 

6,32 18 3,342 ,004* ,383 

* p<0.05; ** p<0.001 
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Tablo 2. Katılımcıların Durarak Uzun Atlama Değerlerinin Karşılaştırıldığı Mann Whitney U 

Analiz Sonuçları 

Değişken  Gruplar n Ortalama ± SS Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U p 

Durarak Uzun 

Atlama (m) 

Milli 10 1,77 ± ,22 13,45 134,5 

20,5 ,026* 

Amatör 10 1,54 ± ,09 7,55 75,5 

* p<0.05; 

 

SONUÇLAR 

Analiz sonuçlarına göre amatör ve milli kadın dövüş sporcularının 5 metre sprint zamanı 

(t(18)= -3,19, p<0.05), kulaç uzunluğu (t(18)=2,166, p<0.05), geri sağlık topu fırlatma 

(t(18)=2,111, p<0.05), çeviklik (t(18)= -2,816, p<0.05), durarak uzun atlama, sağ (U=20,5, 

p<0.05) ve sol el (t(18)=4,347, p<0.001) kavrama kuvveti değerleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık vardır (p<0.05). Buna karşılık, 10 metre (t(18)= -2,078, p>0.05), 20 

metre (t(18)= -,872, p>0.05) ve 30 metre (t(18)= -1,398, p>0.05) sprint zamanları ile büst 

uzunluğu (t(18)= -,393, p>0.05), esneklik (t(18)=,223, p>0.05), dikey sıçrama (t(18)=,263, 

p>0.05) ve Yo-Yo aralıklı toparlanma testi koşu değerleri (t(14,8)=,889, p>0.05) arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Sonuç olarak, amatör ve milli kadın 

dövüşçüler arasında milli sporcular lehine bazı performans özellikleri arasında bir farklılık 

olduğu ve bu özelliklerin üst düzey bir performans veya sportif başarı için geliştirilmesi 

gerektiği ileri sürülebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, demiryolu kazaları arasında en çok yaşanan deray kazası ele alınmıştır. Her ne 

kadar demiryolları farklı yönleri ile diğer ulaştırma türlerine göre üstünlükleri bulunsa da 

demiryolu kazaları içinde deray kazaları, önemli derecede can kaybına ve hasara yol 

açmaktadır. Hem ülkemizde hem de dünyada deray kazaları yüksek oranda gerçekleşmesi 

nedeniyle çalışmalar daha çok bunun önlenmesine yönelik yapısal sorunlara odaklanmıştır. 

Ancak, mekanik olarak oldukça ağır yapıya sahip lokomotif ve vagonların deray sonucu 

oluşturacağı hasarın ve can kaybının ez aza indirilmesi, aynı zamanda deray süresinin 

azaltılması ile de gerçekleşebilir. Bu bağlamda, mevcut durum incelenip öneriler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Demiryolları ulaşımı, deray kazası, erken uyarı sistemi 

 

ABSTRACT 

In this study, the most common derailment accident among railway accidents is discussed. 

Although railways have advantages over other types of transportation with different aspects, 

derailment accidents cause significant loss of life and damage among railway accidents. Due 

to the high rate of derailment accidents both in our country and in the world, studies have 

mostly focused on structural problems to prevent. However, minimizing the damage and loss 

of life caused by locomotives and wagons, which have a very heavy mechanical structure, can 

also be achieved by reducing the derailment duration. In this context, the current situation is 

evaluated and suggestions are given. 
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Keywords: Railway transportation, derailment accident, early warning system 

 

GİRİŞ 

Dünya nüfusundaki artışın beraberinde getirdiği artan ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasında 

hale hazırda en önemli üç yol kullanılmaktadır: hava, deniz ve kara. Hava taşımacılığı 

yoğunlukla insan için kullanılırken başta uçaklar olmak üzere helikopterler de hizmet 

etmektedir. Son zamanlarda drone olarak adlandırılan taşıtlar da hava taşımacılığının bir 

parçası olarak teknolojik gelişimini halen sürdürmektedir. Denizde ise, insandan daha çok 

denize kıyısı olan ülkelerin ticari ihtiyaçları kapsamında yük taşımacılığı ağır basmaktadır. 

Bunların yanında kara taşımacılığında ise, araç çeşitliliği daha fazlalığı öne çıkmaktadır. 

Karada, gerek insan gerekse yük taşımacılığında karayolları taşıtları ile demiryolları taşıtları 

olarak taşıtlar iki önemli sınıfta incelenebilir. Karayollarında insan taşımacılığı otomobil, 

minibüs ve otobüsler ile yapılırken yük taşımacılığı ise kamyonet, kamyon ve tır gibi araçlar 

ile yapılmaktadır. Bunların hepsi karayolu adı verilen yolları kullanarak ulaşım ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanılır. Son olarak, demir yolları raylar üzerinde hareket eden 

lokomotiflerin çektiği vagonlar ile ulaşım hizmetlerine katkıda bulunur. İnsan ve yük 

taşımacılığına göre tasarımı yapılmış vagonlar art arda bağlanır. Bunlar, petrol yakıtlı ya da 

elektrik motorlu lokomotifler ile çelik raylar üzerinde hareket ettirilerek taşımacılık sağlanır 

(Ulaştırma Kaza İstatistikleri 2013, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurumu, 2013). 

Demiryolu taşımacılığının en önemli özelliği, çelik ray boyunca uzanan bir güzergahta 

lokomotif ve vagonların hareket etmesidir. Kaza ve olay olarak sınıflandırılabilecek iki 

olumsuzluk demiryollarında mevcuttur. Çarpışma, deray, hemzemin geçit kazaları, trenin 

demiryolunda insana çarpması, demiryolu araçlarında çıkan yangınlar ve benzer durumlar 

demiryolu kazası olarak ele alınır. Bunun yanında demiryolu raylarında oluşan kırılma veya 

geometrik bozulmalar, trenlerin dingil ve tekerlerinde oluşan arızalar, sinyalizasyonda ortaya 

çıkan hatalar ve benzeri durumlar ise demiryollarında olay olarak adlandırılır (Ulaştırma 

Kaza İstatistikleri 2013, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurumu, 2013). 

Çalışmanın geri kalanında, aşağıdaki bölümde deray kazası ile ilgili hem teknik hem de 

istatistiksel bilgiler verilmiştir. Bunun ışığında, son bölümde değerlendirme yapılarak deray 

kazasının erken tespitine yönelik teknolojik imkanların kullanıldığı çözümlerin gerekliliği 

ortaya konulmuştur. 

 

DERAY KAZASI 

Trenler, vagonların uzunluğuna bağlı olarak yapıları gereği yüzlerce parçadan oluştuklarından 

ağır ve kontrolü zor olan araçlardır. Özellikle yük vagonlarının seyir sırasında raylar üzerinde 

olup olmadığının kontrolü hayati öneme sahiptir. Tren kazaları arasında deray önemli bir yer 

tutmaktadır (Liu et al., 2012). Deray, tren tekerlerinden en az birinin çeşitli sebepler ile 
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raydan çıkması ile oluşan kazadır (Ulaştırma Kaza İstatistikleri 2013, Kaza Araştırma ve 

İnceleme Kurumu, 2013). Şekil 1 ve 2’de deray sonucu yan yatmış trenler görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 1. Deray kazası (3 Ocak 2020 Tarihindeki 27101 Numaralı Turistik Doğu Ekspresinin 

Deray Kazasına İlişkin Kaza İnceleme Raporu, 2020) 
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Şekil 2. Deray kazası (16 Şubat 2020 Tarihindeki 53519 Numaralı Yük Treni Deray Kazasına 

İlişkin Kaza İnceleme Raporu, 2021) 

Demiryolu yük/yolcu taşımacılığında seyrüsefer esnasında meydana gelen olumsuzluklar 

içinde oransal olarak en büyük  kazalardan olan deray yani demiryolu üzerinde hareket eden 

aracın tekerleklerinin (boden) ray yüzeyinden ayrılmasıdır. Deraya neden olan etkenler 

demiryolu aracının tekerleklerinde meydana gelen bozulmalar, ray yüzeyinde meydana gelen 

bozulmalar, hat geometrisinin bozulması vb. olarak sıralanabilir. Deray meydana geldiğinde 

iki çeşit durumla karşılaşılabilir. Bunlardan ilki; demiryolu aracının tekerlekleri ray yüzeyi 

dışında hareket etmeye devam edebilir ve seyrüsefere devam eden tekerlek demiryolu hattını 

oluşturan altyapı elemanlarının ağır hasar almasına neden olur ve neticede demiryolu 

işletmesi için ciddi mali sonuçlar doğurur. İkinci durumda ise deray meydana geldiğinde 

demiryolu aracının tamamen hat harici olmasıdır. Bu durumda aynı şekilde demiryolu 

işletmesi için ciddi maddi ve manevi sonuçlar doğurur. Vagon dizisi üzerindeki herhangi 

sıradaki vagon deray olduğunda, deray olan diziden sonraki vagonlardan da genellikler hat 

harici olmaktadır. Deray olduğu durumda deraylı olan vagondan sonraki vagonların hat harici 

olmadığı durumlarda olabilmektedir. Bu durumda ise derayın fark edilmesi oldukça zordur ve 

ortaya çıkan bu durumun maddi-manevi sonuçları çok daha fazla olabilmektedir. 
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Dünyada ve ülkemizde meydana gelen demiryolu kazaları incelendiğinde, deraya bağlı 

kazaların toplam kazalar içinde önemli yer tuttuğu görülmektedir. Tablo 1’de verilen T.C. 

Devlet Demiryolları İşletmesi tarafından tutulan kaza istatistikleri incelendiğinde toplam 

kazalar içinde deray kazasının önemli yer tuttuğu görülmektedir (TCDD 2016-2020 İstatistik 

Yıllığı, 2020). İstatistikler yüzde cinsinden incelendiğinde, her yıl meydana gelen kazaların 

yaklaşık yarısının deray olduğu sonucu çıkmaktadır (Şekil 3). 

 

Tablo 1. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2000 – 2020 arası kaza istatistikleri (TCDD 

2016-2020 İstatistik Yıllığı, 2020) 

Yıl 
Türüne Göre Kaza Sayısı  

Çarpışma Deray Trenden Düşme Diğer Toplam 

2000 42 87 67 21 217 

2001 19 104 56 16 195 

2002 21 71 36 9 137 

2003 21 90 59 16 186 

2004 14 115 47 18 194 

2005 16 88 60 6 170 

2006 11 96 41 21 169 

2007 7 89 49 12 157 

2008 16 104 47 8 175 

2009 5 63 54 9 131 

2010 8 52 18 4 82 

2011 8 51 17 3 79 

2012 4 32 13 9 58 

2013 2 22 2 1 27 

2014 2 10 3 3 18 

2015 4 28 2 6 40 

2016 4 23 4 4 35 

2017 2 8 2 1 13 

2018 6 6 1 3 16 

2019 4 14 2 6 26 

2020 9 22 - 4 35 
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Şekil 3. Yıllara göre deray kazası oranları 

 

Yukarıda verilen kazaların yanında trenin insana çarpması ya da hemzemin geçitteki kazalar 

da dikkate alındığında önemli ölçüde ölümlü sonuçlar ortaya çıkmıştır (TCDD 2016-2020 

İstatistik Yıllığı, 2020).  

Sadece Türkiye’de değil, dünyada diğer ülkelerde de deray kazası toplam kazalar içinde 

önemli yer kaplamaktadır. Avrupa ülkeleri arasında yapılan istatistiklerde, toplam deray 

oranının %50’ye ulaştığı yıllar olduğu görülmektedir (Evans, 2021). Ayrıca Kanada yıllık tren 

kazaları istatistiklerinde, çarpışmadan çok daha fazla kazanın deray kazası olduğu 

bildirilmiştir (Canada, 2021; Transportation Safety Board of Canada, 2019). Bunun yanında, 

American Ulusal Demiryolları Yönetimi tarafından yayınlanan istatistiklerde de deray 

kazasının çok olduğu literatürde bildirilmiştir (Liu et al., 2012). 

Deray gibi demiryolu kazalarının önüne geçmek için kameralarla ray görüntülerinin 

incelenmesi ve ray kusurlarının tespit edilmesine yönelik yöntemler önerilmiştir (Çelik, 

2020). Bir başka çalışmada ise, kavramsal tasarımı verilen bir sistem ile makinisti uyaran bir 

sistem önerilmiş ve gerçekleştirildiği takdirde maddi ve can kaybına sebep olan bu kazaların 

önüne geçileceği bildirilmiştir (Sümbül et al., 2021). Bir başka çalışmada ise demiryolu 

ulaşımında çalışan personelin kazaların oluşumuna olan katkıları ele alınmıştır (Yavuz, 2018). 

Demiryolu kazalarının sayısı ve meydana gelen ölüm oranları bakımından Türkiye ve Avrupa 

Birliği ülkelerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, ülkemizdeki kaza ve kaza sonucu ölüm 

oranlarının oldukça yüksek olduğu ortaya konulmuştur (Akbayır, 2017). Her ne kadar geçmiş 

yıllara göre ölüm oranlarında bir azalma söz konusu olsa da toplamda halen ülkemiz sayı 

bakımından Avrupa Birliği ülkelerinden daha fazla ölümlü kazanın olduğu bir ülke 

konumundadır. 
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Yukarıda sayılan olumsuzluklara rağmen, demiryollarında yeni devreye giren hızlı trenler 

oldukça fazla tercih edilmektedir. Bunun nedenleri arasında, karayolu taşımacılığını göre 

ulaşımın güvenli ve hızlı olması ancak havayoluna göre de daha düşük maliyetli olması 

sayılabilir (Tosun Bolakar, 2021). 

 

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Demiryolları, kazalar bakımından kara yollarına göre daha güvenli bir ulaşım sağlamakla 

beraber havayollarına göre yolculara daha ekonomik bir seçenek sunmaktadır. Her ulaşım 

türünde kazalar meydana gelebilmektedir. Ancak, kaza nedenlerinin tespiti ve önlenmesi 

kadar demiryollarında kazanın erken tespiti de önemlidir. 

Tren gibi mekanik yük bakımından ağır olan bir aracın raylar üzerinde hareketi esnasında 

raydan çıkması ve ardından trenin hızla durdurulması, hem can kaybının azaltılmasında hem 

de demiryolu ve vagonlarda oluşacak maddi hasarın azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Özellikle, yük taşımacılığı gibi farklı vagonların bağlandığı lokomotiflerde, mevcutta 

makinisti her durumda uyaran bir standartlaştırılmış bir sistem henüz bulunmamaktadır.  

Teknolojik gelişmeler ile birlikte yaygınlaşan ve kolaylaşan sensör ve haberleşme 

sistemlerinin standart bir erken uyarı sisteminin geliştirilmesi için bir araya getirilmesi, deray 

gibi maddi hasarlı ve ölümlü kazalarda trenin erken durdurulmasında önemli rol oynayacaktır. 

Bunun yapılmasının önündeki en önemli sorunlar, kurulacak sistemin enerji ihtiyacı ile 

vagonlar arası ve vagon-lokomotif arası haberleşmenin sağlanmasıdır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada Otomatik Gerilim Regülatör sisteminin doğrusal ve doğrusal olmayan modeli 

için ikinci dereceden türevli PID kontrolcünün performansı karşılaştırılmıştır. Optimum 

parametreleri bulmada verimli olduğundan dolayı bağımsız kontrolcü parametreleri Gri Kurt 

Optimizasyon algoritması ile optimize edilmiştir. Performans karşılaştırması için sistemin 

birim basamak yanıtı ele alınmıştır. Doğrusal olmayan model sınırlayıcılar içerdiğinden 

doğrusal modelde optimize edilen kontrolcünün performansı doğrusal olmayan modelden 

daha iyidir. Ayrıca, doğrusal model ile elde edilen en iyi kontrolcü parametreleri doğrusal 

olmayan modelde kullanılarak sınırlayıcıların kontrolcü performansını ne kadar düşürdüğü de 

araştırılmıştır. Tüm sonuçlar istatistiksel ve grafiksel olarak verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otomatik Gerilim Regülatörü, doğrusal model, doğrusal olmayan 

model, ikinci dereceden türevli PID kontrolcü, performans karşılaştırması. 

 

ABSTRACT 

In the present study, the performance of PID with second-order derivative controller for linear 

and nonlinear model of the Automatic Voltage Regulator system is compared. The 

independent controller parameters are optimized with the Gray Wolf Optimization algorithm 

since it efficiently finds the optimum parameters. The unit step response of the system is 

considered for performance comparison. As the nonlinear model contains constraints, the 

performance of the controller optimized in the linear model is better than the nonlinear model. 

In addition, the best controller parameters obtained with the linear model are used in the 
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nonlinear model, and how much the limiters degraded the controller performance is also 

investigated. All results are given statistically and graphically. 

Keywords: Automatic Voltage Regulator, linear model, nonlinear model, PID with second-

order derivative controller, performance comparison. 

 

INTRODUCTION 

The field of Automatic Voltage Regulator (AVR) studies has enlarged rapidly in the last 

decades due to the increased number of different types of loads that results in difficulty of 

providing power stability.  Therefore, controller selection for the AVR and optimum tuning of 

the parameters have been the main concern of academic studies in order to provide accurate 

voltage stability. The function of an AVR in a power generation system is to excite the 

generator so that the generator supplies rated voltage under various load conditions and 

structural uncertainties. Therefore, different control strategies with appropriate optimization 

algorithms have been proposed in the literature (Eke et al., 2021; Ekinci & Hekimoglu, 2019; 

Emiroğlu & Gümüş, 2022; Furat & Cucu, 2022; İzci & Ekinci, 2021; Masoud Abdallah 

Altbawi et al., 2021; Micev et al., 2021). These studies can be classified with different aspects 

as shown in Fig. 1. 

 

Figure 1. Classification of AVR studies 

The aim of many studies are to propose a new optimization algorithm by using a PID or the 

controllers derived from PID in the AVR system without defining any limiter. On the other 

hand, limiters in the mathematical model of the AVR system refer to the protection equipment 

and structural limitations of a real AVR system, as stated by IEEE (IEEE 421.5
TM

-2016, 

2016). 
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According to the controller type, Sliding Mode Controller (SMC) and PID with Second-order 

Derivative (PIDD
2
) are relatively newer controller types for the AVR system. In the literature, 

SMC was proposed for the AVR system having both a controller limiter and an excitation 

limiter (Çimrin Aktuğ & Furat, 2022; Furat & Cucu, 2022). PIDD
2
 controller has recently 

been popular since its transient performance is better than other PID type controllers. The D
2 

term in the PIDD
2
 controller significantly increases the magnitude of the control input which 

results in a fast convergence to the reference. Therefore, new optimization algorithms were 

evaluated with the linear AVR model and PIDD
2
 controller (Veinović et al., 2023).  

This study deals with the performance comparison of the PIDD
2
 controller when used for both 

linear and nonlinear AVR models. Since the calculated control input is directly used in the 

linear model, the controller performance may be reduced by the limiters. In this study, limiter 

specifications of the DC1C AVR model proposed for academic studies by IEEE is used. In 

the literature, different excitation saturation values were also reported (Ćalasan et al., 2021). 

Grey Wolf Optimization (GWO) algorithm is used to find optimum controller parameters. 

The PIDD
2
 controller is evaluated with linear and nonlinear AVR models using optimum 

controller parameters.  

The remaining structure of the study is as follows: PID with second-order derivative for a 

nonlinear AVR and Grey Wolf Optimization Algorithm are introduced in the next section. 

The optimization procedure of the PIDD
2
 controller and resultant parameters for both AVRs 

are given in the Optimization of PIDD
2
 with GWO section. Time domain performance 

measurements are compared in the Performance Comparison and Discussion section. Finally, 

the findings are concluded in the Conclusion section. 

 

METHOD 

PID with Second-order Derivative Controller for Nonlinear AVR 

In this type of controller, a second-order time derivative of tracking error is added to the 

control input of the ideal PID controller (Ćalasan et al., 2021). Then, the calculated control 

input of PIDD
2
 is obtained by Eq. (1): 

2

2 2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )calc p i d d

d d
u t k e t k e t dt k e t k e t

dt dt
     (1) 

where ( )e t  is the error between the reference and the generator output, 
pk , ik , dk  and 2dk  are 

positive controller parameters. 

In the DC1C model, the limits of the controller output are defined between -0.9pu – 1.0pu and 

excitation is saturated at 3.1pu (IEEE 421.5
TM

-2016, 2016). When using the controller limit 

specification of the DC1C model, the control input in Eq. (1) becomes: 
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limited

1  when ( ) 1

( ) ( ) when -0.9  > ( ) 1

0.9  when ( ) 0.9

calc

calc calc

calc

pu u t pu

u t u t pu u t pu

pu u t pu




 
  

 (2) 

An AVR system mainly consists of an amplifier, an exciter, a generator and a sensor. In the 

linear model of the AVR, these four constituents are represented by first-order transfer 

functions. In the previous AVR studies, the specifications of the constituents have been 

selected the same magnitude as given in Table 1. 

Table 1. Specifications of the AVR constituents 

AVR constituents Transfer functions Selected gains and time constants 

Amplifier 
 

( )
1

a
a

a

K
G s

s



 

10
( )

0.1 1
aG s

s



 

Exciter 
 

( )
1

e
e

e

K
G s

s



 

1
( )

0.4 1
eG s

s



 

Generator 
 

( )
1

g

g

g

K
G s

s



 

1
( )

1
gG s

s



 

Sensor 
 

( )
1

s
s

s

K
G s

s



 

1
( )

0.01 1
sG s

s



 

 

The corresponding connection diagram of the AVR with the controller is depicted in Fig. 2. 

 

Figure 2. Block diagram of the nonlinear AVR with a PIDD
2
 controller 

 

Grey Wolf Optimization Algorithm 

In the literature, there are many types of optimization algorithms proposed to solve complex 

optimization problems. As stated with “No Free Lunch” theorem, no one provides a solution 

for all problems (İzci & Ekinci, 2021; Wolpert & Macready, 1997). On the other hand, some 

specific features of the algorithms fit the problem taken into account. In this sense, a popular 

nature-inspired metaheuristic algorithm, Grey Wolf Optimization, is preferred in the present 

study. 
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The GWO algorithm is based on the hunting behavior of the grey wolf in nature (Mirjalili et 

al., 2014). Although the algorithm can be improved for its weak points, it was successfully 

applied to solve many engineering problems (Elsisi, 2022; Nadimi-Shahraki et al., 2021). The 

mathematical description of the GWO and the result of the benchmark test were reported by 

(Mirjalili et al., 2014).  

 

OPTIMIZATION OF PIDD
2
 WITH GWO 

In the optimization stage of the study, the PIDD
2
 controller is optimized for both linear and 

nonlinear AVR. For this purpose, unit step response of the AVR is optimized so that the 

following cost function is minimized: 

_ _J ITAE ISE rise time settling time     (3) 

where ( )ITAE time e t dt  , 
2 ( )ISE e t dt  , the rise time is the duration between the times 

measured at 10% and 90% of the steady-state output of the AVR and settling time is the time 

at which the AVR output is entered and remains the interval of ±2% of steady-state 

magnitude. 

There are four independent PIDD
2
 controller parameters to be optimized, 

pk , ik , dk , and 2dk . 

Since the PIDD
2
 controller parameters were optimized in previous studies (Sahib, 2015; 

Tabak, 2021), the same search spaces are used in the present study. The optimization is 

performed for 10s with a 1ms sampling time. Whole specifications of GWO for the AVR 

controller optimization are given in Table 2. 

Table 2. GWO specifications 

PIDD
2
 Controller Parameters’ Search Spaces and Simulation Parameters 

0.001 3pk   

0.001 3ik   

0.001 3dk   

20.001 3dk   

Iteration Number 25 

Search agent number 25 

Reference 1pu  

In order to find optimum controller parameters, step responses of linear and nonlinear AVR 

without any load are used in the GWO algorithm. At the end of optimization, the optimum 

values of the controller parameters given are found as given in Table 3. 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 606



  

Table 3. Optimum PIDD
2
 controller parameters  

PIDD
2
 Controller 

Parameters 

Linear AVR Nonlinear AVR 

pk  3.0 1.7594 

ik  0.5969 0.3727 

dk  0.6013 0.3835 

2dk  0.0104 0.0001 

 

PERFORMANCE COMPARISON AND DISCUSSION 

As stated in (Ćalasan et al., 2021; Çimrin Aktuğ & Furat, 2022; Furat & Cucu, 2022; 

Veinović et al., 2022), the excitation of a real generator cannot be unlimited, which means 

that it is bounded by a saturation value. Because of this reason, optimum controller 

parameters founded using a linear AVR model may not show the same performance on a real 

AVR. Because of this reason, the optimum controller parameters of the linear AVR are also 

evaluated with the nonlinear AVR to investigate the performance degradation. In Table 4, the 

results are given for the time domain specifications of the transient-state response and the 

final magnitude of the cost function.  

 

Table 4. Performance comparison of optimum PIDD
2
 controller parameters  

 Rise time (s) 

(from 10% to 90%) 

Settling time (s) 

(±2% error band) 

Overshoot 

(%) 

Cost function 

magnitude 

Optimum controller 

parameters of the 

linear AVR 

0.2477 0.4086 1.9212 0.8641 

Optimum controller 

parameters of the 

linear AVR applied 

to nonlinear AVR 

0.3313 3.2038 5.8060 3.8478 

Optimum controller 

parameters of the 

nonlinear AVR 

0.3405 0.5643 1.9494 1.2103 

 

It is obvious from Table 4; the limiters decrease the controller performance. The measurement 

results showed that optimum controller parameters obtained using the linear AVR model is 
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worse when they are used for the nonlinear AVR. The optimum controller parameters of the 

nonlinear AVR resulted in slightly different performance as expected. The step responses of 

the AVRs are depicted in Fig. 3.  

 

Figure 3. Step responses of the AVRs 

Using similar approach, it is better to show the control inputs of the AVRs. Since nonlinear 

AVR is limited, the applied control input is different than the calculated, as shown in Fig. 4. 

This is the main reason for the performance difference between the AVRs. 

 

Figure 4. Control inputs of the AVRs for step response 

 

Another observation has been performed for the excitation of the generators. As defined 3.1pu 

for saturation of the exciter, it was cropped at that value in the nonlinear AVR model. This is 
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another reason of the performance decrement of the controller in the nonlinear AVR. The 

tracking of excitation is depicted in Fig. 5. 

 

Figure 5. Excitation tracking of AVRs 

The efficiency of the optimum controller parameters is also evaluated on how the controllers 

are robust against load disturbance. For this purpose, ±10% load disturbance is applied to the 

output of the generator. The response of the controller for both AVRs is depicted in Fig. 6. 

 

Figure 6. Load disturbance rejection characteristics of the AVRs 

 

Different output characteristics were obtained. Therefore, error-based performance indices 

given in Table 5 are measured to clarify the results. ISE and ITAE indices are measured for 

10s simulation. At the end of the simulations, the best results were obtained with the linear 
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model as expected. On the other hand, the worst results were seen when the optimal controller 

parameters of the linear AVR were applied to nonlinear AVR. In the measurements of the 

optimized nonlinear model AVR controller, the degradation by the limiters was seen.  

 

Table 5. Performance comparison of optimum PIDD
2
 controllers against load disturbance 

 ISE ITAE 

Optimum controller parameters of the linear AVR 0.1912 0.0479 

Optimum controller parameters of the linear AVR 

applied to nonlinear AVR 
0.2775 0.1093 

Optimum controller parameters of the nonlinear 

AVR 
0.2691 0.0681 

 

The corresponding control inputs of the controllers to reject the load disturbance is depicted in 

Fig. 7. Since the controller in the linear AVR is not limited, the calculated control input was 

measured ±100pu in the initial of the disturbance, which resulted in the best disturbance 

rejection as given in Table 5. On the other hand, the limitations slowed down the response of 

the nonlinear AVR. 

 

 

Figure 7. Control inputs of the AVRs when load disturbance applied 
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CONCLUSION 

In this study, one of the most popular controllers, PIDD
2
, is evaluated to clarify the effect of 

limiters. In the optimization stage, one of the most popular metaheuristic algorithms, Grey 

Wolf Optimization, was used since there are four independent controller parameters to be 

optimized. In the literature, most AVR studies were performed with the linear AVR model 

lacking of any limiters. Without any limiter, the AVR model does not reflect a real AVR 

response since the calculated control input is unlimitedly applied.  

It was observed that the optimum controller parameters of the linear AVR resulted in worst 

characteristics when used for the nonlinear AVR. However, it was better to optimize 

nonlinear AVR in which the optimization algorithm found the controller parameters subjected 

to the limitations. In addition, another point to be noted is that the control output for 1pu 

reference starts from a value such as 3pu in the linear model. Considering the output voltages 

of real generators, it is clear that the initial value of the calculated control input cannot be 

applied. 

In conclusion, it is better to use a nonlinear AVR model to evaluate a controller or an 

optimization algorithm since every real AVRs has limitations, as all real systems have.  
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ÖZET 

Bu çalıĢmada kıraat ilmi alanında iki önemli Ģahsiyet olan, hicrî VI. yüzyılda Endülüs‟te 

yaĢamıĢ Ġbnü'l-BâziĢ ile hicri IX yüzyılda Bağdat ve çevresinde yaĢamıĢ olan Ġbnü‟l-

Cezerî‟nin eserlerinden hareketle harflerin çıkıĢ yerleri ve sıfatları incelenmiĢtir. Bu 

çerçevede her iki âlimin de bu konuda birbiriyle örtüĢen ve biri diğerinden ayrılan yönleri ile 

aralarındaki etkiler ortaya konulmuĢtur. AraĢtırmanın verileri el-İknâ’ ve en-Neşr adlı 

eserlerin bu konuyla ilgili bölümleri detaylı bir Ģekilde incelenerek elde edilmiĢtir. 

AraĢtırmada, literal tarama, eser inceleme ve karĢılaĢtırma yöntemleri kullanılmıĢtır. Ġlk 

olarak kronolojik açıdan önce olan el-İknâ’ adlı eser incelenmiĢ daha sonra harflerin çıkıĢ 

yerleri ve sıfatları karĢılaĢtırılması en-Neşr adlı eser eserden incelenerek yapılmıĢtır.  

Harfler ile kastedilen Kur'an harfleridir. Bu harflerin her birinin doğru mahrecinden ve uygun 

sıfatlarına riayet edilerek çıkarılması Kur'an kelimelerinin doğru telaffuz edilmesini 

sağlayacaktır. Bu çalıĢmada muhteva ilk döneme yakın olan el-İknâ’ ve sonraki dönemleri 

harmanlayıp eda ilmi hakkında günümüze yakın bir öz bilgi demeti oluĢturan en-Neşr‟in 

birbiriyle karĢılaĢtırılması ile belirlenmiĢtir. Bu iki eser arasındaki farklarla ortak noktaların 

tespit edilmesi ile mevcut bulgular, mahreç ve sıfatlar karĢılaĢtırıldığında netleĢen sınırlar 

bulunmuĢtur. Bunlarda aynı hususun farklı kavram ve ifadelerle bir kısmında ise aynı veya 

birbirine çok yakın ifadelerle kaydedilmiĢ olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada amaç 

günümüzdeki konuyla ilgili bilgileri sınamaktan baĢka iki önemli eserle meselenin nasıl ele 

alındığını tespit ve değerlendirmek olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Kur'an, Harfler, Mahreç, Sıfatlar. 

 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 613



ORIGINS AND ATTRIBUTES OF LETTERS IN IBN AL-BAZISH AND IBN AL-

CAZARİ 

-A COMPARATIVE REVIEW- 

 

ABSTRACT 

In this study, two important figures in the field qiraat of science, Hijri VI. based on the works 

of Ibn al Bâzish, who lived in Andalusia in the 19th century, and Ibn al Jazarî, who lived in 

Baghdad and its around in the IX century, the origins and adjectives of the letters were 

examined. In this context, the overlapping and divergent aspects of both scholars on this 

subject and the effects between them are revealed. The data of the research were obtained by 

examining the parts of the works named al-Ikna' and al-Nashr related to this subject in detail. 

In the research, literal scanning, work analysis and comparison methods were used. First of 

all, the work called al Iknâ', which was first in chronological terms, was examined, then the 

comparison of the places of origin and adjectives of the letters was made by examining the 

work called al-Nashr. 

What is meant by letters are the letters of the Qur'an. Removing each of these letters from 

their correct origin and in accordance with their appropriate adjectives will ensure the correct 

pronunciation of the words of the Qur'an. In this study, the content has been determined by 

comparing the al-Ikna' and later periods, which are close to the first period, and the al-Nashr, 

which constitutes a bundle of self-knowledge about the science of tajveed, with each other. 

By determining the differences and common points between these two works, the boundaries 

that became clear were found when the current findings, origins and adjectives were 

compared. In these, it was determined that the same issue was recorded with different 

concepts and expressions, and some with the same or very close expressions. In this study, the 

aim is to determine and evaluate how the issue is handled with two important works, apart 

from testing the current knowledge on the subject. 

Keywords: Qiraat, Qur'an, Letters, Place of Origin, Adjectives. 

 

GİRİŞ 

Kıraat ilmi Kur'an‟a en yakın ilimlerden olup onun okunuĢ keyfiyetleri ile ilgilenmektedir. 

Bunun yanında okuma biçimlerini rivayet eden kıraat imamlarının her birinin bu vecihlere 

iliĢkin tecvîd kaideleri bulunmaktadır. Bu kaideler konuyla ilgili eserlerde ilk dönemlerden bu 

yana yer almıĢtır. Bu eserlerde kıraat ile ilgili kaidelere geçmeden genel bilgiler verilirken 

harflerin çıkıĢ yerleri ve sıfatları da ele alınmıĢtır. 

Bu çalıĢma el-İknâ’ ve en-Neşr adlı eserlerin konuyu ele aldığı çerçevede harflerin çıkıĢ 

yerleri ve sıfatlarına ayrılmıĢtır.  Eserlerde müelliflerinin konumuzla ilgili olarak ele aldığı 

birbiriyle örtüĢen ve biri diğerinden ayrılan yönler tespit edilmiĢ ve aralarındaki etkileĢimler 
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ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Konuya geçmeden önce eserlerin müellifleri hakkında kısa 

bilgi vermek faydalı olacaktır. 

  

El-İknâ’ fi’l-Kırââti’s-Seb’’in Müellifi İbnü’l-Bâziş 

Ġbnü'l-BâziĢ Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali b. Ahmed b. Halef el-Ensarî el-Gırnatî (ö. 540/1145) 

Hicrî V. yüzyılın son yarısına tekabül eden 490 ile VI. yüzyılın ilk yarısına tekabül eden 540 

elli yıllık sürede Endülüs‟te yaĢamıĢtır. Ebü‟l-Hayr ġemsüddin Muhammed b. Muhammed b. 

Muhammed b. Alî b. Yûsuf Ġbnü‟l-Cezerî (ö. 833/1429) ise hicrî VIII. yüzyılın ikinci 

yarısının baĢı olan 751 ile IX. yüzyılın ilk yarısına tekabül eden 833‟de Bağdat ve çevresinde 

yaĢamıĢtır. Kur'an harflerine ait olan çıkıĢ yerleri ve sıfatları kıraat ve tecvîd ilminin önemli 

konuları arasındadır. Bu temel mesele yine kıraat ilminde önemli olan bu iki Ģahsın eserleri 

olan el-İknâ’ ve en-Neşr‟den birbiri ile karĢılaĢtırılmak suretiyle aĢağıda vereceğimiz surette 

incelenmiĢtir. Bu bilgilerden önce iki kıraat âliminin hayatları hakkında kısa bilgiler vermek 

faydalı olacaktır.  

Ġbnü‟l-BâziĢ Endülüs‟te Rebiülevvel 491'de (ġubat 1098) doğmuĢtur. Babası da kendisi gibi 

değerli bir âlimdi. Onun lakabı da eserlerde aynı Ģekilde geçtiğinden Ġbnü'l-BaziĢ lakabının 

aileye ait bir takma ad olduğu anlaĢılmaktadır (Altıkulaç, 1999). 

Ġbnü‟l-BâziĢ‟in hayatına dair bilgiler çok sınırlıdır. Ona el-Gırnatî denilmesinin sebebi, 

ömrünün büyük bir kısmını bu Ģehirde geçirmesinden dolayıdır (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 

2001). Ġlk hocası olan babası Ebü'I-Hasan Ġbnü'I-BaziĢ, ona hafızlık yaptırmıĢ, Fıkıh ilmiyle 

birlikte bazı Ġslamî ilimleri de öğretmiĢtir. Kıraat ilmini de Ġmam Nafi'in ravisi Kalün'un 

rivayeti üzere indirttiği dört hatimle yine babası öğretmeye baĢlamıĢtır. Sonrasında ise 

Ġbrahim b. Nehhâs, Ebu Bekir AyyaĢ ve Muhammed er-Ruaynî gibi âlimler sırasıyla 

okuttukları kıraat ilminde onu derinleĢtirmiĢlerdir. 

Öyle ki kıraat ilmine ait 300 tariki öğrenmiĢ ve bu ilimde zirve haline gelmiĢtir (Altıkulaç, 

1999). Bu ilme gösterdiği gayret onun doğduğu evin bir fazilet, ilim, iffet, din ve sünneti 

nebeviyenin yaĢandığı bir yer olmasının (Ġbnü'l-Hatîb, 1973-78; Kâdî ġühbe, 1987) önemi 

büyüktür. Orada Kur'an da çokça okunmakta idi.  

Ġbnü'l-BâziĢ özellikle kıraat ve hadis ilminde zamanının en önde gelen âlimlerinden biri 

olmuĢtur. Ömrünü Ġslâmî ilimlere adamıĢ ve bunlardan en çok hadis ve kıraat ilimlerinde 

iĢtigal etmiĢ olan Ġbnü'l-BâziĢ‟in, 540'ta (1145) Gırnata'da vefat etmiĢ olduğu ifade edilmiĢtir 

(Altıkulaç, 1999). 

Doğduğu Ģehir olan Gırnata o zamanlar Kur'an ilimleri ile tecvîd, kıraat, Arap dili ve Ģiiri ile 

diğer Ġslâmî ilimlerde âlim, dilci ve Ģairlerin çok fazla sayıda bulunduğu bir yerdi (Ġbnü'l-

Hatîb, 1973-78; Kâdî ġühbe, 1987; Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). O da Gırnata mescidinde 

hatip olarak görev yapmıĢtır (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). 
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Ġbnü'l-BâziĢ hakkında Ġbnü'z-Zübeyr es-Sekafi, “kıraat tariklerini ondan daha titiz bir Ģekilde 

ele alan ve bu konuda daha isabetli seçim yapan bir âlim bulunmamaktadır.” demiĢtir (Ġbnü'l-

Hatîb, 1973-78; Altıkulaç, 1999). Zehebî onun, “Arap dilinde de önde olan bir âlim” 

olduğunu söylemiĢtir (Altıkulaç, 1999). 

Ġbnü‟l-BâzîĢ‟in eserleri de kendisi ve diğer baĢkaları tarafından okutulmuĢ önemli eserlerdir. 

Kendisinin kaynaklarda geçen eserleri el-İknâʿ fi’l-Kırâʾâti’s-Sebʿ, et-Turuku’l-Mütedâvele, 

Kitâbü’t-Tekbîr, el-Fihrist ve el-Gâye fi’l-Kırâʾât ʿalâ Ṭarîḳı İbn Mihrân‟dır. Bu çalıĢmada 

Ġbnü‟l-BâziĢ‟in el-İknâ’ fi’l-Kırââti’s-Seb’‟ adlı eserinin (ِخاسض اٌؽشٚف) Mehâricü‟l-Hurûf 

bölümü ile ( اٌؽشٚف طفاخ ) Sıfatu‟l-Hurûf bölümü incelenecektir. 

 

El-İknâ’ fi’l-Kırââti’s-Seb’ 

Müellifin bu eseri kıraât-i seb‟a konusunda yazılmıĢ önemli eserlerdendir. Sağlam bir Ģekilde 

yazılmıĢ, konulara ayrılarak düzenlenmiĢ ve çok miktarda konular eklenerek maddelere 

ayrılmıĢ ancak gereksiz Ģeylerden uzak olan bir eserdir. Eserin bahsettiği her konu içeriği ile 

doyurucu bir nitelik arz etmektedir. Eser hakkında Ġbnü‟l-Hatib onun kıraatlerle ilgili olarak 

bir eser telif ettiğini ve alanında benzerinin bulunmadığını (Ġbnü'l-Hatîb, 1973-78; Ġbnü‟l-

BâziĢ ve KatamıĢ, 2001) kaydetmiĢtir. 

Tahkik olarak çalıĢması yapılmıĢ olan eserin baĢ kısmında bir mukaddime yer almıĢ ve 

kıraatler hakkında genel bilgiler verilirken kitap hakkında da kısmen tanıtım yapılmıĢtır. 

DeğiĢik baĢlıklar altında kıraât-i seb‟a imamları ve on dört ravisinin hayatları, bu ravilerin 

kıraat imamlarına olan isnatları ve hakkında nakillerde bulunulmuĢtur. Ardından kıraat 

imamlarının Hz. Peygamber‟e (sav) uzanan isnatları ele alınmıĢ ve Ġbnü‟l-BâzîĢ‟in okuduğu 

rivayetlerin herbiri de ravilerine isnat edilerek kaydedilmiĢtir. 

Ġbnü‟l-BâzîĢ eserinde kıraatleri ele alırken istiaze ve besmeleden baĢlamıĢ ve bunlarla alakalı 

meseleleri de konunun sonuna eklemiĢtir. Kıraat konularına ise usul kısmında idgam, imâle, 

Râ ve Lâm harfleri hakkındaki okuyuĢ kuralları, He harfleri, vakıf, Ya harfleri, tecvîd 

konularında kıraat imamları ile ravilerin eda keyfiyetleri ve ravilerin imamları hakkındaki 

ihtilaflarını ele almıĢtır (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). 

Usul konularının ardından ferĢu‟l-huruf denilen usule uygun olmayan istisnai okuyuĢları ele 

almıĢ ve her birini ayrı ayrı zikretmiĢtir. Ġkinci ciltte surelerin tamamında bulunan ihtilafları 

ele almıĢ ve son kısmı tekbir konusu ile bitirmiĢtir. Tekbir konusunu onunla alakalı birçok 

konuyla birlikte oldukça geniĢ tuttuğu için bu kısım ayrı bir eser olarak da zikredilmiĢtir 

(Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). 

Ġbnü'l-BâziĢ eserinde kıraatin genel konularını ele alırken imamların ihtilaflarının tümüne yer 

vermiĢtir. Bunları ele alırken daha önce kıraât-i seb‟a konusunda ele alınmıĢ eserlerde yer 

alan konuları bazılarında daha geniĢ olarak ele almakla kalmamıĢ aynı zamanda bu eserlerde 

değinilmemiĢ olan idgamı kebir, imamların tilavet ve tecvid uygulama keyfiyetleri ile 

bunlardan rivayet eden ravilerin farklı okuyuĢ biçimleri gibi konulara da yer vermiĢtir. 
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AraĢtırmacıların eserlerinde yer verdiği kıraat konularını bablar halinde ele almıĢ olan 

müellifimiz her bab için onunla alakalı olan konuları da bu bab‟a ilave etmiĢtir. Konular 

arasındaki benzerliklere de dikkat çekmiĢ ve o, hemen tüm kıraat meselelerine dair bir baĢlık 

eklemiĢtir. 

Âlimlerin nahiv ve diğer dil kaidelerine dair kıraatler hakkında verdikleri bilgileri de eserine 

alan Ġbnü'l-BâziĢ, bunları ele alırken Sibeveyh gibi meĢhur dilcilerin eserlerinden nakillerde 

bulunmuĢtur. Ayrıca özellikle Ģaz kıraat olarak değerlendirilen rivayetlere iliĢkin 

açıklamalarla ilgili bazı görüĢleri kendisi de bu eserlerden naklettiği bilgileri gerekçe 

göstererek reddetmiĢtir. 

 

En-Neşr fi’l-Kırââti’l-ʿAşr’in Müellifi İbnü’l-Cezerî 

Ebu‟l-Hayr Ġbnü‟l-Cezerî, 751‟de (1350) DımaĢk‟ta doğmuĢtur. Ona Ġbnü‟l-Cezerî denilmesi 

Cezîre-i Ġbn Ömer‟e (ġırnak‟ın Cizre ilçesi) nisbet edilmesi sebebiyledir. Küçük yaĢta 

hafızlığını tamamlayan Ġbnü‟l-Cezerî çeĢitli âlimlerden hadis ve kıraat okumuĢtur. Kıraat 

ilmine uzun yıllar devam ettikten sonra yine ilim tahsil etmek amacıyla Mısır‟a üç ayrı 

seyahat gerçekleĢtirmiĢtir. Ġbnü‟l-Cezerî fetva verecek makama ulaĢınca en son tekrar 

DımaĢk‟a dönmüĢ ve Emeviyye Camii Kubbesi altında kıraat okutmaya baĢlamıĢtır. Bu 

derslerde çok sayıda talebe yetiĢtirmiĢ ve Âdiliyye Medresesi‟nde kıraat ve daha sonra 

Dârü‟l-hadîsi‟l-EĢrefiyye Ģeyhliği görevine getirilmiĢtir (Ġbnü‟l-Cezerî, 1933). Ġbnü‟l-

Cezerî‟nin 793‟te (1391) DımaĢk kadılığına getirilmiĢ olduğu da söylenmiĢtir (Ġbnü‟l-Fürât, 

1971; Kâdî ġühbe, 1987; Ġbn Hacer, 1987). 

Ġbnü‟l-Cezerî‟nin Kutlubeg‟le aralarında oluĢan bir maddi mesele sebebiyle suçlu bulunduğu 

için ona yüklü miktarda borçlandığına hükmedilmiĢtir (Ġbnü‟l-Fürât, 1971; Kâdî ġühbe, 1987; 

Ġbn Hacer, 1987). Bu sebeple Mısır‟daki mallarına el konan Ġbnü‟l-Cezerî, Kahire‟den kaçmıĢ 

Ġskenderiye‟ye gitmiĢtir. Daha sonra Antakya‟ya ve orada bir müddet bazı talebelere aĢere 

okuttuktan sonra Bursa‟ya gitmiĢtir. Burada Yıldırım Bayezid‟in çok ilgisini gören Ġbnü‟l-

Cezerî onun çocukları Mehmed, Mustafa ve Mûsâ‟yı da okutmuĢtur. En-Neşr fi’l-Kırââti’l-

ʿAşr (Eser en-Neşr, Neşru’l-Kırââti’l-‘Aşr, Neşru’l-‘Aşr Ģeklinde de isimlendirilmiĢtir. bk. 

Ġbnü‟l-Cezerî, 1933) adlı eserini Bursa‟da yazmıĢ ve daha sonra onu Ṭayyibetü’n-Neşr adıyla 

nazım hale getirmiĢtir. 

Diğer Ġslâm ilimlerinin yanı sıra kıraat ilmiyle ilgili de önemli eserler veren ve indirac 

usulünü (Ġndirâc usûlü: Bir hatimde bütün kıraat vecihlerinin bir arada okunmasıdır. Bk. 

Ġbnü‟l-Cezerî, 1933; Muhammed Emin, elyazma, tsz.) kıraat ilmine kazandıran Ġbnü‟l-Cezerî 

kendinden sonraki dönemlere çığır açan büyük bir âlimdir. Kıraat, hadis, siyer, tarih, tabakat, 

teracim alanlarında pek çok eser yazmıĢtır (Öz, 2015). Bunlardan kıraat ilmi ile ilgili olan 

bazıları Ģunlardır: en-Neşr fi’l-Kırâʾâti’l-ʿAşr, Ṭayyibetü’n-Neşr fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr, Taḳrîbü’n-

Neşr fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr (et-Taḳrîb fî Muhtasari’n-Neşr), Taḥbîrü’t-Teysîr fî Kırâʾâti’l-

Eʾimmeti’l-ʿAşere vb. (Altıkulaç, 1999). 
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Kıraat ilmi ile alakalı eserlerinin yanı sıra özellikle bu ilme yeni baĢlayanlar için el-

Mukaddime fî mâ Yecibu ‘alâ Kârii’l-Kur’ân en Ya’lemehû adlı 16 baptan oluĢan 109 beyitlik 

eseri bulunmaktadır. Ġbnü‟l-Cezerî‟nin Mukaddimesi O‟nun kıraat ve tecvit ilminde zirve 

Ģahsiyetlerden olması nedeniyle Arapça, manzum ve son derece muhtasar olduğundan 

anlaĢılması zor bir eser (Öz, 2015) olduğu söylenmiĢtir. 

Ankara SavaĢı‟nda Timur‟a esir düĢen Ġbnü‟l-Cezerî, ondan saygı ve ikram görmüĢtür (Ġbn 

Hacer, 1987). Daha sonra sultan tarafından ġîraz‟a kadı tayin edilmiĢ ve üçüncü dârülkur‟ânı 

bu Ģehre yaptırmıĢtır. Ġbnü‟l-Cezerî, beĢinci defa hacca gittikten sonra ġîraz‟a dönmüĢ ve hicrî 

833‟te burada vefat etmiĢtir. Cenazesi kendi yaptırdığı dârülkur‟ân hazresine defnedilmiĢtir 

(Altıkulaç, 1999). 

 

En-Neşr fi’l-Kırââti’l-ʿAşr’ ve el-Mukaddime 

Müellif Ġbnü‟l-Cezerî‟nin en-Neşr‟i eseri kıraat ilminde yine önemli eserler arasında yer alan 

bir eserdir. Onu değerli kılan ve kendinden önceki kıraat eserlerinden ayıran bir takım 

hususiyetleri vardır. Öncelikle en-Neşr, kıraat eserleri içinde en sahihlerden biri olarak kabul 

görmektedir. Buna sebebi, sahih kıraatleri bir araya getirirken daha önceki eserlerde olmayan 

iki özelliği göz önünde bulundurmuĢ olmasıdır. Bunlardan ilki, müellifin eserinde bütün sahih 

kıraatleri bir araya getirmesi, ikincisi ise her bir kıraatin sıhhat Ģartını araĢtırıp ortaya 

koymasıdır. Bunu yapmakla Ġbnü‟l-Cezerî, tespitini yaptığı hiçbir sahih kıraati dıĢarıda 

bırakmayacak bir Ģekilde eserde bir araya getirmiĢtir. Kendisinden önceki dönemde yazılan 

telifatta ise müellifler ya sıhhat Ģartına bakmaksızın kıraatleri bir araya getirmiĢ ya da sıhhat 

Ģartına riayet etmiĢ ancak bütün sahih kıraatleri bir araya toplamamıĢlardır (es-Sâlim eĢ-

ġenkîtî, 2020). 

Ġbnü‟l-Cezerî eserin birinci bölümde tecvid konularından mahâric-i hurûf ve sıfât-ı hurûf; 

tahkik, tedvir ve hadr usulleri; Kur‟an‟ın tertîl ile okunması; tecvîdin tanımı; her bir harfin 

okunuĢunda dikkat edilmesi gereken hususlar ile vakf-ibtidâ ve sekte konularını ele almıĢtır. 

(Ġbnü‟l-Cezerî, 1933). 

Eserin ikinci bölümünde isti„âze-besmele, idğâm, hâ-i kinâye/zamir, med, hemzenin 

durumları, sakin nûn ve tenvînin hükümleri, feth, imâle, beyne beyne, râ‟nın hükümleri, 

lâm‟ın hükümleri, kelime sonlarında vakf, hat üzerine vakf, izâfet ve zevâid yâları gibi kıraat 

ilminin usûl konuları incelenmiĢtir (Ġbnü‟l-Cezerî, 1933). 

Üçüncü bölümde ifrâdü‟l-kırâât ve cem„ul-kırâât gibi konulara değinilmiĢ, daha sonra ferĢü‟l-

hurûf denilen lafızlardaki kıraat farklılıkları sure tertibine göre ele alınmıĢtır (Ġbnü‟l-Cezerî, 

1933). 

Eserin son kısmı olan hatime bölümünde ise Kur‟an kıraatinde tekbirin yeri ve 

hükümlerinden; son olarak da Kur‟an hatmi esnasında dua ve adabından bahsedilerek eser 

tamamlanmıĢtır (Ġbnü‟l-Cezerî, 1933). 
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Buradaki adlı el-Mukaddime eser en-Neşr‟in mukaddimesi iken mekteplerde okutulmak ve 

ezberlenmesi kolay olması için eserden ayrılmıĢ ve müstakil olarak biraz daha geniĢletilerek 

yeni bir Ģekil verilmiĢ bir temel kıraat ve tecvîd bilgileri kitabıdır.  

 

İbnü’l-Bâziş’in el-İknâ’ fi’l-Kırââti’s-Seb’’inde Harflerin Mahreç ve Sıfatları 

Ġbnü‟l-BâziĢ, el-İknâ’ fi’l-Kırââti’s-Seb’‟in (ِخاسض اٌؽشٚف) Mehâricü‟l-Hurûf bölümünde, 

Arap dili gramerine dair günümüze ulaĢan el-Kitâb isimli ilk hacimli eserin yazarı olan, Basra 

nahiv mektebinin en önemli temsilcisi Sîbeveyhî‟nin (ö. 180/796) (Özbalıkçı, 2009) görüĢüne 

göre harflerin mahreçlerini açıklamıĢtır. 

O‟na göre harflerin mahreçleri on altıdır. Bu mahreçlerin üçü boğazdadır. Birincisi, boğazın 

kökü (ألض اٌؽٍك), yani boğazın ağza en uzak olan göğse bitiĢik (Fırat, 2018: Abdulhamîd, 

2003) en alt kısmından hemze (اٌّٙضج), hâ (اٌٙاء) ve elif (األٌف) harflerinin mahrecidir. Ġkinci 

mahreç boğazın ortasıdır, buradan ise Ayn (ٓاٌؼ١) ve Hâ (اٌؽاء) harfleri çıkar. Ağzın en aĢağısı 

 yani boğazın en yakını, en üst boğaz ise üçüncü mahreçtir ve buradan da Ğayn (األدٟٔ ِٓ اٌفُ)

 harfleri çıkar. Bu altı harf, mahreç bölgesi olan boğazdan çıkan harfler (اٌخاء) ve Hâ (اٌغ١ٓ)

(boğaz harfleri) olarak isimlendirilir. 

Dördüncü mahreç, dilin kökü (ْألض اٌٍغا), yani dilin boğaza en yakın noktasından (Fırat, 

2018: Abdulhamîd, 2003), ve damaktan yukarısından Kaf ( مافاٌ ) harfi çıkar. 

BeĢinci mahreç Kaf ( مافاٌ )‟ın pozisyonundan öne doğru biraz aĢağıda ve onu damaktan takip 

eden kısımdır. Buradan Kef (اٌىاف) harfi çıkar (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). ق ve ن harfleri 

damaksı harfler olarak da isimlendirilmiĢtir. 

Altıncı mahreç, dilin ortası ile damak ortası arasıdır. Burası Cîm (ُاٌع١), ġîn (ٓاٌش١) ve Yâ (١ٌاء) 

harflerinin mahrecidir. ػ ,ض, ve ٞ harfleri Ģecriyye harfleri olarak da adlandırılırlar. Bazıları 

buna Dâd (اٌؼاد) harfini de eklemiĢtir (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). ġecriyye kavramı (İbn 

Manzûr ve Çiftci, 2012) iki çene arasından çıkan harflerin lakabıdır. Ġki çene arası ile 

kastedilen ise, dil ortası ile üst çeneden ona karĢılık gelen yerdir (Fırat, 2018). 

Yedinci mahreç, dilin kenarı ile bitiĢik azı diĢleri arasıdır. Azı diĢleri köpek diĢlerini takip 

eden diĢlerdir. Bu mahreçten Dâd (اٌؼاد) harfi çıkar (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). Dilin 

her iki kenarı veya bir tarafının, üst azı diĢlerinin ağzın içe bakan yan kenarlarına temasıyla 

çıkarılır (Özbek, 2018). 

Sekizinci mahreç, dilin ucundan dilin bitiĢ tarafındaki en alta kadar olan kısımla, boğazın en 

üst kısmında olan yerin arasıdır. Küçük azı diĢlerinin daha yukarısından, köpek diĢleri yan 

keserler ve ön diĢler Lâm (َاٌال) harfinin mahrecidir. Küçük azı diĢleri öğütücü diĢlerden 

önceki diĢlerdir. Bunlar dört tane olup ağzın alt ve üst kısmında bulunurlar (Ġbnü‟l-BâziĢ ve 

KatamıĢ, 2001). Dilin sağ ve soluyla birlikte ucunun üst damağın baĢlangıcına vurulmasıyla 

çıkarılır (Özbek, 2018). 
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Dokuzuncu mahreç, dilin ucundan ön diĢlerin hemen üstündeki yer arasıdır. Burası Nûn ( ْٛإٌ ) 

harfinin mahrecidir (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). Dilin ucu üst ön diĢlerin etlerine 

vurularak çıkarılır (Özbek, 2018). 

Onuncu mahreç, Râ ( ءاشاٌ ) harfinin mahrecidir. Nûn harfinin mahrecine yakındır, ancak lâm 

harfi ile karıĢtırmayalım diye dilin arkasını biraz içeri çekerek yapılır. Lâm, Nûn ve Râ 

harfleri, dilin ucuna nispetle zelekiyye harfleri olarak adlandırılır (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 

2001). Bu dil ucu ve dudaklardan çıkan harfler, müzleka, zevlekıyye, zelekıyyeh, zelaka, izlâk 

diye de isimlendirilmiĢtir (Fırat, 2018). 

On birinci mahreç, dilin iki kenarı (ucu) arasıyla üst ön diĢlerin köküdür. Burası Tâ (اٌطاء), 

Dâl (اٌذاي) ve tâ (اٌراء) harflerinin mahrecidir. Kıraat kitaplarında parantez içinde daha fazla 

açıklama olan bu harfler Nıt‟ıyye dil ucunun üst damağa değmesi sonucu çıkan harfler olarak 

isimlendirilir. Çünkü onlar damağın en yüksek yerinden çıkmaktadır. 

On ikinci mahreç, dilin iki kenarı (ucu) arasıyla üst ön diĢlerin uçlarıdır. Burası Zâ (اٌظاء), Sâ 

 harflerinin mahrecidir. Bu harfler ön diĢlerin gömülü olduğu et parçasına (اٌزاي) ve Zâl (اٌصاء)

nispetle Liseviyye harfleri olarak isimlendirilir (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). Bu harfler 

lissiyye, esnâniyye diye de adlandırılmıĢtır (Fırat, 2018). 

On üçüncü mahreç, dilin iki kenarı arasıyla alt ön diĢlerin köküdür. Burası Zây (ٞاٌضا), Sîn 

 harflerinin mahrecidir. Bu harfler safîr harfleridir ve dil ucundan, dil ucu (اٌظاد) ve Sâd (اٌغ١ٓ)

sivrildiği için eseliyye diye adlandırılırlar.  

On dördüncü mahreç, alt dudağın içi ve üst ön diĢlerin ucudur, Fâ (اٌفاء) harfinin mahrecidir. 

On beĢinci mahreç, iki dudak arasıdır. Burası ise Bâ (اٌثاء), Mîm )ُا١ٌّ( ve Vâv (ٚاٌٛا) (med harfi 

olmayan) harflerinin mahrecidir. Bu harfler iki dudak arasından çıkmalarından dolayı 

Ģefeviyye diye isimlendirilirler. 

On altıncı mahreç, hayĢûm yani gunnedir. Burası hafif nûn/cezimli nûnun mahrecidir. Gunne, 

burun delikleri burnun uzak ucunda beyin ile beyin arasındaki kıkırdaklardır, burnun içindeki 

damarlardır. Burnun ucu da denilmiĢtir (Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001). Gunne hayĢûmdan 

gelen mîm ve nûn harfine özgü bir sestir. HayĢûm ise ağız içinde eğimli olan delik kısımdır 

(Fırat, 2018). Tenvin ve sakin nûn ihfâ harflerine uğradığında gizlenir. Gizlenen bu sese 

gunne denir. (ْٕه ِ) örneğinde olduğu gibi. (Kaysî ve Ramazan, 1996) HayĢûm (geniz) 

mahrecinden iki ferî harf; gunne ve nûn-i muhfât (Ġhfâ olunan nûn) çıkar (Özbek, 2018). 

Ġbnü‟l-BâziĢ, el-İknâ’ fi’l-Kırââti’s-Seb’‟in (طفاخ اٌؽشٚف) Sıfatu‟l-Hurûf bölümünde, yine 

Sîbeveyhî‟nin görüĢüne göre harflerin birbirinden ayrıldığı on altı sıfat olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu sıfatların tamamına idgamda ihtiyaç duyulur. Harflerin sıfatları mechûrah (Cehr, açık 

olma, ortaya çıkma), mehmûseh (Hems, gizlemei sesi gizli çıkarma), ġiddet (kuvvet), Rihvet 

(yumuĢaklık), Ġtbâk (yapıĢma, bitiĢme, tabaka), münfetihah (Ġnfitah, açılma, ayrılma), isti‟lâ 

(yükselme), istifâl (inhifâd, alçalma, aĢağı olma), gunne (geniz sesi, sağır nun), Safîr (kuĢ 

sesi, ıslık), huruful meddi vellini (uzama ve yumuĢaklık), hâviye (), istitâle (uzama, imtidat), 

tefeĢĢi (dağılma, yayılma), tekrîr (tekrar, titreme), inhirâf (ayrılma, meyletme)dir. 
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Cehr on dokuz harftedir. Harf çıkarılırken mahreçte boĢluk bırakmadan nefesin hepsini veya 

büyük kısmını hapsederek sesin açıkça duyulmasıdır. Bunlar (ظً لٕذ ٠ؼغُ صس ؽاٚ إرتؼط) veya 

ب, ض, د, ر, س ,ص, ع, ؽ, ظ, ع, ؽ, ق, ي, َ, ْ,  ا, .ifadesinde toplanmıĢtır (ػظُ ٚصْ لاسئ غغ رٞ ؽٍة ظذ)

ٞ ,ٚ. 

Hems harfleri on tanedir. Harfi çıkarırken nefesin akması, hafiflemesi sebebiyle sesin gizli 

çıkmasıdır. (فؽصٗ شخض عىد) ifadesinde toplanmıĢlardır. ٖ,خ, ز, غ, ؾ, ط, ػ, ص, ق, ن. 

ġiddet sekiz harftedir. Harfi çıkarırken mahrecin kilitlenmesi sebebiyle sesin hiç akmaması, 

mahrecin tıkanması, nefesin kesilmesidir. Harfleri (اد ؽة وط لد), (أظذ لؾ تىد) veya (أظذخ ومطة) 

ifadelerindeki harflerdir. أ, ب, خ, ض, د, ؽ, ف, ن. Rihvet ise Ģiddetin zıttıdır ve onun harflerinin 

dıĢındaki harflerdir. Harfi çıkarırken sesin yumuĢak olması, uzanıp akmasıdır. Harfleri ( خظ

 .ز, غ, ؾ, ر, ص, ط, ػ, ص, ع, ظ, ؽ, ف, ٖ .ifadesinde toplanmıĢtır (ؼع شض ٘ض ٚػغس  ٠ا فز

Ġtbâk dört harftedir. Harfi çıkarırken dilin üst damağa kapanması ve sesin arada sıkıĢmasıdır. 

Harfleri ؽ, ظ, ص, ع harfleridir. Ġnfitah ise itbâk sıfatının zıttıdır. Harfi çıkarırken dilin üst 

damaktan ayrılması veya uzaklaĢması ile sesin bu ikisi arasında sıkıĢmasıdır. Harfleri itbak 

sıfatı olan dört harfin dıĢındaki harflerin tamamıdır. (أخز ٚظذ عؼد فضوا ؼك ٌٗ ششب غ١س ِٓ) 

ifadesinde toplanmıĢlardır. ا, ب, خ, ز, ض, غ, ؾ, د, ر, س, ص, ط, ػ, ع, ؽ, ف, ق, ن, ي, َ, ْ, ٚ, ٖ, ٞ   . 

Ġsti‟la yedi harftedir. Harfi çıkarırken ağzın ses ile dolmasından sonra dilin üst damağa 

yükselmesi sebebiyle sesin üst damağa meyletmesidir. Harfleri (ػغؾ لض خع) veya ( ظض ػغؾ

 Müstefile (Ġstifal) ise istilanın zıttıdır. Harfi .ؾ, ص, ع, ؽ, ظ, ؽ, ق .ifadelerindeki harflerdir (لع

çıkarırken dilin aĢağı meyletmesi ve sesin düĢük perdede olmasıdır. Harfleri ( ؼذ٠س ػٍّه أشش 

.ifadesindeki harflerdir (عٛف ذعٙض تزا ن, ي, َ, ْ, ٚ, ٖ, ٞ  د, ر, س, ص, ط, ػ, ع, ف,أ, ب, خ, ز, ض, غ,  . 

Gunne mim (َ) ve nun (ْ)‟dadır. Genizden gelen gizli sestir.  

Safir harfleri sin (ط) sad (ص) ve ze (ص)‟dir. Harfin telaffuzunda dil ucu ve üst ön iki diĢin 

arasından çıkan fazla ses veya bu sesteki etkidir. 

Med ve Lin harfler elif (أ), ye (ٞ) ve vav (ٚ)‟dır. Med uzatma lin yumuĢaklık anlamındadır. 

Haviye elif (أ) harfindedir. Bu harfin sesi ağız içinde uzamakta ve boğaza kadar ulaĢmaktadır. 

Belli bir mahrece dayanmamaktadır. Ġstitâle Zad (ع) harfindedir. Bu harfi mahrecinden 

çıkarırken harfin sesinde bir uzamanın bulunmasıdır. TefeĢĢi Ģin (ػ) harfindedir. Harfi 

çıkarırken sesinin ağız içinde dağılıp yayılmasıdır. Tekrir ra (س) harfindedir. Bu harfi 

mahrecinden çıkarırken dil ucunun üst damağa iyice yaklaĢıp titremesidir. Ġnhiraf lam (ي) ve 

ra (س) harflerindedir. Bu harfler telaffuz edilirken dilin, diĢlerin dibine doğru meyletmesidir. 

Bunlar mahreçler ve sıfatlardır. 

Yazar harflerin sıfatlarından kalkaleyi zikretmemiĢtir. Kuvvetli bir ses iĢitilinceye kadar 

harfin mahrecinin sarsılması demek olan kalkale (sarsma, sallantı) beĢ harftedir. Harfleri (لطة 

.ifadesindeki harflerdir (ظذ ق    .(Ġbnü‟l-BâziĢ ve KatamıĢ, 2001; Özbek, 2018) ب, ض, د, ؽ, 
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İbnü’l-Cezerî en-Neşr ve el-Mukuaddime’sinde Harflerin Mahreç ve Sıfatları 

Kıraat ilmi ile alakalı eserlerinin yanı sıra özellikle bu ilme yeni baĢlayanlar için el-

Mukaddime fî mâ yecibu ‘alâ kârii’l-Kur’ân en ya’lemehû adlı 16 baptan oluĢan 109 beyitlik 

eseri bulunmaktadır. Ġbnü‟l-Cezerî‟nin Mukaddimesi O‟nun kıraat ve tecvit ilminde zirve 

Ģahsiyetlerden olması nedeniyle Arapça, manzum ve son derece muhtasar olduğundan 

anlaĢılması zor bir eserdir (Öz, 2015). O, bu eserinde (ِخاسض اٌؽشٚف) Mehâricü‟l-Hurûftan Ģu 

beyitleriyle bahseder: 

 تاب ِخاسض اٌؽشٚف

 ِخاسض اٌؽشٚف عثؼح ػشش                                    ػٍٝ اٌزٞ ٠خراسٖ ِٓ اخرثش

AraĢtıranın tercihine göre harflerin mahreçleri on yedidir. Ġbnü‟l-Cezerî burada Arap dil ve 

edebiyat âlimi olan Halil b. Ahmed‟in (ö. 175/791) görüĢ ve tespitine göre harflerin 

mahreçlerini açıklamıĢtır. Bu beyte göre O, mahreçlerin sayısının on yedi olduğunu belirtir. 

ؼشٚف ِذ ٌٍٙٛاء ذٕرٙٝ      فأٌف اٌعٛف ٚاخرا٘ا ٟٚ٘                                

Elif (ا) ve iki kardeĢinin (ٜ-ٚ), mahreçleri cevf yani ağız boĢluğudur. Med harfleri ve 

“hevaiyye” de denilen bu harfler havaya doğru (bir yere takılmaksızın) uzarlar. 

ٚعطٗ فؼ١ٓ ؼاء شُ اللظٝ اٌؽٍك ّ٘ض ٘اء                                    ِٚٓ  

 harfleri ise غ ve ع .ve ٘ harflerinin mahreci aksa‟l-halk (boğazın uzak yeri, aĢağısı)dır أ

vasatü‟l-halktan (boğazın ortasından) çıkar. 

 أدٔاٖ غ١ٓ خاء٘ا, ٚاٌماف                                    ألظٝ اٌٍغاْ فٛق, شُ اٌىاف

Sonra da boğazın ağıza doğru yakını edne‟l-halktan ؽ ve ؾ harfleri çıkar. ق harfi üst damakla 

aksa‟l-lisandan (dilin kökünden), ن harfi ise biraz aĢağısından çıkar. 

ٚاٌؼاد ِٓ ؼافرٗ إر ١ٌٚا                                    أعفً, ٚاٌٛعؾ فع١ُ اٌش١ٓ ٠ا  

ٚاٌالَ أدٔا٘ا ٌّٕرٙا٘ا                                    ٠ّٕا٘ااالػشاط ِٓ أ٠غش أٚ   

Vasatü‟l-lisan yani dilin ortası ػ ,ض ve ٞ harflerinin mahrecidir. ع harfi dilin kenarı sağından 

veya solundan azı diĢlerine temas ettirilerek çıkarılır. ي harfi ise edne‟l-lisandan yani dilin 

ağza yakın kenarından ucuna doğru yayılarak çıkarılır. 

ٚاٌشاء ٠ذا١ٔٗ ٌظٙش أدخٍٛا                                    ٚإٌْٛ ِٓ ؽشفٗ ذؽد اظؼٍٛا  

ْ harfi dilin ucunun üst ön diĢlerin köküne teması ile çıkartılır. س harfi ise lâm harfinin 

mahrecine yakın fakat dilin ucunun geriye kıvrılmasıyla çıkar. 

ػ١ٍا اٌصٕا٠ا, ٚاٌظف١ش ِغرىٓ                                    ٚاٌطاء ٚاٌذاي ٚذا ِٕٗ ِٚٓ  

 ِٕٗ ِٚٓ فٛق اٌصٕا٠ا اٌغفٍٝ                                    ٚاٌظاء ٚاٌزاي ٚشا ٌٍؼ١ٍا

فاٌفاء ِغ اؽشاف اٌصٕا٠ا اٌّششفح                        ِٓ ؽشف١ّٙا, ِٚٓ تطٓ اٌشفح              
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 harfleri de س ve ط ,ص harfleri dil ucunun üst ön diĢlere temasıyla, safir harfleri olan خ ve د ,ؽ

dil ucunun alt ön diĢlere temasıyla çıkar. ر ,ظ ve ز harfleri dilin üst ön diĢlerin uçlarına 

temasıyla çıkartılır. ف harfinin mahreci, üst ön diĢlerin ucunun, alt dudağın ortasına 

temasıyladır.  

ٚغٕح ِخشظٙا اٌخ١شَٛ                                    ٌٍشفر١ٓ اٌٛاٚ تاء ١ُِ  

 ve َ harflerinin mahreci Ģefeteyn yani dudaklardır. Gunnenin mahreci ise hayĢûm yani ب ,ٚ

genizdir (Talu, 2016). 

طفاخ اٌؽشٚف تاب  

ِٕفرػ ِظّرح ٚاٌؼذ لً                             طفاذٙا ظٙش ٚسخٛ ِغرفً  

شذ٠ذ٘ا ٌفع )أظذ لؾ تىد(                 عٙا )فؽصٗ شخض عىد(           ِّٙٛ  

ٚعثغ ػٍٛ )خض ػغؾ لع( ؼظش             )ٌٓ ػّش(           ٚت١ٓ سخٛ ٚاٌشذ٠ذ  

Harflerin sıfatlarının açıklamaları yukarıda yapıldığından burada sadece isimlerini 

zikretmekle yetineceğiz. Harflerin sıfatları cehir, rihvet, ,istifâle, infitâh, Ġsmâttır. Bunların 

zıddı Ģunlardır: Hems sıfatlılar “فؽصٗ شخض عىد” harfleri, Ģiddet sıfatlılar “أظذ لؾ تىد” lafzı 

harfleri, Ģiddet ve rihvet arası (beyniye) sıfatlılar “ػّش ٌٓ” harfleri ve uluv yani isti‟lâ sıfatlı 

yedi harf “خض ػغؾ لع” harfleridir.  

ٚ)فش ِٓ ٌة( اٌؽشف اٌّزٌمٗ                                    ٚطاد ػاد ؽاء ظاء ِطثمٗ  

 .harfleri zelâka yani dil ve dudak ucu harfleri sıfatlıdır ”فش ِٓ ٌة“ ,harfleri itbak ظ ve ؽ ,ع ,ص

لٍمٍح )لطة ظذ(, ٚا١ٌٍٓ                                طف١ش٘ا طاد ٚصاٞ ع١ٓ  

لثٍّٙا, ٚاالٔؽشاف طؽؽا           ٚاٚ ٠ٚاء عىٕا ٚأفرؽا                    

 فٟ اٌالَ ٚاٌشاء ٚترىش٠ش ظؼً                        ٌٍٚرفشٟ اٌش١ٓ ػادا اعرطً

Safir sıfatlılar ص ,ص ve ط harfleri, kalkale sıfatlılar “لطة ظذ” harfleridir. ٚ ve ٞ harfleri sakin 

olup, kendilerinden önceki harf de üstün harekeli olursa lîn sıfatlıdırlar. ي ve س harflerinde 

inhiraf yani dilin geriye meyletmesi sıfatı vardır. س harfi ayrıca tekrir yani harfin belirgin 

olmaksızın tekerrürü sıfatlıdır. ػ harfinde tefeĢĢi mahrecin akıĢı hali, ع harfinde ise istitâle 

harfi çıkarırken mahrecin uzaması akıĢı sıfatı vardır (Talu, 2016). 
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SONUÇ 

Sonuca giriĢ sadedinde ifade etmek gerekir ki, bu çalıĢmada harflerin çıkıĢ yerleri ve sıfatları 

kıraat ilmi alanında iki önemli Ģahsiyet olan, hicrî VI. yüzyılda Endülüs‟te yaĢamıĢ Ġbnü'l-

BâziĢ ile hicri IX yüzyılda Bağdat ve çevresinde yaĢamıĢ olan Ġbnü‟l-Cezerî‟nin eserlerinden 

hareketle incelenmiĢtir. Her iki âlim de devrinin en iyi kıraat hocalarından eğitim alarak iyi 

yetiĢmiĢ ve bu alanda uzmanlaĢmıĢtır. Ġbnü‟l-BâzîĢ, Ġbnü‟l-Cezerî‟den 300 küsur yıl daha 

sonra yaĢamıĢtır. Ġbnü‟l-Cezerî‟nin eserleri Ġbnü'l-BâziĢ‟in eserlerine kıyasla daha fazladır, 

bunda Ġbnü‟l-Cezerî‟nin Ġbnü'l-BâziĢ‟e göre yaklaĢık otuz beĢ yıl fazla yaĢamasının etkisi 

olduğu düĢünülebilir.  

Harflerin mahreçleri ve sıfatları konusunda her ikisi de aynı dönemde yaĢamıĢ farklı Arap dil 

ve edebiyat âlimlerinin görüĢlerini eserlerine almıĢtır. Ġbnü‟l-BâziĢ, Arap dili gramerine dair 

günümüze ulaĢan el-Kitâb isimli ilk hacimli eserin yazarı olan, Basra nahiv mektebinin en 

önemli temsilcisi Sîbeveyhî‟nin görüĢüne göre harflerin mahreç ve sıfatlarını açıklamıĢken, 

Ġbnü‟l-Cezerî Arap dil ve edebiyat âlimi olan Halil b. Ahmed‟in görüĢüne göre harflerin 

mahreç ve sıfatlarını açıklamıĢtır. Bu sebeple Ġbnü‟l-BâziĢ‟e göre harflerin mahreçleri on altı 

iken, Ġbnü‟l-Cezerî‟ye göre on yedidir. Bu durum Sîbeveyhî ve ona katılan âlimlerin cevf 

mahrecini kabul etmesinden dolayı bu Ģekilde farklılık arz etmiĢtir. 

Ġbnü‟l-BâziĢ eserinde harflerin sıfatları bölümünde kalkaleye yer vermemiĢtir. Kalkale daha 

sonra eseri tahkik eden muhakkik tarafından tespit edildikten sonra eserin tashihinde dipnot 

olarak eklenmiĢtir. Ġbnü‟l-Cezerî ise eserinde kalkale ve harflerine yer vermiĢ bunlara iliĢkin 

okuyuĢ özelliklerinde de bahsetmiĢtir. 
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Tablo 1. Harflerin Mahreç ve Ġsimleri Arapça. (https://www.facebook.com/40608191281349 

4/photos/a.702607363160946/2269007779854222 E.t. 14 Nisan 2019). 

 

 جذَل لمخارج الحرَف َألمابٍا

 المخارج ١ ٢ ٣ ٤ ٥

 العامة

 الجُف الحلك اللسان الشفتان الخيشُم

  

الشفتان 

 معا

بطه 

الشفة 

السفلي 

مع 

أطراف 

الثىايا 

 العليا

 

 طرفً

 

 

 حافتاي

 

 َسطً

  ألصاي

 

 أدواي

 

 َسطً

 المخارج  ألصاي

 الخاصة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ١ ٨ ٩ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١١  

َ)غير  الغىة

 المذوية(

 م

 ب

 ظ ف

 ر

 ث

 ص

 ز

 س

 ط

 د

 ت

 ج ض ل ن ر

 ش

 ي

)غير 

 المذوية(

  ق ن

 غ

 خ

 

 ع

 ح

 

 ء

ٌ 

 ا

َ 

 ي

 )المذية(

 حرَف

 كل

 مخرج

 ألماب جُفية حلمية لٍُية شجرية رلمية وطعية أسلية لثُية شفُية 

 الحرَف
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Tablo 2. Harflerin Mahreç ve Ġsimleri Türkçe. 

HARFLERİN MAHREÇLERİ VE LAKAPLARI 

Genel 

Mahreç 

Yerleri 

1 2 3 4 5 

Cevf (Ağız 

ve 

boğazda 

bulunan 

boşluk) 

Boğaz Dil İki Dudak 

(Dudaklar) 

Geniz 

 

 

Mahreçlerin 

Özel Çıkış 

Yerleri 

 Başı 

(En 

aşağı 

yeri) 

 

Ortası 

 

 

Sonu 

Başı 

(En aşağı 

yeri) 

 

Ortası 

 

 

İki 

Kenarı 

 

 

Ucu 

Alt dudağın 

iç kısmı üst 

ön dişlerin 

ucuyla 

birlikte 

İki dudak 

beraber 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

Her Mahreç 

İçin Harfler 

 ا

َ 

 ي

(Med harfi 

olan) 

 

 ء

ٌ 

 

 ع

 ح

 

 غ

 خ

 ج ن ق

 ش

 ي

(Med 

harfi 

olmayan) 

 ن ل ض

 

 ط ر

 د

 ت

 ص

 ز

 س

 ظ

 ر

 ث

 َ ف

(Med harfi 

olmayan) 

 م

 ب

Gunne 

 

Harflerin 

Lakapları 

Cevfiyye 

(Ağız ve 

burunda 

bulunan 

boşluk) 

Halîka 

(Boğaz harfleri) 

Leheviyye 

(Leheviyye 

harfleri) 

Dilcik, ağız 

ile boğaz 

arası bir 

yer. 

Şecriyye 

Dil 

ortasından 

çıkan 

harfler 

Zelekiyye 

(Müzleka, 

zevlekıyye, 

zelekıyyeh, 

zelaka, izlâk) 

Dil ucu ve 

dudaklardan 

çıkan 

harfler. 

Nıt’ıyye 

(Dil 

ucunun üst 

damağa 

değmesi 

sonucu 

çıkan 

harfler) 

Eseliyye 

(Dil 

ucundan 

çıkan 

harfler) 

Liseviyye 

(Lissiyye, 

Esnâniyye) 

Ön dişlerin 

gömülü 

olduğu et 

parçası 

Şefeviyye 

İki dudak arasından 

çıkan harfler 

 ألماب

 الحرَف

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 626



Tablo 3. Harflerin Sıfatları 

Harflerin Sıfatları Tablosu (Özbek, 2018) 

1-Elif (ا): Cehr, Ģiddet, infitâh, istifâl, sukûn, ismât, nebr. 

2-Be (ب): Cehr, Ģiddet, kalkale, infitâh, istifâl, izlâk. 

3-Te (خ): Hems, Ģiddet, infitâh, istifâl, sukûn, ismât. 

4-Se (ز): Hems, rihvet, infitâh, istifâl, sukûn, nefs, ismât. 

5-Cim (ض): Cehr, Ģiddet, kalkale, infitâh, istifâl, ismât. 

6-Ha (غ): Hems, rihvet, infitâh, istifâl, sukûn, buhha, ismât, 

7-Hı (ؾ): Hems, rihvet, infitâh, isti‟la, istifâl, sukûn, harura, ismât. 

8-Dâl (د): Cehr, Ģiddet, kalkale, infitâh, istifâl, ismât. 

9-Zâl (ر): Cehr, rihvet, infitâh, istifâl, sukûn, ismât. 

10-Râ (س): Cehr, beyniyye, infitâh, istifâl, izlâk, tekrir, inhirâf, sukûn. 

11-Zây (ص): Cehr, rihvet, safir, infitâh, istifâl, sukûn, ismât. 

12-Sîn (ط): Hems, rihvet, safir, infitâh, istifâl, sukûn, ismât. 

13-ġîn (ػ): Hems, rihvet, tefeĢĢi, infitâh, istifâl, sukûn, ismât. 

14-Sâd (ص): Hems, rihvet, safir, ıtbak, isti‟la, sukûn, ismât. 

15-Dâd (ع): Cehr, rihvet, istitale, ıtbak, isti‟la, sukûn, ismât. 

16-Ta (ؽ): Cehr, Ģiddet, kalkale, ıtbak, isti'la, ismât. 

17-Za (ظ): Cehr, rihvet, infitâh, istifâl, isti‟la, sukûn, ismât. 

18-A‟yın (ع): Cehr, beyniyye, infitâh, istifâl, sukûn, ismât 

19-Gayın (ؽ): Cehr, rihvet, infitâh, isti'la, sukûn, ismât. 

20-Fe (ف): Hems, rihvet, infitâh, istifâl, sukûn, nefh, izlâk. 

21-Kâf (ق): Hems, Ģiddet, kalkale, infitâh, isti'la, ismât. 

22-Kef (ن): Hems, Ģiddet, infitâh, istifâl, sukûn, ismât. 

23-Lâm (ي): Cehr, beyniyye, infitâh, istifâl, inhirâf, sukûn, izlâk. 

24-Mîm (َ): Cehr, beyniyye, gunne, infitâh, istifâl, sukûn, izlâk. 

25-Nûn (ْ): Cehr, beyniyye, gunne, infitâh, istifâl, sukûn, izlak. 

26-Vâv (ٚ): Cehr, beyniyye, hafâ, infitâh, istifâl, sukûn, ismât, lîn. 

27-He (٘): Hems, rihvet, infitâh, istifâl, hafâ, sukûn, ismât, 

28-Yâ (ٞ): Cehr, beyniyye, infitâh, istifâl, sukûn, ismât, hafâ, lîn. 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to investigate the connection between trade openness and income 

for the case of Luxembourg using annual data from 1984 to 2021. The yearly data for per 

capita constant GDP in US dollars and per capita trade balance in US dollars where the base 

year was 2015 for both series are used for the analysis. Both series are derived from World 

Development Indicators Database. The first step of the econometric analysis is to investigate 

the integration properties of the series. For this purpose, Augmented Dickey Fuller (ADF) and 

Phillips-Perron (PP) test are used. Whether the trend variable included or not, results of both 

tests showed that all the series are first-difference stationary. Having decided the stationary 

properties of the series, ARDL cointegration method is used to examine the trade openness- 

economic growth nexus. Initially, the ARDL Model with appropriate lag length is determined 

as (7,5) model. To test whether the variables in question are cointegrated or not, bounds test 

approach is used. The findings of both F and t tests revealed that there exist a cointegration 

relationship between the variables for the investigation period where trade openness is found 

to be the long run forcing variable of economic growth in Luxembourg. Following the 

determination of the appropriate model, the model is checked with diagnostic tests for 

normality, parameter stability, model misspecification, heteroskedasticity and serial 

correlation. The findings of the diagnostic tests showed that the model suffers none of the 

above-mentioned problems. After diagnostic check stage, the short-run parameters of the 

model are estimated with the help of Unrestricted Error Correction Model (UECM). The 

coefficient of the one period lagged error correction term is found to be -0.21. Therefore, it is 

concluded that 21% of the disequilibrium which occurs in the current year will be adjusting 

back to the model’s long run equilibrium in one period. Moreover, the long run coefficients 

based on the ARDL (7,5) model are also estimated. According to the long run estimates, a 

positive relationship is found between trade openness and economic growth. The long run 

estimates showed that a 1% change in the per capita trade volume will cause a 0.53% change 

in per capita income within the same direction. 

 

Keywords: Trade openness, Economic Growth, ARDL Cointegration Technique.
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1. INTRODUCTION 

The effect of liberalization in foreign trade on economic growth is a subject that is widely 

discussed in the literature. Free trade, the free movement of goods or services, aims to reduce 

or remove barriers to competition, such as tariffs and quotas. After the mercantilist view that 

the only exporting country would gain from the trade between the two countries, Adam Smith 

and David Ricardo put forward the Absolute Advantage and Comparative Advantage Theory, 

arguing that wealth would be obtained through free trade. The liberal view argues that free 

trade, market expansion, economies of scale, incentives for foreign capital, increased 

competition, technological progress, the international division of labor, and specialization will 

bring benefits and economic growth. In addition, there are opinions that free trade may 

adversely affect economic growth due to issues such as national security, unemployment, 

reduction in customs tax revenues, and environmental impact. 

The 1980s is an important period for endogenous growth and modern foreign trade theories. 

Romer in his 1986 paper, Lucas in his 1988 paper, Romer in his 1990 paper have pointed out 

effects of trade liberalization on growth. Moreover, in their 1991 research Grossman and 

Helpman and in their 1992 research Aghion and Howitt also confirmed the above-mentioned 

trade-income. 

Taylor in his 1991 paper, Brunner in his 2003 paper, Shafaeddin in his 2005 paper, Rodrik in 

his 2006 paper, and Hausmann et al. in their 2007 paper showed that the trade-growth 

relationship is negative. However, findings of 1992 paper of Dollar, 1992 paper of Edwards, 

1995 paper of Sachs and Warner, 1996 paper of Harrison, 1998 paper of Onafowora and 

Owoye and 2002 paper of Greenaway et al. conflicted with this result and stated that the 

relation was positive. 

Luxembourg was ranked second and first, in 2021 and 2020, respectively, according to World 

Bank data in terms of trade volume – GDP ratio. Therefore, this study proposes an 

examination of growth - trade openness relationship for the case of Luxembourg by taking 

into account its importance when trade volume-GDP ratio is considered. 

2. LITERATURE REVIEW 

Yanikkaya (2003) studied 109 countries between 1970 and 1997 by utilizing pane causality 

and found that trade and income relation was positive. Uğurlu (2010), in his study studying 15 

European countries with panel regression estimation methods between 1996 and 2003, 

reported a weak and negative relationship between economic growth and trade openness. Kim 

et al. (2011) analyzed 61 countries between 1960 and 2000. The findings confirmed that, 

openness positively and negatively affects economic growth, in high-income and low income 

countries,respectively. Gries and Redlin (2012), for the time span of 1970 – 2009, studied the 

trade-growth nexus for 158 countries by using panel data methods and a long-term 

relationship between the variables was confirmed by the findings of the study. 

Musila and Yiheyis (2015) investigated trade openness- economic growth relation between 

1982 and 2009. In the study in which Johansen cointegration and Granger causality tests are 

used, it is stated that there was a negative relationship between the variables. Idris et al. 

(2016) investigated trade openness – income connection in 87 developed countries from 

1977-2011 where the positive effect of trade openness on income was suggested based on 

Panel GMM results. Hye et al. (2016) investigated the nexus between openness and economic 

growth for the case of China covering the 1975-2009 period. According to the ARDL bounds 

test results, openness positively affects economic growth both in the short and long run. 
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Chang et al. (2016) studied 82 countries between 1960 and 2000 using the GMM estimator. 

As a result of the study, openness will positively affect economic growth if reforms are made. 

Kong et al. (2021) examined the openness – growth nexus for China that covered the period 

of 1994-2018. Using the ARDL method authors reported that openness has a positive effect 

on income 

3. MODEL and DATA 

3.1. Model 

To analyze the trade openness- economic growth nexus the logarithmic model presented in 

Equation 1 is used. 

                  ( ) 

where,     and     are the least square estimators,    is the white noise disturbance term, 
    is logarithm of trade openness,   is logarithm of income and,   is time period. 

3.2. Data 

The per capita yearly data which is obtained from World Development Indicators (WDI) 

Database for GDP in constant US dollars to represent the income and trade balance in US 

dollars to represent trade openness where the base year was 2015 for both series are utilized 

for the analysis covering the time-span 1984-2021. 

4. METHODOLOGY and EMPRICAL FINDINGS 

4.1. Methodology 

4.1.1. Integration Structure 

Integration structure of the series analyzed is determined by following augmented form of 

Dickey – Fuller (D – F) testing procedure as well as Phillips – Perron (P – P) where the 

findings of these test, which are presented in Table 1 below, confirmed first-order integration 

for both variables. 

“Table 1. ADF
1
 and PP

2
 Unit Root Tests 

Level 

 ADF PP 

Variable Intercept Intercept & Trend Intercept Intercept & Trend 

  -1.48 (1) -0.13 (0) -1.50 (3) -0.52 (3) 

   -0.51 (0) -2.50 (1) -0.48 (7) -2.15 (2) 

First-Difference 

 ADF PP 

Variable Intercept Intercept & Trend Intercept Intercept & Trend 

  -5.16*** (0) -5.36*** (0) -5.17*** (2) -5.39*** (2) 

   -6.10*** (0) -5.72*** (1) -6.07*** (9) -5.98*** (9) 

*, ** and *** denotes significance at 10%, 5% and 1% level, respectively.” 

                                                            
1
“Maximum lag length for ADF unit root test [Dickey and Fuller (1979)] is set as 10 lags and optimal lag length 

is determined by using Akaike Information Criterion [Akaike (1973) and Akaike (1998)], the values in 

parentheses are the chosen lag lengths.” 

2 “Bartlett kernel [Bartlett (1948) and Bartlett (1950)] is used as the spectral estimation method and Newey-West 

[Newey and West (1986)] Bandwidth is used as the bandwidth for P-P [Phillips and Perron (1988)] unit root test, 

the values in parentheses are the chosen lag lengths.” 
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4.1.2. Cointegration Analysis 

ARDL cointegration method
3
 is employed to analyze the trade openness- economic growth 

nexus. Initially, the ARDL Model with suitable lag structure is decided to be (7,5) model. To 

test whether the variables in question are cointegrated or not, bounds test approach is used. 

Findings of both F and t tests confirmed that analyzed                                                                                

variables are cointegrated where trade openness being long run forcing variable, in 

Luxembourg. The findings are reported in Table 2. 

“Table 2. Cointegration Test 

Test Calculated Test Statistics Lower Bound (1%) Upper Bound (1%) 

F  11.19*** 6.84 7.84 

Test Calculated Test Statistics Lower Bound (5%) Upper Bound (5%) 

t  -3.66** -2.86 -3.22 

*, ** and *** denotes significance at 10%, 5% and 1% level, respectively.” 

 

Following the cointegration test, the model is diagnostically checked and the findings are 

proposed in Table 3. 

“Table 3. Diagnostic Checks 

Test 
Jarque-

Bera 

Breusch- 

Godfrey 
ARCH 

Ramsey 

RESET 

Test Statistics 0.69 0.04 1.74 1.69 

Probability  0.70 0.83 0.19 0.09” 

ARDL (7,5) Model is checked for parameter instability as well and the results are presented 

with Figure 1. 

 

  

Figure 1.“CUSUM and CUSUMSQ Tests 

Both diagnostic and parameter stability tests are confirmed that the ARDL (7,5) model is not 

suffering from, non-normality, heteroskedasticity, serial correlation, model misspecification, 

and parameter instability. 

Having showed that the model passed all the above-mentioned tests successfully, the short run 

and long run parameters are estimated, as well as important statistics and the findings are 

                                                            
3
“Pesaran and Pesaran (1997), Pesaran and Smith (1998), Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001)”” 
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shown with Table 4, with the help of the Unrestricted form of Error Correction model that is 

shown with Equation 2. 

        ∑         
 
    ∑          

 
                          ( ) 

“Table 4. Error Correction and Long Run Models  

Long Run  

Variable Coefficient Standard Error t-statistics p-value 

   0.52 0.03 17.20 0.00*** 

Short Run ECM Model  

Variable Coefficient Standard Error t-statistics p-value 

  0.99 0.21 4.77 0.00*** 

      -0.14 0.14 -0.96 0.35 

      0.12 0.12 0.99 0.33 

      0.15 0.12 1.22 0.23 

      0.13 0.12 1.10 0.28 

      0.24 0.10 2.38 0.02** 

      0.23 0.10 2.16 0.04** 

    0.37 0.04 8.34 0.00*** 

       0.09 0.06 1.41 0.17 

       0.17 0.06 2.62 0.013** 

       0.06 0.06 1.10 0.28 

       0.09 0.06 1.50 0.14 

     -0.21 0.04 -4.81 0.00*** 

Important Statistics 

  ̅̅̅̅  0.70   9.38 

    0.01    1.96 

*, ** and *** denotes significance at 10%, 5% and 1% level, respectively.” 

As can be seen in Table 4, the coefficient of the error correction term is estimated as -0.21 

which states that %21 of the disequilibrium will be vanishing during the adjustment process 

and since the coefficient of the trade openness is found to be 0.52, per capita income will 

grow by 0.42 percent if per capita trade volume increases by 1%.   

5. CONCLUSION 

In this paper, the trade-growth nexus is examined for the case of Luxembourg by utilizing 

ARDL cointegration approach for the yearly data set covering the time span of 1984-2021. 

Based on the ARDL (7,5) model, the coefficient of the one period lagged error correction 

term is estimated as -0.21. Therefore, it is concluded that 21% of the disequilibrium which 

occurs in the current year will be adjusting back to the model’s long run equilibrium in one 

year. Furthermore, according to the long run estimate findings, trade-growth relationship is 

found to be positive. The long run model proved that 0.53% growth takes place due to an 1% 

increase in trade volume which implies that international trade policies that increases trade 

volume in per capita terms may be used effectively to increase the growth rate of 

Luxembourg.
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ABSTRACT 

The objective of this research is to explore the interrelation between education expenditures 

and economic growth for the case of Norway. For this purpose, annual time series, namely, 

per capita GDP and per capita education expenditure which are obtained from World 

Development Indicators Database, are used.  The investigation period is from 1980 to 2018 

due to the data availability. Both series are measured in US dollars with constant 2015 prices. 

Augmented Dickey Fuller (ADF) is used to test whether the series have unit root or not. 

Findings of ADF test proved that both series become stationary in their first differences. This 

finding is confirmed with the Phillips-Perron test as well.  The ARDL (2,3) model which was 

determined as the best fitting model chosen by Akaike Information Criteria is first tested to 

confirm whether the variables are cointegrated or not. The bounds test results uncovered that 

education expenditures is the forcing variable of the economic growth in the long run. By 

employing the relevant diagnostic tests, it is showed that non-normality, parameter instability 

and model misspecification issues are not valid for the ARDL (2,3) model. Furthermore, it is 

also showed by the diagnostic check findings that the model also successfully passed serial 

correlation and heteroskedasticity tests as well. After the diagnostic test stage, Unrestricted 

Error Correction (UEC) form of the ARDL (2,3) model is constructed. By using UEC form, 

the short run coefficient estimations are performed. The short run findings of the model 

revealed that 24% of disequilibrium that may occur in any given period will adjust back to the 

long run balance in the next period. Following the estimation of the short run parameters of 

the model, coefficients for the long run are also estimated. The long run coefficient of the 

education expenditure per capita which was found to be positive, suggested that educational 

expenditures will be affecting economic growth positively.  More precisely, an 1% increase in 

per capita education expenditure will cause a 0.55 increase in per capita GDP in Norway. 

Keywords: Educational Expenditures, Economic Growth, Bounds Test.
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1. INTRODUCTION 

Education is a process that aims to develop the knowledge and skills of individuals and, at the 

same time to develop society. Thanks to education, individuals are enabled to produce 

solutions by using their thinking skills, and from the perspective of society, it is ensured that 

society has general knowledge and cultural values. Education also plays a vital role in the 

development of society by contributing to economic, social, and cultural development. Romer 

(1986, 1990), Lucas (1988) stated that human capital increases have a significant role in 

increasing economic growth. Considering that human capital may increase thanks to 

knowledge, the effect of education on labor productivity may be positive. Economists such as 

Mincer (1958), Schultz (1961), Denison (1962), and Becker (1962) put forward the theory of 

human capital and argued that investment in human capital is the most beneficial investment. 

Although the positive effect of education on economic growth seems indisputable, different 

opinions have also emerged. Considering educational expenditures as a part of government 

expenditures, the views regarding public expenditure – economic growth nexus should also be 

taken into account. To that end, Keynesians advocated that the effect of public expenditures 

on economic growth would be positive while classical and neo-classical views proposed that 

public expenditures would have a growth-reducing effect.  

Landau (1983), Aschauer (1989), Easterly and Rebelo (1993), Barro (1999), Bose et al. 

(2007), Wahab (2011), Asghari and Heidari (2016) stated that the impact of public 

expenditures on economic growth is positive, while Barro (1991), Devarajan et al. (1996), 

Schaltegger and Torgler (2006), Ghosh and Gregoriou (2007), Butkiewicz and Yanikkaya 

(2011), Altunc and Aydin (2013), Sáez et al. (2017) stated that the impact is negative. 

This study examines the case of Norway since both educational expenditures and national 

income are relatively high. 

2. LITERATURE REVIEW 

Levine and Renelt (1992), investigated the educational expenditure – growth nexus for 98 

countries over the period of 1960-1989 where the researchers employed panel regression 

method and they reported a positive connection between the variables. Self and Grabowski 

(2004), by employing correlation and Granger non-causality analysis examined the growth – 

educational expenditures connection for the case of India where they suggested that the 

variables are positively related for the time-span of 1966-1999. Cohen and Soto (2007), in 

their panel regression analysis for 95 countries concluded that economic growth was 

positively affected by educational expenditures by utilizing the data set covering 1960-2000 

period. 

Abdullah (2013), analyzing the case of Malaysia from 1965 to 2000 stated the presence of 

negative relation between educational expenditures and income. Mallick and Dash (2015), for 

the time span 1951-2012 examined the governmental education expenditures – income 

connection and provided evidence for the existence of a long run relation between the series 

investigated. Tayo and Fouda (2015), by conducting VECM methodology concluded that in 

the short run education expenditures of government affected income positively, as well as in 

the long run in Kameron where the researchers used the data from 1980 to 2012.  

Karaçor et al. (2017), in their research for 19 OECD member countries by employing panel 

data techniques for 1998-2012 period stated that educational expenditures has an positive 

impact on income. Ozatac et al. (2017), by using the framework proposed by Johansen and 

Juselius, examined the educational expenditures of government – growth connection and 

stated that their empirical findings uncovered the long run connection between economic 
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growth and educational expenditures where the former positively affects the latter in   France 

for the period of 1970-2012. Sieng and Yussof (2018), investigated 30 countries with high 

income by utilizing PMG method for the 2000-2015 time-span and concluded that there exists 

a positive connection between higher education expenditures and economic growth.  

3. MODEL and DATA 

3.1. Model 

To investigate the educational expenditure- economic growth nexus the below model which is 

constructed in logarithmic expression and given with Equation 1 is constructed. 

                  ( ) 

where,    denotes time period,   is logarithm of income,    is logarithm of educational 

expenditures,    ’s (i=0,1) are least square estimators and    is the white noise disturbance 
term. 

3.2. Data 

For the analysis, World Development Indicators Database obtained yearly time series, 

namely, GDP and education expenditures in per capita form are used.  Due to the availability 

of data, investigation period is from 1980 to 2018. Series are measured with 2015 constant 

prices in US dollars. 

4. METHODOLOGY and EMPRICAL FINDINGS 

4.1. Methodology 

4.1.1. Stationarity Structure 

Stationarity structure of the variables are investigated by following Phillips – Perron (P – P) 

testing procedure in addition to the augmented form of Dickey – Fuller (D – F) procedure 

where the findings of both tests, suggested the integration structure for all series are first-

order. 

“Table 1. ADF
1
 and PP

2
 Unit Root Tests 

Level 

 ADF PP 

Variable Intercept Intercept & Trend Intercept Intercept & Trend 

  -2.21 (1) -1.32 (1) -2.54 (1) -0.10 (0) 

   -1.45 (0) -1.27 (0) -1.51 (4) -1.23 (2) 

First-Difference 

 ADF PP 

Variable Intercept Intercept & Trend Intercept Intercept & Trend 

  -2.75* (0) -3.38* (0) -2.85*(1) -3.37*(3) 

   -5.90*** (0) -6.11 *** (0) -5.89*** (2) -6.26*** (6) 

*, ** and *** denotes significance at 10%, 5% and 1% level, respectively.” 

                                                            
1
“Maximum lag length for ADF unit root test [Dickey and Fuller (1979)] is set as 9 lags and optimal lag length is 

determined by using Akaike Information Criterion [Akaike (1973) and Akaike (1998)], the values in parentheses 

are the chosen lag lengths.” 

2 “Bartlett kernel [Bartlett (1948) and Bartlett (1950)] is used as the spectral estimation method and Newey-West 

[Newey and West (1986)] Bandwidth is used as the bandwidth for P-P [Phillips and Perron (1988)] unit root test, 

the values in parentheses are the chosen lag lengths.” 
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4.1.2. Cointegration Analysis 

To examine the economic growth – educational expenditures nexus ARDL framework
3
 is 

conducted. First, the model which has the optimal structure of lags is determined as ARDL 

(2,3). The cointegration is tested by following the bounds testing methodology, the findings of 

which are reported in Table 2, where F test confirmed that educational expenditure is being 

the long run forcing variable as well as the t test. The findings are reported in Table 2. 

“Table 2. Findings of Bounds Testing 

Test Calculated Test Statistics Lower Bound (1%) Upper Bound (1%) 

F  19.16*** 7.87 8.96 

t  -5.60 -3.43 -3.82 

*, ** and *** denotes significance at 10%, 5% and 1% level, respectively.” 

After confirming the cointegration, parameter stability and diagnostic checks are also utilized, 

and the derived findings are shown with Figure 1 and Table 3, respectively. 

 

  

Figure 1.“CUSUM and CUSUMSQ Tests 

“Table 3. Diagnostic Test Findings 

Test 
Jarque-

Bera 

Breusch- 

Godfrey 
ARCH 

Ramsey 

RESET 

Test Statistics 0.69 0.04 1.74 1.69 

Probability  0.70 0.83 0.19 0.09” 

The performance of the model for all above-mentioned tests is fully successful at the level of 

5% significance.  

After completing the diagnostic check process, UEC model is formed as shown in Equation 2. 

        ∑         
 
    ∑          

 
                          ( ) 

Based upon the above-mentioned ECM, both long and short run parameter estimations are 

performed and the estimations are reported in Table 4. 

                                                            
3
“Pesaran and Pesaran (1997), Pesaran and Smith (1998), Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001)”” 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 640



“Table 4. Empirical Findings for Long Run Model and ECM 

Long Run  

Variable Coefficient Standard Error t-statistics p-value 

   0.55 0.03 17.98 0.00*** 

Short Run ECM Model  

Variable Coefficient Standard Error t-statistics p-value 

  1.58 0.25 6.32 0.00*** 

      0.37 0.10 3.69 0.00*** 

     0.00 0.03 -0.14 0.89 

       -0.14 0.04 -3.67 0.00*** 

       -0.09 0.04 -2.46 0.02** 

     -0.24 0.04 -6.30 0.00*** 

Important Statistics 

  ̅̅̅̅  0.71   17.74 

    0.003 

 

   1.81 

*, ** and *** denotes significance at 10%, 5% and 1% level, respectively.” 

The empirical finding that reported in Table 4, showed that about three quarter of the 

disequilibrium will remain after the adjustment process towards the long run equilibrium, and 

0.55% growth will occur in per capita income due to a 1% increase in educational 

expenditures in per capita terms.  

5. CONCLUSION 

The aim of this research is to contribute education expenditures - economic growth nexus by 

analyzing the case of Norway over the period of 1980-2018. For this purpose, by utilizing 

ARDL method, ARDL (2,3) model which was chosen as the best fitted model according to 

the Akaike Information Criteria is first checked for the confirmation of cointegration relation.  

The short run estimations showed that almost one quarter of disequilibrium will be adjusting 

back to the long run balance within one period. Education expenditure per capita’s coefficient 

is estimated as positive, suggesting that economic growth will be positively affected by 

educational expenditures, which proposes that expenditures for educational purpose will not 

only be contributing to the education level of the country but also to the increase of income in 

Norway. 
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ÖZET 

Turizmin; sürekli ikamete dönüşmemek ve gelir sağlayıcı bir faaliyette bulunmamak şartı ile 

gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek, tanımak ve konaklamalardan doğan olay ve ilişkilerin 

tümüdür. Bir başka ifade ile turizm; insanların merak, din, tedavi, eğlence ve kültür amaçlı 

toplu veya kişisel olarak yaptıkları gezilerden ortaya çıkan iş ve ilişkiler bütünü olarak 

tanımlanabilir.  

Tarihi ve kültürel değerlerin sergilendiği yer olan “müzeler” turizm sektörünün gelişmesinde 

ve genişlemesinde önemli bir yere sahiptir.  Birçok medeniyete beşiklik yapmış Anadolu’nun 

çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğu bilinmektedir. İnsanoğlunun da ilk 

yerleşim merkezlerinden biri olan Anadolu adeta bir “Açık Hava Müzesi” konumumadır. 

Ayasofya Camii, Göbekli Tepe, Efes Antik Kenti, Hierapolis ve Pamukkale, Selimiye Camisi 

ve Külliyesi, Nemrut Dağı, Çatalhöyük, Bergama ve Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, 

Tarihi Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, Hitit Başkenti Hattuşa, Divriği Ulu Camii ve 

Darüşşifası Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yerlerden sadece birkaçıdır.  

Dülük (Dolikhe ya da Doliche) antik kenti Gaziantep İlinde bulunan en eski kentlerden 

biridir. Paleolitik dönemden beri insanların bu kentte yaşadığı arkeolojik kazılarından 

anlaşılmaktadır. Dülük Erken Tunç Çağı'ndan sonra sürekli yerleşim yeri olmuştur. Ayrıca bu 

kent, İpek Yolu üzerinde bulunduğu için ticari olarak da gelişmiştir. Tarihte Babil, Hitit, 

Mısır, Medler, Asurlar, Persler, Makedonya, Selevkos ve Komagene uygarlıklarının 

yönetiminde kalan Gaziantep, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1531 yılında Dulkadir 

Eyaleti’nin kurulması sonucu, bu eyaletin sınırları içinde yer almıştır. Gaziantep, 1818 yılında 

Halep eyaletine sancak olarak bağlanmış ve Osmanlı kent kültüründe önemli bir yer 

tutmuştur.  

 “Zeugma Mozaik Müzesi”, Gaziantep kent merkezi İpekyolu üzerinde bulunmaktadır.  9 

Eylül 2011tarihinde 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın en büyük mozaik müzesi olarak 

ziyaretçilerine açılmıştır. Yaklaşık 3 yıl boyunca “dünyanın en büyük mozaik müzesi” 

unvanını taşımıştır. 28 Aralık 2014 tarihinde “Hatay Arkeoloji Müzesi”nin açılması ile bu 

unvanını kaptırmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, halen dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi konumunda olan “Zeugma 

Mozaik Müzesi”nin turizm sektörün açısından yerini ve önemini ortaya koymaktır.   

Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ve 

resmi kuruluşlardan elde edilen bu veriler yorumlanarak bazı öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Gaziantep, Zeugma Mozaik Müzesi. 

 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF MUSEUMS IN THE TOURISM SECTOR: 

GAZIANTEP ZEUGMA MOSAIC MUSEUM 

 

ABSTRACT 

Tourism; It is all of the events and relationships arising from visiting, seeing, resting, having 

fun, getting to know and accommodation, provided that they do not turn into permanent 
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residence and do not engage in an income-generating activity. In other words, tourism; It can 

be defined as the whole of business and relationships that arise from the collective or personal 

trips of people for the purpose of curiosity, religion, treatment, entertainment and culture. 

“Museums”, where historical and cultural values are exhibited, have an important place in the 

development and expansion of the tourism sector. It is known that Anatolia, which has been 

the cradle of many civilizations, has very important historical and cultural values. Anatolia, 

one of the first settlements of mankind, is almost an "Open Air Museum". Hagia Sophia 

Mosque, Göbekli Tepe, Ephesus Ancient City, Hierapolis and Pamukkale, Selimiye Mosque 

and Complex, Nemrut Mountain, Çatalhöyük, Bergama and Multilayered Cultural Landscape 

Area, Historical Diyarbakır Walls and Hevsel Gardens, Hittite Capital Hattuşa, Divriği Great 

Mosque and Hospital They are just a few of the places in Turkey that are included in the 

UNESCO World Heritage List. 

The ancient city of Dülük (Dolikhe or Doliche) is one of the oldest cities in Gaziantep 

Province. It is understood from the archaeological excavations that people have lived in this 

city since the Paleolithic period. Dülük has been a permanent settlement after the Early 

Bronze Age. In addition, this city has developed commercially as it is located on the Silk 

Road. Gaziantep, which was under the rule of Babylonian, Hittite, Egyptian, Medes, 

Assyrians, Persians, Macedonian, Seleucid and Komagene civilizations in history, took place 

within the borders of this province as a result of the establishment of Dulkadir Province in 

1531 during the Ottoman Empire. Gaziantep was connected to the province of Aleppo as a 

sanjak in 1818 and had an important place in the Ottoman urban culture. 

  “Zeugma Mosaic Museum” is located on the Silk Road in Gaziantep city center. It was 

opened to visitors on September 9, 2011 as the world's largest mosaic museum with 1700 

square meters of mosaics. It has held the title of "the world's largest mosaic museum" for 

about 3 years. With the opening of the “Hatay Archeology Museum” on 28 December 2014, it 

lost this title. 

The aim of this study is to reveal the place and importance of the "Zeugma Mosaic Museum", 

which is still the second largest mosaic museum in the world, in terms of the tourism sector. 

Secondary data were used in the study. Scientific studies on the subject and these data 

obtained from official institutions have been interpreted and some suggestions have been 

made. 

Keywords: Tourism Sector, Gaziantep, Zeugma Mosaic Museum. 

 

1.GİRİŞ 

Turizm sektörü, en eski tarihlerden buyana hem sosyal hem de ekonomik boyutu ile özellikle 

de serbest piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu 

sektör; konaklama, ulaşım, turistik eşyalar, restoranlar, seyahat şirketleri ve vb. olmak üzere 

birçok alt sektörleri de içine almaktadır. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada birçok 

ülkenin ekonomisinde turizm gelirleri artmaktadır. Türkiye çok önemli turistik ürünlere sahip 

zengin turizm arz potansiyeli olan bir ülkedir. Bu sektör bir yandan ülkemizin cari açığını 

kapatmada ve döviz ihtiyacını karşılamada Milli ekonomimize önemli katkı sağlarken, diğer 

taraftan da istihdama katkı sağlamaktadır.   

İnsanoğlunun da ilk yerleşim alanlarından biri olan Anadolu adeta bir “Açık Hava 

Müzesi”dir. Bu özelliği ile turizm sektörü Türkiye ekonomisi açısından gittikçe önemini 

arttırmaktadır. Çünkü Türkiye’de “UNESCO Dünya Mirası Listesi ”ne giren çok önemli tarihi 

ve kültürel turistik ürünlerimiz mevcuttur. Bazı turistik ürünler konumu gereği açık alanda 

sergilenmektedir. Ancak bir ülkenin tarih ve kültür hazineleri olan eserler de müzelerde 

turistlerin beğenisine sunulmaktadır. Gaziantep kent merkezi İpekyolu üzerinde bulunan 
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“Zeugma Mozaik Müzesi” de, Türkiye’nin paha biçilmez eserlerini içinde bulunduran ve 

halen dünyada en büyük ikinci mozaik müzesidir. 

Bu çalışmada öncelikle turizm sektöründe müzelerin yeri ve önemine değinilmiştir. Daha 

sonra Gaziantep ve Zeugma Mozaik Müzesi hakkında detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. 

Literatüre katkı sağlayacak bu çalıma ikincil verilerden elde edilen bilgilerle yürütülmüştür. 

Çalışmanın sonucunda müzelerin önemi ve turizm sektörüne (ekonomiye) katkısının 

arttırılması için öneriler getirilmiştir.   

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kavramsal çerçeve başlığı altında turizm, turist ve müze kavramları özlüce açıklanmıştır. 

Ayrıca, müze çeşitleri türlerine göre sınıflandırılmıştır. 

 

2.1.Turizm ve Turistin Tanımı 

Turizm sektörü en hızlı gelişme gösteren sosyo-ekonomik olgu olma özelliğini sürdüren bir 

sektör olma özelliğini korumaktadır. Zira turizmin geliştiği bir ekonomide, bunun etkileri hem 

ekonomik hem de sosyal alanlarda kendini hissettirmektedir. Gelişen turizm sektörü bir 

ülkenin ödemeler dengesinin düzlemesinde, gelir yaratılmasında dolayısıyla ülke döviz 

gelirinin arttırılmasında, bağlantılı olduğu diğer birçok sektörün hareketlenmesinin 

sağlanmasında (inşaat, yeme-içme, eğlence, taşımacılık vb.) altyapı ve üstyapı yatırımlarının 

arttırılmasında ve en önemlisi istihdam olanaklarının yaratılarak işsizlik probleminin yükünün 

azaltılmasında önemli etkilere sahiptir (Yıldız, 2011). 

Sürekli ikamete dönüşmemek ve gelir elde edici herhangi bir ekonomik faaliyette 

bulunmamak amacı ile insanları yaşadıkları yerden başka bir yer(lere) veya ülkeye yolculuk 

yapmalarından ve konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümüne “Turizm” denir 

(Paksoy, 1994). 

Başka bir ifade ile turizm, gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek, hoş vakit geçirmek ve 

tanımak vb. amaçlarla yapılan seyahatler olup, bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için 

alınan ekonomik, kültürel, teknik önlem ve çalışmaların tümüne denir. 

Turist, sürekli yaşadığı yerden geçici bir süre (en az 24 saat) için ve psikolojik tatmin 

sağlamak amacıyla çıkan ve tüketici olarak seyahat eden, konaklayan ve daha sonra yeniden 

yaşadığı yere geri dönen insandır (Paksoy 1994).  

 

2.2.Müzenin Tanımı, Fonksiyonları ve Müze Türleri 

Müze, en genel anlamıyla çeşitli tarihi, kültürel, bilimsel ve sanat eserlerinin meraklıları için 

sergilendiği ve önemle korunduğu yer ve/veya yapılara denir. Müzelerin amacı, kıymetli 

eserleri korumak ve topluma sunmaktır. Müzeler, insanlığın tarihine ait materyalleri, bunların 

bulunduğu çevreyi araştırıp ve korumaktadır. Elde edilenleri insanlığa sunarak toplumu 

eğitmeyi, eğlendirmeyi, geliştirmeyi amaçlar. Müzeler, toplumun hizmetine sürekli ve kalıcı 

olarak sunulan ve kâr amacı gütmeyen kurumlar olarak da tanımlanabilir.  

Müzelerin fonksiyonları; toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım-onarım) sergileme 

ve eğitimden oluşmaktadır (https://tr.wikipedia.org/wiki/M, 2022). 

Günümüzde dünyanın farklı yerlerinde birçok müze türleri vardır. Bu müzeler aşağıda 

türlerine göre sınıflandırılmıştır (Atagök, 1999):  
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Koleksiyonlarına göre müzeler: 

• Arkeoloji Müzesi 

• Genel Müzeler 

• Sanat Müzeleri 

• Tarih Müzeleri 

• Etnografya Müzeleri 

• Doğa Tarihi Müzeleri 

• Jeoloji Müzeleri 

• Coğrafya Müzeleri 

• Doğa ve Çevre Müzeleri 

• Müzik Müzeleri 

• Sanayi Müzeleri 

• Askeri Müzeler 

• Endüstri Müzeleri 

• Denizcilik Müzeleri 

• Ekomüze 

• Resim Müzesi 

Bağlı olduğu idari birime göre müzeler: 

• Devlet Müzeleri 

• Yerel Yönetim Müzeleri 

• Üniversite Müzeleri 

• Ticari Kuruluş Müzeleri 

Hizmet ettikleri bölgeye göre müzeler: 

• Ulusal Müzeler 

• Bölgesel Müzeler 

• Yerel Müzeler 

Hitap ettikleri kitleye göre müzeler: 

• Eğitici Müzeler 

• Uzmanlaşmış Müzeler 

• Genel Toplum Müzeleri 

Koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine 

göre müzeler: 

• Geleneksel Müzeler 

• Açık hava Müzeleri 

• Anıt Müzeler 

2.3.Müzelerin Turizm Sektörü Açısından Yeri ve Önemi 

Turizm ve müzeler karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. Turizmin gelişimi ile birlikte 

müzelere olan talep artmıştır. Müzelerin etkili kullanıldığı, iyi pazarlandığı (tanıtıldığı) ve 

marka haline geldiği bir bölgede; turist sayısı ve ekonomik gelir artmakta, alternatif turizm 

imkânları oluşmaktadır (https://www.google.com/search, 2022). 

Müzeler, 19. yy.’dan beri gösterişli evler olmanın yanında, toplumda saygı duyulan, toplumun 

seçilmiş enstitüleridir. Müzeler, kimliklerin ve bir yöreye veya bir topluluğa ait olma 

duygusunun anlaşılmasının sağlanmasında kilit bir role sahiptir. Bugün müzeler bir ülkenin 

kültürel, iktisadi hayatında önemli roller oynayabilir. Bir bütün olarak ele aldığımızda 

müzeler,  

 koleksiyonlar ile bir ülkenin başarılarını ve tarihi gelişimini yansıtan yegane kaynaktır 

(Ambrose ve Paine 1 993). Müzelerin oynadıkları ekonomik, kültürel ve sosyal roller göz ardı 

edilmemelidir. Müzeler, şehirler ve kırsal alanlardaki ekonominin de canlandırılmasında 

önemli bir role sahiptir. Örneğin, geleneksel üretimin ya da endüstriyel tabanın yok olduğu 

şehirlerde, hizmet sektörünün gelişmesi ve turizme alternatif bir ekonomik strateji olabilir. Bu 

noktada müzeler anahtar bir rol oynayabilirler. Ekonomik gelişmenin zorunlu olduğu kırsal 

bölgelerde müzeler kültürel değişim ve sürekliliğin nasıl gerçekleştiğini gösterebilir 

(Schouten 1993). Turistler gittikleri bölgelerdeki dükkânlarda, lokantalarda, garajlarda, 

otellerde ve marketlerde alış-veriş yapmaktadırlar. Müzelerde bulunan satış mağazaları ve 

satış alanları da turistler için önemlidir. Turistlerin bu satış yerlerinden aldıkları hediyelik 

eşyalar bir anlamda müze ile ilgili anılarını evlerine götürmelerine fırsat sağlamaktadır. Müze 

mağazaları ziyaretçiler ile kişisel iletişim açısından çok önemlidir. Dostça ve kibar hizmet 

gereklidir ve mağazalarda çalışan personel kendi ilgi alanlarında etkin bir şekilde eğitilmelidir 

(Ambrose ve Paine 1993). Turistler açısından zaman, önemlidir. Müzeyi gezmeden önce, 

ziyaretçi göreceklerini ve öğreneceklerini bilmelidir. Ziyaretçi, neyin, nerede olduğunu ve 

nasıl gidileceğini bilmelidir. Ziyaretin ne kadar süreceğini bilinmelidir. Mümkünse biletle 
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beraber müzenin planı ve sergilerin fotoğrafını da içeren bir broşür verilmelidir. Girişte 

müzenin açık bir planı bulunmalıdır. Bedava veya ucuz ufak bir broşür müzenin içindekileri 

ve planını basitçe ortaya koyar (Erbay, 1997). Türkiye’de de gittikçe yaygınlaşan müzeler ve 

müze ziyaretleri ülke turizmine yadsınamayacak bir katkı sağlamaktadır.   

 

3.GAZİANTEP VE ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ 

3.1. Gaziantep İli 

Gaziantep (kısa adıyla Antep) Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ili ve 

en kalabalık dokuzuncu, şehir merkez nüfusuyla en kalabalık 6. kenti olup, 2020 sonu 

itibarıyla 2.101.157 nüfusa sahiptir. Gaziantep, 1987 yılında çıkarılan 3398 sayılı kanun ile 

büyükşehir olmuştur. Konumu sebebiyle Gaziantep’te Akdeniz iklimi ve karasal iklim bir 

karışımı bir iklim görülmektedir. Ulaşım imkânları ve liman kentlerine yakınlığı sebebiyle 

ekonomik açıdan Gaziantep Türkiye'nin en zengin kentlerindendir. Gaziantep, sanayi ve 

ticarette çok gelişmiştir. Kentteki bütün gelişme özel sektörün çabaları ile oluşmuştur. 

Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi bulunur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'nin sanayi 

ve ticaretinde 5. Sırada yer almaktadır. Gaziantep'te çok çeşitli el sanatları mevcuttur. 

Geçmişte Gaziantep’teki en yaygın el sanatları dericilik, bakırcılık, yemenicilik, kilimcilik, el 

işlemeciliği ve kuyumculuktur. Bunlardan el işlemeciliği, bakırcılık ve kilimcilik önemini 

hâlâ korumaktadır. Öte yandan dünyanın en büyük 2. müzesi olan “Zeugma Mozaik Müzesi 

’de Gaziantep il merkezinde bulunmaktadır. Yine Gaziantep'in çok zengin bir mutfağı olup, 

toplamda 300 çeşide yakın yemeği vardır. Türkiye’nin lezzet ve gastronomi şehridir. Bir 

eğitim şehri olan Gaziantep'te 2 devlet, 1 vakıf ve 1 özel üniversite olmak üzere 4 tane 

üniversite bulunmaktadır. Gaziantep, Anadolu ile Mezopotamya arasında yer aldığı için tarih 

boyunca hep ticaret yolları üzerinde yer almıştır. Bunlardan en önemlisi İpek Yolu’dur. 

Bundan dolayı ilde kara ve hava ulaşımı çok gelişmiştir. Gaziantep, Türkiye’nin en önemli 

kentlerine ve limanlarına otoyol ile bağlıdır. Gaziantep, hava ulaşımı bakımından da çok 

gelişmiştir. Kentte “Gaziantep Oğuzeli Havalimanı” adında uluslararası havalimanı 

bulunmaktadır. Bu hava limanından yurt içi ve yurt dışı uçuşlar yapılmaktadır 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep, 2022). Öte yandan Gaziantep İlinde faaliyette olan 6 

adet müze bulunmaktadır. Bunlar; Zeugma Mozaik Müzesi, Bayazhan Gaziantep Kent 

Müzesi, Yesemek Açık Hava Müzesi, Gaziantep Savaş Müzesi, Hasan Süzer Etnoğrafya 

Müzesi ve Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi. Bu çalışmada Zeugma Mozaik Müzesi 

incelenmiştir. 

 

3.2. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi 

3.2.1. Zeugma Ne Demektir? 

 Dicle ile birlikte, uygarlığın beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya’nın sınırını meydana 

getiren Fırat Nehri, binlerce yıl boyunca bu bölgeye bereket getirmiştir. 2300 yıl önce tüm 

dünyayı ele geçirme hedefiyle Anadolu topraklarından geçen Büyük İskender’in 

komutanlarından Selevkos Nikator da yerleşimini kurmak için bereketli Fırat kıyılarını seçmiş 

ve kente bu nehir ile kendi ismini birleştiren bir ad vermeyi uygun görmüştür. Selevkos 

Euphrathes olarak anılan bölge, MÖ 64 yılında Roma hâkimiyetine geçtiğinde ise ismi 

“köprübaşı” anlamına gelen “Zeugma” olarak değiştirilmiştir. Yollar kadar medeniyetler ve 

kültürler arasında da bir geçiş noktasında kalması ve bu özelliğini yüzyıllarca devam ettirmesi 

isminin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Bu avantajını Sasaniler tarafından yok 

edilene kadar sürdüren Zeugma, Kommagene Krallığı’nın en büyük dört kentinden biri olma 

unvanını elde edecek zenginliğe ulaşmayı da başarmıştır (https://www.kulturportali.gov.tr). 
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3.2.2. Zeugma Mozaik Müzesi
1
 

Zeugma Mozaik Müzesi, sanat tarihçileri ve arkeologlar kadar tarihe ve kültüre meraklı her 

yaştan ziyaretçi için çok önemli ve gözde bir müzedir. Müze, Türkiye’yi ziyaret etmek için 

tek başına sebep oluşturabilecek bir sanatsal zenginliğe ve çeşitliliğe sahiptir. Gerek bina 

büyüklüğü gerekse sergilenen mozaiklerin kapladığı alan bakımından, dünyanın en büyük 

ikinci mozaik müzesidir. Müzede sergilenen mozaiklerin üstün bir sanat zevkini yansıtması, 

Geç Antik Dönem kiliseleri ile Erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri 

barındırması müzeyi daha da çekici hale getirmektedir. Çağımızın en önemli arkeolojik 

keşiflerinden olan Zeugma Antik Kenti’nden çıkartılan, toplamda 2500 metrekarelik bir alan 

kaplayan ve bu dönemde sanatın ulaştığı zirve noktasının örneklerini meydana getiren 

mozaiklerin haricinde, yine Roma Dönemi’ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeleri de müzede 

görmek mümkündür. Örneğin Savaş Tanrısı Ares’in bronz heykeli, mozaikler dışında 

ziyaretçilerin müzede en fazla ilgisini çeken eserler arasında yer almaktadır. Mozaiklerin en 

görkemlilerinin keşfedildiği ve müzenin giriş katında tekrar hayat bulmuş biçimde 

ziyaretçilerini bekleyen Poseidon ve Euphrates villalarının tüm duvarları ve hatta tabanlarının 

dahi mozaik ve fresklerle süslenmiş olması kentin zenginliğinin kanıtlarıdır. 

Fotoğraf 1 ve 2’de Gaziantep İl merkezinde İpekyolu Üzerinde bulunan Zeugma Mozaik 

Müzesi ve Zeugma Kültür Merkezi dıştan ve içten görülmektedir. Anayol üzerinde bulunduğu 

için Müzeye ulaşım oldukça kolaydır. 

 

Fotoğraf 1. Zeugma Mozaik Müzesinin dıştan görünüşü 

 

                                                            
1 : Bu başlık altında verilen bilgi ve fotoğraflar 

“https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilecekyer/zeugma-mozaik-muzesi”  adresinden alınmıştır. 
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Fotoğraf 2. Zeugma Mozaik Müzesinin içten görünüşü 

 

3.2.3. Zeugma Mozaik Müzesi'nin Öne Çıkan Eserleri 

Çingene Kızı (MS 2.-3. Yüzyıllar): Müzede yer alan mozaik panoların tamamı çok büyük 

ustalık eseridir. Bazılarının tam 500 bin parçadan meydana getirilmiş olması yanında 

figürlerin gerçekçilikleri ve canlılıkları da hayranlık uyandırmaktadır. Ancak müzenin en 

önemli eseri bu çok büyük boyutlu panolar değil, diğerlerine göre oldukça küçük bir parça 

halinde keşfedilmiş olan MS. 2. yüzyıl tarihli Maenad ya da daha bilinir adıyla Çingene Kızı 

Mozaiği'dir (Fotoğraf 3-4). 

 

Fotoğraf 3-4: Çingene Kızı. 
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Okeanos ve Tethys Mozaiği (MS 2. ve 3. Yüzyıllar): Okeanos ve Tethys Mozaiği, Okeanos 

Villası’nın sığ havuzunun taban mozaiğidir. Erken Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait olan bu 

mozaikte, hayatın kaynağı olan ırmak tanrısı Okeanos ile eşi Tethys konu edilir. Geometrik 

üçlü örgü bordür ile çerçevelenmiş mozaikte ortada Okeanos ve eşi Tethys yer alır. 

Çevrelerinde ise denizin verimliliğine işaret eden çeşitli balık türleri ve yunuslara binmiş 

Eroslar görülür. Okeanos’un en sık tasvir edilen atribüleri yani simgeleri yılan ve balıklardır 

(Fotoğraf 5). 

 

Fotoğraf 5. Okeanos ve Tethys Mozaiği 

Akratos ve Euphrosine Mozaiği (MS 2. ve 3. Yüzyıllar): Akratos ve Euphrosine Mozaiği, 

“Menad” Villası’nın bir odasına ait taban mozaiğidir. Gaziantep Müzesi’nin 1998 yılında 

yaptığı kurtarma kazısında Çingene Kızı olarak tanımlanan mozaiğin yan odasından 

çıkarılmıştır (Fotoğraf 6). 

 

Fotoğraf 6. Mozaikte, adı “yönetici, aktarıcı” anlamlarına gelen Akratos ile "neşe ve sevinç 

veren" anlamına gelen su perisi Euprosine görülmektedir. 
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Akhilleus Mozaiği (MS 2. - 3. Yüzyıllar): Akhilleus Yunan mitolojisine en çok konu olmuş 

kişidir. Akhilleus, Peleus ile Thetis’in oğludur. Bir ölümlü olan Peleus ile gönülsüz evlenen 

Thetis çocuklarını kendisi gibi ölümsüz kılmak için ateşle yakarmış. Bir gece uyanan Peleus 

karısının çocuğu Akhilleus’u topuğundan tutup ateşe saldığını görmüş. Bunu gören Peleus, 

çocuğu annesinin elinden alarak karısını evden kovmuş. Başka bir efsaneye göre ise Thetis 

çocuğunu ateşte yakarak değil Styks ırmağına batırarak ölümsüzleştirirmiş. Bu nedenle 

Akhilleus’un annesinin eliyle tuttuğu ayak topuğu hariç hiçbir yerine silah işlemezmiş 

(Fotoğraf 7). 

 

Fotoğraf 7. Bu mozaik panoda ise Akhilleus mitolojisinin kalbi olan Akhilles’un kimliğinin 

ortaya çıkma sahnesi işlenmiştir. 

Europhe’nin Kaçırılışı Mozaiği (MS 2. – 3. Yüzyıllar): Europhe’nin kaçırılışı mozaiği, 

Zeugma Antik Kentinde, B Bölgesi olarak adlandırılan alanda yapılan kazılarda ortaya 

çıkartılmıştır. Kompozisyonda Tanrı Zeus’un, boğa kılığına girerek Suriyeli kız Europhe’yi 

kaçırması tasvir edilmiştir. Mitolojide Olympos’un hâkimi, tanrıların tanrısı Zeus, aşklarıyla 

ünlüydü. Mitolojiye göre Finike Kralı’nın kızı Europhe’nin güzelliğine âşık olan Zeus, bir 

boğa kılığına girerek deniz kenarında eğlenen kızın yanına gelir. Europhe, bu uysal 

görünümlü hayvanı okşar ve üzerine binerek boynuzlarını çiçeklerle süsler. O sırada boğa, 

büyük bir hızla koşmaya başlar. Europhe ise düşmemek için bir eliyle boğanın boynuna 

sarılır, bir eliyle de elbisesinin eteğini ıslanmaması için tutar (Fotoğraf 8). 

 

Fotoğraf 8. Mozaikte Europhe, boğanın üzerinde oturmaktadır. 
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4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünyamız yaşlandıkça belki de ömrü azalmaktadır. Ancak öte yandan tarihi ve kültürel değeri 

gittikçe artmaktadır. Bu artan değeri görmek için insanlar bazen dünyanın bir ucundan öbür 

ucuna gitmektedir. Turizm diye adlandırdığımız bu hareketlilik, insanların kazançları ile 

birlikte meraklarını da arttırmakta ve turist olarak yeryüzünü dolaşmaya başlamaktadır.  

 „Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık” sözünden 

hareketle yaşlı dünyamıza zarar vermeye hakkımız yoktur. Üstelik nasıl yaşlı büyüklerimize 

bakmak ve onları ziyaret etmek en insani vazifemiz ise, dünyamıza da aynı duygularla 

davranmalıyız.  

İnsanlığın ilk adımlarını attığı Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası adeta bir açık hava 

müzesi görünümündedir. Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen “Göbeklitepe” 

Türkiye’dedir. Yine, dünyanın en büyük mozak müzelerinden birincisi Hatay’da, ikincisi ise 

Gaziantep’teki “Zeugma Mozaik Müzesi”dir. Dünyada eşi ve benzeri olmayan 

“Pamukkale”, “Kapadokya” ve daha niceleri Türkiye’de bulunmaktadır. Belki petrolümüz, 

doğalgazımız yeterince yok ama, birçok ülkenin topraklarında bulunmayan tarih ve kültür 

hazinemiz var. Petrol, doğal biter ama Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri 

kıyamete kadar bakidir. 

Ulusal ve uluslararası tanıtımların iyi ve etkin bir şekilde yapılması halinde Türkiye’de hem 

müzeler hem de doğal, kültürel ve tarihi varlıklarımız turizm sektörüne ve ülkemiz 

ekonomisine önemli katkılar yapacaktır. 

 

KAYNAKLAR 

Anıbrose, Timothy, Crispin Paine (1993) Museum Basic. Routledge, Londra 

Atagök, T. (1999). Yeniden müzeciliği düşünmek. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi  

 Yayınları. 

Erbay, F. (1997). Müze İşletmeciliğinin Turizm Sektörü ile İlişkisi, Anatolia: Turizm  

 Araştırmaları Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 1 - 2, ss. 40-41. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep, Erişim: 28.11.2022. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCze, Erişim: 11.12.2022. 

https://www.google.com/search?q=M%C3%BCzelerin+Turizm, Erişim: 20.12.2022. 

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilecekyer/zeugma-mozaik-muzesi, 

Erişim: 20.12.2022. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Tanıtıcı Yayınlar. 

Paksoy, S. (1994). Turizm Pazarlaması ve Kapadokya Bölgesindeki (Nevşehir Yöresi) Otel  

 İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

 Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Kayseri. 

Schouten, Frans F.J. (1993) "The Future of Museum", Museum Mana-gemelli and 

Curatorship. 

Yıldız, Z. (2011). Turizmin Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman 

          Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi (The Journal of Visionary), C.3, S.5. s.54-71, 

Isparta. 

 

 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 654

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCze
https://www.google.com/search?q=M%C3%BCzelerin+Turizm
https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/gaziantep/gezilecekyer/zeugma-mozaik-muzesi


HALİL EDHEM’İN KALEMİNDEN II. OSMAN’IN LEH SEFERİ İLE İLGİLİ BİR 

KİTABE 

 

Vedat KANAT
 

Dr. Öğr. Üyesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Siyasal Bilgiler 

Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sarıçam, ADANA. 

ORCID NO: 0000-0002-6529-9491 

 

ÖZET 

Osmanlı tarihinde önemli bir olay olarak kabul gören Leh Seferi, II. Osman’ın saltanat 

yıllarında (1618-1622) gerçekleştirilmiştir. Bu önemli seferle ilgili gerek gerçekleştiği 

dönemde gerekse sonraki yıllarda önemli sayıda yazı kaleme alınmıştır. Söz konusu 

yazılardan farklı olarak bu sefere dair bilgiler içeren bir kitabe bulunmuştur. Dimetoka’daki 

kale harabelerinde tesadüfen bulunan bu kitabe, önemli Osmanlı aydınlarından biri olan Halil 

Edhem (1861-1938)’in kaleminden çıkmış ve literatüre kazandırılmıştır. Özellikle tarih ve 

arkeoloji konularında araştırmalar yapmış olan Halil Bey, güzel sanatlara ve eski eserlere 

meraklı birisiydi. Bu yüzden de abisi Osman Hamdi Bey’in müdürü olduğu Asar-ı Atika 

Müze-i Humayun’un müdür yardımcılığına tayin edilmiştir. İlgi duyduğu mesleği icra eden 

Halil Bey, abisinin 1910 yılındaki vefatının ardından müdürlüğe terfi ettirilmiş ve hiç vakit 

kaybetmeden çalışmalara başlamıştır. Pek çok tarihi eser onun sayesinde kayıt altına alınarak, 

kaybolmaktan kurtulmuştur. Müzecilik ve tarihi eser konularında ortaya koyduğu çalışmaların 

yanı sıra Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda da çok sayıda makale kaleme almıştır. 

Bu çalışmaya konu olan II. Osman’ın Leh Seferi ile ilgili kitabe hakkındaki makale, 1910 

yılında Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda Halil Edhem Bey tarafından yazılmıştır. 

Sultan Osman Han Tarihinin Leh Seferine Dair Türkçe Bir Kitabesi başlığıyla 1 Teşrin-i 

Evvel 1326  (14 Ekim 1910) tarihli sayıda yayınlanan makale, tarihsel bir kaynak özelliği 

taşımaktadır. Halil Beyi’in verdiği bilgilere göre 1901 yılında bulunan kitabe, bir sene sonra 

İstanbul’a gönderilerek Çinili Köşk’te sergilenmiştir. Kitabede Leh Seferi ile ilgili bilgiler 

bulunmakla birlikte, II. Osman’ın sefer dönüşünde kullandığı yol ve uğradığı menziller de 

kayıt altına alınmıştır. Bu haliyle kitabe, tarihçiler için karanlıkta kalan önemli bir noktayı 

tasvir etmekte ve Osmanlı tarihi için bir kaynak görevi görmektedir. 

Arkeolog kimliğiyle gördüğümüz Halil Edhem Bey, ifade edildiği üzere eski eserler ve 

özellikle kitabeler konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Söz konusu makalesinde 

yöntem olarak kitabenin şekilsel yönüyle ilgili bilgi verdikten sonra kitabedeki metni 

aktarmış; bunun da ardından Epigrafi kurallarına göre incelediği kitabedeki tarihsel olayın 

tahlilini yapmıştır. Halil Edhem, makalesinde sefer sürecini özetledikten sonra Leh Seferinin 
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teferruatlı bir şekilde kitaplarda bulunduğunu fakat Dimetoka kitabesinin bu kitaplarda 

bulunmayan bilgiler verdiğini ileri sürmüştür. Sultan Osman’ın seferden geri dönüşünde 

Edirne’den İstanbul’a giden ve Havsa’dan geçen büyük yolu takip etmeyip, av maksadıyla 

Edirne’nin güneyinde bulunan Dimetoka’ya geldiği ve kışı burada geçirdiği kitabede yer alan 

bilgiler arasındadır. 

Çalışmanın amacı, yüzyılı aşan bir süre öncesinde keşif yapan bir Osmanlı aydınının 

çalışmasını anımsatmak ve bunu yeni bir kaynak olarak gün yüzüne çıkarmaktır. Kitabede yer 

alan bilgiler, dönem kronikleri ve inceleme eserlerdeki bilgilerle karşılaştırılarak desteklenmiş 

ve kitabenin özgün tarihsel değeri ortaya konmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Halil Edhem, II. Osman, Lehistan, Leh Seferi, Kitabe. 

 

AN INSCRIPTION CONCERNING THE POLISH EXPEDITION OF OSMAN II 

FROM THE PEN OF HALIL EDHEM 

ABSTRACT 

The Polish Expedition, which was accepted as an important event in Ottoman history, was 

carried out during the reign of Osman II (1618-1622). Lots of articles were written about this 

important expedition both in the period it took place and in the following years. Unlike the 

writings mentioned, an inscription containing information about the expedition was found. 

This inscription, found incidentally in the castle ruins in Didymoteicho, was written by Halil 

Edhem, one of the most important intellectuals of the Ottoman Empire, and was brought to 

the literature. Halil Bey, who had made researchers particularly on history and archaeology, 

was interested in fine arts and ancient artifacts. Therefore he was appointed as the deputy 

director of Asar-ı Atika Museum-ı Humayun, of which his older brother Osman Hamdi Bey 

was the director. Halil Bey, practiced his favorite profession, was promoted to the director 

after the death of his older brother in 1910, and started working without wasting any time. 

Thanks to his efforts, many historical artifacts were recorded and saved from being lost. In 

addition to his studies on museology and historical artifacts, he also wrote many articles in the 

Journal of Tarih-i Osmani Encümeni. 

The article about the inscription about the Polish Expedition of Osman II, which is the subject 

of this study, was written by Halil Edhem in 1910 in the Journal of Tarih-i Osmani Encümeni.  

The article published in the issue of 1 Teşrin-i Evvel 1326 (14 October 1910) with the title A 

Turkish Inscription Concerning the Polish Expedition of Sultan Osman Han is a historical 

source. According to the information given by Halil Bey, the inscription found in 1901 was 

sent to Istanbul a year later and exhibited in the Tiled Kiosk. While there was information 

about the Polish Expedition in the inscription, the route Osman II used on his return from the 

expedition and the destinations he visited were also recorded. As such, the inscription depicts 

an important point in the dark for historians, and serves as a source for Ottoman history.  
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Halil Edhem Bey, whom we see as an archaeologist, carried out important studies on ancient 

artifacts and especially inscriptions. In his article as a method, after giving information about 

the formal aspect of the inscription, he transferred the text in the inscription, afterwards he 

analyzed the historical event in the inscription, which he examined according to the rules of 

epigraphy. After summarizing the expedition process in his article, Halil Edhem claimed that 

the Polish Expedition was included in the books in detail, but the Dimetoka inscription 

provided information that was not found in these books. It is among the information in the 

inscription that Sultan Osman, upon his return from the expedition, did not follow the great 

road from Edirne to Istanbul and passed through Havsa, but came to Dimetoka, located in the 

south of Edirne, for hunting purposes and spent the winter here. 

The aim of the study is to remind the work of an Ottoman intellectual who made a discovery 

more than a century ago and to uncover it as a new source. The information in the inscription 

has been supported by comparing it with the information in the period chronicles and 

examination works, and the original historical value of the inscription has been revealed. 

Key Concepts: Halil Edhem, Osman II, Poland, the Polish Expedition, Inscription. 

 

GİRİŞ 

Geniş bir coğrafyaya hükmetmiş olan Osmanlı Devleti’nin sıcak ilişkide bulunduğu 

devletlerden bir tanesi Lehistan olmuştur. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren bu devletle 

kurulan dostane ilişkilere Kazakların ve Tatarların gölge düşürdükleri görülmüştür. Lehliler, 

Tatar saldırılarından; Kırım ise Kazaklardan şikâyetçi olmuşlardır. Arada, antlaşmalarla bu 

saldırılar önlenmeye çalışılmışsa da başarılı olunamamıştır. Olayların devam etmesi üzerine 

Sultan II. Osman, çevresindekilerin de etkisiyle Lehistan üzerine sefere çıkmıştır. 

1621 yılının baharında İstanbul’dan yola çıkan II. Osman, emrindeki kuvvetlerle Hotin 

yakınlarına gelmiş ve Lehistan ordusuyla karşı karşıya gelmiştir. Yapılan uzun muharebelerde 

Lehistan ordusunun başarıyla direnmesi, Osmanlı Devleti’nin bu savaştaki zaferini 

engellemiş, savaş sonunda iki taraf arasında anlaşma yapılmıştır. Buna göre, Kazakların 

Karadeniz bölgesine, Tatarların Lehistan topraklarına düzenledikleri akınlar son bulacaktı. 

Sultan, çıktığı bu seferi bir anlaşmayla sonlandırdıktan sonra memleketine geri dönmüş ve 

dönüş yolunda uğramış olduğu Dimetoka’da söz konusu seferle ilgili bir kitabe bulunmuştur. 

Seferin gerçekleştiği yıllarda yazılan bu kitabe yaklaşık 280 yıl sonrasında şans eseri 

bulunarak İstanbul’a getirilmiş ve müzede sergilenmeye başlamıştır. Osmanlı’nın son dönem 

aydınlarından biri olan Halil Edhem Bey, söz konusu müzede görev yaptığı sırada bu 

kitabeyle ilgili bir makale kaleme alarak kitabedeki bilgilerin günümüze kadar gelmesini 

sağlamıştır. 
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Halil Edhem Bey’in Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nın 1 Teşrin-i Evvel 1326 (14 Ekim 

1910) tarihli sayısında yayınladığı makale çalışmanın ana konusunu teşkil etmekle beraber, bu 

metin günümüz Türkçesine çevrilerek analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra tarihsel bir kaynak 

olarak kitabenin verdiği bilgiler incelenmiş ve literatür açısından önemi ortaya konmuştur. 

 

1. Halil Edhem Kimdir? 

Sadrazam İbrahim Edhem Paşa (1818-1893)’nın ortanca oğlu olarak 24 Haziran 1861 

tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Halil Edhem arkeoloji, sanat tarihi, nümizmatik, epigrafi 

ve tarih alanlarında pek çok eser veren önemli bir dönem aydınıdır. Aynı zamanda, ressam 

Osman Hamdi Bey (1842-1910) ve nümizmat İsmail Galip Bey (1848-1895)’in kardeşidir. Bu 

yüzden İbrahim Edhem Paşa’dan başlayarak tüm ailenin Osmanlı-Türk kültür tarihinde seçkin 

bir yeri olmuştur (İnalcık, 2006: 4).  

Halil Edhem, İstanbul’da başladığı eğitim hayatını, babasının elçilik görevi nedeniyle Berlin, 

İsviçre ve Viyana’da tamamlamıştır. Babasının isteği üzerine Viyana’da jeoloji ve kimya 

eğitimi almış, İsviçre’de Felsefe Fakültesi’nde de doktora yapmıştır. 1885 yılında döndüğü 

İstanbul’da çeşitli görevlerde bulunmuş, Batı’daki eğitim ve öğretim metotlarını uygulayarak 

jeoloji (tabakatü’l-ârz), mineraloji (ilm-i maadin) ve kimya dersleri vermiştir (Eyice, 1995: 

18). Bu süreçte jeoloji alanında tercümeler yapan Halil Edhem, Viyana’daki hocasıyla birlikte 

Gebze’de yaptığı incelemelerde kendi adıyla anılacak olan iki fosil keşfetmişti. Bunun yanı 

sıra sosyal bilimler alanında da isminden söz ettiren Halil Edhem Bey, özellikle Âsâr-ı Atîka 

Müze-i Hümâyunu’nda (günümüz Arkeoloji Müzesi) görevlendirildikten sonra önemli sayıda 

çalışma ortaya koymuştur (Alican, 2019: 451). 

1908 yılında Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte önemli görevler verilmiş olan Halil Edhem, 

1909’da kısa bir süreliğine İstanbul Şehreminliği’ne atanmıştır. Abisi Osman Hamdi Bey’in 

1910 yılında vefat etmesinin ardından bulunduğu müzeye müdür olarak tayin edilmiştir. Halil 

Edhem Bey, hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlayarak, İstanbul’daki eski eser 

katliamının önüne geçmeye çalışmıştır (Ogan, 1949: 247). Bu amaçla Sadrazam Said Halim 

başkanlığında kurulan İstanbul Asar-ı Atika Muhipleri Cemiyeti’nin oluşumunda yer almıştır. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında kapatılan bu derneğin yerine, Maarif Nezareti tarafından 

kurulan Asar-ı Atika Encümeni’nin başkanlığına getirildi. 1913 yılında Tarih-i Osmani 

Encümeni üyeliğine seçildikten sonra, bu kurumun yayınladığı mecmuada pek çok çalışması 

yayınlanmıştır. Halil Edhem, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda Türk tarihine ve 

müzeciliğine katkı sunacak önemli çalışmalar yayınlamış, Batı’da basılmış kitapların 

inceleme ve tanıtımlarını yapmıştır (Eyice, 1995: 19).  

Cumhuriyet’in ilanından sonra Tarih-i Osmani Encümeni, Türk Tarihi Encümeni olarak 

değişmişse de Halil Edhem, bu kurumla olan bağlantısını kesmemiş, 1931 yılında müze 

müdürlüğünden emekli olduktan sonra da üye olarak toplantılara katılmaya devam etmiştir. 
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Öte yandan Mustafa Kemal, Türk Tarih Kurumu’nu kurarken Fuad Köprülü ile birlikte Halil 

Edhem’i de görevlendirerek, ikinci başkanlık payesi vermiştir. Bunun yanında Atatürk’ün 

hazırlatmış olduğu “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı esere “Anadolu Selçukluları 

Döneminde Mimari ve Tezyini Sanatlar” başlığıyla kapsamlı bir bölüm yazmıştır. Yine 1932 

yılında Halil Edhem, İstanbul’da düzenlenen I. Türk Tarih Kongresinde eski eserlerin 

korunması ve bakımıyla ilgili bir bildiri sunmuştur. Sunumunda değerli Türk eserlerinin yakın 

tarihlerde nasıl zarar gördüğünü, eski ve son durumlarını resimlerle ortaya koymuştur (Eyice, 

1995: 19). Antik dönem eserleriyle yakından ilgilenmiş olan Halil Edhem’in çalışma alanı 

geniş olmakla birlikte, Türk-İslam eserlerine de özel bir anlam yüklemekteydi. Bunların 

çoğunu yazıya dökmüş ve önemli bir kısmına da katkı sağlamıştır. 

1 Mart 1931 tarihinde emekli olan Halil Edhem, aynı yıl içinde İstanbul’dan milletvekili 

seçilerek iki yıl bu görevi yerine getirmiştir. Çok değer verdiği Darüşşafaka ile olan bağını 

hiçbir zaman kesmemiş ve bu kurumun idari kadrosunda kimi zaman başkan kimi zaman da 

üye sıfatıyla hizmetini yerine getirmiştir. 1938 yılında sağlık durumu iyice bozulmuş olan 

Halil Edhem, 17 Kasım’da hayatını kaybetmiştir (Eyice, 1995: 19). 

Yukarıda da anlatıldığı üzere Halil Edhem Bey’in Tarih-i Osmani Encümeni ile yolu 1913 

yılında kesişmiş, Ahmet Mithat Efendi’den boşalan azalık, Halil Edhem Bey tarafından 

doldurulmuştu. II. Meşrutiyet döneminde V. Mehmet Reşat’ın isteği üzerine son vakanüvis 

Abdurrahman Şeref Bey başkanlığında 27 Kasım 1909 tarihinde kurulan Tarih-i Osmani 

Encümeni, belge toplama, belge yayınlama, eski eserleri basma gibi faaliyetlerle Osmanlı 

tarihi yazımına kaynak hazırlamaya çalışmıştır. Cumhuriyetten sonra Türk Tarih 

Encümeni’ne dönüştürülen bu kurum, arşiv vesikalarını tasnif ederek, yayınlayarak ve 

mecmua neşrederek 1931 yılı sonuna kadar faaliyetlerini devam ettirmiştir. Bu kurumun 

yayın organı olan Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası (TOEM), iki ayda bir olmak üzere 9 

Şubat 1910 tarihinden itibaren neşredilmeye başlanmıştır. Tüzüğü gereğince mecmuada 

yayımlanacak yazıların Osmanlı tarihine ait birinci el kaynak olması, başka dillerde yazılıp 

ulaşılamayan araştırmalar olması ve Türk tarihiyle ilgili henüz yayınlanmamış eserlerin 

olması kararlaştırılmıştır (Özcan, 1995: 84-85). Buradan hareketle mecmuanın, Osmanlı 

tarihindeki eksikleri gidermek amacıyla ulaşılan yeni tarihi kaynakların aktarılmasında ve 

tanıtılmasında önemli bir rol oynadığının altı çizilebilir. Bununla birlikte mecmuada önemli 

bir takım monografik ve biyografik makalelerin de kaleme alındığı görülmektedir. 

Encümen’in gerek yurtiçi ve gerek yurtdışında bulunan arşiv ve kütüphanelerde eski eser, 

kitabe ve meskûkât türünden kaynak nitelikli malzemeye ulaşma gayreti de mecmuaya 

yansımıştır. 

Halil Edhem Bey’in söz konusu mecmuada yayımlanan yaklaşık yirmi beş makalesi 

bulunmakta ve bunların yarıdan fazlasını âsâr-ı âtika (kitabe) konulu makale teşkil etmektedir. 

Bunlar arasında en dikkat çekici çalışma ise Dimetoka kalesinde bulunup Müze-i Hümayun’a 

gönderilen kitabe ile ilgilidir. Edhem’in nadir bir eser olarak değerlendirdiği bu kitabe, II. 

Osman’ın Leh Seferi (Hotin Seferi)’ni anlatmaktadır. Kitabenin fotoğrafının da eklendiği 
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makalede şekil, hat ve içerik açısından tahliller yapılmış olup, Dimetoka ve Leh Seferi ile 

ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiş ve bu bilgiler çeşitli kaynaklarla desteklenmiştir. 

2. II. Osman’ın Leh Seferi 

XV. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan Osmanlı-Lehistan ilişkileri, aynı yüzyılın sonlarından 

itibaren Boğdan meselesi yüzünden gerilmiş ve zaman zaman çatışmalara sahne olmuştur. 

Sonraki dönemde özellikle Kanuni Sultan Süleyman ve Kral Zygmunt’un eş zamanlı olarak 

tahtta bulundukları dönem, ikili ilişkilerin daha sakin geçmesini sağlamıştır (Kolodziejczyk, 

1999: 21-22). Lehistan’da 1572 yılında kabul edilen seçimli kral ilkesi, başka devletlerin 

Lehistan’a müdahalesini açık hale getirmiş, buna bağlı olarak bu yüzyılın sonunda seçilen 

kralın Habsburg yanlısı olması; Osmanlı ve Lehistan arasındaki iyi ilişkilerin bozulmasına ve 

Boğdan konusundaki çekişmenin yeniden doğmasına neden olmuştur (Kolodziejczyk, 2002: 

681). XVII. yüzyılda da sürecek olan Boğdan çekişmesine, iki ülkenin denetimindeki Kazak 

ve Tatarların akınları da eklenmiş, bu konular Osmanlı-Lehistan ilişkilerine gölge düşürmüş 

ve taraflar arasında çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. 

XVII. yüzyıla girerken Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Turla yani Dinyester nehri sınır 

olmuştur. Osmanlı Devleti, Kırım Hanının Lehistan’a akın yapmasını yasaklamış buna 

karşılık Lehistan da Erdel ve Boğdan işlerine müdahale etmemeyi taahhüt etmişti. Fakat bu 

yasak ve taahhütlere rağmen Kırım hanı Lehistan’a akınlar düzenlemiş, Lehistan da Kazaklar 

vasıtasıyla Osmanlı Devleti’ni Boğaziçi sahillerine kadar vurmuştur (Uzunçarşılı, 1995: 128). 

Karşılıklı saldırıların devamında Lehliler Boğdan’ın iç işlerine müdahaleye ederek Boğdan’a 

bağlı olan Hotin’in işgal etmişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 

yaşanan bu gerginlik, yeni bir çatışma süreci başlatmış ve Sultan II. Osman’ın bizzat 

yöneteceği bir sefer düzenlenmiştir. Padişahın bu kararı almasında Vezir-i Azam Ali Paşa’nın 

yoğun etkisinin olduğu görülmektedir. Ali Paşa, Kazakların Karadeniz sahillerine yaptıkları 

saldırıları aktararak sultanı sefere ikna etmiştir. Padişah da gerek otoritesini arttırmak gerekse 

halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Lehistan’a sefere çıkmaya karar vermiştir. Sefere 

çıkmayı doğru bulmayan bazı devlet adamları bu karara karşı çıktıysa da padişah sefer 

hazırlığının başlamasını istemiştir (Naima, 1986: 737; Peçevi, 1969: 460). Sultan, sefer 

konusunda oldukça kararlı bir tutum takınmıştır. Öyle ki barış teklifiyle gelen Leh elçisini, 

daha İstanbul sınırından geri çevirmiştir. Hatta gerginliği azaltmak adına gelen İngiliz elçisine 

dahi Kazak saldırılarını karşılıksız bırakmayacağını bildirerek geri göndermiştir (Çelebi, 

1287: 394).   

İlkbaharda sefere çıkılmak üzere yapılan hazırlıkları, bizzat Ali Paşa yönetiyordu. Ancak Ali 

Paşa’nın bu süreçte vefat etmesi üzerine vezir-i azamlığa Bostancıbaşı Hüseyin Paşa tayin 

edilmiştir. Anadolu ve Rumeli’ye gönderilen emirlerde askerin sefer için hazır bulunması ve 

baharda orduya katılması istenmiştir. Hatta sefere katılmayanların, bizzat padişah tarafından 

cezalandırılacağı bildirilmiştir (Gündüz, 1999: 469). 
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Sefer hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte sultan, 29 Nisan 1621 tarihinde gösterişli bir 

törenle İstanbul’dan ayrılmış ve dokuz günlük bir yolculuğun ardından Davut Paşa sahrasına 

varmıştır. Buradayken askerin ihtiyaçları ve seferin gereklikleri gözden geçirilmişti. Ordunun 

burada konakladığı sırada 24 Mayıs’ta güneş tutulması gerçekleşmiş; ancak bu durumun 

Osmanlı kültüründe uğursuz kabul edilmesi, padişahı Leh seferinden vaz geçirmemişti. 

Sultan, Davut Paşa sahrasından hareket ederek Çatalca, Silivri, Çorlu ve Babaeski 

menzillerinden geçerek Edirne’ye gelmiştir. Ordu, burada padişahın denetiminde hazırlıkları 

tamamladıktan sonra dualar eşliğinde tekrar yola koyulmuştur (Zafernâme, 1983: 44-45; 

Naima, 1986: 738-739). 

14 Haziran 1621 (H. 24 Recep 1030) tarihinde Tuna nehri geçilerek güçlükle Yanbolu 

menziline varılmış, buradan Balkanlar yönünde ilerlerken yeniden engellerle karşılaşılmıştır. 

Geçilen bataklıklar, yağmur suları, seller ve telef olan hayvanlar orduyu oldukça zor durumda 

bırakmıştır (Zafernâme, 1983: 45; Naima, 1986: 740). Ancak buna rağmen ordu, ilerlemeye 

devem etmiş ve 12 Temmuz’da İsakçı menziline vararak Tuna Nehri kıyısında konaklamıştır. 

Buradayken ordunun eksikleri giderilmiş ve düşmanın konumuyla ilgili önemli istihbarat elde 

edilmiştir. On sekiz günlük konaklamanın ardından sefer için ihtiyaç duyulan malzeme temin 

edildikten sonra İsakçı’dan hareket edilerek Yeniköy’e ulaşılmıştır. Bu sırada Kırım hanının 

elli binlik Tatar ordusuyla Özi (Dinyeper) Nehri’nden geçtiği ve padişahın emrini beklediği 

haberi gelmiştir. Öte yandan Diyarbakır Beylerbeyi Dilaver Paşa eyalet kuvvetleriyle, Eflak 

voyvodası da altı bin kişilik askeriyle padişahın büyük ordusuna dâhil olmuştur. Ele geçirilen 

esirlerden Leh Kralının oğlunun elli bin kişilik ordusuyla Hotin önünde beklediği ve Kazak 

kuvvetlerinin de Özi tarafına gönderildiği haberi alınmıştır (Uzunçarşılı, 1995: 130). 

Osmanlı ordusu, 2 Eylül’de Turla (Dinyester) Nehri kenarındaki Hotin kalesi yakınlarına 

gelip konuşlanmıştır. Karşı tarafta ise kalenin aşağı taraflarında Leh ordugâhı onun da 

ilerisinde Kazak kuvvetleri yerlerini almıştır. İki tarafın karşı karşıya gelmesiyle birlikte savaş 

başlamıştı. Sultan II. Osman, çadırını orduyu görecek bir tepe üzerine kurdurduktan sonra 3 

Eylül’de saldırı emri vermiştir. Ancak Osmanlı ordusunun bu saldırısı geri püskürtülerek 

bertaraf edilmiştir. Daha sonrasında bu saldırılar devam etmişse de Kazakların desteğiyle Leh 

tarafı galip gelmiştir. Turla Nehri üzerinde küçük bir köprü inşa edildikten sonra 8 Eylül’de 

Osmanlı ordusu yeniden saldırıya geçmiştir. İki taraf birbirini yoğun bir top atışına tutmuştur. 

Avusturya askerinin Leh ordusuna katılmasıyla, Osmanlı ordusu yine başarı elde edememişti. 

Naima’ya göre, Osmanlı askerinin bu başarısızlığı yağma yapmalarından kaynaklanmıştı. Leh 

ordusuna karşı üstünlüğün sağlandığı sırada yeniçerilerin yağma yapması, düşmana geri 

çekilme fırsatı vermiştir. Yakalanan esirlerden alınan istihbarata göre, yağma yapılmayıp 

ilerlemeye devam edilseydi Osmanlı Devleti galip gelecekti (Naima, 1986: 748-749). 

Osmanlı ordusu, sonrasında Lehliler üzerine defalarca kez saldırı düzenlemişse de istediğini 

elde edememiş, yoğun çatışmalar sulh yapılana kadar devam etmiştir. Savaşın uzun ve 

sıkıntılı geçmesi Osmanlı devlet adamlarını da olumsuz etkilemiş, vezirler ve yeniçeri ağaları 

dahil pek çok yönetici kadrosunda değişiklik meydana gelmiştir. Diğer yandan Kırım 
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Tatarları, Lehistan içlerine akınlar düzenleyerek pek çok yeri yağmalıyorlardı. Bu yüzden 

ülkede kıtlık ve pahalılık gibi sıkıntılar boy göstermeye başlamıştı. Tüm bunların sonucunda 

Lehistan tarafı, barış istemek zorunda kalmış ve II. Osman’ın da bu talebi onaylamasıyla 9 

Ekim 1621 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki şartlar üzerine bir anlaşma 

yapılarak savaşa son verilmiştir (Gündüz, 1999: 469). Yapılan Hotin Antlaşması’na göre; 

Kazakların Karadeniz bölgesine, Tatarların da Lehistan topraklarına düzenledikleri akınlar 

son bulacaktı. Lehistan, Osmanlı Devleti’nin himayesinde bulunan yerlere müdahale 

etmeyecek, Kırım ve Boğdan hükümdarlarıyla dostane ilişkiler sürdürecekti. Son olarak da 

her iki tarafın belirleyeceği bir komisyon sınır hattını tespit edecekti. Resmi bir ahidname 

alması için Lehistan elçisi İstanbul’a gönderilecekti (Kolodziejczyk, 1999: 26). 

Leh seferine büyük bir beklentiyle çıkmış olan II. Osman, bir üstünlük sağlanamaması üzerine 

anlaşma yapmayı uygun görmüş ve kış mevsimi gelmeden 10 Ekim (25 Zi’l-kadde)
1
’de 

bölgeden ayrılmıştır. Edirne’ye ulaştığında birkaç gün konakladıktan sonra 17 Ekim’de 

İstanbul’a doğru hareket etmiştir. Yoldayken baba olduğunu öğrenen sultan, ordusuyla 

birlikte 25 Ekim’de İstanbul’a girdikten sonra iki gün Davutpaşa Sarayı’nda kalmıştır (Naima, 

1986: 758). Bu sırada İstanbul’da padişahı karşılamak üzere hazırlıklar yapılmaktaydı. Şehir 

büyük bir titizlikle süslenmiş ve ordu zafer kazanmış gibi bir tören hazırlanmıştır. Padişah ve 

maiyetini burada aralarında devlet erkânının da bulunduğu büyük bir kalabalık karşılayarak, 

muzaffer bir sultan havası vermişlerdir. Ancak bundan kısa bir süre sonra Sultan II. Osman’ın 

Leh seferindeki başarısızlıklar nedeniyle reform yapacağı duyulunca, tahttan indirilerek 

öldürülmüştür (Gündüz, 1999: 460; Uzunçarşılı, 1995: 132). 

 

3. Halil Edhem’in Kaleminden Leh Seferi’ni Anlatan Bir Kitabe 

Halil Edhem, daha önce de ifade edildiği üzere eski eserler ve özellikle kitabeler konusunda 

pek çok çalışma yapmış ve bu çalışmalarını Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası (Türk Tarih 

Encümeni Mecmuası)’nda yayınlamıştır. Bu yayınların bir tanesi, çalışmamıza konu olarak 

belirlenmiş olup içerdiği bilgiler açısından büyük özgünlükler taşımaktadır. Halil Edhem 

tarafından yazılan söz konusu makale “Sultan Osman Han Tarihinin Leh Seferine Dair 

Türkçe Bir Kitabesi” başlığıyla Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası’nın 1 Teşrin-i Evvel 

1326 (14 Ekim 1910) tarihli sayısında yayınlanmıştır. Halil Edhem, bu yazısında kitabenin 

şekilsel yönüyle ilgili bilgi verdikten sonra kitabedeki metni aktarmış; bunun da ardından 

Epigrafi kurallarına göre incelediği kitabedeki tarihsel olayın tahlilini yapmıştır. 

II. Osman’ın Hotin
2
 seferi ile ilgili olan kitabe, 1.31 ve 0.70 metre ölçülerindeki beyaz bir 

mermer üzerine işlenen 17 satırlık girift bir metin içermektedir (Edhem, 1326: 223). Kitabeye 

göre: Sultan Osman, Dimetoka denilen yere av yapmak için gelmiş ve burada dinlenmiştir. 

                                                            
1 Naima’da bu tarih 23 Zi’l-kadde olarak kayıt altına alınmıştır. (Naima,1986: 756). 
2 Kitabede bu kelime, “Hotin” imlasıyla yazılmıştır. 
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Maiyeti ile birlikte buraya geldiğinde Leh seferinden (1031 yılı Muharrem’inin sonlarına 

doğru
3
) dönmekteydi ve şiddetli kış koşulları vardı. Sultan, o senenin başında İstanbul’dan 

yola çıkarak Leh ve Kazaklar üzerine sefere çıkmıştı. Edirne’ye varıldığında burada 27 gün 

kalınmış daha sonra oradan yola çıkılarak birçok menzil aşılmış ve Tuna’ya varılmıştır. 

Burada da 18 gün ikamet edilmiştir. Pek çok Leh ve Kazak “eşkıyası”
 4

 Osmanlı askeri 

tarafından Hotin’deki taburlarından alınarak padişahın huzuruna getirilmiş ve burada 

cezalandırılmışlardır. Burada Leh ve Kazak “eşkıyasının kelleleri” yığılmaya başlanmış ve 

Tuna’dan, düşman taburlarına varıncaya kadar her gün bu “kâfirlerden” katledilmiştir. 

Taburlara varıldığında da gerek top ve tüfekle gerekse kılıçla birçok “kâfir” öldürülmüştür. 

“Şükürler olsun ki böyle bir zafer, padişah vesilesiyle Osmanlı’ya nasip oldu.” (Edhem, 1326: 

223-225).   

Halil Edhem’in verdiği bilgiye göre kitabe, H. 1317 (1899) yılında Dimetoka’daki kale 

harabelerinden gizlice taş çıkarmaya çalışan biri tarafından bulunmuş ve 1318 yılında yerel 

yöneticilerin yardımıyla müzeye (İstanbul) gönderilmiş; 1845 numarasıyla Çinili Köşk’te 

teşhire konulmuştur. Halil Edhem, epigrafi kurallarına göre incelediği kitabe metninin 

üslubundan yola çıkarak hicri XI. (Miladi 17.) yüzyıla ait olduğunu ileri sürmüştür. Metinde, 

yerlerini de belirttiği çok sayıda imla ve yazım yanlışının olduğunu fakat bunların metni 

kazıyan hattat tarafından yapılmış olabileceğini ifade etmiştir (Edhem, 1326: 226). 

Eski eserler konusundaki uzmanlığı Halil Edhem’e kitabeyi her yönüyle değerlendirmeye 

sevk etmiş; öyle ki kitabenin bulunduğu Dimetoka kasabasının kısa bir tarihçesini de metnine 

eklemeyi ihmal etmemiştir. Buna göre Dimetoka, eskiden Hebros da denilen Meriç Nehri’nin 

üzerinde ve Edirne’nin güneyinde yer almaktadır. Eski adı ise “Didimevtihos” olup, çifte 

surlu anlamına gelmektedir. Burada bulunan kale ise çok sağlam olmasıyla bilinirdi. Bu 

yüzden bazı Bizans imparatorlarına ve aile üyelerine ev sahipliği yapmıştır. Hicri 743 (1342) 

senesinde İmparator Yanni Kantakuzen, bu kaleyi onarıp güçlendirmiştir. Bundan 20 yıl sonra 

ise Dimetoka, Sultan I. Murad’ın (1362-1389) komutanlarından Hacı İlbey tarafından 

fethedilmiştir. Sultan Murad, Edirne’nin fethedilip başkent yapılmasına kadar (Hicri 767) 

burada ikamet etmiştir. Dimetoka’nın adı Osmanlı tarihinde pek çok defa geçmektedir. Hatta 

İsveç Kralı meşhur XII. Şarl (1697-1718), memleketine dönmeden önce birkaç sene ikamet 

ettiği Bender kasabasından 1120 (Hicri) senesinin başlarında Dimetoka’ya nakledildiği 

bilinmektedir. Halil Edhem, bu çalışmasını ortaya koyduğu yıllarda Dimetoka’daki surların 

çok iyi korunmuş olmasına rağmen artık kısım kısım yıkılmaya başladığını ve söz konusu 

kitabenin bu harabeler arasında bulunduğunu ifade etmiştir (Edhem, 1326: 226-227). 

Edhem, makalesinin geri kalan kısmında dönem kroniklerinde bulunan Hotin Seferi ile ilgili 

bilgilerden yararlanarak kitabedeki bilgilerin kritiğini yapmıştır. Katip Çelebi’nin 

Fezleke’sindeki bilgilere göre Vezir-i azam Ali Paşa, Hicri 1030 (1621) senesinin başlarında 

                                                            
3 Aralık 1621. 
4 Kitabedeki ifadeler, orijinalliğine dokunulmadan aslına sadık kalarak aktarılmıştır. 
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Kazak gemilerinin Karadeniz sahilindeki Osmanlı beldelerine saldırmalarını neden göstererek 

on sekiz yaşındaki Sultan II. Osman’ı Lehistan üzerine sefer düzenlemesi için teşvik etmiştir. 

Diğer vezirler her ne kadar sultanın sefere katılmamasını tavsiye etmişse de bu tavsiye 

padişah tarafından dikkate alınmamıştır. Aynı senenin Cemazi’el-Ahire’sinin yedinci günü 

(29 Nisan 1621) Davut Paşa sahrasında kurulan ordugâha varılmış ve yirmi dokuzuncu gün 

ordu, oradan hareket ederek Receb’in onuncu günü (31 Mayıs) Edirne’ye ulaşmıştır. Şaban’ın 

beşinde büyük zahmetlerle Balkanlar aşılarak Tuna kenarındaki İsakçı’ya varılmış (22 Şaban-

12 Temmuz); daha sonra burada bir köprü inşası için beklenilmiştir. Ramazan’ın üçünde 

köprü hazır olunca ordu Tuna nehrini geçmiştir. Ramazan’ın yirmisinde (8 Ağustos) 

Boğdan’da Tataran isimli mevkie varıldığında Diyarbakır Beyler Beyi Dilaver Paşa ve 

arkasından Eflak beyi askerleriyle birlikte orduya katılmışlardır. Şevval’in altıncı günü 

“Boğdaneşt” denilen yerde yeniçeriler yoklama edilmiş ve Boğdan beyinin Lehistan tarafına 

haber göndererek himaye edilmek istenmesi üzerine bu bey görevden alınmış ve yerine 

Lehlilere düşman olan Stefan Tomaz atanmıştır (Edhem, 1326: 228-229). 

Osmanlı ordusu, nihayet Şevval’in on beşinde (2 Eylül 1621) yani İstanbul’dan hareketinden 

dört ay sonra Hotin yakınındaki dağlık bir yere konumlanmıştır. Hotin tarafında Leh 

kumandanı dört bin Lehli ve sekiz bin Alman askeriyle hazır bulunmuş; karşı yakadaki 

Kamaniçe’de ise Lehistan veliahdı altmış bin askerle mevzi alarak hazırlığını tamamlamıştır. 

Sultan Osman Han da çadırlarını, düşman çadırlarının karşısında kurarak savaşa hazır hale 

gelmiştir. Bu sırada Tatar Hanı Canıbek Giray da askeriyle gelip Osmanlı ordusuna 

katılmıştır. Şevval’in yirmi birinci günü (8 Eylül) düşman üstüne düzenli saldırılar 

düzenlenmiş, yirmi ikisinde ikinci, yirmi dördünde üçüncü ve yirmi yedisinde dördüncü 

saldırı gerçekleştirilmiştir. Birinci saldırıda üstünlük Osmanlı tarafındayken sonuçsuz kaldı. 

Dördüncü hücumda ise Budin Beylerbeyi Karakaş Paşa, savaş meydanında ölmüştür. 

Zilkadde’nin sekizinci gününde (24 Eylül) beşinci ve on birinci gününde ise altıncı saldırılar 

gerçekleştirilmişse de kale ve Leh taburları fethedilememiştir (Edhem, 1326: 229). 

Bundan sonrası için Sultan II. Osman, komutanlarıyla görüştükten sonra savaş meydanında 

kışlayıp, ilkbaharda savaşa devam edeceğini belirtmiştir. Ancak Osmanlı ordusu pek çok 

kayıp verdiğinden ve Karakaş Paşa’nın öldüğü gün pek çok yıkım yaşandığından askerin gözü 

yılmış ve moralleri düşmüştür. Öte taraftan Lehliler de pek çok kayıp yaşamış ve özellikle 

Tatarların saldırılarıyla yıpranmışlardır. Bu nedenle ilk olarak Leh tarafı barış isteyip 

Zilkadde’nin on üçünde (29 Eylül) Eflak voyvodasını aracı tayin etmişlerdir. Ardından da 

aynı ayın yirmisinde doğrudan doğruya bir elçi heyeti göndererek Sultan Süleyman 

zamanındaki anlaşma şartlarına bağlı kalarak barışa razı olmuşlardır (Edhem, 1326: 230). 

Bu şartlar, Osmanlı Devleti için büyük bir kayıp olarak değerlendirilmiştir. Önemli bir 

mevkide olmadığı kabul edilen Hotin Kalesi, daha Boğdan sınırları dâhilindeyken Leh kralına 

verilmiş ve Leh kralı da bu kaleye bin iki yüz adam yerleştirmişti. Sefer sonundaki anlaşma 

gereğince bu kalenin Boğdan’a iade edilmesi, Kazakların Osmanlı topraklarına saldırmaması 

ve vergisini gönderinceye kadar Leh tarafından birkaç önemli adamın rehin olarak 
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alıkonulması kararlaştırılmıştır. Halil Edhem, bu şartların kendisine oldukça gülünç geldiğini 

ifade etmiş ve “Ne güzel gaza!” sözüyle kinayede bulunmuştur (Edhem, 1326: 230). 

Seferin ardından Sultan Osman, Hicri 23 Zi’lkadde 1030 (9 Ekim 1621) tarihinde Hotin’den 

hareket ederek 12 Rebi’ül-evvel 1031 (25 Ocak 1622) tarihinde İstanbul’a ulaşmış ve üç gün 

şenlik ilan edilmiştir. Padişahın İstanbul’a varmasından birkaç ay sonra (19 Mayıs 1622) 

Sultan Osman tahttan indirilerek öldürülmüş ve yerine I. Mustafa tahta çıkmıştır. Kimi 

rivayete göre Leh seferinde yeniçerinin Boğdaneşt menzilinde yoklama edilmesi ve Karakaş 

Paşa’nın öldürüldüğü gün sipahilerin azarlanması bu olaya zemin hazırlamıştır (Edhem, 1326: 

231). 

Halil Edhem, özetlemiş olduğu Leh Seferinin teferruatlı bir şekilde kitaplarda bulunduğunu 

fakat Dimetoka kitabesinin bu kitaplarda bulunmayan bilgiler verdiğini ileri sürmüştür. Sultan 

Osman’ın seferden geri dönüşünde Edirne’den İstanbul’a giden ve Havsa’dan geçen büyük 

yolu takip etmeyip, av maksadıyla Edirne’nin güneyinde bulunan Dimetoka’ya geldiği ve kışı 

burada geçirdiği kitabede yer alan bilgiler arasındadır. Dimetoka’ya varışları 1031 senesi 

Muharrem’inin sonlarında gerçekleşmiş, kitabede “Erbainden
5
 dört gün mukaddem” 

denilmekte ve bu tarih Miladi 15-18 Aralık 1621 denk gelmektedir (Edhem, 1326: 231). 

Ordunun 9 Ekim 1621’de Hotin’den hareket ederek İstanbul’a varışı olan 25 Ocak 1622 

tarihleri arasında üç buçuk ay kadar bir ara görülmektedir. Bu süre zarfında padişahın 

nerelerde kaldığına dair tarihçilerde hiçbir bilgi olmadığı halde bu kitabe, bu noktayı 

aydınlatmaktadır. Ayrıca kitabede padişahın Hotin’e giderken uğradığı menziller de kayıtlıdır. 

Edirne’de yirmi yedi gün kalındığı ortaya çıkmaktadır. Tarihçilere göre, Edirne’ye Receb’in 

onunda (21 Mayıs) varıldığından oradan Şaban’ın sekizinde (18 Haziran) hareket edilmiş 

olması gerekir. Hâlbuki Peçevi’de Şaban’ın birinde (11 Haziran) Aydos’ta bulunduğu 

kayıtlıdır. Kitabe, Tuna Nehri kenarında on sekiz gün dinlenildiğini bildirmektedir. Halil 

Edhem’e göre bu durumu galibiyete dair uydurulmuş abartılı bir ifade olarak görmek 

gerekmektedir. Edhem, kitabenin Sultan Osman’ın Dimetoka’da ikamet ettiği tarihte 

dikildiğini tahmin etmektedir. Kitabede yazılı olan “İstanbul’un fethinden beri böyle bir fetih 

gerçekleşmemiştir” gibi abartılı ifadelere rağmen bu kitabe, Osmanlı tarihi için önemli bir 

kaynak niteliğindedir (Edhem, 1326: 232). 

SONUÇ 

Arkeolog, jeolog, tarihçi, kimyager kimliğini kazanmış Halil Edhem, Osmanlı dönem 

aydınının başarılı bir örneğini temsil etmiştir. Eğitimi sırasında batıyı tanıma ve gözlemleme 

fırsatını edinen Edhem, ressam ve nümizmat kardeşleri aracılığıyla da müzecilik alanında 

ilkleri başlatmıştır. Özellikle tarihi eserleri Osmanlı müzeciliğine kazandırılması konusunda 

çaba harcayan Halil Edhem, bir yandan da bürokratik görevlerde bulunarak, idareci ve sanatçı 

yönünü eş zamanlı güçlendirmiştir. Tarihi eserleri diri tutmayı ve literatüre kazandırmayı 

                                                            
5 Hicri takvime göre, 22 Aralık’tan 31 Ocağa değin süren kırk günlük kış dönemi. 
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misyon edinen Edhem, Türk Tarihi Encümeni (eski adı Tarih-i Osmani Encümeni) dergisiyle 

olan bağını gittikçe güçlendirmiş ve pek çok tarihsel kitap bölümünün de yazarlığını 

yapmıştır. Osmanlı tarih yazıcılığında önemli bir yeri olan Tarih-i Osmanî Encümeni 

Mecmuası’nın yazarları arasında bulunan Halil Edhem, buradaki çalışmaları sayesinde pek 

çok eski eserle ilgili bilgilerin günümüze ulaşmasını sağlamıştır.  

Çalışmaya konu olan ve Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası’nda II.Osman’ın Leh seferini 

içeren bir kitabeyi  yayınlayan Halil Edhem, bu kitabe sayesinde Leh Seferi’nin karanlık 

yönlerini aydınlatmıştır. Edhem, bir taraftan kitabenin incelemesini yaparken bir taraftan da 

kitabeye konu olan Leh Seferi’ni detaylarıyla aktarmışve kitabede geçen olay örgüsünü, 

dönem kronikleriyle karşılaştırarak sağlamasını yapmıştır. Büyük bir tesadüf sonucu 

Dimetoka’da bulunan kitabe, Halil Edhem tarafından “Sultan Osman Han Tarihinin Leh 

Seferine Dair Türkçe Bir Kitabesi” başlığıyla Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası’nın 1 

Teşrin-i Evvel 1326  (14 Ekim 1910) tarihli sayısında yayınlanmıştır.  

Halil Edhem’in verdiği bilgiye göre kitabe aşağı yukarı XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyılın 

başlarında Dimetoka’daki kale harabelerinden gizlice taş çıkarmaya çalışan biri tarafından 

bulunmuş ve ertesi yıl yerel yöneticilerin yardımıyla müzeye İstanbul’a gönderilmiştir. 

Metnin içinde çok sayıda imla ve yazım yanlışının olduğunu belirten Edhem, bu yanlışların 

metni kazıyan hattat tarafından yapılmış olabileceğini ifade etmiştir. Kitabeye göre sultan Leh 

seferine giderken Edirne’ye uğramış ve burada 27 gün kaldıktan sonra Tuna yönüne hareket 

etmiştir. Tuna’da 18 gün ikamet ederken, pek çok Leh ve Kazak eşkıyası öldürülmüş, düşman 

taburlarına varıldığında top, tüfek ve kılıçla birçok kâfir ele geçirilmiştir. Kitabedeki 

“Şükürler olsun ki böyle bir zafer, padişah vesilesiyle Osmanlı’ya nasip oldu” ifadesi Hotin 

seferinde beklediği başarıyı edinemeyen Osmanlı taraflarının seferi bir yenilgi olarak 

algılanmaması amacıyla kullanmış oldukları düşünülmektedir. Yine kitabedeki “İstanbul’un 

fethinden beri böyle bir fetih gerçekleşmemiştir” söylemi, bu düşünceyi destek nitelikte 

olmuştur.  

Halil Edhem’in analizini yaptığı kitabenin belki de en önemli özelliği II.Osman’ın Leh seferi 

dönüşünde nerede konakladığının netlik kazanmış olmasıdır. Edhem, Dimetoka kitabesinin 

klasik tarih kitaplarında bulunmayan bilgiler verdiğini ileri sürmüştür. Ordunun Hotin’den 

İstanbul’a dönüş süresinin üç buçuk ay olması ve bu süre zarfında padişahın nerelerde 

kaldığına dair tarihçilerde hiçbir bilgi olmadığı halde bu kitabe karanlıkta kalan noktayı 

aydınlatmaktadır. Ayrıca kitabede padişahın Hotin’e giderken uğradığı menziller de kayıtlıdır. 

Sultan Osman’ın seferden geri dönüşünde Edirne’den İstanbul’a giden ve Havsa’dan geçen 

büyük yolu takip etmeyip, av maksadıyla Edirne’nin güneyinde bulunan Dimetoka’ya geldiği 

ve kışı burada geçirdiği kitabede yer alan bilgiler arasındadır. II. Osman, doğrudan İstanbul’a 

gitmemiş Edirne’nin güneyindeki Dimetoka’ya giderek burada av yapmıştır. Bu durum, Leh 

Seferi’nde beklediği sonucu alamayan II. Osman’ın mağlubiyet duygusunu giderme 

düşüncesiyle açıklanabilir. 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 666



KAYNAKÇA 

Kaynak Eserler 

___.(1983). II. Osman Adına Yazılmış Zafer-nâme. (Yay. Haz. Yaşar Yücel), Ankara: 

AÜDTCF. 

Çelebi, K. (1287). Fezleke-i Tarih. İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası (C. I).  

Edhem, H. (1326). Sultan Osman Han Tarihinin Leh Seferine Dair Türkçe Bir Kitabesi, 

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası. İstanbul, (1 Teşrin-i Evvel 1326, ss. 222-232). 

Naima, M. (1986). Tarih-i Naima. Ankara (C. II). 

Peçevi, İ. (1969). Tarih-i Peçevi. İstanbul (C. II). 

 

Araştırma Eserler 

Alican, S. D. (2019). Halil Edhem ve “Bibliyografya (Amida)” İsimli Çalışması Üzerine. 

Tarih ve Gelecek Dergisi. (5/2, Ağustos, ss. 449-460). 

Eyice, S. (1995). Halil Ethem Eldem. DİA. İstanbul, (C. XI, ss. 18-21). 

Gündüz, T. (1999). II. Osman’ın Hotin Seferi (1621). Osmanlı. (Ed. Güler Eren), (C. I, 

Ankara, ss. 465-471). 

İnalcık, H. (2006). Türkiye’de Modern Tarihçiliğin Kurucuları. Muhafazakâr Düşünce. (Yıl 2, 

Sayı 7. ss. 3-44). 

Kolodziejczyk, D. (2002). 1795’e Kadar Osmanlı-Leh İlişkilerinin Karakteri Üzerine Bazı 

Tespitler. Türkler. (Ed: Hasan Celal Güzel, vd.), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, (C. 

IX, ss. 679-685).  

Kolodziejczyk, D. (1999). Polonya ve Osmanlı Devleti Arasında Tarih Boyunca Siyasi ve 

Diplomatik İlişkiler. Savaş ve Barış: 15.-19. Yüzyıl Osmanlı-Lehistan İlişkileri. (Ed: 

Selmin Kangal, vd.) Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yayınları. (ss. 20-35). 

Ogan, A. (1949). İstanbul Müzeleri Müdür Halil Etem Merhumun Şahsiyeti. Türk Tarih, 

Arkeologya ve Etnografya Dergisi, (C. V, ss. 247-251). 

Özcan, A. (1995). Tarih-i Osmani Encümeni. DİA, İstanbul, (C. 40, ss. 83-86). 

Uzunçarşılı, İ. H. (1995). Osmanlı Tarihi, Cilt III, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 667



TÜRK EPOS NÜMUNELERINDƏ TÜRK DEVLETÇİLİK GELENEĞİNİN NİZAMI 

YARATICILIĞINA ETKİSİ 

Dr. Ülker BAHŞIYEVA 

ADPU-nun Filologiya fakültesinin Edebiyyatın tedrisi teknolojisi bölümünün  öğretmen üyesi 

ORCID 0000-0002-5994-2356 

ÖZET 

Nizami Sırlar Hazinesi’ne adlı mesnevisinde folklor ürünlerini ve halk yaratıcılığını yaygın 

olarak kullanmıştır. Manevi ve ahlaki değerlere adanmış yirmi sohbetin ve kaleme aldığı 

hikayelerin neredeyse tamamında, halk arasında dolaşan efsane ve anlatılardan faydalanmıştır. 

Sırlar Hazinesi, “Nuşiravan ile Baykuşların Sohbeti”, “Sultan Sencer ile Yaşlı Kadının 

Hikayesi”, “Bir Şehzadenin Hikayesi”, “Harnel Reşid ile Berberin Hikayesi” şiirleri, “Avcı 

Köpek ve Kürk Masalı”, “Firidun ve Geyik Masalı” gibi eserleri doğrudan Azerbaycan 

folklorunun, efsanelerinin izlerini taşımaktadır. Sırlar Hazinesi adlı eserinin her sohbetinde 

(makalatında) ahlaki ve manevi bir tema sunulur. Sohbetlerdeki ana konular insan, evren, 

hayat, maneviyat gibi konuları kapsamaktadır. Sohbetlerinde okuyuculara tavsiyelerde 

bulunurken, hikayelerinde de bu tavsiyeleri estetik bir yapıda desteklemekte ve 

doğrulamaktadır. Benzer anlatımları, folklor anıtımız Dede Korkut destanında da 

görebilmekteyiz.  Bilindiği gibi Dede Korkut, hikayelerinin mukaddimesinde verdiği 

tavsiyeleri, hikayelerinde de öğretici şekilde karşımıza çıkarmaktadır. Sırlar Hazinesi’ adlı 

eserin şiirsel yapısının destan geleneğiyle ilişkilendirilmesinin nedeni, Nizami’nin yaşadığı 

dönemde, sözlü edebiyat geleneğinden güç alan, sözel kültüre dayalı yazılı edebiyat 

örneklerinin varlığıyla ilişkilendirilebilir. Nizami folkloru yaratıcı bir yaklaşımla ele almış, 

kullandığı tüm folklor metinlerini yeni edebi ve estetik fikirler süzgecinden geçirmiştir. Bu 

şekilde folklor kalıplarına yeni fikirler, anlamlar yüklemiştir. Nizami için Türk destanları, 

Türk milli kimliğinin, devlet tarihinin ve milli ruhun tükenmez bir hazinesidir.N. Gencevi'nin 

yaratıcılığının türk folkloru ile geniş bir bağlantısı vardır Nizami folkloru halk bilgeliği ve 

milli değerlerin kaynağı olarak ele almıştır. Nizami dehası milli değerlere bağlı olduğu için 

mayasına ve ruhuna millete ait hümanist değerler karışmıştır.Şairin milli kimliğinin 

oluşmasında Gence'nin edebi ortamının ve Azerbaycan-Türk folklor ortamının büyük rolü 

olmuştur. Sanatçı, folklorda Türk-milli değerlerin yaşadığını ve korunduğunu derinden 

anladığı ve bildiği için, Türkçülük fikirlerinin somutlaşması sırasında bütün eserlerinde Türk 

folklor geleneğinden yaratıcı bir şekilde yararlanmıştır.Dahi Nizami, Türk folklorunun 

fikirlerini yazılı edebi düşünce döngüsüne dahil etmiş, onları felsefi bir bağlamda cilalamış, 

dünya sanat ve şiir felsefesinin incileri haline getirmiştir.Bu nedenle Nizami'nin eserinde Türk 

folklor geleneklerinin sorunlarından bahsetmek, geniş anlamda Türklüğün milli-estetik 

değerlerinden bahsetmek için daha uygundur. Nizami, Türkçülüğün poetik felsefesinin ana 

"terimlerini" eserlerine yansıtmıştır.Şaire göre "Türk adaleti"nin ünü tüm dünyaya yayılmış ve 

dünya halkları bu özelliklerinden dolayı Türkleri her zaman kucaklamıştır. Çünkü kendi 

idareleri altındaki ülkeler, "Türk adaleti" denilen ilke ile yönetildikleri için hep 

ilerlemişlerdir.Bu noktalar şairin "Sırların Hazinesi" şiirine yansır. Bu nedenle, Nizami'nin 

hükümdarın halk için bakımı ve adaleti temasının sanatsal düzenlemesinde Sultan Sencer ve 

karıdan bahsetmesi tesadüf değildir. Burada sanatçının konuya maksatlı yaklaşımı iki amaca 

hizmet ediyor: 

     Öncelikle Türklük ideolojisi ve Türk adaleti temelinde "yönetici ve halk" ilişkileri 

modelini okuyuculara sunmak; 
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İkinci olarak, Türk folklor geleneklerinde yaşayan motifleri "hükümdar ve halk" sorununun 

sanatsal temsilinde somutlaştırmak. 

Nizami'ye göre Türklük, insan sevgisi ve ilahi adalet üzerine kuruludur.Bu eserde Yaşlı karı  

Sultan Senceri    zalim bir hükümdar olduğu için Türk saymamıştır.Bu nedenle şair, karının 

diliyle Türk uyruklu olan Sultan Senceri, sosyo-kültürel yapısında "Türkizm" felsefesinden 

uzaklaştığı için Türk değil, zulmü ve zulmüyle ünlenen Hintli bir eşkıya olarak değerlendirir. 

Anahtar kelimeler: Türk, edebiyat, şiir, Nizami, folklor. 

 

THE INFLUENCE OF THE TURKISH STATE TRADITION ON NIZAMI'S 

CREATIVITY IN THE EXAMPLES OF TURKISH EPICS 

ABSTRACT 

Nizami  widely used folklore and folk creativity in his “Treasure of Secrets” masnavi . 

Almost all of the stories written by the artist in each  of the 20 articles dedicated to spiritual 

and moral volues are taken from legends  and narratives circulating among the people. 

Folklore penetrated into the poetic spirit of the “Treasure of  Secrets”. In the poem “Treasure 

of secrets”  “ The Conversation of Nushiravan and the owls” , “The Story of Sultan Sanjar 

and old woman” , “ The tale of a Prince” ,”The tale of Harunel Rashid and the Fool” , “The 

tale of  the hunter, the dog and the fur” , “The tale of Firidun and the deer” , “ The saga of two 

doctors fighting each other” and others “were created directly from the folklore of Azerbaijan, 

especially its oldest sources of myths  and legends”. In each article of “Treasure of Secrets” , 

a moral and spiritual theme is presented and this theme is artistically confirmed in the story 

related to it. The topics in the articles cover such issues as man the universe ,life and 

sprituality. Articles are advices stories are stories that artistically confirm those advices.This 

point can be found in our folklore monument “Kitabi-Dada Gorgud” epic.Thus in the 

introduction part of the epic , the advice given by Dada Gorgud’s language is confirmed in the 

form of stories. The reason why the poetic structure of “Treasure of Secrets” is related to the 

epic folklore tradition can be related to the formation of written literature samples on oral 

literature traditions during the Nizami period. 

Nizami had a creative approach to folklore , subordinating all the folklore texts he used to his 

new literature and aesthetic ideas, creativity changing them, loading new ideas into folklore 

patterns. For Nizami the Turkish epic was an inexhaustible treasure of Turkish national 

identity , history of statehood and national spirit. 

N. Ganjavi's creativity has a wide connection with folklore. Nizami approached folklore as a 

source of folk wisdom and national values. Because the genius Nizami was attached to 

national values, his yeast and soul were mixed with humanist values belonging to the 

people.The literary environment of Ganja and the Azerbaijani-Turkish folklore environment 

had a great role in the formation of the poet's national identity. As the artist deeply 

understands and knows that Turkish-national values live and are protected in folklore, he 

creatively benefited from the Turkish folklore tradition in all works during the embodiment of 

his ideas of Turkism.The genius Nizami included the ideas of Turkish folklore in the written 

literary thought cycle, polishing them in a philosophical context, turning them into pearls of 

the world's artistic and poetic philosophy. The essence of Nizami Ganjavi's attachment to the 

Turkish folklore tradition is his attitude to the problem from an ethnic-philosophical point of 

view. Therefore, talking about the problems of Turkish folklore traditions in Nizami's work is 
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more suitable for talking about national-aesthetic values of Turkishness in a broad 

sense.Nizami reflected the main "terms" of the poetic philosophy of Turkism in his work. 

According to the poet, the fame of "Turkish justice" has spread all over the world, and the 

peoples of the world have always welcomed the Turks because of these characteristics. 

Because the countries under their rule have always progressed because they are governed by 

the principle called "Turkish justice".People lived in spiritual, social, political and cultural 

prosperity. These points are reflected in the poet's poem "Sirler xezinesi". Thus, it is no 

coincidence that Nizami mentions Sultan Sanjar and his wife in the artistic embodiment of the 

theme of the ruler's care and justice for the people. Here, the artist's purposeful approach to 

the subject serves two purposes: 

First, to present to the readers the model of "ruler and people" relations based on the ideology 

of Turkishness and Turkish justice. 

Secondly, to embody the motifs living in Turkish folklore traditions in the artistic 

representation of the "ruler and people" problem. 

According to Nizami, Turkishness is based on human love and divine justice. In the work, 

Old Sultan Sanjar was not considered a Turk because he was a tyrant as a ruler. Therefore, the 

poet considers Sultan Sanjari, who is a Turk by his wife's language, to be an Indian bandit 

who became famous for his cruelty an oppression, not a Turk because he distanced himself 

from the philosophy of "Turkism" in his socio-political administration. 

Key words: Turkish, literature, poem, Nizami, folklore  

 

GİRİŞ 

Azerbaycan ,doğu ve dünya klasik edebiyatının en büyük sanatçılarından olan Nizami 

Gencevinin yaratıcılığı asrlar keçse bele  her zaman araşdırılan  poetik -manavi değerler 

hazinesidir.Nizami öyle dahi bir şair ki onun ismi ile müsteqil bir elm sahesi-nizamişünaslık 

yaranmıştır.Yaratıcılığı dünyanın bir çok ülkelerinde, doğuşünaslık merkezlerinde araştırılan 

Nizami irsinin en geniş şekilde araştırılıb öğrenildiyi mekan Azerbaycandır.Çünki Nizami 

bütün manaviyatı, ruhu ile Azerbaycana bağlı olmuş ve vatan toprağı ve suyunun yetişdirdiği 

bir insan gibi Azerbaycan ruhunu öz eserlerinin bedii-estetik ruhuna yansılamışdır. Lakin  

Avrupada və başka  ülkelerde   bir qrup bilim insanları , fars istikametli şahslarNizamini fars 

şairi gibi tanıtırlar. Azerbaycanın edebiyatının bilim insanları bu  fikirlerin yalnış olduğunu 

bir çok  tutarlı detallarla isbat etmişler. Böyle nümunelerden birinə “Sırlar hazinesi” 

mesnevisinde “ Yaşlı karı ilə Sultan Sencerin hikayetində” karının Sultan Sencere etdiyi 

şikayeti  göstere bilerik: 

 Adillik eşqindəsən bəs hanı ədalətin? 

Haçan sona yetəcək sitəmin qəbahətin ? 

Qaydadır ki,sultandan xalqa güc ,qüvvət gələr 

Bəs niyə səndən bizə daim həqarət gələr? 

Yetim malını yemək ədalətmidir məgər? 

Hələ də lənətlənir Abxazda qarətçilər. 

Şair  sonuncu misradakı  “Hələ də lənətlənir Abxazda qarətçilər” fikri ile  1139 yılında 

Gencede olmuş dağıcıdı depremden sonra şeheri yağmalayan  Gürcü çarı Demetrenin 

yapdıklarına  halkın nefretini bildirmişdir. Bu baskın zamanı  ( əsası XI esrde Şeddadi 

hükümdarı Əbülasvar Şavurun sifarişi ile ) 1063 yılında usta İbrahim Osmanoğlu tarafindan 

yapılmış ünlü Gence kapılarının bir tayı Gürcüstana qenimet gibi aparılmış və şimdi de Helati 

monastrındadır.Nizami “İskendername” mesnevisinde de  Gence depreminden  bahs etmişdir. 
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Gösterdiğimiz bu nümunəlerden böyle bir  mantıkı  sonuça gele bilerik ki, yalnız  türk milli 

kimliği olan bir kes Azerbaycan tarihinin,Azerbaycan medeniyetinin önyargısını çize 

bilir.”Hamse”de bulunan bu gibi hakikatlar Nizamini fars şairi adlandıranların düşüncelerini 

bir daha inkar etmiş olur. Nizaminin mesnevilerine  neredan bakılırsa-bakılsın, her sahifasinda 

Azerbaycan halkının milli manaviyatı, gelenekleri, milli-bedii ruhu, epik-estetik gelenekleri 

duyulmaktadır. 

Hegel estetik predmet gibi tabiat güzelliklerini değil bedii yaratıcılığı mühüm hesab 

etmişdir. Hegelin görüşlerine dayanarak söyleye  bilerik ki, Nizami Gencevinin    bedii 

yaratıcılığı estetik predmet gibi değerlendirile biler. N. Gencevi'nin yaratıcılığının folklor ile 

geniş bir bağlantısı vardır.Nizami, folklora bir halk bilgeliği ve ulusal değerler kaynağı olarak 

yanaşmıştır. Dahi Nizami milli değerlere bağlı olduğu için mayası ve ruhu halka ait olmuş ve 

insani değerlerle yoğrulmuştu. Şairin millî kimliğinin oluşmasında Gence'nin edebî ortamı ve 

Azerbaycan-Türk folklor ortamının büyük rolü olmuştur. Şair türk-milli değerlerinin folklorda 

yaşadığını ve korunduğunu derinden anlayan ve bilen sanatçı olduğundan Türkçülük 

fikirlerini somutlaştırırken hem “Sırlar Hazinesi”nde hem de diğer eserlerinde Türk folklor 

geleneğinden yaratıcı bir şekilde yararlanmıştır.  

 

ARAŞTIRMA 

Dahi Nizami, Türk folklorunun fikirlerini yazılı edebî düşünce döngüsüne dahil etmiş, felsefi 

bir bağlamda cilalamış, dünya sanat ve şiir felsefesinin incilerine dönüştürmüştür. Bildiğimiz 

gibi Nizami Gencevi'nin Türk folklor geleneğine bağlılığının özü, soruna etnik-felsefi açıdan 

yaklaşımıdır. Bu nedenle Nizami'nin eserinde Türk folklor geleneklerinin sorunlarından 

bahsetmek, geniş anlamda Türklüğün milli-estetik değerlerinden bahsetmek için daha 

uygundur. Nizami döneminde Türk halkının tüm ulusal ideolojisi en parlak ifadesini folklorda 

buldu. Örneğin Oğuz Türklerinin milli kimliğinin temel "belgeleri" olan Oğuzname serisi, 

sadece büyük ecdadımızın kahramanlık tarihinin bir yansıması olarak değil, aynı zamanda 

millet, boy olarak Oğuzlar türklerin sosyo-politik yapısını tanımlayan belgeler olarak da 

değerlendirilebilir. Destanda Oğuz Kağan'ın devletin sosyal, siyasi ve hukuki yapısını nasıl ve 

hangi esaslarla belirlediğinden de bahsedilir. Oğuz Han'ın sözleri (vasiyetleri) Oğuzlar için 

kanun idi. Oğuzlar, Oğuz Kağan'ın kanunlarına saygı duyar, onları gözbebekleri gibi korur ve 

bu kanunlara göre yaşarlardı.Bir folklor anıtı olan "Oğuzname", "Türklüğün" kutsal bir 

belgesiydi. Bu bağlamda Nizami, anavatanı Azerbaycan-Oğuz halkının folklor geleneklerini 

eserlerinde kullanarak Türklüğün ideolojik temellerini somutlaştırmayı ve Türk ideolojisiyle 

bezenmiş dünyaya sosyal, siyasi, manevi, sanatsal-estetik uyum - düzen getirmeyi 

amaçlamıştır. Türk adalet idealleri Nizami'nin Sırlar Hazinesi adlı şiirinde bu noktalara 

değindiğine tanık oluruz. 

Arif Hajiyev, Nizami'nin hiçbir şiirinin "merkez kahramanı"nın "Türk" imgesi 

olmadığını gösterir, "Türk hayatı, eserlerinin olay örgüsünün temeli değildi. Ancak Türk 

imgeleri, Türk "milli" karakteri, Türk yaşayışı, Türk güzeli ve güzelliği Nizami'nin şiir 

dünyasında geniş yer tutar ve ayrıntılı olarak işlenir. Hepsini toplayıp bu açıdan 

değerlendirdiğimizde "şairin "Türk dünyası"nın koca bir dünya olduğunu görürüz"(10) 

Yazarın bu görüşüne, aslında Nizami'nin "merkezi kahramanlarının" hiçbirinin Türk 

olmadığı anlamında katılıyoruz. Ancak aynı zamanda önemli bir noktaya da dikkat etmeliyiz: 

Nizami'nin "merkez kahramanlarının" tümü, onları manevi, ahlaki, felsefi ve kültürel açıdan 

mükemmelleştiren Türk karakterlere sahiptir. Türk kızı Şirin, cahil Sasani şehzadesi Hosrovu 

mükemmel bir insana dönüştüren bir imgedir. Dünyanın en büyük askeri komutanı ve fatihi 

İskendere Barda hükümdarı Nuşabe hayat dersi verir. Bu görsellere dikkat ettiğimizde 

Nizami'nin Shirin, Mahin Banu, Nushaba gibi kadın karakterlerinin tükenmiş bir zihni ve 

mükemmel bir felsefi düşünceyi bünyesinde barındırdığını görürüz.Nizami, bu kadın 

karakterleri hem güzelliğin hem de zekanın vücut bulmuş hali olarak sunar. Nizami'nin 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 671



eserindeki bu kadın imgeleri, Türk ulusal kimliğinin sembolleri olarak değerlendirilebilir. 

Sanatçı, bu imgelerle Türklük felsefesinin "dersini aldığını", hayatı bir Türk gibi yaşamayı, 

Türk adaletine güvenmeyi ve dünyaya sosyal-politik, kültürel-felsefi uyumu getirmeyi tüm 

dünyaya ilan etti. Bu açıdan "Sırlar Hazinesi"ndeki "Yaşlı Kadın ve Sultan Sencer Destanı" 

hikayesi tipiktir. Bu hikayede Türk adaletinin habercisi, onun için savaşmaktan korkmayan 

karakter bir Türk kadınıdır. 

Hikâyede, toplumsal adaletsizliklerden ve yönetici sınıfın keyfiliğinden bıkan yaşlı bir 

kadın, Sultan Sencer'in sözünü keserek ona şikâyette bulunur: 

 Haqsızlığın odunda bir qarı yandı oda, 

Səncərin ətəyindən yapışdı bir gün o da: 

“Zülm əlində qalmışam mən zarıya-zarıya, 

Zülmün divan tutdurur bir köməksiz qarıya. 

Kefli-kefli qapımın ağzını kəsdi darğan, 

Təpiklədi doyunca, o ki var əzdi darğan. 

Bir günahım olmadan çölə atdı daxmadan, 

Sürüklədi saçımdan fəryadıma baxmadan (9,85) 

 

BULGULAR 

Karının şikayetinden anlaşılır ki, Sultan Sencer'in atadığı dergâh tarafından toplumsal baskıya 

maruz kalmıştır . Darga, karısının bir insan, bir vatandaş ve bir kadın olarak haklarını 

çiğnemekle yetinmemiş, ona hakaret etmiş ve fiziksel baskı uygulamıştır. Sencer şubesi, 

yönetiminde ortaya çıkan sorunu adaletle araştırmak yerine iftira ve iftira atanların yanında 

yer alıyor: 

Mən zülmün zindanında qansız gördüm yağını, 

Ürəyimə, canıma basdı zülmün dağını. 

Dedi: “Ey qozbel qarı, söylə, filan gecədə 

Filankəsi öldürən kimdi sizin küçədə?” 

Evimi çox axtardı, – qatil hardadır, – deyə, 

Bu müsibət, həqarət sığarmı yerə, görə? 

Darğan sərxoşluq edir, el-obada qan olur, 

Bir günahsız qarıya dözülməz divan olur (9,85). 

Kadının bu noktaya kadar olan şikayeti bireysel niteliktedir (iki kişiyi içerir - Darga ve yaşlı 

kadın). Buraya kadar yaşlı kadın imgesi, kendisine yapılan baskılardan bıkmış, ağlamaya 

gelmiş bir bireyin görüntüsüdür. Ancak yaşlı adamın sonraki sözlerinden onun tüm cemaati ve 

halkı temsil ettiğini görüyoruz: 

 

 Əyyaşlıqla soyurlar el varını darğalar, 

Divana da çəkirlər bir qarını darğalar. 

Bu zülmə, haqsızlığa dözmək çətindir, çətin, 

Mənim abrın tapdanır, səninsə ədalətin. 

Bu yaralı sinəmdə əzilməmiş yer hanı? 

Ruhum uçub bədəndən, tapşırıram bu canı. 

Sən dadıma çatmasan, şah demərəm adına, 

Qiyamətin günündə çatmasınlar dadına. 

“Dad, aman” deyə-deyə qalan görüm səni mən, 

Zülmünün cəzasını alan görüm səni mən (9,85). 

Ramiz Ekber, "hikâyede yaşlı kadın ve Sultan Sencer obrazlarıyla  halk ve hukmdar 

karakterlerinin simgelediğini" yazar (7,84). Bu bakımdan yukarıdaki sanatsal sahnede Türk 

sosyal yönetim sisteminin şiirsel vizyonunu görmekteyiz. Böylece yönetici sınıfı hükümdar 

Sultan Sencer, halkı yaşlılar ve sosyal yönetici sistemi de dergâh(lar) temsil eder. 
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Burada eşinin Sultan Sencer'e yaklaşma fırsatı bulması, Türk adaletinin arka planda vücut 

bulduğunun kanıtıdır. İhtiyar kadın, darağacında ezilen halkın çaresiz bir temsilcisidir. Ancak 

bu haksızlığı hükümdara anlatma fırsatını da kaçırmaz. Bu imkânı “Türk adaletini” 

bünyesinde barındıran sosyo-politik yapı sağlamaktadır. Tarihsel olarak Türk 

hükümdarlarının halkla iletişim kurma ve sorunlarını dinleme gibi bir devlet adetleri 

olmuştur.Halka bu kadar adil bir yaklaşım olmasaydı, eski padişahın Sencer'e yaklaşıp şikayet 

etme fırsatı bulamazdı. Halkı inciten idareciler, halka hükümdara yaklaşıp şikayet etme fırsatı 

vermezlerdi elbette. Hikayedeki Darga elbette bunu istemez ve buna izin vermez. Nizami'nin 

eşinin şikayet ettiği sahnede, arka planda Türk hükümdarlarının halkı dinleme adetlerini 

yansıttıkları görülüyor. 

 Bildiğimiz gibi Sultan Sencer, Selçuklu hanedanından bir Türk hükümdarıydı. V. V. 

Bartold'un Selçukluların idarelerinde adaleti esas aldıklarını gösterdiğini belirtmek gerekir 

(6420). 

   Nizami'nin, hükümdarın halka olan ilgisini ve adaletini sanatsal düzenlemesinde Sultan 

Sencer ve eşinden bahsetmesi tesadüf değildir. Burada sanatçının konuya yönelik maksatlı 

yaklaşımı iki amaca hizmet etmektedir: 

Birincisi, Türklük ideolojisine ve Türk adaletine dayalı "hükümdar-halk" ilişkileri modelini 

okuyucuya sunmak; 

İkinci olarak, Türk halk bilimi geleneklerinin motiflerini "hükümdar ve halk" sorununun 

sanatsal temsilinde somutlaştırmak. 

 

SONUÇ 

Araştırmacılara göre Nizami'nin kadın imgeleri Türk folklor düşüncesi ve folkloru ile 

yakından ilişkilidir. Nizami'nin kadın imgeleri, Türk anne tipinin tüm ulusal-geleneksel 

özelliklerini yansıtır. Bu bakımdan "Dede Korkut" destanlarının zenginliğini derinden 

özümseyen Hamid Araslı'ya göre(2), şiirlerinde olduğu gibi (3,3) "Kitabi-Dade Korkut" 

destanına özgü Türkçe kökenli sözcükler kullanmıştır. Sultan da dahil olmak üzere Nizami'nin 

kadın karakterleri "Kitabi-Dada Korkut" destanının kadın kahramanlarının güçlü etkisini 

Sencer'in önünde yiğitçe durup ondan  ülkedeki keyfiliye son vermesini isteyen yaşlı bir kadın 

imgesinde hissetmemek mümkün değil. (1). 

Nizami'nin eserinde yer alan "Dede Korkut" destanıyla ilgili motifler hakkında birçok önemli 

şahsiyet tarafından değerli görüşler ifade edildiğini belirtmek gerekir. Büyük Azerbaycan şairi 

Samad Vurgun, Nizami'nin birçok eserinde etkisi görülen ünlü Azerbaycan halk destanı 

"Kitabi-Dade Korkut"un 11. yüzyıldan itibaren ün kazandığını yazmıştır (11). Nizami'nin 

yaratıcılığının Azerbaycan halk edebiyatıyla bağlantısı sorununu araştıran Alakbarov 

Mammad, "Khamse"de (8) "Kitabi-Dada Korkut" motiflerinin varlığını özellikle 

vurgulamıştır. Nuşabe Araslı'ya göre "Nizami, Azerbaycan edebiyatının en eski örneklerinden 

biri olan Kitabi-Dade Korkud ile yakından tanışmıştır." (5.531), "Sırlar Hazinesi"ndeki yaşlı 

kadın ve Mahin Banu gibi cesur, yiğit, zeki bir bilge olan ,diğer eserlerinde Nuşabe, Fitne ve 

Nistandarcahan gibi kadın karakterleri yaratırken zekası ve bilgeliğiyle öne çıkan "Kitabi-

Dade Korkut" eposundakı Banu Çiçek, Selcan Hatun, Bakil'in eşi Burla Hatun, Deli 

Domrul'un eşi gibi yiğit kadın karakterlerinden esinlenmiştir.   (4, 501-502). 

Bütün bunlar, Nizami Gencevi'nin Türk devlet geleneğine ilişkin düşüncelerin "Sırlar 

Hazinesi"nde somutlaşması sırasında Türk destan folklor geleneğine dayandığı sonucuna 

varmamızı sağlar. Çünkü Türklerin sözlü milli hafıza hazinesi folklordur.Türkler milli 

destanlarını kutsal tarih olarak görmüşlerdir. Türk destanlarında Türklük bilinci doğrudan dile 

getirilmiştir. Nizami Gencevi de Türklük bilincinin ana kaynakları olarak Türk destan 

geleneğinin ürünleri olan "Oğuznâme" ve "Kitabi-Dade Korkut" destanlarından 

bahsetmiştir.Nizami için folklor, milli destanlar vatan kadar kutsaldır.Bir ağaç ancak yetişdiği 
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toprağın özsuyundan içerek ve beslenerek büyüye bileceği gibi, Nizami de milli destanın 

sanatsal ve estetik gücüyle büyümüştür. Bu bakımdan Nizami yaratıcılığındakı  folklor 

motivlerinin “Dede Korkut”taki ve diğer türk destanlarındakı folklor motivleri ile ilişkiyi 

hatırlatması tesadüf değildir. Mensubu olduğu Oğuz-Türkmen etnosunun destanlarına 

derinden aşina olan Nizami, Dede Korkut destanından da haberdardır. Ayrıca Nizaminin 

memleketi  Gence şehrinde “Dede Korkut” destanının aşıklarının adını daşıyan mahalleler 

günümüze kadar korunmuştur. Yani Nizami gözlerini açtığında  aşıkları görmüş ve Dede 

Korkut boylarının ruhuyla büyümüştür. Türk folklor geleneğini her eserinde yaratıcı bir 

şekilde somutlaştıran Nizami’nin bu ilk mesnevisinin kuruluşu, şairin Türk destan geleneğine 

yönelik maksatlı çağrısının tezahürlerinden biridir. 
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ÖZET 

Müasir şəraitdə tədqiqatçıların sosial-iqtisadi sistemlərin altsistemi kimi regionların 

tarazlaşdırılmış inkişafının, başqa sözlə desək, regional tarazlığın təmin edilməsi 

problemlərinə maraqları getdikcə artmaqdadır. Belə ki, hal-hazırda dünya təsərrüfat 

əlaqələrinin müstəqil iştirakçısı kimi hər bir dövlətin, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı onun regionlarının tarazlı inkişafından asılıdır. Məhz 

bu baxımdan açıq iqtisadiyyat şəraitində iqtisadi sistemin başlıca elementi olan dövlətin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zərurətindən çıxaraq regionların tarazlaşdırılmış 

inkişafı probleminə xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Müasir qloballaşma prosesləri, ölkələr arasındakı rəqabətin artması regional inkişafda 

fərqlərin və disproporsiyaların güclənməsinə səbəb olur. Ərazilərin insan, təbii və iqtisadi 

resurslarının müxtəlifliyi əhalinin iqtisadi və sosial bərabərsizliyinin daha da güclənməsinə 

səbəb olur. Aparılan araşdırmalar sosial-iqtisadi inkişafın müxtəlif  ölkələr arasında olduğu 

kimi hər hansı bir ölkə daxili regionlar arasında da fərqli sürətlə reallaşdığını göstərir. Bir ölkə 

hüdudları daxilindəki regionların inkişaf səviyyəsində müşahidə edilən fərqlər ancaq 1929-cu 

ilin Böyük İqtisadi Böhranından sonra diqqəti cəlb etməyə başladı. Məhz bu səbəbdən İkinci 

Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Avropa ölkələrində regional sosial-iqtisadi inkişaf 

fərqliliyini azaltmağa xidmət edən siyasətin həyata keçirilməsinə başlanıldı. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bu gün Azərbaycanda müşahidə 

olunan mərkəzi və digər regionlar arasındakı sosial-iqtisadi fərqlilik yalnız ölkəmizə xas 

problem deyildir. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən regionlararası inkişaf fərqliliklərinin ortaya 

çıxma səbəblərini və regional tarazlığın təmin edilməsi problemini araşdırmağa ehtiyac vardır. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

“Azərbaycanın hərtərəfli yüksəlişi elə olmalıdır ki, təkcə ölkəmizin paytaxtı yox, bütün rayon 

və regionları inkişaf etməlidir” sözləri hazırda respublikamızda regionların tarazlı inkişafının 

təmin olunması sahəsində görülən işlərin mahiyyətini açıqlayır.  

Problemin aktuallığını sübut edən digər bir fakt - 2012-ci ildə Braziliyada təşkil olunmuş 

“Rio-20” beynəlxalq konfransıdır ki, burada dünya ictimaiyyətinin diqqəti davamlı inkişafın 

tərkib hissəsi kimi tarazlı inkişafa imkan yaradan amillərin aktivləşdirilməsi probleminə 

yönəldilmiş və davamlı inkişafın təmin edilməsi bazisinin regionların tarazlaşdırılmış inkişafı 

olduğu vurğulanmışdır. Bu beynəlxalq konfransda regional tarazlığın təmin edilməsi 

amillərindən biri kimi istehsal müəssisələrinin təşkili məsələlərinə xüsusi diqqət çəkilərək 

qeyd olunmuşdur ki, regionların tarazlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, 

iqtisadiyyatda böhran təzahürlərinin aradan qaldırılması ancaq müasir cəmiyyətdə milli 

sərvətin mühüm hissəsini şərtləndirən yerli istehsal müəssisələrinin yaradılması və ya 
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formalaşdırılması kimi inkişaf amilinin aktivləşdirilməsi ilə mümkündür. Belə ki, hər bir 

regionda istehsal müəssisələrinin təşkili daxili resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb 

olunmasına, regionların ölkə iqtisadiyyatındakı rolunun artırılmasına, inzibati və iqtisadi ərazi 

vahidlərinin sosial tələbatının ödənilməsinə və məskunlaşma problemlərinin yaxşılaşmasına 

səbəb olur. 

İstehsal müəssisələrinin təşkili, regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmini və idarə olunması 

məsələləri üzrə elmi ədəbiyyatların geniş əhatə dairəsinə baxmayaraq nəzəri tədqiqatlarda 

istehsal müəssisələrinin yaradılması, ərazi üzrə düzgün və ya proporsional yerləşdirilməsi 

əsasında regionların tarazlaşdırılmış inkişafı imkanlarının kompleks qiymətləndirilməsi 

məsələlərinə kifayət qədər diqqət yetirilməmişdir ki, bu da məqaləmizin başlıca araşdırma 

mövzusudur. 

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, tarazlı inkişaf, regional tarazlıq, sosial-iqtisadi 

inkişaf, istehsal müəssisələrinin təşkili.  

 

GİRİŞ 

Birinci dünya müharibəsindən sonra dünya ölkələrinin “inkişaf etmiş” və “inkişaf etməkdə 

olan və ya az inkişaf etmiş”  səviyyələrə ayrıla biləcək fərqli sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələ-

rində olduqları iqtisadçıların diqqətini cəlb etmişdir. İqtisadçılar ölkələr arasında müşahidə 

edilən sosial-iqtisadi inkişafın səviyyə fərqlərini hər bir ölkə daxilində fərqli səviyyələrdə 

təzahür etdiyini müəyyənləşdirdilər. “Sənayeləşmə hərəkatı” vasitəsilə iqtisadi inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyan ölkələr sərmayənin ərazi-sahə əlaməti üzrə yönəldiləcəyini bazar 

güclərinin öhdəsinə buraxırdılar. Nəticə etibarilə, ölkə regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf sə-

viyyəsindəki yaranan həddindən artıq fərqlər və bu fərqlərin yaratdığı sosial-iqtisadi problem-

lər iqtisadiyyatın yalnız bazar mexanizmi vasitəsilə tənzimlənilməsinin təhlükəli olduğunu 

meydana çıxartdı. Belə ki, sərmayənin iqtisadiyyatın hansı sektoruna və sahəsinə 

yönəldiləcəyini bazar güclərinin öhdəsinə buraxdıqda, investisiya qoyuluşlarının sosial 

faydasının ikinci planda dayandığı, şəxsi mənafenin ön planda olduğu diqqəti cəlb edirdi. Bu 

baxımdan iqtisadi fəaliyyətlərin regionlar üzrə paylanmasına müdaxilə edərək yalnız bazar 

güclərinin üzərinə buraxmamaqla, investisiya qoyuluşlarında ölkə mənafeyi nəzərə alınmaqla 

regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin tarazlaşdırılmasına cəhd göstərilməyə, 

həmçinin istər inkişaf planlarında, istərsə də dövlət proqramlarında regional qeyri-bərabərliyi 

azaltmaq istiqamətində iqtisadiyyata müdaxilə tədbirlərinə yer verilməyə başlandı.  

İqtisadi sistemlərin və onun altsistemlərinin, başqa sözlə desək, regionların balanslaşdırılmış 

inkişafının nəzəri əsaslarının öyrənilməsi iqtisadi kateqoriya kimi tarazlaşdırmaya fərqli 

nöqteyi-nəzərdən baxmağa imkan verməkdədir. Nəzərdən yayınmamalıdır ki, bu anlayış və 

onunla bağlı terminlər hələ birmənalı şəkildə izah edilməmiş, iqtisad elminin müasir 

yanaşmaları əsasında tədqiq edilməsinə ehtiyac duyulmaqdadır. Fikrimizcə, məhz bu 

baxımdan açıq iqtisadiyyat şəraitində iqtisadi sistemin başlıca elementi olan dövlətin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zərurətindən çıxaraq “regionun tarazlaşdırılmış inkişafı” 

anlayışının əsas məqamlarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Tarixən “tarazlı inkişaf” anlayışı əsasən ekoloji problemlərlə bağlı olub ətraf mühitin 

mühafizəsi, təbii balansın qorunması və s. kimi məsələləri əhatə etmişdir. Tarazlı inkişaf 

anlayışını ilk dəfə 1915-ci ildə Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Kanada komissiyası təklif 

etmişdir. Komissiyanın fikrincə, hər bir nəsil təbii resursların və kapitalın müəyyən bir 

hissəsindən istifadə edə bilər. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, bu resursların əsas hissəsinə 

toxunulmamalı və gələcək nəsillərə ötürülməlidir (Иванов, 2008). 1960-1970-ci illərdə 

komissiya üzvlərinin ekoloji və sosial-iqtisadi problemlərin hazırki və gələcək nəsillərin 
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həyatı üçün təhlükə yaratdığı qənaətinə gəlməsi bəşəriyyətin davamlı inkişafının tərkib hissəsi 

kimi tarazlı inkişaf (“Sustainable development” konsepsiyası) ideyasının formalaşmasına və 

inkişafına zəmin yaratdı. 

Tarazlaşdırılmış inkişaf konsepsiyası sistemli şəkildə ilk dəfə 1992-ci ildə Rio-de-Janeyroda 

tarazlı inkişaf üçün fəaliyyət planı təsdiqlənməklə, bəşəriyyətin üzləşdiyi ekoloji, sosial və 

iqtisadi problemlərin həlli yolları müəyyənləşdirilməklə formalaşdırılmışdır. Fikrimizcə, 

tarazlaşdırılmış inkişaf konsepsiyasından irəli gələrək qeyd edə bilərik ki, “tarazlaşdırılmış 

inkişaf” anlayışı iki yanaşmaya əsaslanır. Birinci – biosferasentrik yanaşmaya əsasən ətraf 

təbii mühitə və biosferaya yalnız resurs mənbəyi kimi deyil, həm də yer üzündəki bütün 

həyatın əsası kimi baxılmalıdır. İkinci yanaşma – antroposentrik yanaşma bəşəriyyətin bundan 

sonra da mövcud olma ehtimalına və insanlığın təbii resurslara olan artan tələbatının təmini 

problemlərinin həllinə əsaslanır (Лещенко, 2015: 52). 

İqtisadi kateqoriya kimi tarazlaşdırılmış inkişaf anlayışı və onunla bağlı terminlər hələ 

birmənalı şəkildə izah edilməmiş və bu səbəbdən regionun tarazlaşdırılmış inkişafı 

məfhumunun müxtəlif mənalarda izahına rast gəlmək olur. Məsələn, BMT-nin Ətraf Mühit və 

İnkişaf Komissiyası tərəfindən tarazlaşdırılmış inkişaf anlayışı gələcək nəsillərin 

tələbatlarının təmin olunması imkanlarını təhlükə altında qoymadan indiki nəsillərin 

tələbatlarının təminatı kimi qəbul etmişdir (Подпругин, 2012). 

AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Ə.X.Nuriyevə görə, tarazlı və ya 

tarazlaşdırılmış regional inkişaf ölkənin davamlı inkişaf probleminin daxili tərkib hissəsi 

olaraq regionun iqtisadi, sosial və ekoloji altsistemlərinin nisbi bərabərləşdirilməsi 

(tarazlaşdırılması) sayəsində iqtisadi müstəqilliyin əldə edilməsi, özünü təminetmə, özünü 

maliyyələşdirmə nailiyyəti kimi başa düşülür. Əli Nuriyevə görə, XX əsrin 60-cı illərində 

dünya kapitalizm və sosializm sistemi arasındakı mübarizə hər iki sistemə daxil olan 

ölkələrdə təbii resursların sürətlə istifadə olunması, ətraf mühitə külli miqdarda tullantının 

atılması və ətraf mühitin kəskin surətdə çirklənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə böyük 

şəhərlərin sürətlə inkişaf etməsi və təmərküzləşməsi digər bölgələrdən əmək qabiliyyətli 

əhalinin, xüsusilə işçi qüvvəsinin axınının baş verməsi ilə nəticələndi. Nəticədə regionların 

inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların inkişaf səviyyəsində olan kəskin fərqlərin aradan 

qaldırılması və inkişaf səviyyələrində tarazlığın yaradılması bütövlükdə ölkənin davamlı 

inkişafı üçün vacib amilə çevrildi (Nuriyev, 2017).  

Yuxarıda söylənən fikirlərə əsaslanaraq qeyd edə bilərik ki, tarazlaşdırılmış inkişaf 

anlayışının izahının və ya şərhinin çoxluğu, başqa sözlə desək müxtəlifliyi problemi onunla 

bağlı terminlərin iqtisadi elminin müasir yanaşmaları əsasında tədqiq edilməsinə zərurət 

yaratmışdır. 

İ.N.Şurqalina sosial-iqtisadi sistemin tarazlaşdırılmış inkişafını əhalinin həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması hesab edir. Bu zaman İ.N.Şurqalina məhdudiyyət kimi biosferin həcminin 

və ya imkanlarının son hədlərini müəyyənləşdirir. Belə ki, bu hədlərdən kənara çıxmaq ətraf 

mühitin özünü tənzimləməsinin təbii mexanizminin məhv olması səbəbindən ətraf təbii 

mühitdə qlobal dəyişikliyə səbəb olacaqdır. Yəni əgər sosial-iqtisadi sistemlər iqtisadi və təbii 

qanunauyğunluqlara tabe olmaqla fəaliyyət göstərərlərsə, onda onlar sabit inkişaf edirlər, 

lakin eyni zamanda sosial-iqtisadi sistemlər tarazlıq vəziyyətini itirmə riskinə səbəb ola 

biləcək müxtəlif amillərin təsirinə də məruz qala bilərlər (Шургалина, 2000). 

V.E.Roxçin regionun, istənilən konkret məskunlaşma ərazisinin tarazlaşdırılmış inkişafının 

tədqiq edilməsinin üç əsas istiqamətini fərqləndirir:  

1) ekosistemlərin tarazlığını mühafizə edərək indiki və gələcək nəsillərin tələbatlarının 

ödənilməsini təmin edən iqtisadi artım kimi tarazlı inkişaf;  

2) ətraf təbii mühitə təhlükə törətməyən sabit sosial-iqtisadi inkişaf;  
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3) region əhalisinin həyat keyfiyyətinin sabit olaraq yaxşılaşdırılması (Гневко, Рохчин, 

2005: 52). 

O.S.Pçelintsevin mülahizələrinə görə tarazlı inkişaf bütün iqtisadi, sosial, ekoloji proseslərin 

idarə edilməsinə və ərazidə məskunlaşma və istehsalın yerləşdirilməsi məsələlərinin 

razılaşdırılmış həllinə keçidi nəzərdə tutur (Пчелинцев, 2004: 33-34). 

“Tarazlaşdırılmış inkişaf” anlayışının digər bir tədqiqatçısı V.A.Kretinin öz araşdırmalarında 

iqtisadi tarazlığın əsas komponentlərini bu cür fərqləndirmişdir: maliyyə, ekoloji tarazlıq, 

investisiya və innovasiya fəaliyyəti, iqtisadi səmərəlilik və s. V.A.Kretinin ekoloji tarazlığa, 

iqtisadi səmərəliliyə və investisiya fəaliyyətinə təsir edən təkrar istehsalın kompleksliliyi 

amilini tarazlaşdırılmış inkişafın ən mühüm komponentlərindən biri kimi fərqləndirir 

(Кретинин, 2005).  

Tədqiqatçılar A.S.Martınov, V.V.Artyuxov və V.Q.Vinoqradov “tarazlaşdırılmış sosial-

iqtisadi inkişaf” anlayışının məzmununu gözdən keçirərkən tarazlı inkişafın sistemlərin 

fundamental xassələrindən biri olduğu fikrinə əsaslanırlar. Bu zaman onlar sistemləri 

davamlılıq xassəsinin tətbiq edilə biləcəyi 3 alt sistemə ayırırlar: təbii resurslar, maddi-texniki 

kompleks və cəmiyyət (Арабов, 2007). 

V.N.Lajentsev öz tədqiqatlarında tarazlı inkişafa regional təsərrüfat sisteminin əsas xassəsi 

kimi baxır. Bu xassə sistemin infrastruktur, əmək və təbii-resurs potensialını yaratmaq və 

istifadə etmək qabiliyyətini xarakterizə edir (Лаженцев, 2004).  

V.N.Vasilenko elmi araşdırmalarında tarazlı inkişafa regionun böhransız və ya təhlükəsiz 

inkişafı kimi baxır. Elmi araşdırmalarında V.N.Vasilenko regionun təhlükəsizliyinin iqtisadi, 

sosial və ekoloji kimi əsas formalarının nəzərə alınmasını məqsədəuyğun hesab edir 

(Игнатьева, Мариев, 2008: 57).  

Tarazlığın təmin edildiyi cəmiyyətdə xammal və enerji istehlakının həyata keçirilməsi 

şərtlərini Q.Deyli belə müəyyənləşdirmişdir:  

1) Bərpa olunan təbii resursların və enerjinin istehlakı templərinin onların bərpa edilmə 

templərindən artıq (çox) olmadıqda;   

2) Bərpa olunmayan təbii resursların istehlakı templərinin onların bərpa olunan 

əvəzedicilərinin axtarışı və işlənib hazırlanması templərindən artıq (çox) olmadıqda;  

3) Tullantıların miqdarı və intensivliyinin onların ətraf təbii mühit tərəfindən udulması 

imkanlarından artıq (çox) olmadığı halda (Иванов, 2008: 57-58).  

D.X.Medouz və başqa tədqiqatçılar hesab edirlər ki, tarazlaşdırılmış inkişaf həcm artımı ilə 

deyil, keyfiyyət inkişafı ilə xarakterizə olunur. Bu yanaşmanın müəllifləri “artım” və “inkişaf” 

anlayışlarını dəqiqliklə bir-birindən fərqləndirirlər. Tədqiqatçıların fikrincə, “böyümək” 

dedikdə, resursların istifadə həcminin artırılması və ya daha çox resurs sərfi hesabına artımın 

əldə edilməsi başa düşülür. “İnkişaf” isə vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə potensial 

imkanlarının genişləndirilməsi və reallaşdırılması deməkdir (Meadows, Randers, 2004).  

S.A.Dyatlovun fikrincə, tarazlı inkişaf – indiki və gələcək nəsillərin  tələbatlarını təmin etmək 

məqsədilə cəmiyyətin bütün üzvlərinə müxtəlif xidmətlər (o cümlədən iqtisadi, sosial və 

ekoloji) göstərmək iqtidarında olan cəmiyyətin inkişafıdır. S.A.Dyatlovun araşdırmalarına 

görə, həyat təminedici, iqtisadi, sosial və ekoloji sistemləri sabit vəziyyətdə saxlamaq olduqca 

vacibdir. S.A.Dyatlov, həmçinin tarazlı inkişafın bir sıra prinsiplərini – iqtisadi səmərəlilik, 

məqsədəuyğun mövcudluq, sosial ədalət və təbiətdən rasional istifadə prinsiplərini 

fərqləndirir (Дятлов, 1998).  

Rus iqtisadçısı S.A.Dyatlovun tarazlı inkişaf haqqındakı elmi yanaşmalarına əsaslanan və öz 

araşdırmalarında bu elmi yanaşmalardan istifadə edən i.ü.f.d., dosent C.İ.Mahmudov qeyd 
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edir ki, hər bir regionun özünəxas tarazlı inkişaf istiqaməti mövcuddur  və məhz bu baxımdan 

Azərbaycanın özünəxas xüsusi sosial-iqtisadi və ekoloji inkişaf şəraiti olduğundan dövlət 

orqanları xarici ölkələrin tarazlı inkişaf modelinə keçid təcrübəsini kor-koranə təqlid 

etməməlidirlər (Mahmudov, 2019).  

T.V.Yarıqina hesab edir ki, tarazlaşdırılmış inkişaf – indiki nəslin tələbatlarını təmin edən, bu 

zaman gələcək nəsillərin ehtiyaclarını ödəmək qabiliyyətinə xələl gətirməyən bir inkişafdır. 

T.V.Yarıqina öz araşdırmalarında tarazlaşdırılmış inkişafı, ilk növbədə, ekoloji tarazlıq kimi 

başa düşmüş və tədqiq etmişdir (Ярыгина, 2002).  

Tərəfimizdən aparılan təhlil nəticəsində məlum olmuşdur ki, müxtəlif tədqiqatçıların 

tarazlaşdırılmış inkişafa verdikləri təriflərin əksəriyyətində  iqtisadi, sosial və ekoloji 

komponentlərə fərqli baxış sərgilənir. Deməli, tarazlaşdırılmış inkişaf indiki və gələcək 

nəsillərin maraqlarını nəzərə almaqla sosial-iqtisadi tarazlığın və sabitliyin əldə olunması, 

ictimai münasibətlərin inkişafı, maddi rifah və mənəvi inkişaf üçün şəraitin təmin edilməsi, 

təbiətin rasional istifadə edilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi ilə təmin olunur. 

“Tarazlaşdırılmış inkişaf” anlayışına verilən müxtəlif yönümlü tərifləri təhlil edərkən 

“tarazlaşdırılmış inkişaf” termininin olduqca mübahisəli bir anlayış olduğu qənaətinə gəlirik. 

Belə ki, tarazlılıq və inkişaf anlayışları təbiətcə bir-birinə zidd anlayışlardır və ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafının vahid istiqamətləndirici vektorunu təmsil etmək üçün müəyyən 

fərziyyələrin irəli sürülməsini tələb edirlər. Əlbəttə ki, bu “inkişaf”ın bazar münasibətləri və 

artan mənfəət şəraitində cəmiyyətin sosial-iqtisadi və ekoloji maraqlarını nəzərə almaqla ölkə 

iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə təsirinin intensivləşdirilməsinə əsaslanan mütərəqqi 

xarakterə malik olması ilə bağlıdır. Ancaq dövlətin tarazlaşdırılmış inkişafına unitar vahid 

kimi baxılması, çox güman ki, ümumiləşdirici və sistemləşdirici xarakter daşıyacaqdır. 

Beləliklə, regionun tarazlaşdırılmış inkişafı adı altında milli sosial-iqtisadi sistemin 

dayanıqlığının artırılması, uzunmüddətli perspektivdə cəmiyyətin və insanların maraqlarının 

ahəngdar əlaqələndirilməsi əsasında indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarının təmin edilməsi 

məqsədilə regionun iqtisadi, sosial və ekoloji alt sistemlərinin tarazlaşdırılmış inkişafı başa 

düşülür. 

 

TARAZLI İNKİŞAF PRİZMASINDAN REGİONUN İSTEHSAL 

MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

Regionun tarazlı inkişafının təmin edilməsi və bölgədə istehsal müəssisələrinin təşkili və 

idarə olunması bir-biri ilə qarşılıqlı bağlıdır. Başqa sözlə desək, bir-birini tamamlayan eyni 

medalın iki üzüdür. Bu nöqteyi-nəzərdən qeyd edə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar  

Respublikasında tarazlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi təşkilati-idarəetmə tədbirlərindən, 

istehsal və xidmət sahələrinin resurs tələbatından, ixrac strukturundan, habelə istehsal 

müəssisələrinin inzibati rayonlar üzrə proporsional paylanması və yerləşməsindən asılıdır. 

Məhz bu baxımdan biz dissertasiya işində istehsal müəssisələrinin regionun tarazlı sosial-

iqtisadi inkişafına göstərdiyi təsirə daha çox diqqət ayırmışıq.   

Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları arasındakı fərqliliyin, beyin axınının, 

yəni gənc potensiallı insanların inkişaf etmiş iqtisadi rayonlara doğru hərəkətinin qarşısının və 

meylliyinin aradan qaldırılması, region əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin, gəlir və adekvat 

olaraq həyat standartlarının yüksəldilməsi, bir sözlə bu qayədən çıxaraq regional tarazlı 

iqtisadi inkişafın təmin edilməsi birbaşa təsir metodları ilə yox, dolayı yolla sahibkarlığa təsir 

etməklə və istehsala stimul yaratmaqla mümkündür. Bu məqsədlə regionun sosial-iqtisadi 

inkişaf prioritetləri, prioritetlərin inzibati ərazi vahidləri üzrə məqsədi və onun resurs təminatı 
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əsaslandırılır. Prioritetlər sahibkarlıq subyektlərinin muxtar respublikanın inzibati rayonları 

üzrə proporsional yerləşdirilməsi, əhali tələbatının ödənilmə dərəcəsinin 

maksimumlaşdırılması, hər hansı məhsula olan tələbat üçün sahibkarlığın inkişafı 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və ixracyönlü ayrı-ayrı müəssisələrin stimullaşdırılması 

istiqamətləri üzrə layihələşdirilir. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent C.İ.Mahmudova 

əsaslanaraq söyləyə bilərik ki, muxtar respublika əhalisinin tələbatının ödənilməsi dərəcəsinin 

maksimum təmin edilməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə, gəlirlərin formalaşması mənbələrinə 

və dinamikasına şərait yaratmaqla baş verir. Bu da öz növbəsində istehsal müəssisələrinin 

inkişafı, yerli və dövlət gəlirlərinin artımı ilə reallaşır (Mahmudov, 2004: 91-92).   

Bir faktı da unutmaq olmaz ki, əhali tələbatının formalaşdırılması və ya mövcud olması real 

sahibkarlıq və maddi nemətlər istehsalı üçün zəruri şərt olsa da, həlledici amil deyildir. 

Həlledici amili, həmçinin istehsalın resurs təminatı, onun maliyyə və maddi imkanları təşkil 

edir. Maddi imkanlar və pul gəlirlərinin istehsal yönlü xərclərə yönəldilməsi bazarın alıcılıq 

qabiliyyətini artırır, yerli istehsal və bazar təklifinin formalaşmasına təsir edir. Bu məqsədlə 

əhali resursları ilə yanaşı dövlətin maliyyə, kredit resurslarının təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb 

edilməsi istiqamətində tənzimləmə siyasəti həyata keçirilir. Məhz bu baxımdan sahibkarlıq 

fəaliyyətinin muxtar respublika ərazisində inkişafını təmin etmək üçün, regionun potensial 

imkanlarının istifadəsi üçün maliyyə imkanlarını artırmaq istehsalın inkişafına və nəticə 

etibarilə regionun tarazlı inkişafına təkan verir.  

Muxtar respublikanın iqtisadi rayonlarının sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsindəki fərqlərlə 

bağlı olaraq baş verən beyin axını ilə yanaşı, meydana gələn əhali miqrasiyası regionun bazar 

strukturuna, təsərrüfat əlaqələri və region əhalisinin yaşayışı üçün lazım olan maddi 

nemətlərin və xidmətlərin marketinq strukturuna və sosial infrastruktur obyektlərinin 

inkişafına təsir edir. Məhz bu baxımdan əhalinin sosial-iqtisadi amil olaraq bazar strukturu ilə 

əlaqəsində bazara təsir etməklə tələbatın sturkturuna nüfuz etmək əhalinin formalaşmış 

istehlak davranışına nüfuz etməkdən daha əməli və səmərəli ola bilər. Bir faktı da qeyd edək 

ki, əhalinin regionun inzibati rayonlarında məskunlaşması, tələbatı və inkişafı üçün yaradılan 

sosial infrastrukturun səmərəliliyi birbaşa və dolayı yolla regionun xidmət sferasının 

strukturunu formalaşdırır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında inzibati rayonlar arasındakı sosial-iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindəki fərqlərin aradan qaldırılması, başqa sözlə desək, tarazlı iqtisadi inkişafa nail 

olunması məqsədilə regionda fəaliyyəti bərpa edilmiş və yeni yaradılmış istehsal 

müəssisələrinin fəaliyyət istiqamətlərini, sahə və ərazi quruluşunu nəzərdən keçirmək, 

fikrimizcə, olduqca vacibdir.  

Azərbaycan Respublikası hökuməti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş regional inkişaf 

strategiyasına əsasən ölkəmizin əsas iqtisadi rayonlarından biri olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında iqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişlənməsinə, yerli və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etməklə və qabaqcıl 

idarəetmə təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətə davamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin 

və yeni iş yerlərinin yaranmasına, muxtar respublikanın ölkənin ümumi məhsulundakı xüsusi 

çəkisinin artmasına zəmin yaratmışdır. Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə 2004 və 2021-ci illəri 

əhatə edən ümumi məhsul buraxılışı göstəricisi (sənaye, tikinti-quraşdırma işləri, kənd təsər-

rüfatı, ticarət, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, informasiya və rabitə) dediklərimizi təsdiq 

etməkdədir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə məhsul 

istehsalında Naxçıvan Muxtar Respublikasının xüsusi çəkisi 2004-cü ildə 2,1% (ölkə üzrə 

12784,5 mln. manatlıq ümumi məhsul buraxılışında muxtar respublikanın 264,4 mln. 

manatlıq payı) olmuşdursa, 2021-ci ildə bu göstərici 4,5% (ölkə üzrə 82345,0 mln. manatlıq 

ümumi məhsul buraxılışında muxtar respublikanın 3687,8 mln. manatlıq payı) olmuşdur. Baş-
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qa sözlə desək, əgər 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın əsas 

sahələri üzrə 264,4 milyon manatlıq məhsul istehsal olunmuşdursa, 2021-ci ildə məhsul 

istehsalı 14 dəfə artaraq 3687,8 milyon manat həcmində olmuşdur (Azərbaycanın regionları, 

2021: 20-25).  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkənin ümumi məhsulundakı xüsusi çəkisinin 2004-cü illə 

müqayisədə 2021-ci ildə 2,14 dəfə artmasının səbəbi regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

haqqında dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi dövründə muxtar respublikamızda 1022 

müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisəsinin yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, fəaliyyəti bərpa 

olunmuş və yeni yaradılmış 1022 müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisəsindən 259-u yeyinti 

sənaye müəssisəsinin, 20-si yüngül sənaye müəssisəsinin, 22-si mebel sənayesi müəssisəsinin, 

10-u metallurgiya sənayesi müəssisəsinin, 1-i maşınqayırma sənaye müəssisəsinin, 19-u 

kimya təyinatlı müəssisənin, 64-ü tikintinin, 8-i energetika müəssisəsinin, 2-si 

mədənçıxarmanın, 6-sı kağız, karton və poliqrafiya müəssisəsinin, 575-i kənd təsərrüfatı 

təyinatlı məhsul istehsal edən müəssisənin və 36-sı xidmət sahəsinin payına düşür. Bu 

kontekstdə söyləyə bilərik ki, funksional vəzifələrinə və sosial-iqtisadi funksiyasına görə 

müxtəlif təşkilati-iqtisadi formalarda və məzmun etibarilə müxtəlif təyinatda təzahür edən 

istehsal müəssisələri muxtar respublika iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olub maddi və xidmətlər 

bazarının formalaşmasında aparıcı rol oynayır. Fikrimizcə, buna görə regionda fəaliyyət 

göstərən istehsal müəssisələri mülkiyyət münasibətlərindən və təsərrüfat formalarından asılı 

olaraq təşkilati, ərazi və idarəetmə obyekti kimi tədqiq oluna bilər.  

Zatən əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Ə.Q.Əlirzayevin 

araşdırmalarına dayanaraq söyləyə bilərik ki, sahibkarlıq subyektlərinin regional problemləri 

iki prizmadan təhlil olunur: 

1. region iqtisadiyyatının və onun bazar sturkturunun dominantı kimi; 

2. regionun tarazlı inkişafının təmin edilməsinin həlledici faktoru kimi (Əlirzayev, 2002). 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyəti bərpa olunmuş və yeni yaradılmış istehsal 

müəssisələrinin ərazi strukturuna nəzər yetirdikdə, istehsal müəssisələrinin ərazi quruluşunda 

disproporsiyanın olduğu açıq-aşkar görünür və cədvəl 1-dəki əks olunmuş rəqəmlər regional 

tarazlı inkişafın təmin edilməsində problemlərin mövcudluğunu sübut edir.  

Cədvəl 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2004-2020-ci illər ərzində  

formalaşdırılmış istehsal müəssisələrinin ərazi quruluşu 
 2004-2020-ci illər ərzində 

İstehsal müəssisələrinin sayı, ədəd 
İstehsal müəssisələrinin inzibati rayonlar üzrə 

xüsusi şəkisi, ədəd 

Naxçıvan MR üzrə,  

cəmi: 
1022 100 

Naxçıvan şəhəri 176 17,2 

Şərur rayonu 234 23 

Babək rayonu 211 20,6 

Ordubad rayonu 94 9,2 

Culfa rayonu 130 12,7 

Kəngərli rayonu 95 9,3 

Şahbuz rayonu 60 5,8 

Sədərək rayonu 22 2,2 

Mənbə: Naxçıvan MR İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Cədvəl 1-in məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, buradakı başlıca problem iqtisadi fəal 

əhali kateqoriyasına daxil olan ixtisaslı kadrların, xüsusən də potensiallı gənclərin ölkədaxili, 

regiondaxili hərəkətliliyi, başqa sözlə desək, işlə təmin olunma baxımından inkişaf edən 

regionlara axın etməsidir. Qeyd etdiyimiz axın muxtar respublikada özünü dağlıq və dağətəyi 

rayonlardan mərkəzə doğru hərəkət formasında daha qabarıq şəkildə təzahür etdirir. 
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Cədvəl 1-in məlumatlarından göründüyü kimi, 2004-2020-ci illər ərzində muxtar respublikada 

fəaliyyəti bərpa edilmiş və yeni yaradılmış istehsal müəssisələrinin sayına görə Şərur rayonu, 

Babək rayonu, Naxçıvan şəhəri və Culfa rayonu ilə digər inzibati rayonlar (Ordubad, 

Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonu) arasında kəskin uyğunsuzluq mövcuddur. Məsələn, 

2004-2020-ci illər ərzində Şərur rayonunda yaradılan istehsal müəssisələrinin sayı Sədərək 

rayonu ilə müqayisədə 10,6 dəfə, Şahbuz rayonu ilə müqayisədə 3,9 dəfə, Ordubad və 

Kəngərli rayonları ilə müqayisədə 2,5 dəfə çox olmuşdur. Bu cür disproporsionallıq özünü 

Babək rayonu, Naxçıvan şəhəri və Culfa rayonu ilə müqayisədə də biruzə verir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati rayonları arasındakı fərqlilikləri və ya 

disproporsionallığı dəqiqləşdirmək və tam aydınlığı ilə müəyyən etmək üçün yeni 

metodikadan istifadə etməyə çalışacağıq. Bu metodika regionda tarazlı inkişafın təmin 

edilməsi qayəsindən çıxaraq regionun istehsal müəssisələrinin perspektiv inkişaf 

istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. 

Bildiyimiz kimi, regiondakı istehsal müəssisələrinin inkişafı və fəaliyyətlərinin 

genişləndirilməsi, bu əsasda istehlak strukturunun zənginləşdirilməsi, təklif həcminin 

artırılması bölgə əhalisinin maddi rifahının yüksəldilməsi meyarına əsaslanır. Bir-biri ilə 

qarşılıqlı bağlı olan bu iki amilin hərəkətə gətirilməsi yollarından biri də əhalinin  məşğulluq 

probleminin həll edilməsi və yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Bu cür vacib sosial məsələnin 

həllində 2004-cü ildən başlayaraq ölkəmizdə, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında uğurla həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 

dövlət proqramlarının, o cümələdən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 

2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın rolunu 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Hər iki proqram muxtar respublikada iş axtaranların sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsinə, səmərəli məşğulluğun təmin edilməsinə geniş imkanlar 

yaratmışdır (cədvəl 2). 

Cədvəl 2. 2004-2018-ci illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında  

yaradılmış yeni iş yerləri (01.01.2019-cu il vəziyyətinə)  

 
Naxçıvan 

MR üzrə 

Naxçıvan 

şəhəri 

Şərur 

rayonu 

Babək 

rayonu 

Ordubad 

rayonu 

Culfa 

rayonu 

Kəngərli 

rayonu 

Şahbuz 

rayonu 

Sədərək 

rayonu 

2004 7330 2860 939 721 437 530 1102 583 158 

2005 8419 3331 1149 1137 691 693 731 485 202 

2006 8044 3775 1157 1011 509 582 454 376 180 

2007 5827 2047 814 770 502 459 757 326 152 

2008 6434 3185 766 834 310 529 291 339 180 

2009 4742 2080 693 660 316 331 234 291 137 

2010 3556 1334 729 537 239 324 164 131 98 

2011 3669 2000 402 432 209 250 124 186 66 

2012 8069 6620 383 337 206 216 83 158 66 

2013 2260 849 355 299 194 153 123 209 78 

2014 3805 1079 825 470 351 614 120 224 122 

2015 2908 395 762 421 416 529 127 132 126 

2016 3010 945 700 434 236 333 178 92 92 

2017 2437 868 441 393 186 186 197 124 42 

2018 2827 802 516 465 243 433 150 132 86 

Cəmi 74356 32572 10842 9029 5172 6217 4835 3872 1817 

Mənbə: http://statistika.nmr.az/source/labour/index.php  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2004-2020-ci illər ərzində formalaşdırılmış istehsal 

müəssisələrinin ərazi quruluşunu əks etdirən cədvəl 1-in məlumatları ilə  cədvəl 2-dəki 2004-

2018-ci illər ərzində muxtar respublikada yaradılmış yeni iş yerlərinin mövcud vəziyyətini 

müqayisə etdikdə, yaradılmış yeni iş yerləri ilə istehsal müəssisələrinin ərazi üzrə 

yerləşməsindəki asılılığın düz mütənasib olduğunu aydın şəkildə görmək olar. Məsələn, hər 

iki cədvəlin (cədvəl 1. və cədvəl 2.) müqayisəsindən də göründüyü kimi, 2004-2020-ci illər 

ərzində Naxçıvan şəhərində 176 istehsal müəssisəsinin yaradılmasının nəticəsidir ki, 2004-
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2018-ci illər ərzində Naxçıvan şəhərində 32572 yeni iş yeri formalaşmışdır. Əksinə olaraq, 

2004-2020-ci illər ərzində Sədərək rayonunda yaradılan istehsal müəssisələrinin sayının 

Naxçıvan şəhəri ilə müqayisədə 8 dəfə az olması nəticəsində Sədərək rayonunda (Naxçıvan 

şəhəri ilə müqayisədə təxminən 18 dəfə daha az) cəmi 1817 yeni iş yeri yaranmışdır. Belə ki, 

təsərrüfat subyektlərinin daha çox inkişaf etmiş regionda təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaları bu regiondakı əhalinin rifah və gəlir səviyyəsi, eyni zamanda, əhali sayı ilə 

bağlıdırsa, digər tərəfdən təsərrüfat subyektlərinin yeni istehsal müəssisələri açmaları ixtisaslı 

kadrların, o cümlədən gənclərin hərəkətliliyinin başlıca səbəbi olub inkişaf edən regionda boş 

iş yerlərinin olması və məşğulluğun təmin edilməsi ilə bağlıdır (Махмудов, 2018: 16).   

Qeyd olunan problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə muxtar respublikada fəaliyyət 

göstərən sahibkarlığın müxtəlif təşkilati-hüquqi formalarında təzahür edən istər dövlət, istərsə 

də qeyri-dövlət istehsal müəssisələrinin perspektiv inkişaf istiqamətləri 

müəyyənləşdirilməlidir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif təşkilati-hüquqi formalarında 

təzahür edən istehsal müəssisələrinin əsas inkişaf istiqamətləri həmin müəssisələri 

stimullaşdıran gəlir və mənafeləri təmin edir. Ona görə də istehsal müəssisələrinin region 

xüsusiyyətlərinə həmin regionda fəaliyyətin səmərəsi ilə stimul yaranır. İnteqral səmərə 

region resurslarının istehsala və xidmət sferasına cəlb etməklə həyat səviyyəsinin maksimum 

yüksəldilməsinə stimul yaradır. Sahibkar mənafeyi dedikdə, müəssisənin rəqabət mühitinə 

dözümünü artırmaq və onun rəqabətə davamlılığını təmin etmək üçün əldə olunan maksimal 

gəlirlərdən söhbət gedir. Təbii ki, hər iki yanaşma prinsipi regionun tarazlı şəkildə idarə 

edilməsi zamanı tətbiq olunan təşkilati-iqtisadi idarəetmə mexanizmi vasitəsilə baş verir. 

Qeyd edək ki, regionun kompleks sosial-iqtisadi inkişafında müəssisələrin istehsal strukturu 

və xidmətin təşkili üçün bazar seqmenti olan istehlak seqmentləri əsas götürülür (Kotler, 

Armstronq, 2021: 193-194). Fikrimizcə, istehlak seqmenti regionda istehlak olunan maddi və 

mənəvi nemətlərin məcmusu, onun üstün artması nisbətləri və fərqli sosial-iqtisadi əhali 

qrupları üçün səciyyəvi olan mal və xidmət istehlakı ilə müəyyən olunur. 

Muxtar respublikadakı inzibati rayonların sosial-iqtisadi inkişafındakı fərqlər müstəqillik 

illərinin ilk dövrlərindən başlayaraq keçid dövrünün xarakteri, istehsal potensialının 

istifadəsinin bazar strukturuna uyğun modernləşdirilməsi, mülkiyyət münasibətləri, 

özəlləşdirmənin sürəti və onun əhatə dairəsi, mərhələ və mexanizmləri vasitəsi ilə 

formalaşmışdır. Ona görə də islahatların hər bir regionda sosial-iqtisadi nəticələri həmin 

regionun iqtisadi və sosial xüsusiyyətləri ilə əlaqəlidir. Məhz  bu baxımdan muxtar 

respublikanın inzibati rayonları arasındakı fərqlərin aradan qaldırılması istiqamətində həyata 

keçirilən regional siyasət zamanı hər bir iqtisadi rayonun özünəxas xüsusiyyətləri nəzərə 

alınmalıdır.  

Qeyd edək ki, həyata keçirilən regional siyasətin əsas istiqamətləri müxtəlif inzibati 

rayonlarda sahibkarlığın əsas istiqamətləri, təsərrüfat fəaliyyətinin formaları, istehsal 

məhsulunun və xidmətin tələbatın ödənilməsindəki xüsusi çəkisi ilə əsaslandırılır. Respublika 

miqyasında baş verən sahibkarlıq meylləri və qanunauyğunluqlar hər bir regionun 

xüsusiyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə formalaşır və inkişaf edir. Regionlarda mülkiyyət 

münasibətlərinin dəyişməsi, əmlakın xarakteri və ondan istifadə dərəcəsi, əmək ehtiyatları və 

əhali ilə maddi sərvətlər arasında nisbətlər, iqtisadi durum səviyyəsi regionlarda istehsal və 

xidmət müəssisələrinin dinamikasını və proqnozunun əsas göstəricilərini müəyyən edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı istehsal müəssisələrinin fəaliyyəti muxtar respublikanın 

blokada şəraiti və əhalinin sosial tələbatının xüsusiyyətləri ilə differensiallaşır. Məhz 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün xarakterik cəhət yerli tələbata yönəlmiş istehsal və 

xidmət sahibkarlığı, digər tərəfdən kənd təsərrüfatı məhsullarının xammal və emal olunmuş 

əmtəə formasında ixracına yönəldilən istiqamətlər elmi əsaslar kəsb edir.  
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Parantez açaraq bir faktı da qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əmtəə və xidmət 

bazarının dinamikası ilə sahibkarlığın və istehsal strukturunun dəyişməsi arasındakı əlaqə 

xarici ticarət əlaqələrinin intensivliyi və əhalinin məşğuliyyəti ilə xeyli bağlıdır. Belə ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsalın daha çox kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalına, onların satışı və emalına yönəldilməsi aparıcı istiqamət kimi prioritetlər 

səviyyəsinə qaldırıla bilər. Əgər məsələ qoyulsa ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatının ödənilməsi tamamilə yerli istehsal hesabına 

ödənilsin. Onda da əhalinin iş qüvvəsinə malik olan hissəsinin tam məşğulluğunun təmin 

edilməsi mümkün deyildir. Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ixrac yönlü istehsal 

daha intensiv artırılmalı, xarici investisiyalı birgə istehsal müəssisələri formalaşdırılmalı, bu 

zaman istehsal müəssisələrinin yerləşməsindəki proporsionallıq gözlənilməlidir. Fikrimizcə, 

ixracın özünün də sahibkarlığın təşəkkülü baxımından müəyyən strukturu inkişaf 

etdirilməlidir. Belə ki, bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının Türkiyə bazarlarına birbaşa 

çıxarılması imkanları dəyərləndirilməli və inkişaf etdirilməlidir.   

Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal və xidmət müəssisələrinin forma və xarakteri 

sosial müdafiə və tarazlaşdırılmış iqtisadi inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün ixtisaslaşmalıdır. 

İstehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün dövlət proqramı və bəzi istehsal 

sahələrinin prioritet məhsullar üzrə fəaliyyətini tənzimləyən dövlət təminatı, yaxud dövlət 

sifarişi yolu ilə qorunması təmin edilə bilər. O cümlədən ucqar dağ rayonlarında və kənd 

təsərrüfatı ilə məşğul olan sərhədyanı yaşayış məntəqələrində istehsal müəssisələrinin 

yaradılması və inkişafını stimullaşdırmaq üçün güzəştli vergi sistemi və kredit ayırmaları, 

habelə həmin sahibkarların maddi və material ehtiyaclarını ödəmək üçün dövlət qayğısı 

olduqca vacibdir.  

Həmçinin istehsal müəssisələrinin tarazlı iqtisadi inkişaf baxımından bazara təsirini artırmaq 

üçün sosial infrastrukturun regionda səmərəli təşkili vacib şərtdir. Sosial infrastruktur 

sahələrinin regional problemləri ümumi respublika sosial müdafiə tədbirləri ilə qorunduğu 

kimi, həmin regionların imkanları hesabına, həmçinin idarəetmə strukturunun 

təkmilləşdirilməsi və idarəetmə mexanizmlərinin regiona uyğun tənzimlənməsi yolu ilə baş 

verir. Qeyd edək ki, təşkilati-iqtisadi idarəetmə strukturu dinamik proses olub rəqabət və gəlir 

gətirmək marağı həm daxili inteqrasiyaya, təm təsərrüfatçılıq formalarına, həm də 

ixtisaslaşma səviyyəsinə görə inkişaf edir.  

Parantez açaraq qeyd edək ki, muxtar respublikadakı istehsal müəssisələrinin sahə quruluşu 

və funksional əmtəə və xidmət təyinatı regionun istehsal həcmini, onun ixrac gücünü və 

əhalinin tələbatının ödənilməsində yerli istehsalın payının müəyyən edilməsinə səbəb olur. 

Məhz bu nöqteyi-nəzərdən qeyd edə bilərik ki, regionun sosial-iqtisadi inkişafının əlverişli 

artım tempi məhəlli iqtisadi siyasətlə mümkün deyildir. Dünya iqtisadiyyatına sürətli 

inteqrasiya sosial-iqtisadi inkişafda yerli imkanların istifadəsi istiqamətlərini xarici ölkələrdə 

baş verən istehsal və tələbat sistemi ilə əlaqədə tənzimləməyi tələb edir.  

Bildiyimiz kimi, sosial-iqtisadi inkişaf sosial müdafiə məqsədləri ilə sıx əlaqədə həll edilir. İlk 

növbədə əmək bölgüsü strategiyası artıq ərazi məhdudluğundan kənarlaşıb hər hansı bölgə və 

dünya sistemində axtarılır. İctimai əmək bölgüsünün səmərəli forması məhz bazar tələbatına 

uyğun olaraq iş yerləri ilə işçilərin təklifi arasında olan tarazlığın qorunması və 

tarazlaşdırılması tədbirlərindən xeyli asılıdır. Regionda iş qüvvəsinə tələbatı təmin etmək 

sosial-iqtisadi inkişaf meyarları baxımından həll edilir. Ancaq sosial meyarlara uyğun iş 

yerlərinin təşkili bazar tələbatına uyğun istehlak malları istehsalına yönəlmədikdə, ciddi 

iqtisadi tənəzzül baş verə bilər. Ona görə də istehsal müəssisələrinin stimullaşdırılması 

tədbirləri regionun bazar imkanlarını, onun ixrac gücünü və sosial tələblərinin ödənilməsinin 

sistemli və tarazlı təşkili ilə mümkündür. Regionun sahibkarlıq istiqamətlərində yerli xammal 
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və material resursları daxili və xarici investisiyanın əsas istiqamətlərini müəyyən edir. 

Həmçinin məşğulluğun əsas sahələri olan sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sferasının əmək 

bölgüsündə rolunu artırır. Araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

sahibkarlıq daha çox kənd təsərrüfatı, tikinti və xidmət bazarına uyğun inkişaf edir və 

ixtisaslaşır. İxtisaslaşma səviyyəsi istehsal müəssisələrinin təsərrüfat əlaqələrinin kompleks 

tədbirlər görməsinə stimul yaradır. Ona görə də istehsal müəssisələrinin səmərəli strukturuna, 

yəni onun inteqral səmərəsinə görə regionları təsnifatlandırmaq mümkündür.  

Sahibkarlıq fəaliyyətinin müxətlif təşkilati-hüquqi formalarında təzahür edən istehsal 

müəssisələri regionda sturktur dəyişikliklərin işləmə mexanizmi kimi çıxış edir. Ona görə də 

biz istehsal müəssisələrinə bazar iqtisadiyyatının və regionun tarazlı inkişafının mexanizmi 

kimi baxırıq. Struktur dəyişmələrdə sahibkarlığın müxətlif təşkilati-hüquqi formalarında 

təzahür edən istehsal müəssisələri təşkilati və idarəetmə mexanizmi kimi çıxış edir ki, bunun 

da nəticələri iqtisadi artımın yüksəlməsinə və hər bir cəmiyyət üzvünün maddi rifah halının 

yaxşılaşmasına səbəb olur. İstehsal müəssisələri regionda innovasiya problemləri, məqsəd və 

mexanizmlər sırasında öncül yer tutur. İnnovasiya bazarı, ona tələbat və onun tətbiqi yeni-

yeni istehsal müəssisələrinin yaranmasına və digərlərinin inkişafına səbəb olur. Bununla 

yanaşı innovasiya tələbatının və onun təklifinin artmasına, bu da investisiya axınının və onun 

qoyuluşunun yeni sahələrin inkişafına tətbiqinə stimul yaratmasına səbəb olur. 

Regionun tarazlaşdırılmış inkişafında dövlətin funksiya və vəzifələri həmin regionda stimul 

yaratmaq tədbirləri ilə reallaşır. Dövlətin iqtisadi idarəetmə mexanizmləri və himayəçilik 

siyasəti hamarlama tədbirləri ilə deyil, təsərrüfatçılıq və maraqlar prinsiplərinə uyğun təşkil 

olunduqda, onun perspektiv əhəmiyyəti və səmərəsi daha dayanıqlı olur. Regionda əsas 

iqtisadi amillər, coğrafi və təbii şəraitin eyni olmaması differensial yanaşma ilə yanaşı, 

bərabər əməyə görə haqq qazanılması və bərabərsizliyə gətirib çıxarmamalıdır. Fikrimizcə, 

ona görə də hər bir regionda təbii şərait və münbit sərvətlər hesabına əldə olunan gəlirlərin 

istifadəçisi tərəfindən onun haqqının ödənilməsi, yaxud təkrar istehsalı üçün lazım olan 

investisiyanın məhz istehsalçılar və istehlakçılardan tutulması düzgün iqtisadi mexanizm ola 

bilər.  

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, regionun tarazlı inkişafı kompleks amillər və bazar 

infrastrukturunun səmərəli təşkili ilə baş verir. İstehsal və sosial infrastruktur güclərinin 

istehlak tələbatına uyğun təşkili, onların maliyyə əsaslarının təmin olunması və maraqlarının 

istehsal maraqları ilə uyğunluğunun qorunması məhz kompleks inkişafın bazar tipli sahə və 

ərazi quruluşunun vəhdətinin yeni forması ola bilər. Regionun tarazlaşdırılmış inkişafında 

mərkəzləşdirilmiş regional inkişaf fondlarının yaranması, həmin resurslardan istehsal 

müəssisələrinin stimullaşdırılması üçün istifadə edilməsi, fikrimizcə, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

maliyyə əsası ola bilər. Həmçinin istehsal müəssisələrinin inkişafında yerli ehtiyat 

fondlarından, məhz regionun səmərəli şəraitindən istifadə olunan zaman əlavə mənfəətin bir 

hissəsinin ərazi inkişaf fondunda toplanması və sonradan onun təkrar istehsal üçün istifadəsi 

perspektiv inkişafın stimullaşdırılmasına təsir edir. 

 

 

NƏTİCƏ 

Apardığımız araşdırma nəticəsində belə bir qənaətə gəlinmişdir ki, cəmiyyətin tarazlaşdırılmış 

inkişafı ideyaları 1960-1970-ci illərdə bir sıra ekoloji və sosial-iqtisadi problemlərin müasir 

və gələcək nəsillərin həyatını təhlükə altına almağa başladığı zaman meydana gəlmişdir. Bir 

çox müəlliflər tərəfindən ekoloji komponent kimi nəzərdən keçirilən, siyasi, iqtisadi, sosial, 

mədəni, mənəvi, etik parametrlər kontekstində araşdırılan, mübahisəli məfhum olan “tarazlı 
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inkişaf” anlayışı məqalədə konkretləşdirilərək tərəfimizdən “milli sosial-iqtisadi sistemin 

sabitliyinin artırılmasına töhfə verən insan və cəmiyyətin maraqlarının ahəngdar birləşməsi 

əsasında indiki və gələcək nəsillərin uzunmüddətli perspektivdə ehtiyaclarını təmin etmək 

üçün regionun iqtisadi, sosial və ekoloji altsistemlərinin balanslaşdırılmış inkişafı” kimi izah 

edilmişdir.   

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi potensialının mövcud vəziyyəti qiymətləndirilərək 

regionun tarazlı iqtisadi inkişafının təmin edilməsi istiqamətində aşağıdakı yeni yollar təklif 

olunur: 

- Naxçıvan Muxtar Respublikasına investisiya axını üçün güzəştli vergi və kredit 

sisteminin tətbiqi; 

- Büdcədənkənar fondlar və vəsaitlər hesabına regional tarazlı inkişafa yönəldilən 

maliyyə imkanlarının və natural yardımların vergiyə cəlb olunması; 

- Naxçıvanın dağ kəndlərində kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün qısamüddətli, 

məqsədli kreditlərin verilməsi və proqram-məqsədli yardımların edilməsi; 

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati vahidlərində əhalinin məskunlaşması 

istiqamətindəki nisbət pozulmalarının aradan qaldırılması üçün əmək haqqının və sosial 

müavinətlərin yüksəldilməsi, region üzrə istehsal-iqtisadi və sosial əmsalların tətbiq 

edilməsi; 

- Muxtar respublikada əmtəə bazarının yaxşılaşdırılması məqsədilə əhalinin sahibkarlıq 

fəaliyyətinin bəzi növlərinə, təbii resursların istehsala cəlb olunması ilə inkişaf edən 

istehsal müəssisələrinə güzəştlər edilməsi və onların məhsullarının reallaşmasına dövlət 

təminatının verilməsi; 

- Naxçıvan Muxtar Respublikasında regional tarazlığın təmini kontekstində istehsal 

müəssisələrinin inkişafının əsas amili olaraq yerli resursların emalı və onun ixracatının 

stimullaşdırılması; 

- Naxçıvan regionun kompleks sosial-iqtisadi inkişafı və onun müəssisələrinin sonrakı 

davamlı inkişafı məqsədilə subsidiya, büdcə və investisiya siyasətinin səmərəli təşkili. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsal edilməsində və onun emalının təmin olunmasında dövlətin kompleks proqramlarının 

əhəmiyyəti böyükdür. Fikrimizcə, kompleks proqramlar daha çox yerli əhəmiyyət kəsb etməli 

və funksional vəzifələri təmin edən tədbirlər formasında təşkil olunmalıdır. Regionun kənd 

təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün investisiya mənbəyi olaraq daxili resurslardan, əhalinin 

xüsusi vəsaitlərindən və xarici ölkələrin investisiya qoyuluşundan istifadə etmək şəraiti və 

iqtisadi mexanizmləri tətbiq edilməlidir. Güzəştli kreditlərlə yanaşı, uzunmüddətli proqram 

əsasında investisiya qoyuluşlarına və xidmət sferasının kompleks şəkildə formalaşdırılmasına 

xüsusi diqqət ayrılmalıdır.  

Region əhalisinin gəlirlərindəki kəskin fərqlərin aradan qaldırılması məqsədilə yerli 

resursların istehsal dövriyyəsinə cəlb olunmasını təmin edən və bazar tələbinə uyğun 

sahibkarlıq fəaliyyəti, başqa sözlə desək, istehsal subyektləri yaradılmalıdır. 
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ÖZET 

1970’lerle birlikte dünya genelinde sosyal bilim paradigması yeni bir dönemece girmiştir. 

Teorik açılımlar ve metodolojik farklılıklar bu dönem ile birlikte yepyeni bir görünüm 

kazanmaya başlamıştır. Bu yeni dönem şüphesiz sosyoloji disiplinini de derinden etkilemiştir. 

Çalışılan temel konular, yapısal ve olgusal düzlemdeki değerlendirmeler ve irdelemeler makro 

alandan mikro alana geçişe sahne olmuştur. 1968 yeni toplumsal hareketlerin hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendirmesi bilim alanında da kendisini göstermiş 

akademik alanın temel çerçevesi bambaşka bir kılıfa bürünmüştür.  

Çalışma alanlarının genişlemesi tartışılmayan pek çok olgunun da gün yüzüne çıkmasını 

sağlamıştır. Bu konulardan birisi de sosyal politika düzeleninin vazgeçilmez bir alanı olan 

çocuk hakları konusudur. Çocuk haklarının tarihsel açıdan ele alınışı ve günümüze kadar 

geçirdiği evrimsel aşamalar ve toplumsal görüngüler çalışmalarda dikkat çekilen yeni ve canlı 

bir alanda değerlendirilmesine yol açmıştır. Çocuk hakları sosyal politikaların da olmazsa 

olmazı olarak tartışılmaya başlanmıştır. Ülkelerin gelişmişlik göstergeleri açısından 

çocukların eğitime erişimi ve bu noktada fırsat eşitliği ilkesinin ülkeler ve toplumlar açısından 

yansımaları toplumsal izlekler etrafında irdelemekle mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda 

çocukların toplumda ele alınışı pek çok sosyolojik olgunun da sorgulanmasıyla birlikte ele 

alınmaktadır. Bu noktada gerek sınıfsal gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse ülkeler 

açısından savunulan temel norm ve değerlerin yapısı ve kapsadığı temel nüveler çocukların ne 

şekilde değerlendirildiğini ortaya konulması açısından önem taşımaktadır.  

Türkiye de çocuk hakları konusunda pek çok farkındalık edinmiş ülkelerden biridir. Ancak 

halen çocuk hakları konusunda pek çok sıkıntılar ve sorunlar bulunmaktadır. Ülkenin coğrafi 

yapısının farklılığı, eğitim alanındaki kamu ve özel okul ayrıcalığı, özellikle sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri içerisinde yer alan 4. Madde olan nitelikli eğitim konusunun tam anlamıyla 

gerçekleşmemiş olması Çocuk Hakları konusunda da toplumsal incelemeler yapılmasını 

elzem hale getirmektedir. Sosyal devletin birer göstergesi olarak sosyal politik alan içerisinde 

çocuk haklarının ele alınışı oluşturulacak eşitlikçi politikalarla mümkün olabilmektedir. 

Bunun için öğretilenlerin ve ders müfredatlarının çocukların ekonomik, psikolojik, hukuksal 

ve toplumsal açılardan hak temelli olarak üretilecek kapsamlı projeler ve kalıcı çözümler 

mevcut sorunların ortadan kalmasını sağlayacaktır. Özellikle yoksulluğun dünya genelinde, 

kırılgan gruplar içerisinde en savunmasız olan çocukların temel haklarına erişimini engelleyen 

sebeplerinin araştırılması gerektiği fikrinden yola çıkılarak önem taşımaktadır. Yoksulluğun 

ve kırılganlığın çocuk hali bugün çok derin bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.  

Bu çalışmada özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasından bu güne fırsat eşitliği 

ilkesiyle başlayan eğitimde reform ve uygulamadaki olumlu politika süreçlerinin günümüze 

kadar geçirmiş olduğu aşamaların ve toplumsal görünümlerinin sosyolojik perspektifle 

yorumlanması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek adına sosyolojik olgular etrafında 
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kız ve erkek çocuklarının sınıfsal, toplumsal cinsiyet ve mekânsal anlamındaki durumları 

sosyal politika odaklı bakış açısıyla irdelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Çocuk Hakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çocuk Yoksulluğu, Çocuk 

Hakları Bildirgesi, Eğitim. 

 

INTERPRETING CHILDREN’S RIGHTS WITH SOCIOLOGICAL PROJECTION 

ABSTRACT 

With the 1970s, the social science paradigm around the world entered a new turn. Theoretical 

expansions and methodological differences began to gain a brand new appearance with this 

period. This new period has undoubtedly affected the discipline of sociology deeply. The 

main subjects studied, evaluations and analyzes in the structural and factual planes have 

witnessed the transition from the macro field to the micro field. The fact that the new social 

movements of 1968 were closely related to both developed and developing countries showed 

itself in the field of science, and the basic framework of the academic field took on a 

completely different cover. 

The enlargement of the fields of study has brought many undisputed facts to the surface. One 

of these issues is the issue of children's rights, which is an indispensable area of social policy. 

The historical approach of children's rights, the evolutionary stages and social phenomena that 

they have gone through until today have led to their evaluation in a new and vibrant field that 

draws attention in studies. Children’s rights have started to be discussed as an indispensable 

part of social policies. Children's access to education in terms of the development indicators 

of the countries and the reflections of the principle of equal opportunity at this point in terms 

of countries and societies are possible by examining them around social themes. In this 

context, the handling of children in society is discussed together with the questioning of many 

sociological facts. At this point, both class and gender equality and the structure of the basic 

norms and values defended in terms of countries and the basic cores they cover are important 

in terms of revealing how children are evaluated. 

Turkey is one of the countries that has gained awareness about children’s rights. However, 

there are still many problems and problems regarding children's rights. The difference in the 

geographical structure of the country, the privilege of public and private schools in the field of 

education, and the fact that the issue of quality education, which is the 4th article of the 

principles of sustainable development, has not been fully realized, makes it essential to 

conduct social studies on children's rights. As an indicator of the social state, the handling of 

children's rights in the social policy area is possible with egalitarian policies. For this, 

comprehensive projects and permanent solutions that will be produced on the basis of 

economic, psychological, legal and social rights of children in the teaching and course 

curricula will ensure that the existing problems are eliminated. It is especially important, 

starting from the idea that the causes of poverty that prevent the most vulnerable children, 

who are the most vulnerable among the vulnerable groups, from accessing their basic rights 

around the world should be investigated. The child state of poverty and vulnerability stands 

before us as a very deep problem today. 

In this study, it is aimed to interpret the stages and social aspects of the reform and positive 

policy processes in education, which started with the principle of equality of opportunity, 

especially since the establishment of the Republic of Turkey, from a sociological perspective. 

In order to achieve this aim, the situation of girls and boys in terms of class, gender and 

spatial will be examined from a social policy-oriented perspective, around sociological 

phenomena. 
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Key words: Rights of the Child, State of the Republic of Turkey, Child Poverty, Declaration 

of the Rights of the Child, Education. 

GİRİŞ 

Sosyal devletin kırılgan gruplara ilişkin hak temelli politika üretmesi çocuk hakları 

konusunun farkındalık kazanılması açısından oldukça önemlidir. Kırılganlık belki de en naif 

hali şüphesiz çocuk yoksulluğu ve işçiliği gibi pek çok hak ihlaliyle karlı karşıya olan 

azgelişmiş ülkelerin ortak sorunları haline gelmektedir. Çocukların eğitim hakkına erişmeleri 

de fırsat eşitliği kavramı ile doğrudan ilişkilendirilmelidir. Bu noktada sınıfsallık oldukça 

önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluğun alt sınıf çocuklardaki 

kırılganlık hali özellikle gelişmesini tamamlayamamış ya da yeterli ekonomik ve toplumsal, 

hukuksal boyutlarıyla insani yaşam standartlarına erişememiş, bu konularda sıkıntıları olan 

çocuklar açısından eşitlikten uzak yapıların varlığının olduğunun kanıtlarıdır.  

Yoksulluğun özellikle çocuklar açısından eğitim hayatlarına dâhil olamama ve oyun 

hakkından yaranamama a gibi yapısal sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar neticesinde 

yoksulluğun çocuk görünümleri çocuk işçiliğine kapı aralamaktadır. Çocuk işçiliği haliyle 

ucuz emeğin kapitalist emek piyasasındaki damgalayıcı özelliklerinin olduğu anlamına 

gelmektedir. Kapitalizm vahşetini çocukların merdiven altı çalışmalarındaki sömürülerle 

canlılığını sürdürmektedir. Bugün tekstil gibi pek çok sektör kolunda çocuklar hak temelli 

olmaktan uzak eğitim çağında iken çalışmak zorunda bırakılan, sömürülen, istismara uğrayan 

ve yoksullukla çocuk yaşlarında iken mücadele etmek zorunda bırakılan bir toplum yapısı 

içerisinde nefes almaya çalışmaktadırlar.  

Çocuk Haklarına Sosyolojik Bakış 

Çocuk haklarının tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için sosyal politika zemininde kapsayıcı 

uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Eğitime fırsat eşitliği kavramı uyarınca 

yaklaşmak oldukça önem taşımaktadır. Çocukların okul öncesinden itibaren eğitimin her 

alanına olan erişimi ücretsiz ve nitelikli olarak ulaşması sınıfsal anlamda çok önemlidir. 

Farklılıkların sosyal devletin politikaları ile eşitlik ilkesiyle nitelikli eğitime doğru evrilmesi 

çok önemlidir. Bu noktada çocuk yoksulluğu kavramı karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle 

yoksulluk kavramı günümüzde ekonomik refahın yeterli düzeyde yaşanmadığı azgelişmiş 

ülkelerin ortak sorunu olarak belirgindir.  

Bireylerin temel ihtiyaçlarına erişememesi halinde; beslenme, barınma, sağlık, hijyen, eğitim 

gibi haklarından ya da büyük bir kısmından mahrum kalması yoksullukla açıklanmaktadır. 

Yoksulluk, insanların bir arada yaşamaya başlamasıyla birlikte süre gelmiş ve hep var 

olmuştur. Yoksulluk ve beraberindeki getirileri tüm dünyada -fark etmeksizin- insanlık için en 

büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. “1990’lı yıllardan bu yana uluslararası yardım ve 

finans kuruluşlarının, yoksul ülkeler ve yoksullukla mücadele konusundaki özel ilgileri ve 

yeni yöntemleri, yoksulluğun uluslararası bir sorun ve sosyal politika konusu haline geldiğini 

açıkça göstermektedir” (Kurnaz, 2009:13). 

Azgelişmiş toplumlar ekonomik gelişmiş ülkelerin gerisinden geldikleri için yoksulluk 

kavramını daha çok yaşamaktadırlar. Yoksulluk ise en çok da kırılgan grupları kapsamaktadır. 

Bu kırılgan gruplar içerisinde ise çocukların imkânlardan yararlanma düzeyleri açısından 

bakıldığında en çok etkilenen kesim olarak etkilendiklerini söylemek mümkündür.  

etkilenmektedir. Birleşmiş Milletler’e göre erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz 

yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır (ÇHDS 1. Kısım, 1. Madde). Çocuk yoksulluğu, 

yoksulluk kavramından bağımsız değil, aksine ailenin yoksulluğu ve sosyal refah düzeyi ile 

oldukça bağlantılıdır. Çocuk yoksulluğu kavramı, genel yoksulluk kavramının içinde yüzeysel 

olarak değerlendirilmektedir. Ancak çocuk yoksulluğu kavramı tamamen ayrı bir alanda ve 
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ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Çocukların kendilerini korumakta güçlük çekmesinden, 

kişisel bakım ve gereksinimlerini sağlayabilecek kapasitede olmadığından dolayı haklarının 

düzenlenmesi fikrinden hareketle yetişkinlerden farklı olarak ayrı bir alanda yer almaktadır. 

“Çocuklar, yoksulluğu, kendi zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal gelişimlerine zarar veren 

koşullar olarak yaşadıkları için, çocuk yoksulluğunun tanımını düşük hane halkı geliri ya da 

düşük tüketim düzeyi gibi geleneksel kavramsallaştırmaların ötesinde genişletmek özellikle 

önem kazanmaktadır” (UNICEF, 2015). 

Hakların Uzağındaki Kırılganlığın Çocuklara Yansıması  

“Çocukların refahı alanında Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşatılması, korunması ve 

geliştirilmesi açısında toplumun, devletin ve ailenin sorumluluklarını açıklamakla beraber 

nitelikli insan yetiştirilmesini hedeflemektedir” (İslamoğlu, 2017:16). Çocuk Hakları 

olmasına rağmen dünyada çocuk yoksulluğu giderek artan bir olgu haline gelmektedir. Aynı 

zamanda çocuk yoksulluğu; ailenin geçimine katkı sağlamak için çalışan çocuk işçileri, 

korunmaya ihtiyacının ihmali ile çocukların istismar edilmesi ve kendisini, ailesini savunmak 

için ya da çevresel faktörlerden dolayı çocukların suça sürüklenmesini de beraberinde 

getirmiştir. “İnsan yavrusu” olarak genel bir tanıma (İnan,1980:245) sahip olan çocuk 

kavramının diğer alanlarda farklı anlam atfedilmesinden dolayı birden çok tanımı 

bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler’e göre “erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz 

yaşına kadar her insan çocuk” sayılmaktadır (ÇHDS 1. Kısım, 1. Madde). Buna göre 18 yaşın 

altındaki her insanın çocuk olarak kabul edildiği görülmektedir. Marshall, Sosyoloji 

Sözlüğü’nde çocuk terimini “ya bir evlât ya da bir toplumda yetişkinlerle aynı ölçüde tam bir 

ekonomik ve hukuksal statü kazanamamış birisi” (1999: 120) olarak tanımlamaktadır. Bunun 

yanında çocuk, bedensel gelişimini tamamlama aşamasından geçen bebeklikle ergenlik 

dönemleri (0-18 yaş) arasındaki yaş grubuna sahip küçük bireylerdir. Dünyadaki tüm insanlar 

çocukluk döneminden geçmektedir. Çocukluk basit bir gelişim dönemi değil aksine kendine 

özgü değerleri, özellikleri ve davranış kalıplarının olduğu, bir başka deyişle çocukluğun 

toplumsal olduğu gerçekliğinin kabul edilmesiyle doğru orantılıdır (Eraslan, 2019: 81). 

Kentsel alanlarda aileler çocuklarının daha iyi koşullarda yaşamaları ve sorumluluk 

alabilmeleri açısından çocuk sayısı önem taşımaktadır. Ailenin çocuğa yaklaşımı onu bir 

sosyal güvenlik aracı olarak görmenin dışında çocuğun ilerleyen yaşlarında kendini 

geliştirmesi ve rahat bir yaşam sürmesi adına yatırımlar yapmasıyla doğru orantılıdır. Ancak 

kırsal alanlarda çocukların tarım işlerinde çalıştırılmasına karşılık kentsel alanlarda sanayi 

toplumunun gelişmesiyle çocuğun çalışacağı işlerde değişimler olmuştur. 

Çocuk hakları, kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip 

olduğu, eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi 

haklarının tanımlanmasında kullanılan evrensel bir kavramdır (Güçlü, 2016:9). Bu doğrultuda 

çocukların yetişkinlerden ayrı bir psikolojik ve fizyolojik özelliklere sahip olması, büyüyerek 

geliştiğinin farkına varması, toplumun üzerinde eğileceği bir sorun olan çocuk bakımının 

yetişkinlerin sorumluluk alması Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi çerçevesinde şekillenmiştir. 

Tüm insanlığın çocukların yaşam standartları yükseltmek adına özgürlüğünü, sağlığını ve 

haklarını en uygun şartlar etrafında koruma altına aldığı yasal tedbirleri gerçekleştirmesi 

oldukça önemlidir.  

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin maddelerinde çocuğun yaşamını olumlu yönde etkileyen 

hakların bulunmasına özen gösterilmekle birlikte hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm dünya 

çocuklarına yönelik olmaktadır. Ayrıca bu sözleşmeyi kabul eden tüm ülkelerde -kendi 

ülkesinin vatandaşı olmasa bile- çocuk haklarının geçerli kılınmasına ve bu hakların ihlaline 

engel olacak nitelikte olması büyük önem taşımaktadır. Dünya üzerindeki tüm çocuklara 

tanınan en temel beş hak; yaşama hakkı, beslenme ve sağlık hakkı, eğitim hakkı, katılma 

3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 

www.discoveranatolia.org 691



hakkı ve korunma hakkıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28. maddesinde 

tüm çocukların eğitim hakkına sahip olması için eğitimi zorunlu hale getirerek ülkenin 

çağdaşlaşmasına ve refah seviyesinin yükseltilmesini amaçlamıştır. Ayrıca Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’nin 32. madde de “çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da 

eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ya da toplumsal 

gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkına sahip 

olmasına” (UNICEF, 2004: 18) vurgu yapılmaktadır. Bunun sebebi ise, çocukların kendilerini 

koruyacak güçte olmamasından kaynaklı olarak çocuğun sömürülmesine, istismar edilmesine 

ve ihmal edilmesine karşılık çocukların hayatını güvence altına almasıdır.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bireyler doğarken yasalar önünde eşit olarak doğarlar. Fakat birçok yönden eşitsizlik içinde 

yaşarlar. Bu eşitsizlikler ailenin sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyi ve bölgeler arası 

farklılıklardan kaynaklanabilmektedir. “Fırsat (ya da şans) eşitliği” kavramı, “herhangi bir 

alandaki bir girişime, bir seçmeye vb. katılanlar arasında eşit koşulların ve olanakların 

bulunması durumu” olarak tanımlanır. Eğitimde fırsat eşitliği ise; İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesinde “Her bireyin eğitim görme hakkı vardır” olarak belirtilmiştir. Uluslararası 

Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ve 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de eğitim hakkını güvence altına alır. Türkiye, bu 

anlaşmaların hepsine taraftır. Aynı zamanda 1982 Anayasasının 24. ve 42. maddelerinde 

eğitimle ilgili hükümler yer almaktadır. 42. Madde de eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili 

“Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı 

kanunla tespit edilir ve düzenlenir. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur 

ve devlet okullarında parasızdır.” ifadeleri yer almaktadır (TBMM, 1982 Anayasası). 

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da bakıldığında kız ve erkek çocuklar arasında erkek 

egemen yapının norm, değer ve davranış örüntülerinin yeniden üretilmediği gelenekçi ve 

cinsiyetçi olmayan sosyal politikaların varlığı önem taşımaktadır. Öyle ki erkek egemen yapı 

tarafından cinsiyetlere ilişkin yüklenen roller, çocukluk döneminden itibaren bireylere çeşitli 

kanallar aracılığıyla aktarılmaya devam etmektedir. Ataerkil aile yapısının hâkim olduğu 

ülkemizde de kadının görevi ev işleri ve özel alan ile sınırlandırılmıştır. Erkeğin ev 

içerisindeki görevi ise para kazanmak, ailenin ihtiyaçlarını gidermek olup erkek kamusal 

alanda egemen konumda yer almıştır. Aile bireylerini kendisine rol model alan çocuk ise 

ataerkil cinsiyet rollerini benimsemekte ve sorgulayıcı farkındalık eğitiminden geçmemesi 

sebebiyle de cinsiyetçi yapıyı yeniden üretip sürdürmeye devam etmektedir. 

Toplumsal cinsiyet olgusunun içerimlerinin çok keskin bir şekilde var olduğu ülkelerin 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri gereğine de çocuklar açısından sınıfsal, mekânsal düzlemlerde 

ayrımlaşmalardan uzaklaşılması gerekmektedir. Aynı zamanda ayrımcı ve damgalayıcı 

yöndeki eğitim yapılarının yerine eşitlikçi uygulamalara gereksinim duyulmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına göre erkeğin en önemli rolü evin geçimini sağlamakken 

kadının en önemli görevi çocuklarını büyütmek ve aile yaşamının devamlılığını sağlamak 

(Maya, ExpòsitoveRuiz, 2000:825) olduğu için kız ve erkek öğrencilere eşit fırsatlar tanınmalı 

eşit yurttaş eşit vatandaş olma özelliklerinin 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin kurulmasından itibaren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de özellikle 

çağdaşlaşma ve halkçılık ilkelerinin kadın-erkek eşitliğine de yansıyan görünümlerinin eğitim 

alanındaki politikaların günümüzde de görünürlük kazanması elzemdir. Devlet ve özel okul 

karşılaştırılmalarında yoksul çocukların aleyhine olacak eğitimin özelleştirilmesi ilkelerini 

yerine sosyal devletin temel savunularından olan eğitim haklarına erişimde eşitliğin 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Çocukların korunması, oyun haklarının sağlanması ve yaşam 

haklarının devlet güvencesinde olması gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde yaşam sürmeleri 

için de değerlidir. Işıkçı ve Karatepe’nin de savunduğu üzere “Türkiye’de özellikle 2000’li 
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yılların başından itibaren yerel yönetim düzeydeki kararlara katılımlarının sağlanması 

açısından gelişmeci olduğu yönünde politika oluşturmaya doğru yönelim söz konusudur. 

Ancak bu oluşumların ortaya çıkması önemli gelişmelerdir. Ancak bu oluşumlar yeterli 

olmamaktadır” (2016:93). 
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Abstract  

This paper examined the pertinent issue of insecurity and its implication for socio-economic 

development in Pandogari, Rafi L.G A of Niger state.  Available oral information on the level 

and dimensions of kidnapping and insecurity around this area reveals an increase over time, 

which constitutes serious threat to lives and properties. To a large extent, farmers were 

discouraged from going out of their houses. It stifled and retarded the socio-economic 

development of this area to some extent. In the light of the above, the paper recommends that 

government must be proactive in dealing with issues and threats, through modern methods of 

intelligence gathering, and sharing among security personnel, training, logistics, motivation 

and deploying advanced technology in managing security challenges.  

Keywords: Impact, Kidnapping, insecurity, Economic, Development        

 

INTRODUCTION  

Civil unrest, terror threats, endemic corruption and ongoing abductions of Nigerians, 

including the well-publicized kidnapping of school-girls by terrorist group Boko Haram, 

underscore the continuing challenges of combating modern slavery in Nigeria (The Global 

Slavery Index, 2014). Modern slavery takes place within the context of human trafficking 

and, sometimes begins with kidnapping. Yet, kidnapping is not a new phenomenon. Religious 

parables found in the Holy Bible and the Holy Qur‟an about the sly abduction of Prophet 

Joseph (may peace be unto him) are indications that kidnapping is as old as human history. 

However, Tzanelli (2006) mentioned that the modern usage of the term „kidnapping‟ dates 
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back to 17th-century Britain where infants („kid‟) of rich families have been „napped‟ (caught 

in the sleep) for ransom.  

The trend is on the increase all over the world, because the Global Slavery Index (2014) 

reported that throughout 2014, men, women and children continue to be kidnapped in village 

raids and held as slaves by militias in eastern DRC (Democratic Republic of Congo). In April 

and May 2014, 267 women and girls suffered sexual violence by armed groups. In Nigeria, 

also, kidnapping is ongoing since the early 1990s (Hazen & Horner 2007). Kidnappings 

continue to contribute to a climate of insecurity in the South East, the Niger Delta and the 

South-western region. Hostages have most recently also been taken in the states of Northern 

Nigeria. Between 2008 and 2010, the Nigeria Police Force recorded 887 cases across the 

country (Action on Armed Violence, 2013). Kidnapping is taking place everywhere in 

Nigeria; it is a national problem that has eaten so deep into the fabric of the country (Dodo, 

2010) but it takes place more in the moment of terrorism, insurgency and other forms of 

political violence. The kidnapping of 250 girls in a girls‟ secondary school in Chibok, Borno 

State in 2014 and many more by Boko Haram represent the growing incidence of kidnapping 

in Nigeria.  

Hazen and Horner (2007) reported that some groups in the Niger Delta have used the 

kidnapping of international oil workers to raise international attention regarding the plight of 

those living in the Delta, the environmental damage caused by oil spills and the oil industry, 

and the demand for more local ownership of the extraction of natural resources. The use of 

this tactic has not been entirely political in nature, as there are reports of significant ransom 

payments, which have then been used to fund the activities of these groups further. In fact, the 

tactic has proven so lucrative that a number of criminal groups appear to have taken on the 

task in order to make money. Apart from generating money, kidnapping has other serious 

consequences on the victims and their relatives, as well as the State at large. 

HISTORY OF KIDNAPPING IN NIGERIA  

The history of the word kidnap can be traced back to its earliest root, which evolved from two 

English words, principally „kid‟ (meaning infant) and „nap‟ (meaning sleep). The etymology 

of kidnap is dated back to the 17th century child abduction in Britain when the kids of the rich 

families were been abducted for “ransom while asleep (nap)” (Tzanelli, 2009, p. 931). Ezeibe 

and Eze (2012) claim that kidnapping started as far back as 1874 in the form of child 
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abduction. The four year old boy in Pennsylvania in United States was abducted for ransom 

during the 18
th

 century (Tzanelli, 2006). 

The word Kidnap is not an emerging crime as some observers may claim; the problem has 

been in existence as an essential part of criminal pathology in both old and recent times in 

human society (Caplan, 2011; Tzanelli, 2006). During the 15th and 16th centuries in Nigeria, 

the indigenes kidnapped their brothers, sisters, relatives, notorious criminals and sold them 

out to slave traders (Dodo, 2007). Hostage taking is a crisis in Nigeria, and poses national 

security challenges (David, 2009). The crime of kidnapping has transcended from the infant 

kidnapping into sophisticated organized pattern of crime with great deal of political and 

economic strategies. It has become a significant enterprise with human as a commodity. 

Ritualism poses another threat in human society. People were kidnapped for ritual sacrifices; 

especially, the children and virgins were abducted and murdered for money making rituals, 

appeasement to some gods, and invocations. Kidnapping is on the increase in Nigeria. 

Statistically, Nigeria records more than 1,000 kidnapping incidents a year, and there are 

undoubtedly many that are unreported. The British government has decried the fact that at 

least 25 British and dual British citizens and more than 200 other foreign nationals who have 

been kidnapped in the Niger Delta area since January 2007 alone. That is why Fage and Alabi 

(2017) recognized that one of the elements of militancy and/or insurgency in the Niger Delta 

is kidnapping.  

From the unstable situation in the Niger Delta, kidnapping has spread across the country. 

These kidnappings can either be for financial or political gain. Victims were originally foreign 

oil workers, but today many are locals, often employees of international oil and oil service 

companies, and not necessarily wealthy; anyone whose family might pay a ransom can be 

targeted. In June 2012, police rescued international footballer Christian Obodo who had been 

kidnapped in front of a church (Abati, 2009).  

There remains a high threat of kidnapping and other armed attacks targeting oil and gas 

facilities and workers. This also applies to ships and oil rigs at sea off the coast of the Niger 

Delta. In January 2012, kidnappers abducted a US citizen from his vehicle in the Delta and 

killed his security guard. In April 2012, criminals kidnapped a US national in Imo State and a 

Spanish citizen in Enugu State in separate incidents. In May 2012, criminals kidnapped an 

Italian national in Kwara State. On the 7 May a Lebanese national was kidnapped in Kaduna 

State and his Lebanese colleague was mercilessly killed during the abduction. More on the 
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kidnapping incidences in Nigeria, it was also reported that two engineers – one British and 

one Italian – were killed by their captors in March 2012 when Nigerian security forces, with 

support from Britain, attempted to rescue them. They had been held by elements of the 

Islamic fundamentalist group Boko Haram for ten months. Kidnappings of western nationals 

for ransom have also been attributed to Boko Haram. Some cases include the kidnapping of a 

French priest, Georges Vandebeusch, in November 2013 as well as that of a seven-member 

French family, which is believed to have produced a ransom of USD 3 million. Both of these 

kidnappings took place in Cameroon (Barna, 2014). It has also attacked schools and 

universities: the massacre of sleeping students in dormitories in February 2014 (Barna, 2014). 

On 14th April, 2014 the sect kidnapped 250 female students from Government Girl‟s 

Secondary School Chibok Borno State (Shuaibu, Salleh, & Shehu, 2015).  

CONCEPTUALIZING KIDNAPPING  

Kidnapping is defined by various scholars with varying degree of successes. Firstly, Inyang 

and Abraham (2013, p. 532) defined it as “the forcible seizure, taking away and unlawful 

detention of a person against his/her will. It is a common law offence and the key part is that 

it is unwanted act on the part of the victim”. Another definition is offered by Fage and Alabi 

(2017, p. 289) who conceived kidnapping as “forceful or fraudulent abduction of an 

individual or a group of individuals for reasons ranging from economic, political, and 

religious to [struggle for] self-determination”. However, the authors later admitted that the 

forcefully or fraudulently abducted individuals are carried off as hostages for ransom 

purposes. This implies that while political and economic factors can instigate kidnapping, the 

economic reason is the most common predisposing factor of the phenomenon.  

Kidnapping is a false imprisonment of an individual against his or her will by another 

individual in violation of the individual‟s fundamental human rights. Goldberg (2000) argues 

that kidnapping is a criminal act involving seizure, confinement, abduction, subjection, 

forcefulness, acts of threats, acts of terror and servitude. The characteristic behavioral actions 

of kidnappers are erratic (eccentric), egocentric, and dogmatic. These are situations that 

criminologists classify as freewill actions that are characteristically planned and executed by 

the Criminal. A classical criminologist would see a kidnapper as a criminal, and it is an action 

of freewill. Vold (1979) argues that, in classical criminology, the behavior of the kidnapper is 

“a product of freewill or the choice of the individual, who assesses the potential benefits of 

committing the crime against its potential costs”. 
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 Kidnapping is a violent crime committed by individuals voluntarily after weighing the 

benefits of committing the crime against the various costs when apprehended. Garner (2009) 

sees kidnapping as a crime of unlawful seizing and taking a person away by force or detaining 

a person against his or her will with the intent of carrying that person away at a later period. 

In this regard, Nigeria has punitive sanctions against kidnappers. The Nigeria Criminal 

Code‟s punitive prescription for kidnappers on kidnapping business is that, any person who 

unlawfully imprisons another person against his or her will and without his or her consent or 

unlawfully imprisons any person within Nigeria in such a manner as to prevent him or her 

from applying to court for his or her release or from disclosing to any other person where he 

is imprisoned, or prevent any person‟s entitlement to have access to him or her place of 

imprisonment, is guilty of a felony, and is liable to imprisonment for ten years (Tar Hon, 

2004; Okonkwo, 1990). 

Does this law create effective behavioral change among the kidnappers? Instead, the nation is 

deepened in the crisis of kidnapping problem. Hostage-taking and kidnapping are cognate 

crimes that have cultural elements, metamorphoses and commercial ingredients that can be 

tackled by curing their social maladies. The social maladies are embedded in joblessness and 

other economic factors producing various security challenges. Security challenges in the 

nation have hampered economic growth as the youth Unemployment escalates. The horror of 

kidnapping has impacted the economy in the sense that it created a state of insecurity in all 

four walls of the nation (Ejimabo, 2013). This is evidence as we witness the torture of Boko 

Haram in the north, the insurgences of the militants in the south, the kidnapping waves in the 

southeast, and ritualism in the Midwest. The obvious challenge facing the nation is to 

streamline measures to tackle the impediments or obstructions to the solution of kidnapping 

behaviors. From the foregoing, the definition of kidnapping has no one best way to describe 

it, but it is clear that for an act to be deemed kidnapping, it shall involve coercive movement 

of a victim from one place to another, detention or seizure of that person be it a child or an 

adult. That is why Inyang and Abraham (2013) added that it is legally regarded as a restriction 

of someone else‟s liberty which violates the provision of freedom of movement as enshrined 

in the constitution of Federal Republic of Nigeria, where every other law takes its cue from. 

In addition, kidnapping is usually motivated by financial gain or political demand. Thus, 

opportunist or traditional criminals as well as political dissidents can resort to kidnapping in 

order to illegally obtain economic gains or have their demands granted.  

INCIDENCE OF KIDNAPPING AND INSECURITY IN PANDOGARI 
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The trend of kidnapping in Nigeria has assumed an alarming dimension just the way the same 

attracts theoretical significance. Many factors that have contributed to the ills of kidnapping 

ranges from liberation struggles to economic as well as those of political reasons, 

respectively. The last point of view however appears to have several other strands in the light 

of the prevailing circumstances in the Jonathan administration to date. The table below shows 

the various degree of kidnaping that had occurred at Pandogari and its environs. 

Date 
Drivers of 

Conflict 

Where it 

occurred 

Casualties Abductees Ransom 

Dec 17, 

2017 

Armed 

bandits 

Maganda-

Alawa road 

3 persons 

kidnapped 

1. Dahiru 

Abdullahi, 

Alhaji 

Mai Doya, 

Direnban 

Kanta 

#500,000, 

200,000, and 

#300, 000 

respectively 

Dec  20, 

2017 

Armed 

bandits 

Tashan- Kare 

road 

3 people 

kidnapped 

Family members 

of Gidawa Bako 

Makkah 

Unknown 

ransom paid 

Dec 22, 

2017 

Armed 

bandits 

Maganda 

Alawa road 

23 people 

were 

kidnapped  

Muhammad 

Inuwa and others 

Unknown 

ransom paid 

 

Date Drivers of 

Conflict 

Where it 

occurred 

Casualties Abductees Ransom 

Dec 23, 2017 
Armed 

bandits 

Late evening 

raid and 

shootings in 

El-Amin 

filling ststion 

Pandogari 

town 

3 persons 

killed and two 

other people 

were 

kidnapped( 

Abubakar 

Mallam, 

Lawal Awal, 

and Musa 

Ibrahim Ustaz 

Dan 

Shagarawa 

and Ibrahim 

Bakira 

#1000,000 
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Aliyu were 

killed) 

Dec  31, 2017 
Armed 

bandits 

Kambari - 

Kalaibu road 

2 people 

kidnapped 

Mall Yahaya 

and Awoma 

Unknown 

ransom paid 

Jan 1, 2018 
Armed 

bandits 

Maganda 

Alawa road 

2 people were 

kidnapped  

Yusuf 

Maikagi and 

Samaila 

Agwalada 

Unknown 

ransom paid 

SOURCE: Oral interview granted by the victims 

SOCIO - ECONOMIC IMPLICATION ON THE COMMUNITY 

The Federal Government budget for police formation and command in 2009 was 195 billion 

naira, and the Lagos State Government was reported to have spent three billion naira in two 

years on security alone (Soyombo, 2009). The expenditures on security matters and law 

enforcement challenges have increased tremendously (Ezeibe & Eze, 2012). The politicians 

increased their physical expenditures on the use of private security personnel, off-duty police 

officers, strong metallic bullet proof doors, bullet proof vehicles, and sophisticated security 

gadgets in efforts to evade abduction. The security cost for protection of government and 

private facilities in the country has escalated. The social life of many people have changed 

due to human insecurity (Tzanelli, 2006), and some people are subjected to self-imprisonment 

in their homes and (locked) offices (David, 2009). Some people build nice houses and fail to 

finish the exterior walls, presenting themselves with the look of poverty in an effort to prevent 

popularity. Some people are afraid of buying new vehicles, and even some rich people resort 

to using commercial motorcycles called „Okada‟ to market, school and social outings, as a 

means to elude hostage takers (Soyombo, 2009). Kidnapping has contributed tremendously to 

high level of mistrust among people; the traditional African hospitality to strangers is 

tarnished due to fear, and some people hardly return normal courteous greetings from 

strangers. 

Generally, the activities of the militants in Pandogari and environs, the kidnapping of the 

farmers and other travellers along this route have serious economic effects, especially on the 

revenue of the Local Government. The place lost a lot of revenue when traders transacting 
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along this route were been kidnapped. However, cost benefit analysis, this paper identifies the 

categories of forces behind this crisis:   

- The beneficiaries of the kidnappings i. e the arms dealers who supply the criminals with 

sophisticated weapons that are by far more superior to that of the security agents.  

- It is also good to acknowledge the fact that the prolongation of the crisis has become a 

private business of the perpetrators who are making enterprise with peoples‟ live and 

properties for their maximum profit.  

- Also, several flash points indicate that the leaders and perpetrators of these kidnappings 

are Fulani‟s and some rebels. 

There are some hidden perpetrators undercover that were said to be politically motivated to 

tarnish the image of the present administration. Their motives are to undermine and tarnish 

the image of the present administration which is fighting their corrupt tendencies.  

Other implications are: 

- It breeds a society of absolute poverty and unemployment 

- Depopulation as a result of killings and emigration 

- Retarded sustainable economic development  

- Wanton destruction of lives and properties 

- Hatred and mistrust among the people of the area 

- Prevalence in the use of arms under the guise of self-defense by the youths  

- Scaring and discouraging investors from coming to the area 

However, agriculture, being the foundation of all the economic activities of the area, operated 

far beyond the subsistence level before the crisis reached sophisticated stage. Apart from 

providing employment to the teaming population of the area, especially the youths and 

women, other sector of the economy also revolved round agriculture. It made it possible for 

these people to engage in and finance non- agricultural sector of the economy, e.g. 

Transportation, trade and commerce. Other sector of the agricultural activities such as 

fisheries, forestry, animal husbandry, poultry and even hunting of games provided opportunity 

for the people of the area to create, accumulate and appropriate wealth as well as encourage a 

degree of urbanization, migration and easy mobility. 
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But with the advent of this notorious act of kidnapping of people for ransom payment, the 

economy of the area crawled to halt.  

- Farming which constituted the greater part of the agricultural activities was reduced 

drastically. People are refusing to go to their farms because of fear of been kidnapped 

either in their farm or on their way to the farm. This has reduced the total annual 

productions of both cash crops and food crops in the area to about 40%. 

- Even from the little productions, ransoms are paid for relations or friends that were 

kidnapped. oral source pointed to the fact that majority of people abandoned their farms 

for the fear of being kidnapped 

- Oral source further strengthened that large numbers of fishermen had relocated to a more 

safer areas, hunters can no longer enter the bush for hunting, rearing of cattle and other 

domestic animals is becoming difficult in the area as kidnappers visit peoples‟ homes, 

farms and steal their properties. It is important to acknowledge the fact that kidnapping 

goes hand in hand with cattle rustling therefore, the Fulani herdsmen had to vacate the 

area in search of safety of their lives and their properties. The implication of this lies on 

the scarcity of certain consumable commodities in the community, items like meat, milk, 

and other vital organs of these animals are completely absent in the area. 

- Patronage of the local market dropped significantly in the area as a result of this menace, 

market women, passersby, traders and local farmers are being waylaid, kidnapped, robbed 

and sometimes killed. The terrorist activities have jeopardized the total investment of the 

people in economic activities 

- Transport system is another aspect of the economy which this menace has affected 

greatly. Highway robbery and kidnapping of people on transit has reduced the business 

and restricted the movement of traders within the area.   

RECOMMENDATIONS 

- Job Creation and Employment - A nation with a great number of unemployed youths is 

home full of hungry-mad leopards. Sometimes, it is easy to create policies without focusing 

on implementations. Implementing policies help solve knotty problems such as criminal 

activities. Crime prevention cuts across the framework of ideology and rudiments of social-

economy that is capable of advancing life in the society. 
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- There is also the need for the re-organization of the security agencies to take them through a 

new re-orientation via high-tech training and retraining. This also suggests that every Nigerian 

should become committed security personnel within and around his domain, detect strange 

persons in society and report suspicious persons to the police for professional expert actions. 

- . Government at all levels should imbibe the fear of God and be sincere in their dealings 

with Nigerian youths in relations to empowerment. 

- A careful investigation should be carried out by government to determine the authenticity or 

otherwise of public outcry to the effect that weapons used by kidnappers and other terrorist 

groups in Nigeria far outweighs those manned by the military and other Para-military 

agencies. If the outcome of the investigations to this effect is true, then, government would 

have to do a re-think of the possibilities of making adequate budgetary allocations and 

monitoring of the same to the security/defense sector. 

- Anti-terrorism Programmes should be made side-by-side with anti-kidnapping Programmes 

in Nigeria.  

- Constitutionally, there should be sections pronouncing the specific severe penalties against 

kidnappers. This might serve as deterrence for those already involved and those willing to be 

involved.  

CONCLUSION  

The study examines the dangers kidnapping as a social vice has orchestrated in not only the 

Nigerian state, but as a global crime. As an international problem, kidnapping and the 

attendant insecurity it portends cuts across nations, both developed, emerging and developing 

ones alike, with very harmful socio-political and economic implications for the overall 

growth, development and sustenance of the entities affected. Therefore, effective measures by 

Nigerian government should be taken to curb the menace of kidnapping in our society 
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Oral interview  

1. Abdullahi A.P. Retired Fishery Officer, Chairman Hunters Association, age 84, 

interviewed on 28
th

 September 2018, at Pandogari, Rafi LGA, Niger State 

2. Abdullahi Salisu, Farmer, age 58 Years, interviewed on 30
th

 September 2018, at 

Pandogari, Rafi LGA, Niger State 

3. Alhaji Mai Doya, Trader, Age 47 Years, interviewed on 29
th

 September 2018, at 

Pandogari, Rafi LGA, Niger State 

4. Alhaji Muhammed Inuwa, Driver, age 45 Years, interviewed on 29
th

 September 2018, 

at Pandogari Rafi LGA, Niger State 

5. Dahiru Abdullahi, trader, age 55 years, interviewed on 28
th

 September 2018, at 

Pandogari, Rafi LGA, Niger State 

6. Hassan Sarki, ( Sarkin Ruwa) Fisherman, 56 years, interviewed on 29
th

 September 

2018, at Pandogari, Rafi LGA, Niger State     
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ABSTRACT 

The information of the patients to be examined, the resting reports and the doctor's opinions 

are included in the books used for the registration of the identity information of the patients 

who apply to the health institutions and the necessary medical procedures according to the 

medical legislation. These registry entries are usually provided manually. One of the most 

important issues in archiving patient records is how to store a large number of documents 

safely and in long archive periods. This situation brought up the importance of protocols for 

the protection of electronic data. Situations such as providing the registry entries manually 

and protecting the data in the electronic environment have revealed that some changes 

should be made in the health sector. Today, solving many jobs in different sectors with 

designed models has necessitated the automatic realization of the problems that are offered 

manually. In this study, an Electronic Health Registration (EHR) system is proposed by 

utilizing Blockchain technology. In the proposed system, concepts such as data security, 

reducing data loss, keeping the confidentiality of health data in the foreground are kept in 

the foreground.  

 

Keywords: Blockchain Technology, Distributed Network/System, Medical Applications, 

Solidity 

 

 

1. INTRODUCTION 

The approved books used in the registration of the identity information of the patients who 

apply to health institutions and the records of the medically carried out procedures are called 

the Protocol Book. In these books, which are obligatory to be kept in practice in accordance 

with medical legislation; Information about the patients who will be examined, rest reports 

and doctor's opinions are included. 
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One of the most important issues in the archiving of patient records is the long archive period 

and safe preservation of documents with storage space and large numbers. With the change in 

the Annex - 1st Article of the Inpatient Treatment Institutions Medical Records and Archive 

Directive and “Health records such as polyclinic books, laboratory books, inpatient follow-up 

cards and treatment follow-up cards, which are kept on paper in the institutions, do not go out 

of the institution and do not require a wet signature legally. Until electronic signature 

applications become widespread, institutions that are structured by taking the necessary 

backup and security measures within the framework of the determined standards and rules can 

only be kept in the electronic environment, and business and transactions can be carried out in 

this environment, provided that the documents and documents are printed out in the desired 

content and format, if necessary. With the arrangement in the form of a solution, a small 

solution was provided. However, this situation has brought the importance of the minutes 

prepared in line with the protection of data in the electronic environment to the agenda. 

Situations such as providing the registration procedures manually and protecting the data in 

the electronic environment have revealed that some changes should be made in the health 

sector. Today, solving many jobs in different sectors with designed models has necessitated 

the automatic realization of the problems that are offered manually. 

One of the areas where blockchain technology has enormous potential is healthcare, due to the 

need for a more patient-centered approach to healthcare systems and the need to connect 

disparate systems and improve the accuracy of electronic health records (EHRs). In this study, 

it is aimed to use Blockchain technology, which has become an important research topic in 

recent years, in the health sector. Even if the patient entries are made manually in the health 

sector and the data is transferred to the electronic environment afterwards, it is a big problem 

that the follow-up becomes difficult in the past process and there is a possibility of data loss. 

It is planned to solve the problem related to this model to be designed and to ensure data 

confidentiality and protection. 

The main contributions of this study are as follows. An EHR system has been proposed using 

Blockchain Technology. Thanks to the program to be designed, it is aimed to ensure data 

confidentiality and to ensure meticulousness in preventing data loss. 

 

FINDINGS AND DISCUSSION  

With the emergence of blockchain technology, a new field of study has been presented to 

researchers. Some excerpts from the studies carried out are as follows. 

Blockchain technology; It is considered a decentralized ledger system over a computing 

network that manages data and transactions using timestamped blocks via cryptography. The 

immutability of the blockchain is a vital option for data protection in the healthcare industry. 

Same time; It has been observed that giving patients access to manage their own identity and 

ensuring the confidentiality of their individual health data is crucial [1]. 

As with many applications of blockchain technology in the field of health; It has been stated 

that he has competencies such as mobile health applications, monitoring devices, sharing and 

storing electronic medical records, storing clinical trial data and insurance information [2]. 

In the article, which explains how blockchain technology can be used to transform Electronic 

Health Record systems and how to find solutions to these problems, it is emphasized that 

electronic resources should be stored securely [3]. 

Long-term security features of blockchain technology; This technology holds a promising 

place in the healthcare field as it can solve some of the problems inherent in healthcare 
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management. This technology; It can be small scale for healthcare use as it requires a system 

with fault tolerant, traceable and proprietary blockchain. [4] 

As a result of the literature review in the bibliographic database, it has been observed that 

Electronic Health Records and Personal Health Records are areas that use Blockchain 

technology. It has been explained that access control, interoperability, resource and data 

integrity are among the subjects aimed to be improved with the related technology. In 

addition, the platforms commonly used in this field are Ethereum and Hyperledger [5]. 

In this study; With the use of blockchain technology, patient entries will be tracked through a 

system to be designed; It is aimed to implement an application in which the possibility of loss 

of records will be eliminated and information security will be ensured thanks to the use of 

cryptographic principles. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Blockchain Technology 

Blockchain; It is a distributed database system that provides encrypted transaction tracking in 

a chain structure consisting of blocks. Another definition is; It is a shared and non-modifiable 

ledger where transactions in the business network are recorded and the process of tracking 

assets is facilitated. 

In blockchain technology, data is stored in blocks. Networked computers called 'miners' bring 

together the processed data, archive them in accordance with encryption standards and turn 

them into blocks. 

Within the blocks; There are basic elements such as block number, block header, hash 

function of the data in the previous block, hash code and timestamp of the data in the block. 

The fact that each block contains the hash password of the previous block brings the security 

to the next level. Figure 1 shows how the system works in the representative image of 

Blockchain technology. 

When the system is examined in terms of data security; It has been stated that each block 

contains transaction information and the encrypted hash code of the previous block, that each 

block is encrypted to the previous block, and that any change made in any block will affect 

the next blocks. And for this reason, it is certain that no changes can be made on the data. This 

situation has an important place in the study in terms of data security. 
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Figure 1. Representative Image Of Blockchain Technology 

 

Data is stored on a distributed network without the need for any center or authority; In other 

words, it has been observed that the same data record is kept on different computers in 

communication with each other, and thus, even if a technical malfunction occurs in any 

computer, a copy of the data is kept in other members, so the system can continue to work 

without interruption. In Figure 2, concepts with Blockchain technology are shown. 

 

 

Figure 2. Representative Image of Blockchain Technology 

 

Distributed Systems 

Distributed System; It is defined as a network where communication and coordination 

between hardware and software elements on different computers can be provided only 

through messaging. Thanks to the software used, functional compatibility between the 

elements in the network and transparency for the user are provided. Therefore; As shown in 

Figure 3, the difference of distributed systems from other network systems is due to the 

software layer and especially the operating system, unlike the hardware. 
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Figure 3. Distributed Systems 

 

P2P (Peer - To - Peer) Systems 

P2P (Peer-To-Peer) literally means 'Peer to Peer'. P2P, one of the main features of the 

blockchain network; It is a concept used to express transactions that are carried out directly 

between individuals without the need for the approval of a third person or institution. The P2P 

system combines multiple computers and makes them open to data sharing. Thanks to this 

system, it is possible to send a data to more than one person at the same time. Also in P2P 

networks; Computers on the network communicate directly with each other thanks to different 

protocols. 

In networks not connected to a central server, such as P2P systems; In case any computer 

encounters a cyber attack or experiences technical problems, data is stored and protected by 

the majority of the network. 

Computers that voluntarily connect to open blockchain networks and help disseminate 

information about executed transactions and emerging blocks are called 'Nodes'. As seen in 

Figure 4, nodes working using the peer-to-peer (Peer-To-Peer - P2P) protocol ensure the 

continuity of the Blockchain Network. 

 

 

Figure 4. P2P Systems 
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Solidity 

Solidity is an object-oriented programming language for preparing smart contracts. smart 

contracts; It is used to implement on different blockchain platforms, especially Ethereum. 

solidity; It has been preferred in Blockchain technology because it easily uses many concepts 

found in popular modern programming languages, such as variables, functions, classes, 

arithmetic operations, and string manipulation. Solidity, an intentionally parsed language; 

Leveraged C, C++, C#, JavaScript, PowerShell, and Python. It also adopted a syntax similarly 

similar to ECMAScript (JavaScript). 

Working with Solidity, developers can write self-executing applications that are embedded in 

smart contracts. Smart contracts, also known as crypto contracts, are computer programs that 

directly control transfers of digital currencies or assets between parties under certain 

conditions. Smart contracts are considered an easy and reliable medium that allows 

individuals to do business with each other even if they speak different languages or use 

different currencies. (Contracts also support complex member variables in hierarchical 

mapping and structures.) 

 

Procedure 

While creating the project architecture, a detailed conceptual study was first made. In line 

with the conceptual work carried out, it was decided to divide the project into phases and to 

carry out the registration process in the first phase. To talk about the details of the studies 

carried out in the first phase; As indicated in Figure 5, the login screen is divided into three 

and these screens are named 'Patient Information', 'Doctor Information' and 'Admin Screen'. 

 

 

Figure 5. System Homepage Design 

 

The 'Admin' button on the 'Main Screen' is actually the screen designed for the personnel in 

charge of filling in the protocol books, which is the focus of our project. On this screen shown 

in Figure 6; healthcare personnel log in with the unique id provided. The screen to which the 

logging in health personnel is directed is the 'Admin Dashboard'. 
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Figure 6. Healthcare Personnel Login Page (Admin Dashboard) Design 

 

'Appointment Transactions' button on the left of 'Admin Dashboard'; It directs you to the 

screen where the data in the protocol book is located and where these data are entered. On this 

screen, 'Sequence Number', 'Date', 'Patient Name and Surname', 'Address', 'Age & Gender', 

'Findings and Laboratory Reviews', 'Diagnosis', 'Decision and Medications', 'Thoughts', There 

is information in the form of 'Doctor Name Surname'. By entering this information, the health 

personnel ensures that the patient is added to the list and the information is transferred to the 

electronic environment. The design of the 'Appointment Processes Screen' is shown in Figure 

7, the screen where the code block written in the IDE environment is tested in Figure 8, and 

the patient registration parameters are shown in Figure 9. 

 

 

Figure 7. Appointment Procedures Page 
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Figure 8. Patient Record Information Test Block 

 

 

Figure 9. Patient Registration Parameters 

 

CONCLUSION 

Today many problems is solved with developed hardware or software models. In the health 

sector, it is very important to change the process in which patient entries are carried out 

manually and at the same time to ensure the protection and confidentiality of data. Also it is 

one of the areas that need improvement in the health sector. In this paper, first, modeling of a 

system that will eliminate the deficiencies related to this issue is planned with the use of 

Blockchain technology. In this system, where data security is ensured and data loss is aimed 

to be minimized, ensuring the confidentiality of health data is at the forefront. Next, a 

framework for electronic health records was implemented using blockchain technology. It has 

been observed that the system can be used successfully. 
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ÖZET 

Ekonomi bilimi, insan ihtiyaçlarının sınırsız ve üretim faktörlerinin (kaynakların) sınırlı 

olması varsayımları arasındaki optimum ilişkiyi araştıran bir disiplindir. Bu disiplin diğer 

disiplinlerde olduğu gibi işletme biliminin gelişimini de etkilemiştir. Bir bakıma bir ülkenin 

ekonomik gelişimi ve insanların yaşam standartlarının belirlenmesinde işletme anahtar bir 

bilimdir. Ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğundan literatürde söz edilmiştir. Girişimcilik, 

bölgelerin ve ülkelerin ekonomik gelişmişliğini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bir 

bakıma bir yerin, bölgenin ve ülkenin ekonomik gelişmişliği girişimcilik faaliyetlerinin 

başarısına bağlıdır. Girişimcilik, bağımsız kendi işini kurma anlamında riski alarak, parasal 

tatmin yoluyla farklılık yaratma süreci olarak tanımlanırken; bu süreci yöneten kişiye de 

girişimci denilmiştir. Bu kavram, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru geçişte ve 

küreselleşmeyle birlikte rekabetin artmasıyla önemli bir olgu haline gelmiştir. Bir bakıma 

girişimcilik, ekonomik, sosyal, siyasal ve akademik sonuçları olan dinamik bir kavramdır. 

Girişimciler, fırsatları görme ve değerlendirme anlamında farklılık yaratan kişilerdir. Bir nevi 

yöneticilerden farklı olarak girişim yapma ile zarar edebilmenin riskini alabilen, riski 

yönetebilen kişilerdir. Diğer yandan kişilerin günümüzde sahip olması gereken nitelikleri 

arasında yaratıcılık, yenilikçilik, eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik ve 

girişimcilik gibi bireyler arasında fark yaratan özelliklerin olduğu literatürde belirtilmiştir. 

Buna ilaveten girişimcilik insanların mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

üretim faktörlerini bir araya getirerek üretim sürecine sokan ekonomik faaliyetlerdir. Diğer 

bir ifadeyle insan istek ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan ekonomik 

birliklerin yaptıkları işlerdir. Bu faaliyetlerin temel amacı serbest piyasa sistemi 

varsayımında sadece kâr elde etme güdüsüyle hareket etmesidir. Diğer girişimciliğin 

yaygınlaşması, ekonomik kriz gibi istikrarsızlığı olan ortamlarda mümkündür. Bir başka 

açıdan yenilik yapma ve girişimcilik güdüleri ekonomik istikrarsızlık ortamlarında 

artmaktadır. Bu doğrultuda oluşan istikrarsızlıklar sonucu toplumun devlet ve işletmeler 

tarafından giderilemeyen sosyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sosyal girişimcilik ortaya 

çıkmıştır. Başka bir ifadeyle sosyal değişimin mimarı sosyal girişimciliktir. Sosyal 

girişimciler elde ettiği kârları sosyal değere çevirerek insanların ihtiyacını giderir. Sosyal 

değer ise, bu girişimcilerin sosyal sorunların çözümünde yarattığı hizmetler toplamıdır. 
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Sosyal girişimler, sosyal değer yaratma vizyonuyla hareket ederek, girişimcilik faaliyetlerin 

gerçekleştirir. Bir başka ifadeyle bu girişimcilik türü, kâr amacıyla hareket etmeyen 

kuruluşların sosyal  ihtiyaçları karşılamaktadır. Kendine güvenme, kararlılık, liderlik ve risk 

alabilirlik sosyal girişimcilerin özellikleri arasında sayılabilir. Diğer yandan sosyal 

girişimciler sosyal değer oluşturma yoluyla geleceğe yatırım yaparlar. 

Bir lonca teşkilatlanması olarak kurulan Ahilik, Türk Kültüründeki bir sosyal girişimcilik 

örneği olarak verilebilir. Bu teşkilat, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak devletin 

çözmede yetersiz kaldığı sosyal sorunları başarılı bir şekilde çözmüştür. Buna ilaveten gerek 

Selçuklu gerekse de Osmanlı döneminde yapılan han, hamam, kervansaray, aşevi gibi yapılar 

da buna örnek olarak sayılabilir. 

Bu çalışmada sosyal girişimcilikle ilgili literatür araştırması yapılması amaçlanmıştır. Bu 

çalışmanın literatüre ve konuyla ilgilenen araştırmacılara faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Sosyal Değer, Yenilikçilik, Ahilik. 

 

A LITERATURE RESEARCH on SOCIAL ENTREPRENEURSHIP and EXAMPLES 

of SOCIAL ENTREPRENEURSHIP in TURKISH CULTURE 

 

ABSTRACT 

Entrepreneurship is an important factor that directly affects the economic development of 

regions and countries. In a way, the economic development of a place, region and country 

depends on the success of entrepreneurial activities. Entrepreneurship is defined as the 

process of making a difference through monetary satisfaction by taking the risk in the sense 

of establishing one's own business; The person who manages this process is also called an 

entrepreneur. This concept has become an important phenomenon in the transition from 

industrial society to information society and with the increase of competition with 

globalization. In a way, entrepreneurship is a dynamic concept with economic, social, 

political and academic consequences. 

Entrepreneurs are people who make a difference in terms of seeing and evaluating 

opportunities. On the other hand, it is stated in the literature that there are characteristics that 

make a difference between individuals such as creativity, innovation, critical thinking, 

problem solving, innovation and entrepreneurship among the qualities that people should 

have today. In addition, entrepreneurship is an economic activity that brings together the 

factors of production in order to meet the needs of people for goods and services and put 

them into the production process. In other words, it is the work of economic unions created to 

meet human wants and needs. The main purpose of these activities is to act only with the 

motive of making profit, under the assumption of a free market system. The spread of other 

entrepreneurship is possible in environments with instability such as the economic crisis. On 
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the other hand, incentives for innovation and entrepreneurship increase in environments of 

economic instability. As a result of the instability in this direction, social entrepreneurship 

has emerged in order to meet the social needs of the society that cannot be met by the state 

and businesses. In other words, the architect of social change is social entrepreneurship. 

Social entrepreneurs meet the needs of people by turning their profits into social value. 

Social value is the sum of services created by these entrepreneurs in solving social problems. 

Social enterprises carry out entrepreneurial activities by acting with the vision of creating 

social value. In other words, this type of entrepreneurship meets the social needs of 

organizations that do not act for profit. Self-confidence, determination, leadership and risk-

taking can be counted among the characteristics of social entrepreneurs. On the other hand, 

social entrepreneurs invest in the future through social value creation. 

Ahilik, which was established as a guild organization, can be given as an example of social 

entrepreneurship in Turkish Culture. In addition, buildings such as inns, baths, caravanserais, 

soup kitchens built both in the Selcuk and Ottoman periods can be counted as examples. 

In this study, it is aimed to conduct a literature research on social entrepreneurship. It is 

thought that this study may be beneficial to the literature and researchers interested in the 

subject. 

Keywords: Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, Social Value, Innovation, Ahiism. 

GİRİŞ 

Girişimcilik, ekonomik gelişme ile büyümenin sağlanabilmesi için gereklidir (Tunalı ve 

Şener, 2019: 648). Girişimcilerin hem ticari kâr hem de riskle karşı karşıya olduğu sürece 

girişimcilik adı verilir (Tan, Williams ve Tan, 2005: 357). Diğer yandan girişimcilik 

günümüzde ticari kâr elde edilmesinden ziyade, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde 

yoksullukla mücadele etme ile toplumsal refahın artırılmasına doğru evrilmiştir (Esmer ve 

Yüksel, 2018: 269).  Diğer yandan sosyal sorunların çözümü için sosyal ihtiyaçların 

karşılanması, sosyal girişimciliğin hareket noktasıdır (Ratten ve Welpe, 2011: 283). Sosyal 

girişimcilikte amaç, insanların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve toplumsal adaletin 

sağlanmasıdır (Rey-Martí, Ribeiro-Soriano ve Palacios-Marqués, 2016: 1651). Bu girişimcilik 

türünde gerek kamu gerekse de hayırsever sivil toplum örgütleri, toplum yararına hizmetler 

yapılmaktadır (Weerawardena ve Mort, 2006: 22). Ekonomik gelişmenin göstergesi 

girişimcilik iken, toplumsal sorunların çözümü için ise sosyal girişimcilik etkilidir.  

Bu çalışmada sosyal girişimcilikle ve Türk kültüründe sosyal girişimcilik örnekleriyle ilgili 

literatür araştırması yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu çalışma girişi, literatür 

araştırması, sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Literatür araştırması ise, girişimcilik ve 

sosyal girişimcilik, sosyal girişimcilik ortaya çıkışı ve teorik kökeni, sosyal girişimcilerin 

özellikleri ile Türk kültüründe sosyal girişimcilik örnekleri alt bölümlerinden oluşmaktadır. 

Bu çalışmanın literatüre faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
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LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  

Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik 

Girişimcilik, insan istek ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan faaliyetler bütünüdür 

(Seelos ve Mair, 2005: 241). Schumpeter (1961)’in temellerini attığı girişimcilik, iktisadi 

değişimi gerçekleştiren bir faktör olarak tanımlanmıştır (Korsgaard, 2011: 266). Buna 

ilaveten ekonomik gelişmenin itici faktörü temel faktörü olarak görülmüştür (Wiguna ve 

Manzilati, 2014: 13). Bir ülkede girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik istikrarsızlık gibi 

istenilmeyen durumlar yaşandığında arttığı saptanmıştır (Nandan, London ve Bent-Goodley, 

2015: 41). Diğer bir ifadeyle girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri, çevrenin karmaşık ve 

belirsizlik içinde olması sonucu ortaya çıkmaktadır (Chell, Nicolopoulou ve Karataş-Özkan, 

2010: 489). Ekonomik gelişme ve büyüme girişimcilik yoluyla gerçekleşebilir. Özetle 

girişimciliğin temel prensibi, insan istek ve ihtiyaçlarının yenilikler yaparak karşılanmasıdır. 

Sosyal girişimciliğin kâr amacı güdüsünden çok toplumsal fayda güden amaçları 

bulunmaktadır (Tan vd., 2005: 353). Başka bir ifadeyle girişimcilerin yenilikçi yöntemler 

kullanarak sosyal sorunları çözmesi amaçlanmıştır (Wiguna ve Manzilati, 2014: 15). Bir 

başka ifadeyle serbest piyasa ekonomisinin yarattığı sosyal sorunları çözebilmek amacıyla 

sürdürülebilir sosyal değişimlerin yapılmasını önermiştir (Urban ve Kujinga, 2017: 638). 

Sosyal ihtiyaçların sosyal değer yaratılarak karşılanması sosyal girişimciliğin hareket 

noktasıdır (Mair ve Marti, 2006: 37). Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunların inovatif 

çözümü için sosyal değer kavramını önermiştir. 

Sosyal Girişimciliğin Ortaya Çıkışı ve Teorik Kökeni 

Sosyal girişimcilik ilk defa 1970’li yıllarda Banks (1972)’ın ‘Sosyal Hareketlerin 

Sosyolojisi’ çalışmasıyla ortaya çıkmıştır (El Ebrashi, 2013: 188). Diğer yandan 80’li 

yıllarda sağlık ile eğitim sisteminde ortaya çıkan sorunlar ile işsizlik gibi kamu idaresinin 

karşılamakta zorlandığı sorunların ortaya çıkması sosyal girişimcilik yapan işletmeleri 

yaygınlaştırmıştır (Aquino, Lück ve Schänzel, 2018: 23). Kurumsal girişimcilik, 

yapılandırma teorisi sosyal girişimcilikle ilişkili olarak ortaya çıkan yaklaşımlardır (Santos, 

2012: 336). Aktivistlerin faaliyetleri ile sosyal sorunların nasıl oluştuğu ile ilgili araştırmalar 

yapan kuram, Sosyal Hareket Teorisi’dir (Hervieux ve Voltan, 2018: 281). Sosyal 

girişimcilik faaliyetleri, örgüt yöneticileri için iş birliğine dayalı öğrenme ortamı ile, ihtiyacı 

olan kitleler için sosyal değer yaratmaya fayda sunar (Seelos ve Mair, 2005: 246). Kâr 

güdüsüyle hareket etmeyen örgütlerin sosyal ihtiyaçlar yaratma olgusu sosyal girişimcilikte 

bahsedilmiştir (De Lange ve Dodds, 2017: 1979). Diğer ifadeyle bu girişimciler sınırlı 

kaynaklar kullanarak elde ettikleri kârları insanların sosyal değer ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanır (Murphy ve Coombes, 2009: 333; Wiguna ve Manzilati, 2014: 14). 

Sosyal değer ise, sosyal sorunlara adil çözümler bularak hareket eden sosyal girişimcilerin 

ürettikleri hizmetlerin karşılığıdır (Felício, Gonçalves ve da Conceição Gonçalves, 2013: 

2140). Diğer yandan Covid-19 salgını sonucu ortaya çıkan işsizlik, açlık ve eşitsizlik gibi 

sosyal sorunların ve krizlerin çözümünde sosyal girişimciler öne planda yer almaya 
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başlamıştır (Weaver, 2020: 2). Bu girişimcilik türü 70’li yıllarda ortaya çıkmasına rağmen, 

80’li yıllarda sosyal ihtiyaçların karşılanması amacıyla yaygınlaşmıştır. 

Sosyal Girişimcilerin Özellikleri 

Sosyal girişimcilerin bağlılık, kararlılık, liderlik, risk alabilen ve riski tolere eden, kendine 

güvenen karakterlerde olduğu belirtilmiştir (Dey ve Steyaert, 2010: 89). Ayrıca sosyal 

girişimcilerin risk yönetimini uygulayan, proaktif ve yenilikçi yapıda olduğundan söz 

edilmiştir (Weerawardena ve Mort, 2006: 33). Toplumsal problemlerin çözümünde sosyal 

girişimcilerin önemli bir rolü vardır (Lepoutre, Justo, Terjesen ve Bosma, 2013: 695). Sosyal 

girişimcilerin yenilik odaklı, kararlı ve lider ruhlu kişiler olduğu söylenebilir. 

Türk Kültüründe Sosyal Girişimcilik Örnekleri 

Türk kültüründeki sosyal girişimcilik örneklerine Selçuklular döneminde bir lonca teşkilatı 

olarak ortaya çıkan Ahilik ve Osmanlı dönemindeki vakıflar örnek verilebilir (Yardımcı, 

2022: 23). Bir anlamda bunlar, sivil girişimciliğin gelenekselleşmiş birer örneği olan sivil 

toplumsal örgütleridir (Şahin, 2011: 130). Ahilik teşkilatında temel prensip, kapitalist 

ekonomik sistemin kar güdüsü güden anlayışının tersine sosyal girişimciliğin oluşmasını 

teşvik etmektir (Akkuş ve Menteş, 2018: 181). Başarılı bir girişimcilik örneği olarak esnaf ve 

sanatkârlar tarafından satılan ürünlere yönelik kalite ve fiyat yönünden denetim mekanizması 

kurulmuştur (Öneren, 2012: 14). Diğer bir ifadeyle Ahilik ekonomiye kâr amacı güden bir 

amaçla değil, başkalarına yardım yapmayı sağlayan bir araç gözüyle bakmıştır (Cora, 2017: 

258). Kapitalist ekonomik sistemin aksine bu esnaf teşkilatı, toplumsal faydanın sunulması 

amacıyla kurulmuştur (Kaçanoğlu, 2021: 157). Bir başka ifadeyle elde edilen kârın 

paylaşılarak, toplumsal dayanışmanın artırılması amaçlanmıştır (Aytekin ve Bayramoğlu, 

2015: 74). Diğer yandan Ahilik, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında da aktif bir şekilde rol 

almış, üyelerinin belli birtakım ahlâki değerlere sahip olmasını ön planda tutmuştur 

(Okumuş, 2019: 200). Osmanlı döneminde kurulan günümüzde de hala faaliyetlerine devam 

eden sosyal girişimcilik örneklerine Darülacize, Darulşafaka ile Türk Kızılay’ı verilebilir 

(Kati ve Toker, 2021: 153). 

SONUÇ 

Ekonomi bilimine göre insanların ihtiyaçları sonsuz, kaynaklar ise sınırlıdır. Girişimcilik, bu 

temel ekonomi varsayımı çerçevesinde sınırlı sahip olduğu kaynaklarla sınırsız insan 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Girişimcilik, kâr amacı güdüsüyle girişimcilerin yaptığı 

faaliyetler bütünüdür. Bir nevi girişimciler risk belirsizliği çerçevesinde, insanların istek ve 

ihtiyaçlarını kâr amacı güdüsüyle karşılar. Burada girişimcilerin temel hareket noktası risk 

alarak, kâr elde etmektir. Ancak insanların sosyal ihtiyaçları da vardır ki bu ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için de  sosyal girişimcilik gereklidir. Bu girişimciler, toplumsal sorunların 

çözümü noktasında etkilidir. Buna ilaveten bu girişimciler, kâr amacı gütmeyen örgütlerde 

girişimcilik faaliyetleri yapar. Bu örgütlerin misyonu da insanların sosyal ihtiyaçlarını 

gidermek içindir. 
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Geçmişten günümüze Türk kültüründe sosyal girişimcilikle ilgili örnekler vardır. Geçmişten 

günümüze kadar geçen süreçte Türk kültürü örnekleri incelendiğinde, sosyal dayanışma, 

yardımlaşma ve toplumsal fayda gibi insani öğelerin ön planda olduğu anlaşılmıştır. Bu 

durum, Türk kültürünün hem geleneksel özelliklerini hala koruduğunu hem de zengin 

özellikte olduğunu göstermektedir. Türk kültüründe yer alan bu zengin örneklerden birisi de 

lonca teşkilatı olarak kurulmuş, ancak bir lonca teşkilatından çok daha ötesinde topluma 

hizmet edilmesi amacıyla olarak faaliyetini sürdürmüş olan Ahilik teşkilatıdır. Ahilik 

teşkilatı her ne kadar Selçuklular döneminde ortaya çıkmış olmasına rağmen, Osmanlı 

döneminde de faaliyetlerini azalan bir şekilde devam ettirmiştir. Ahilik, toplumsal sorunlara 

fayda yaratarak çözüm bulma ile sosyal dayanışmayı toplumda artırmayı amaçlayan iktisadi 

bir örgütlenmedir. 

Toplumsal sorunların çözümü ve toplumsal sorunların çözümünde sosyal girişimciliğin etkili 

bir girişimcilik modeli olacağı varsayımından hareketle, bu çalışmada sosyal girişimcilik ile 

Türk kültüründe sosyal girişimcilik örnekleriyle ilgili literatür araştırılması yapılması 

amaçlanmıştır. Bu çalışmanın konuyla ilgilenen araştırmacılara ve literatüre katkı 

sunabileceği düşülmektedir. 
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ÖZET  

Bu araştırma, Toruntopu yemeğinin geçmişten günümüze hazırlanma sürecini, içerisinde 

kullanılan malzemeleri, servis edilme şeklini, benzer ürünlerden farklı özelliklerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma tekniğine uygun sorular belirlenerek yüz yüze görüşme 

tekniği gerçekleştirilmiştir. Kırk yaş ve üzeri uzun yıllardır Adana’da yaşayan on kişi 

araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Gönüllülük esasına bağlı olarak video ve 

fotoğraf kaydı alınmıştır. Toruntopu yapım aşamasında uygulanan teknik ve yöntemler 

belirlenmiştir. Yapılan çalışmadan elde edilen bulgulara göre toruntopu yörede yüz elli yıldan 

uzun bir zamandır yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Toruntopu yemeğinin malzemeleri temel 

olarak peynir, maydanoz, kuru soğan, yeşil soğan, zeytinyağı, yufka, domates gibi halkın 

kolayca ulaşabildiği malzemelerden oluşmaktadır. Katılımcılar toruntopu yapımını 

büyüklerinden ve uzun zamandır Adana’da ikamet eden komşularından öğrenmiş olup 

genellikle öğle vakitlerinde çay ile tükettiklerini belirtmişlerdir. Yapılan araştırmada 

toruntopu yöre halkı tarafından geçmişten günümüze aynı teknikle yapılmaktadır. Yöresel ve 

geleneksel bir lezzet olan Toruntopu yemeğinin Adana yöresi ile özdeşleşmesi ve nesilden 

nesile aktarılabilmesi açısından bu çalışma önem arz etmektedir. Yöreyi ziyaret eden turistlere 

yönelik geleneksel toruntopu yemeğini deneyimleme fırsatının sunulması ve coğrafi işaret 

başvuru sürecinin tamamlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toruntopu, Geleneksel Ürün, Mutfak Kültürü, Adana  

A QUALITATIVE RESEARCH ON TORUNTOPU OF ADANA CUISINE CULTURE 

ABSTRACT 

This research was carried out to determine the preparation process of Toruntopu from past to 

present, the materials used in it, the way the product is served, and its different features from 

similar products. The face-to-face interview technique was carried out by determining the 

questions suitable for the qualitative research technique. Ten people aged forty and older who 

have been living in Adana for many years constitute the participants of the research. Video 

and photo recordings were taken on a voluntary basis. The techniques and methods applied 

during the production of the toruntopu were determined. According to the findings obtained 

from the study, it was concluded that the toruntopu has been made in the region for more than 

one hundred and fifty years. The ingredients of Toruntopu meal basically consist of 

ingredients that are easily accessible to the public, such as cheese, parsley, onions, green 

onions, olive oil, yufka bread and tomatoes. Participants learned how to make toruntopu from 
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their elders and neighbors who have been living in Adana for a long time, and stated that they 

usually consume it with tea at lunchtime. In the research, toruntopu are made by the local 

people with the same technique from past to present. This study is important in terms of 

identifying the Toruntopu dish, which is a local and traditional flavor, with the Adana region 

and transferring it from generation to generation. It is recommended to offer the opportunity 

to experience the traditional Toruntopu meal for the tourists visiting the region and to 

complete the geographical indication application process. 

 

Keywords: Toruntopu, Traditional Product, Culinary Culture, Adana 

GİRİŞ  

Türkiye bulunduğu coğrafi konum özellikleri ve köklü tarihi geçmişi ile birçok farklı kültür 

ve toplum ile etkileşim içerisinde olmuştur. Bu durum Türk mutfak kültürünün 

zenginleşmesinin önünü açmakla birlikte yöreden yöreye değişen pek çok lezzeti bir arada 

barındırmaktadır (Güneri, 2022). 

 

Gastronomi kavramının gün geçtikçe daha fazla tanınır olması ile son zamanlarda yöresel 

yiyeceklerin önemi artmıştır (Özdemir ve D, Altıner, 2019). Yöresel mutfak kültürü turizm 

içerisinde önemli bir yere sahip olup yiyecek içecek deneyiminin en önemli unsurlarından biri 

haline gelmiştir. Yöresel mutfak, yörenin kültüründen izler taşıyan, kendine has coğrafi 

özellikleriyle gelişen, yöreye özgü pişirme teknikleri ve araç gereçlerle hazırlanan yiyecek ve 

içeceklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Yöresel mutfak geçmişten günümüze evrilerek 

gelebileceği gibi, farklı kültürlerin yorumları ile de ortaya çıkabilmektedir (Şengül ve Türkay, 

2016). Öte yandan Adana mutfak kültürünün coğrafi konumu ve birçok medeniyete ev 

sahipliği yapması sebebiyle çeşitlenen kendine özgü bir durumu vardır. Adana mutfağı, tarihi 

boyunca iç ve dış göçlerden, coğrafi ve fiziksel birçok unsurdan etkilenmiştir (Arslantaş, 

2020). Akdeniz bölgesinde yer alması birçok sebze ve meyvenin yetişmesini olağan kılmıştır. 

Farklı kültürlerden etkilenmesiyle çeşitli lezzetlere sahiptir. Et yemekleri başta olmak üzere 

yörede hamur işleri ve sebze yemekleri ön plandadır. Adana mutfağında kırmızıbiber, nane, 

pul biber, karabiber, sumak, kimyon, kekik, sarımsak vb. gibi tat vericiler oldukça fazla 

kullanılmaktadır (Ertaş ve G, Karadağ, 2013). İklim koşullarına bağlı olarak yaz aylarında 

bici bici ve limon dondurması gibi ferahlatan tatlılar tercih edilmektedir. Çoğu mutfak 

kültürüne göre damak tadı kendine has olan mumbar, şırdan, kelle paça gibi yemekleri 

bulunmaktadır. Ayrıca yörenin bu lezzetleri yerli ve yabancı turistler için çekici bir unsur 

oluşturmaktadır (Arslantaş, 2020).  

 

Yöreyle özdeşen ürünler ise Adana Analı Kızlı, Adana Aşlama, Adana Halka Tatlısı, Adana 

Karakuş Tatlısı, Adana Taş Kadayıfı, Adana Bici Bicisi, Adana Kebabı, Adana Kol Böreği, 

Adana İçli Köfte, Adana Şırdanı, Adana Karataş Kıddesi olarak sıralanmaktadır (URL 1; 

Arslantaş, 2020). Adana mutfak kültüründe yöresel lezzetlerden biri olarak toruntopu da yer 

almaktadır. Toruntopu, günün her öğününde tüketilebilen yöreye özgü geleneksel yiyecekler 

arasındadır. Kelime anlamı net olarak belirlenememekle birlikte farklı yörelerde farklı 

isimlerde anılmaktadır. Bu araştırma toruntopu yapım aşamaları, hazırlanma süreci, tarihi 

geçmişi ve farklı bölgelerde yufka ile yapılan yemeklerden ayırt edici özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu toruntopu’nun literatürde 

yeterince yer bulmadığı saptanmıştır. Geleneksel lezzetlerin kayıt altına alınması böylelikle 

korunarak kuşaktan kuşağa aktarılıp yaşatılması önem arz etmektedir. 
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Türk Mutfak Kültürü 

Kültür: insanların sosyal hayatta öğrendikleri örf adetleri, inançları, değerleri kapsayan bir 

olgu olup nesilden nesile aktarılmıştır (Kasar, 2021). Kültür Turizm Bakanlığı kültürü, Bir 

toplumu diğer toplumlardan farklı kılan kendine özgü örf ve adetleri, sanatı, inançları, yaşayış 

ve düşünüş tarzlarıdır. Bu gibi özellikler Topluma dayanışma ve birlik beraberlik duygusu 

kazandıran maddi manevi değerlerin tümüdür şeklinde açıklamıştır (URL 2).  

Mutfak kültürü ise insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan besinlerin 

hazırlanması, pişirilmesi, saklanması ve tüketilmesi süreçlerini kapsamaktadır (Kasar, 2021). 

Mutfak kültürü, toplumların içinde yaşadığı coğrafyanın dini özellikleri, sosyoekonomik 

düzeyleri, iklim şartları gibi faktörler ile şekillenmiştir (Düzgün ve Özkaya, 2015). 

Toplumların sahip olduğu kültürel değerler, yeme içme alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini, 

gelenek göreneklerini doğrudan etkileyen unsurlardır. Her toplumun kendine has bir mutfak 

kültür yapısı vardır. Bu bağlamda Türklerde yeme içme alışkanlıkları, yemek çeşitleri ve tat 

özellikleri bakımından diğer toplumlara göre farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir (Güler, 

2010).  

Türk Mutfağı tarihsel olarak dört dönemde incelenebilir. Bu dönemleri Orta Asya dönemi, 

Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak sıralamak mümkündür 

(Demirgül, 2018). 

Yaşadıkları bölgenin de etkisiyle beslenmelerini temel olarak hayvansal ürünlerden sağlayan 

Orta Asya Türkleri, koyun, keçi, at ve diğer büyükbaş hayvan etlerini mutfaklarında 

kullanmışlardır (Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014). Yemeklerde buğday ve buğday unu ile 

yapılan yağlı hamur işleri de dönemde ön plana çıkmıştır. Türklerin ilk içkileri kızımdır 

(Kısrak sütünden hazırlanan bir fermente içecek). Üzümden yaptıkları, pekmez, sirke, şarap 

da bu dönemde tüketilmiştir. Ayrıca geleneksel bir Türk içeceği olan boza Orta Asya 

Türklerinin ilk gıdaları arasında yer almaktadır (Solmaz ve Altıner, 2018; Güler, 2010).  

Selçuklu döneminde Türkler Orta Asya ve Anadolu kültürünü harmanlayarak 

geliştirmişlerdir. Yerleşik hayata geçilmeyle birlikte özellikle tarım ürünlerinden daha fazla 

yararlanılmıştır. Orta Asya Türklerinde olduğu gibi et ve süt ürünleri bu dönemde önemli 

besin kaynağıdır (Kasar, 2021). Kaşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu Divan-ı Lügat-it 

Türk’ten ve Hz. Mevlana’nın eserlerinden bu dönemin mutfak kültürü ile ilgili bilgi edinmek 

mümkündür. Aşçıların piri olarak anılan Ateş Baz-ı Velinin adına anıt mezar dikilen ilk aşçı 

olması, Mevleviliğin mutfaktan başlaması mutfak kültürüne verilen önemin bir kanıtıdır 

(Güldemir, 2014). 

Osmanlı dönemi Türk mutfağı, imparatorluğun geniş coğrafyasında birçok medeniyeti 

etkilemiş ve etkilenmiştir. Türk mutfağının en zengin mutfaklardan biri olmasında çok uluslu 

yapısı etkili olmuştur. Osmanlı mutfağını saray mutfağı ve halk mutfağı olarak ayırmak 

mümkündür. Saray mutfağı, sofra zenginliği, damak zevkindeki incelik, yemek sanatı 

açısından Osmanlı mutfağının zirvesi olmuştur. Kalabalık saray çevresini doyurabilmek için 

aşçılar büyük bir çaba sarfederek yeni yemekler ortaya koymuş ve Türk mutfağının 

çeşitlenmesinde katkıda bulunmuşlardır (Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014). İslam’ın bazı 

besinlere getirdiği yasaklar, Türk mutfağına genel kimlik veren değişmeyen özü 

oluşturmuştur. Daha çok koyun ve kuzu etleri tercih edilmiş sürüngenlerin yırtıcı hayvanların 

etleri haram olması sebebiyle tüketilmemiştir. Saray Mutfak Kültürü geleneğinde yahni, 

kebap, külbastı, kızartma ve köfteler sofralarda ön plana çıkmıştır. Çoğunlukla saray 

mutfağında yapılan pirinç pilavı çeşitleri, et suyu ile pişirilen çorbalar da sofraların 

vazgeçilmesi olmuştur. Öte yandan şerbet, hoşaf, şurup gibi içecekler, tatlı olarak helva, 
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güllaç, baklava, kadayıf sofralarda yer alan diğer yiyeceklerdendir. Halk mutfağı saray 

mutfağı kadar gösterişli olmamasına rağmen lezzet ve çeşitlilik olarak oldukça zengin bir 

yapıya sahiptir. Yemekler yer sofrası üzerinde oturularak yenir. Sofrada kaşıktan başka araç 

kullanılmamaktadır (Solmaz, 2018; Demirgül, 2018). 

Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren Türk mutfağının halen devam eden bir 

değişim içerisinde olduğu söylenebilir. Bu dönemde coğrafi keşiflerle beraber mutfağa yeni 

ürünler girmiş ve Türk mutfağını zenginleştirmiştir. 19. Yy dan sonra kullanılmaya başlanan, 

patates, balkabağı, domates, fasulye gibi ürünler yemeklerde sıklıkla rastlanılan ürünler 

olmuştur. Bu dönemde de diğer dönemlerde olduğu gibi et yemeklerine çok önem verilmiş. 

Yahniler, kebaplar yaygın olarak tüketilmiştir. Çorba vazgeçilmez bir yemek özelliği 

taşımıştır. Ekmeğe özel bir anlam yüklenmiş, her öğünde tüketilmiştir. Sağlık açısından 

hayvansal yağlar yerine zeytin yağı, ayçiçek yağı kullanımı artmıştır (Çakar ve Erol, 2022; 

Kasar, 2021). 

Görüldüğü gibi dünyanın sayılı mutfakları arasında gösterilen Türk mutfak kültürü, Türklerin 

tarih sahnesine çıkmalarından itibaren birçok değişim ve gelişim yaşamıştır. Kültürel 

etkileşimler sonucunda zengin bir yapıya sahip olan Türk mutfağı, sahip olduğu kendine has 

özellikleriyle de birçok ulusun yemek kültürünü etkilemiştir (Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 

2014). 

Türk Mutfak Kültürü ve Yufka 

Türk mutfağı, içinde yaşadığı coğrafyaya uyum sağlayarak gelişmiştir. Yazların sıcak ve 

kışların sert geçtiği orta kuşakta insanlar mevsimlik yiyecek hazırlıklarını bir ihtiyaç olarak 

görmüştür. Göçebe kültürün etkisiyle taşınabilir ürünlere ağırlık verilmiştir ve bu bağlamda 

uzun süre dayanabilen yufka ekmeği göçebe yaşayan kültürlerin benimsediği bir ürün olma 

özelliğine sahip olmuştur (Arslantaş, 2020). Yufka, buğday unundan hazırlanan bir hamur 

çeşididir. Elde edilen hamurun bir merdane ya da oklava yardımıyla ince bir şekilde açılarak, 

bir sac malzeme üzerinde gevreyene kadar pişirilmesiyle hazırlanan bir ekmek türüdür 

(Alyakut ve Küçükkömürler, 2018; URL 3). Yardımlaşılarak çok miktarda yapılmaktadır. 

İlkbahar ve sonbahar aylarında yapılan kuru yufka nemsiz bir ortamda üst üste dizilip üzeri 

bir sofra ile örtülerek muhafaza edilir. Kullanılacağı zaman üzerine azar azar su serpilir ve 

yumuşaması beklenir (Artun, 1994). 

Yufka, ekmek olarak tüketilmesinin yanında, kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeklerinde, 

tatlılarda da kullanılabilmektedir. Yemek yapımında pratik ve masrafsız oluşu tercih edilebilir 

olmasını arttırmıştır (Alyakut ve Küçükkömürler, 2018). 

Yufka Ekmek ile Hazırlanan Bazı Tarifler 

Omaç: Temel malzemeleri yufka, yeşil biber, peynir, soğandan oluşmaktadır. Yufkalar 

ıslatılmadan önce kırılır, üzerine tulum peyniri ufalanarak, az miktar su ve diğer malzemeler 

eklenerek yoğrulur çiğköfte sıkması gibi sıkılarak servis edilir (Duru, 2020). 

Ekmek Aşı: Tereyağı, pul biber ve yufka ekmek temel malzemeleridir. Su serpilerek 

yumuşatılan yufkalar parça parça bölünür. Bir tavada tereyağı eritilir içerisine kırmızı pul 

biber eklenir, hazırlanan yağ yufka ekmeklerin üzerine dökülür. Bir süre daha ateşte 

pişirildikten sonra servis edilir (Ersavaş ve Özkanlı, 2018). 

Oğmaç: Çorum yöresinde genellikle kahvaltıda tüketilen tereyağı, yumurta ve baharatlarla 

zenginleştirilen bir yiyecektir (Duman ve Yılmaz, 2021). 
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Tirit: kuruyan ekmek, pide veya yufkaların üzerine sulu bütün et konulması suretiyle elde 

edilmektedir. (Yakıcı, 2020). 

Yanıç: yufka ekmeği pişirme aşamasındayken yapılır. Hamura peynir, kıyma gibi malzemeler 

konularak pişirilir. Bir tür börektir (URL 4). 

Unutma beni: Yufka ekmeğinin üzerinde bir tavada kaynatılmış pekmez ve yağ dökülerek 

hazırlanır. Ceviz ile süslenir. Züğürt baklavası diye de adlandırılmaktadır (URL 4). 

Pirinçli börek: kuru yufkalar ıslatılıp tepsiye dizilerek içerisine kavrulmuş et, haşlanmış 

pirinç, maydanoz, soğan, yumurta, biber, yağ, tuz karışımı dökülerek hazırlanır (Özer, Turan 

ve Yener, 2018). 

YÖNTEM 

Yöresel toruntopu yiyeceğini araştırmaya yönelik bu çalışmada nitel veri toplama tekniği 

kullanılmıştır. Nitel araştırma mutfak kültürü, gıdalar ve beslenme çeşitliliği ile ilgili 

kavramların bütünüyle incelenmesinde ve anlaşılmasında başvurulan bir tekniktir (Seçim ve 

Şen, 2018). Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmeler esnekliği ve standartlığı ile doldurmaya ve yazmaya dayalı 

anketlerdeki sınırlılığı kaldırması ve bir konuda derinlemesine bilgi edinmeye yardımcı 

olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir (Altunay, Gülşin ve Yalçınkaya, 2014). Bu 

araştırma Toruntopu’nun geçmişten günümüze hazırlanma sürecini, içerisinde kullanılan 

malzemelerini, servis edilme şeklini ve benzer ürünlerden farklı özelliklerini ortaya koymak 

amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları Adana ili merkez ve ilçelerinde yaşayan 

kesim ile sınırlandırılmıştır. Katılımcılar kırk yaş üstü sekiz kadın iki erkek toplam on kişiden 

oluşmaktadır. Araştırma gönüllülük esasına dayandırılarak toruntopu’nun yapımı aşamasında 

video kaydı alınmış, fotoğraflar çekilmiş ve verilerin desteklenmesi amacı ile yazılı notlar 

alınmıştır. Alıntılara (Şimşek ve Güleç, 2017; Şen, 2019). Bu araştırmanın görüşme soruları 

Şimşek ve Güleç, 2017; Şen, 2019 çalışmalarından esinlenerek hazırlanmıştır.  

BULGULAR 

 

Görüşmeler sonucunda verilerin benzerliği nedeniyle kişi sayısı yeterli bulunmuştur. Çalışma 

kapsamında görüşme gerçekleştirilen bireylere ait demografik bilgiler Tablo 1’ de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcılara ait demografik bilgiler 

Katılımcılar Cinsiyet Yaş Mesleği Doğum yeri 

Katılımcı 1 Kadın  42 Hemşire  Kayseri/Merkez 

Katılımcı 2 Erkek  51 Çiftçi Adana/Kozan  

Katılımcı 3 Erkek 42 Muhtar  Adana/Kozan  

Katılımcı 4 Kadın  73 Ev hanımı  Adana/Kozan 

Katılımcı 5 Kadın  61 Ev hanımı Adana/Kozan 

Katılımcı 6  Kadın  43 Ev hanımı Adana/İmamoğlu 

Katılımcı 7 Kadın  67 Ev hanımı Adana/Ceyhan 

Katılımcı 8 Kadın  57 Ev hanımı Adana/Kozan 

Katılımcı 9 Kadın  61 Emekli öğretmen Adana/Pozantı 

Katılımcı 10 Kadın  66 Ev hanımı Adana/Kozan 
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Katılımcılara yönlendirilen sorular Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Görüşme soruları 

1. Toruntopu yemeğinde kullandığınız malzemeler nelerdir?  

2. Toruntopu yemeğinin yapılışı hakkında bilgi verebilir misiniz? 

3. Toruntopu’nun yapım aşamasında üzerinde durulması gereken, dikkat edilmesi gerektiren 

noktalar nelerdir? 

4. Toruntopu yemeği nasıl servis edilmektedir? 

5. Toruntopu yemeğinin yapılışını kimden öğrendiniz? 

6. Toruntopu yemeğini hangi öğünlerde tüketiyorsunuz? 

7. Toruntopu’nun yöresel başka adları var mıdır? 

8. Toruntopu’nun yufka ile yapılan diğer ürünlerden farkı nedir? 

Yerel halk ile görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda ortaya 

çıkan bulgulara göre, Toruntopu yemeğinde kullandığınız malzemeler nelerdir? Sorusuna 

katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Toruntopu yemeği malzemeleri 

Katılımcı 
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Tablodan yola çıkarak katılımcıların tamamı toruntopu yemeğinin malzemelerinin yufka, 

zeytinyağı, kuru soğan, yeşil soğan, domates, peynir, maydanoz, tuz, olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca diğer katılımcılar tereyağı, salça, dereotu, kekik, kırmızı pul biber, su, yeşil biberi de 

ilave malzeme olarak kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Toruntopu yemeğinin yapılışı hakkında bilgi verebilir misiniz? Sorusuna katılımcıların 

çoğu benzer cevaplar vermiştir. [K1, K2, K3, K5, K7, K8, K10], “Toruntopu yapılırken 

yufkaları ıslatmadan önce bir leğen veya tepsi içerisinde kırılır daha sonra malzemeler 

eklenir. Çok fazla yoğurmadan karılır, baharatlarla tatlandırılır.” ayrıca [K4], “Evde ne 

varsa onları kullanıyorduk bahçede yeşillik çok olurdu, dereotu, maydanoz, domates, biber ne 

varsa harmanlardık.” cevabını vermiştir. [K9], “Yufka ekmeğini ufalıyorum, içine soğan, bir 

tane domates, maydanoz, peynir rendeleyip biraz tereyağı yakıyorum ve hepsini beraber 
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yoğuruyorum.” cevabını vermiştir. [K6] “Yufkaları kırıyorum üzerine salata ve peynir 

ekliyorum elimle karıştırıyorum sonra servis ediyorum.” cevabını vermiştir.  

Toruntopu’nun yapım aşamasında üzerinde durulması gereken, dikkat edilmesi 

gerektiren noktalar nelerdir? Sorusuna katılımcıların bazıları “Çok fazla yoğurmamaya 

dikkat edilmeli.” [K1, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10], cevabını vermiştir. [K4], “Peynir sert 

peynir olmalı.” diye belirtmiştir. [K2], “Domatesi dengeli kullanmak gerekiyor, çok fazla 

olursa yufkalar hamurlaşır.” cevabını vermiştir. [K7], “Peynir bidona basma salamura 

peynir olmalı yani hemen ezilen peynir olmamalı.” cevabını vermiştir. [K1], “Su 

kullanılmasını tavsiye etmiyorum, domatesin suyu ve zeytinyağı yufkaları zaten yumuşatıyor.”  

cevabını vermiştir. 

Toruntopu yemeği nasıl servis edilmektedir? Sorusuna katılımcıların çoğu [K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, K8, K9, K10], “Harçtan küçük parçalar alınır, köfte gibi sıkılarak servis edilir, 

yanına çay turşu verilebilir.” cevabını vermiştir. Ayrıca [K7], “Genelde sıkılarak turşuyla 

servis edilir ama misafire yapmıyorsak direk tabaktan çatalla da yediğimiz oluyor.” cevabını 

vermiştir.  

Toruntopu yemeğini kaç yıldır yapıyorsunuz? Sorusuna katılımcıların bazıları 

“Çocukluğumdan beri.” [K2, K3, K6, K7, K8, K10] cevabını vermişlerdir. [K4], “Anneannem 

yapardı yaklaşık 100 yılı aşkın yapılıyor.” diye ifade etmiştir. [K1], “Eşimin tayini Adana’ ya 

çıktıktan sonra 15 yıldır yapıyorum.” cevabını vermiştir. [K9], “Anneannemin annesi 

zamanında bile yapılıyordu yani evet 200 yılı falan var diye düşünüyorum.” diye ifade 

etmiştir. [K5], “Annem kendi annesinden öğrendi ben de annemden öğrendim. Buralarda 

insanlar tarla sapanla çok uğraştıkları için çok eskiden beri yapılıyor. Nereden baksan 150 

yılı vardır.” cevabını vermiştir. 

Toruntopu yemeğini hangi öğünlerde tüketiyorsunuz? Sorusuna katılımcılar “Öğle vakti 

çay ile tüketiyoruz.” [K1, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10], “Tarlaya giderken eşim yapardı azık 

olarak öğle vakti yerdik.” [K2], cevabını vermiştir. Ayrıca [K1, K4, K5, K9], “Günün her 

vaktinde yenilir.” cevabını vermişlerdir. 

Toruntopu’nun yöresel başka adları var mıdır? sorusuna [K1], “Ufak sıkması” cevabını 

vermiştir. [K1, K2, K3, K5, K6, K10], “Üfelemeç” cevabını vermişlerdir. [K4], “Paşa 

üfelemeci” cevabını vermiştir. 

Toruntopu’nun yufka ile yapılan diğer ürünlerden farkı nedir? Sorusuna katılımcılar 

“Oğmaç derler içerisine tereyağı, yumurta katılır.” [K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K9, K10], 

cevabını vermişlerdir. 

Araştırmaya katılan bireylerle yapılan görüşmeler sonucunda toruntopu’nun hazırlanmasında 

kullanılan malzemeler ve yapım aşamaları Tablo 4'te yer almaktadır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra, mutfak kültürüyle de ön plana çıkan Adana, kendine 

has birçok farklı yemek çeşidine sahiptir. Yapılan bu çalışmada, bu lezzetlerden biri olan 

toruntopu ele alınmıştır.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre Adana yöresinde yerel halk tarafından hala yapılmaya 

devam eden toruntopu’nun en az yüz elli yılı aşan bir geçmişi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Toruntopu yemeğinin malzemeleri temel olarak peynir, maydanoz, kuru soğan, yeşil soğan, 

zeytinyağı, yufka, domates gibi halkın kolayca ulaşabildiği malzemelerden oluşmaktadır. 

Ayrıca ek malzeme olarak tereyağı, dereotu, yeşil biber de kullanılabilmektedir. Toruntopu 

yemeğinin farklı yörelerde farklı isimlerde bilindiği ve her yörenin kendine özgü 

malzemeleriyle uygulamada farklılık gösterebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Örnek olarak 

Toruntopu Yiyeceğinin Malzemeleri ve Yapım Aşamaları (3-4 kişilik) 

Malzemeler: 

 250 g peynir

 Orta boy 3 adet yufka

 1 adet soğan

 3 dal yeşil soğan

 Yarım demet maydanoz

 1 adet domates

 Arzuya göre baharatlar

Yapılışı: 

Bir kabın içerisine yufkaları kırın. Yufkaların üzerine peynir, kuru soğan, yeşil soğan, 

domates ve maydanozu aktarın. Çok fazla yoğurmadan harmanlayın. En son zeytinyağı ve 

baharatları da ekleyin. Harçtan küçük parçalar alın ve çiğ köfte şekli vererek servis edin. 

Tablo 4. Toruntopu’nun yapım aşamaları
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Mersin ilinde toruntopuna benzer yöntemlerle hazırlanan yemeğe övelemeç adı verilmiştir. 

Karaman ilinde yine yufka kullanılarak yapılan ve omaç adı verilen yemeğin toruntopu ile 

farkı fazla yoğrulması ve içerisinde domates kullanılmamasıdır. Çorum ilinde oğmaç olarak 

adlandırılan ürünün toruntopu ile farkı içerisinde yumurta kullanılıyor olmasıdır. Adana ili 

çevresinde ufak sıkması, paşa üfelemeci, üfelemeç, gibi adlarla da anılan toruntopu yemeği 

hazırlanan harçtan küçük parçalar alınıp çiğköfte şeklinde sıkılmak suretiyle yanında turşu ya 

da çay ile servis edilmektedir. Adana iline ait toruntopu yemeğinin literatürde yeterince yer 

almadığı saptanmıştır. Bu bağlamda geleneksel lezzetlerin kayıt altına alınması ve coğrafi 

işaret tescili tamamlanarak koruma altına alınması gelecek kuşaklara aktarılması açısından 

önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Çocukluk, sosyal gelişimin açısından en yoğun ve kalıcı olduğu dönemdir. Bu dönemde 

çocuk, çevresiyle tanışmakta ve sosyal ilişkiler geliştirmektedir. Çocuğun topluma uyumu, 

sosyal gelişimin ön koşullarından biridir. Sosyal gelişim, bireyin doğumundan itibaren içinde 

yaşadığı çevre ve kültürün değer ve davranışlarına uyum sağlama sürecidir. Sosyal gelişimi 

etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Sosyalleşme, çocuğun içinde yaşadığı toplumun 

inançlarını ve ondan beklenen davranışları öğrenmesidir. Çocuklar, çevreleriyle sürekli 

iletişim halindedir. Her çocuk için bu iletişim önemlidir. Duygu, düşünce ve isteklerini karşı 

tarafa iletişim kurarak iletirler. Bu iletişim alışverişinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi, 

olumlu kişilerarası ilişkilere ve bu ilişkilerin amacına ulaşılmasına bağlıdır. Çocuklar ilkokul 

yıllarında sosyal özelliklerini fark etmede hazır duruma gelmektedir. Bu dönemde birçok 

arkadaşlıklar görülür. Sosyal özelliklerini, içinde bulunduğu grubun nitelikleri ile bağdaştırır. 

Günümüzde teknolojik ürünlerin uygun olmayan kullanımı sosyal gelişimi olumsuz 

etkilemektedir. Bu durum çocuğu yalnızlaşma ve saldırganlığa itebilir, buna karşın sosyal 

becerilerin kazanılması önem taşımaktadır. Sosyal beceriler, bireyler arasındaki sağlıklı 

ilişkilerin temelini oluşturur. Sosyal beceriler, bireyin sosyal ilişkilerinde kendisinin ve 

toplumdaki diğer bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve bu anlayış 

doğrultusunda davranabilme becerisidir. Sosyal beceriler, kişinin olumlu davranışlar 

başlatmasını, bu davranışları sürdürmesini ve sosyal çevreye uygun tepkiler vermesini 

sağlayan sözlü ve sözsüz davranışları içeren öğrenilmiş davranışlardır. Sosyal beceriler, 

toplumdaki her birey için, yaşı ne olursa olsun, tüm sosyal ortamlarda bireylerin hayatlarını 

olumlu yönde etkileyen, olumlu iletişim kurmalarını, başarılı ve mutlu olmalarını sağlayan 

davranış kalıplarıdır. Sosyal olarak gelişmiş bireyler, kendi ihtiyaç ve istekleri ile içinde 

yaşadıkları toplumun talepleri arasında denge kurabilirler. Sosyal yaşamda sorunlarını 

çözmede birçok seçeneğe sahip oldukları için sosyal ilişkilerinde, özel ve profesyonel 

yaşamlarında daha başarılı ve mutlu olabilirler. Sosyalleşen çocuklar, içinde yaşadıkları 

toplumun tutum, düşünce ve davranışlarını kendilerine mal ederek o toplumda yeri olan bir 

kişi haline gelirler. Erken çocukluk döneminde bu gelişim aşamasında engellerle karşılaşan 

çocuk, ilerleyen yıllarda sosyal ve duygusal sorunlar yaşayabilir. Sosyal becerilerden yoksun 

çocukların, karşılaştıkları problemlerin çözümünde sosyal beceriler edinen çocuklara göre 

daha az seçeneği vardır. Bu seçeneklerin yeterince olmaması çocuğun istenmeyen davranışlar 

göstermesine neden olur. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren hem aile ortamında hem de 

okullarda çocukların sosyal gelişimine önem verilmelidir. Ebeveynler çocukların sosyal 

gelişimini destekleyecek tutum ve davranışlar içinde bulunmalıdır. Ev ortamı ve aile ilişkileri 

sosyal beceriler edinimine uygun olmalıdır. Akranlarıyla ve çevreleriyle olumlu etkileşimi 

desteklenmelidir. Toplum içerisinde bulunan çocukların bu becerileri kazanmaları toplumsal 
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gelişimin sağlıklı olması açısından da önemlidir. Bu çalışmada sosyal gelişim ile ilgili 

kavramlar ve ilkokul çocuklarında sosyal gelişim alanı yazın çerçevesinde incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal gelişim, çocuk, ilkokul 

 

EXAMINATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN 

ABTRACT 

Childhood is the most intense and permanent period in terms of social development. During 

this period, the child gets acquainted with his environment and develops social relations. 

Adaptation of the child to society is one of the prerequisites of social development. Social 

development is the process of adapting to the values and behaviors of the environment and 

culture in which the individual lives from birth. There are many factors that affect social 

development. Socialization means that the child learns the beliefs of the society in which he 

lives and the behaviors expected from him. Children are in constant communication with their 

environment. Every child is important for this communication. They communicate their 

feelings, thoughts and wishes to the other party by communicating. The effective realization 

of this communication exchange depends on positive interpersonal relations and the 

achievement of the purpose of these relations. Children are more ready to notice their social 

characteristics in primary school years. More friendships appear. He associates his social 

characteristics with the characteristics of the group he is in. Today, the inappropriate use of 

technological products negatively affects social development. This situation may push the 

child towards isolation and aggression, however, it is important to acquire social skills. Social 

skills form the basis of healthy relationships between individuals. Social skills are the ability 

to understand the feelings, thoughts and behaviors of the individual and other individuals in 

the society in their social relations and to act in line with this understanding. Social skills are 

learned behaviors that include verbal and nonverbal behaviors that enable a person to initiate 

and maintain positive behaviors and to respond appropriately to the social environment. 

Socially developed individuals can balance their own needs and desires with the demands of 

the society in which they live. Since they have many options in solving their problems in 

social life, they can be more successful and happy in their social relations, private and 

professional lives. Socialized children become a person who has a place in that society by 

appropriating the attitudes, thoughts and behaviors of the society they live in. The child, who 

encounters obstacles at this developmental stage in early childhood, may experience social 

and emotional problems in the following years. Children who lack social skills have fewer 

options than children who acquire social skills in solving the problems they face. Not having 

enough of these options causes the child to display undesirable behaviors. For this reason, 

social development of children should be given importance both in the family environment 

and in schools from an early age. Parents should adopt attitudes and behaviors that will 

support the social development of their children. The home environment and family 

relationships should be suitable for the acquisition of social skills. Positive interaction with 

peers and their environment should be supported. It is also important for the children in the 

society to acquire these skills in terms of healthy social development. In this study, concepts 

related to social development and social development in primary school children were 

examined within the framework of the literature. 

Key words: Social development, child, primary school 
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GİRİŞ 

Sosyal gelişim, insanların yaşamları boyunca diğer insanlarla kurdukları ilişkileri ve bunlar 

sonucunda geliştirdikleri davranışları içermektedir (Çubukçu ve Gültekin, 2006). Sosyal 

gelişim, bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri toplumda dünyaya göz açmalarıyla başlayan, 

çevreleriyle pozitif ilişkiler içerisinde olmalarını sağlayan ve hayat boyu süregelen bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır (Çağdaş ve Seçer, 2005). Sağlıklı sosyal gelişimi olan bireyler hem 

sosyal becerilere sahip olurlar hem de bu becerileri sıklıkla kullanırlarsa uyumlu bir birey 

olurlar (Gülay ve Akman, 2009). Sosyalleşme süreci içerisinde birey çevresindeki diğer kişi, 

grup, olay ve olguları inceleyerek gözlem yoluyla farklı durumlarda nasıl tutum ve davranışlar 

sergileyebileceğini öğrenir (Tepeli ve Yılmaz, 2012). İlk çocukluk yıllarında arkadaşlıkların 

sayısı ve niteliğinde artmalar görülmektedir. Bu zamanlarda çocuklar; akranları ile doğru 

arkadaşlık ilişkileri başlatabilmekte ve bu arkadaşlıklarını sürdürebilmektedirler (Baran, 2011; 

Bredekamp, 2015).  

SOSYAL GELİŞİM 

Sosyal gelişim, kişinin etkileşimde bulunduğu toplumla uyum içinde yaşama süreci olarak 

tanımlanabilir (Aral ve Baran, 2011). Kişinin içinde yaşadığı çevre ve çevreyle olan 

etkileşimi, kişinin özellikle sosyal ve duygusal gelişimini dolayısıyla tüm gelişim alanlarını 

etkilemektedir (Samancı ve Uçan 2017). 

Kültürel ihtiyaçlar, çocukların iletişim tarzları başta olmak üzere etrafında olan kişilerle 

etkileşimlerini, oyunlarını, kısaca yaşam tarzlarını etkileyerek sosyal gelişim üzerinde 

etkilerini hissettirir (Trawick- Smith, 2014). 

SOSYAL GELİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

Sosyalleşme 

Çocuklar kendilerini bir parçası olarak benimsedikleri gruptaki diğer kişiler ve onların farklı 

sosyal ve fiziksel özellikleriyle birlikte çeşitli değerler de kazanarak sosyalleşme sürecinde 

çevrelerine uyum sağlamış olurlar (Giren, 2008).  

Sosyalleşme ile çocuklar bulundukları çevrenin farklı yeteneklerini, duygularını ya da 

nesneleri belli bir sonuç alabilecek şekilde işlevsizleştirerek kendilerini bu çevrenin bir 

parçası haline getirmektedirler. Bu süreç içerisinde bireyler gruptaki diğer üyelerin 

inançlarına, değerlerine ve yaşam biçimlerine de sahip çıkarak kendilerini o gruba ait bir 

parça olarak görmektedirler. 

Sosyal Olgunluk 

Sosyal açıdan sosyal gelişimin esas koşullarından biri olan sosyal olgunluk, bireyin yaşına ve 

içinde bulunduğu kültürel yapıya, toplumun beklentilerine ayak uyduran hareketler 

sergilemesidir. Kalıtım ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenen sosyal olgunluk sayesinde 

bireyler davranışlarını toplumun istekleri doğrultusunda şekillendirmeyi öğrenerek, akranları 

ve çevreleriyle olumlu ilişkiler sergilerler (Yalçın, 2010). 
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Sosyal Yeterlilik 

Sosyal yeterlilik, çocukların diğer çocuklarla sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurabilme, 

karşılaşabilecekleri sosyal durumlarla baş edebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olup 

bu becerileri uygun bağlamlarda kullanabilme becerisidir (Ergenekon, 2013). 

Sosyal Beceri 

Sosyal beceri, kişinin başkaları ile etkileşimleri başlatmaları ve sürdürmeleri için gerekli 

öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Westwood, 2007). Sosyal beceri, öğrenme 

yoluyla kazanılan ve kişinin sosyal iletişiminin ilk aşamasını oluşturan sözel ya da bedensel 

etkileşimin bir ürünü olan davranışlar bütünüdür. Sosyal beceri kapasitesindeki 

yetersizliklerin kişinin duygusal, davranışsal ve sosyal alanlarda pek çok sorun yaşamasına 

neden olabileceği bilinmektedir. (Avcıoğlu, 2005) Bir kişinin içinde yaşadığı toplumda sosyal 

olarak yetkin görünebilmesi, sosyal becerileri ile doğru orantılıdır (Avcıoğlu, 2003). 

SOSYAL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sosyal gelişim çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler çevresel ve kalıtsal olabilir. Kişinin 

ailesi, okul ortamı, arkadaşları, beklentileri, kitle iletişim araçları, mizacı, cinsiyeti ve yaşı bu 

faktörlerden bazılarıdır. En önemli faktör ailedir (Kandır ve Alphan, 2008)  

Aile 

Çocuklar etrafındaki kişilerle nasıl iletişim kuracağını, kurulan iletişimin sağlıklı olarak nasıl 

devam edeceği aile içinde edindiği deneyimlerle öğrenebilmektedir (Kandır, 2003). Çocuklar 

sosyal ve duygusal özelliklerini aile içinde kazanır. Çocuk bu yeterlilikleri anne babasını, 

akran modellerini taklit ederek ve rol model alarak kazanır (Kandır ve Alphan, 2008). 

Ebeveynlerin destekleyici, güven verici, hoşgörülü biçimde çocuklarına yaklaşması 

çocukların sosyal ve duygusal gelişimi açısından en ideal etkileşim biçimidir (Kandır ve 

Alphan, 2008). Aile üyeleri arasında kurulan etkin dinlemenin önemli unsurlarından olan 

sağlıklı iletişimin yanında anne baba tutumlarının etkisi yadsınamayacak boyuttadır (Sağlam, 

2017). Özyürek (2015), okul öncesi çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını, 

sosyal beceri düzeylerini incelemiş, anne babanın eğitim düzeyi ve çalışma durumundan 

etkilendiğini bulmuştur. Anne ve babaların demokratik tutumunun, çocukların sosyal beceri 

düzeyleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Oyun 

Oyun sayesinde çocuk, içinde yaşadığı toplumun kültürlerini öğrenir. Kabul edilen ve kabul 

edilmeyen davranışları deneyimleyerek sonuçlarını yaşar ve sonuçlara göre de yaşamına bir 

gidişat belirleyebilir (Özdoğan, 2009).  

Okul 

Çocukların yaşıtlarıyla olan ilişkileri sosyal gelişimi önemli ölçüde şekillendirmektedir 

(Santrock, 2016). Okul, çocuğun sosyal kuralları tecrübe ettiği bir ortam olması bakımından 
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önemlidir. Çocuğun önemli toplumsallaşma ortamlarından biri olan okulda, çocuk 

akranlarıyla birlikte ilk defa düzenli olarak bir arada olup sosyal aktivite yaparlar. 

Akranlarıyla girdiği iletişim ve etkileşimler sonucunda kurallara uymayı, birlikte yaşamayı, 

imece usulünde rekabeti öğrenmektedir (Yavuzer, 2009). Okuldaki sosyalleşme araçlarından 

bir diğeri de öğretmenler olup çocuklar öğretmenlerini hayatlarındaki en önemli yetişkinler 

olarak görmekte, ebeveynlerin yerine koymakta, onları mutlu etmek için çaba sarf 

etmektedirler (Yavuzer, 2003). 

Kitle İletişim Araçları 

Kitle iletişim araçları amacına uygun kullandığı takdirde sosyal gelişim üzerinde önemli 

etkilere sahipken uygun kullanılmadığında sosyal gelişim üzerinde ciddi zararlara yol açabilir. 

Çocuklar üzerinde oldukça önemli etkileri olan televizyonun görsel ve işitsel öğeleri etkili bir 

şekilde kullanması, ekran karşısında çocukları savunmasız bir o kadar da tehlike 

kılabilmektedir (Aktaş vd., 2010). Bunlarla birlikte ebeveynlerin televizyon karşısında 

tutumları çocukların bu durumdan etkilenme derecesini belirlemekte olumlu olumsuz yöne 

doğru itmektedir (Akbulut, 2001). Teknolojideki hızlı ilerlemeler nedeniyle günlük 

yaşamlarında televizyonların yerini bilgisayarlar almıştır.  

Çocuk teknolojik ürünle, ebeveynlerinin aracılığıyla çok erken zamanlarda tanışabilmektedir 

(Gentile, Cayne ve Walsh, 2011). Uzun sureler ve denetimsiz şiddet sahnelerine maruz kalan 

çocuklar, saldırganlığı normalleştirebilmektedir (Yavuzer, 2009) Doğru şekilde kullanıldığı 

takdirde çocukların etrafındaki kişilerle güçlü bir hale getirerek çocuklarda ortak grup ve iş 

birliğinin oluşmasına katkı sağlayabilmektedir (İşçibaşı, 2011). 

İLOKULDA SOSYAL GELİŞİM 

Orta ve ileri çocukluk, ilkokul çağına, yani 6-11 yaş civarına denk gelir. Bu dönemde 

çocuklar akademik öğrenmeyi geliştirir. Birey için başarı ön plana çıkar ve öz kontrolü artar. 

Bu dönemin çocukları kendini tanımlamaya, sosyal karşılaştırmalara ve sosyal referanslara 

önem verirler (Santrock, 2021). Bu dönemde çocukların arkadaşlık ilişkilerinde sosyal 

girişimcilik özellikleri gösterebilmeleri arkadaşlık ilişkilerini etkileyebilmektedir (Trawic-

Smith, 2014). Sosyal girişimciliğin ilerlemesi çocuğun zaman içinde yaşayacağı sosyal 

gelişimdeki ilerlemelerle ilgilidir. Çocuğun bazı zamanlarda yaşıtlarına karşı saldırgan 

olduğu, toplumsallaşma konusunda sorunların yaşandığı bilinmektedir (Yavuzer, 2003). Bu 

dönemlerde çocuklara uygun olmayan teknolojik ürünlerle karşı karşıya gelmesi sonucunda 

çocuklarda saldırgan hareketler görülür ve bu olayların yanı sıra yalnızlaşmaya başladığı da 

görülür (Santrock, 2016). 

Çocuğun kişiliği hakkındaki görüşleri grup kapsamı içerisinde olma isteğini belirleyecek 

temel unsurdur. Kendisi hakkında görüş ve tutumları güçlü olan çocuklar, hangi gruplara 

neden katılmak istediklerinin farkındalığıyla hareket edecek, dahil edilmediklerinde bu 

durumun kendi eksiklikleri dolayısıyla değil doğru sebeplerle açıklayabileceklerdir 

(Demircioğlu, 2015). Bu yaş aralığındaki çocukların baskın olarak sergiledikleri hareketlerden 
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bir tanesi de kendilerini yaşıtları ile mukayese etmeleridir. Gerçek anlamda kendilerinin ne 

yaptığının değil diğerlerinin yaptığıyla ilgilenirler. Bu onların birçok bağlamda gelişmelerini 

etkileyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Başarı kriteri dikkate alınan bu çocukların 

gereksinimlerinden biri de amaçları doğrultusunda yakın çevre ve ebeveynlerinin kendilerine 

tüm imkânları sunmasıdır. Maddi ya da manevi olarak yeterli desteği almadığını hisseden 

çocukların başarısız olmalarının sebebinin kendilerinde olduğunu düşünmeleri olağan bir 

durumdur (Grusec ve Danyliuk, 2014). 

Çocuğun okula başladığı, sosyal çevresinin genişlediği, aile etkisinin azaldığı, öğretmen ve 

arkadaşlarının etkisinin arttığı bir dönemdir. Çocuğun bir şeyler yapması ve başarılı olması 

önemlidir. Çocuk kendini başarmış hissetmek ister. Başarısızlık, olumsuz bir benlik algısına 

ve gelecekteki deneyimler için yetersizlik duygusuna neden olur (Akbay, 2019). Bireyin 

kendini başarılı görmesi ve kendini başarılı hissetmesi için eğitim programları düzenlenirken 

bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Düzenlenen etkinlikler çocukların ilgi ve 

yeteneklerini teşvik etmeli, olumlu eleştiriler yapılmalı ve çocuklar cesaretlendirilmelidir 

(Akbay, 2019). 

Bu yaş gruplarında algıladıkları ilerlemeler; ilerlemiş duygusal anlayış, duygusal 

reaksiyonlara sebep olan durumların bilincinde olma eğilimi, fazla duygusal tepkileri 

uzaklaştırma veya gizleme kabiliyeti duygulara yön verebilme yöntemlerinin kullanılması ile 

asıl anlayış becerisi şeklinde sıralanabilir (Santrock, 2014). Burada sıralanan özellikler 

doğrultusunda bu dönemde başkalarının ne düşündüğü ya da ne duyumsadığını anlama yetisi 

olan başkalarını anlama yeteneğinde de kayda değer gelişmeler olduğu söylenebilir (Berk, 

2013). Kendi kişiliği hakkındaki görüşleri bugüne kadar yaptıkları neticesinde elde ettiği 

başarıyı ne kadar doğru yorumladığına göre oluşmaktadır. Gerçekçi bir benlik tasarımı olan 

çocuklar kendisine dair iyi olumlamada bulunabiliyor iken, düşük ya da fazla benlik 

tasarımına sahip çocuklar ise kendisi ile ilgili olumsuzluk algısına sahiptir. Kişinin kendisi 

hakkındaki görüşlerinin güçlü olması, duygularına yön verebilme yeteneğine ve daha fazla 

başarıyı ve çevresiyle kurduğu iletişimi devam ettirmede üstün başarı yöntemlerini de 

beraberinde getirmektedir (Demircioğlu, 2015). 

SONUÇ 

Sosyal gelişim, bireylerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamalarını ve çevrelerindeki 

bireylerle olumlu ilişkiler kurmalarını etkiler. Bu süreç insanın tüm hayatını kapsar ve hayatı 

boyunca devam eder (Şahin ve Tortop, 2019). Toplumda çocuğun bir birey olarak yer 

almasını sağlayan sosyal gelişim, duyuşsal, devinimsel ve bilişsel gelişimle eş zamanlı olarak 

ilerleme göstermektedir (Cüceoğlu, 2005). Olumlu davranışlarla sosyalleşme sürecinde 

başarılı olan birey, okulda ve sosyal çevresinde sergilediği davranışlar sayesinde çevresi 

tarafından kabul görmektedir (Dereli İman, 2014). İlkokul çağlarında çocuklar kişiliklerinin 

insanlara karşı uyumlarını fark etmeye başlar. Bireysel özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde 

farkına varmaya başlayan çocuklar, ayırıcı nitelikteki bu özelliklerini çelişkili olmayacak bir 

şekilde devam ettirmeye çaba gösterirler. Bu dönemlerde çocuk utangaçtır ve kendini 
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kanıtlamak ister. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailesine karşılık akademik ve sosyal alanda 

başarılı olduğunu düşünür (Bayram, 2020). Çevreye uyum sağlayamayan ve beklentileri 

karşılayamayacağını düşünen çocukta yetersizlik ve aşağılık duygusu gelişebilir. Bu dönemi 

sağlıklı bir şekilde geçirmek ve bireyde olumsuz duyguların oluşmasını engellemek için 

öğretmenler ve veliler bilinçli hareket etmelidir. Bu şekilde hareket eden öğretmenler ve 

ebeveynler başarılı bir sosyal gelişimi desteklemiş olur. 
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ÖZET 

Çocukluk, sosyal gelişimin açısından en yoğun ve kalıcı olduğu dönemdir. Bu dönemde 

çocuk, çevresiyle tanışmakta ve sosyal ilişkiler geliştirmektedir. Çocuğun topluma uyumu, 

sosyal gelişimin ön koşullarından biridir. Sosyal gelişim, bireyin doğumundan itibaren içinde 

yaşadığı çevre ve kültürün değer ve davranışlarına uyum sağlama sürecidir. Sosyal gelişimi 

etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Sosyalleşme, çocuğun içinde yaşadığı toplumun 

inançlarını ve ondan beklenen davranışları öğrenmesidir. Çocuklar, çevreleriyle sürekli 

iletişim halindedir. Her çocuk için bu iletişim önemlidir. Duygu, düşünce ve isteklerini karşı 

tarafa iletişim kurarak iletirler. Bu iletişim alışverişinin etkili bir şekilde gerçekleşmesi, 

olumlu kişilerarası ilişkilere ve bu ilişkilerin amacına ulaşılmasına bağlıdır. Çocuklar ilkokul 

yıllarında sosyal özelliklerini fark etmede hazır duruma gelmektedir. Bu dönemde birçok 

arkadaşlıklar görülür. Sosyal özelliklerini, içinde bulunduğu grubun nitelikleri ile bağdaştırır. 

Günümüzde teknolojik ürünlerin uygun olmayan kullanımı sosyal gelişimi olumsuz 

etkilemektedir. Bu durum çocuğu yalnızlaşma ve saldırganlığa itebilir, buna karşın sosyal 

becerilerin kazanılması önem taşımaktadır. Sosyal beceriler, bireyler arasındaki sağlıklı 

ilişkilerin temelini oluşturur. Sosyal beceriler, bireyin sosyal ilişkilerinde kendisinin ve 

toplumdaki diğer bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını anlama ve bu anlayış 

doğrultusunda davranabilme becerisidir. Sosyal beceriler, kişinin olumlu davranışlar 

başlatmasını, bu davranışları sürdürmesini ve sosyal çevreye uygun tepkiler vermesini 

sağlayan sözlü ve sözsüz davranışları içeren öğrenilmiş davranışlardır. Sosyal beceriler, 

toplumdaki her birey için, yaşı ne olursa olsun, tüm sosyal ortamlarda bireylerin hayatlarını 

olumlu yönde etkileyen, olumlu iletişim kurmalarını, başarılı ve mutlu olmalarını sağlayan 

davranış kalıplarıdır. Sosyal olarak gelişmiş bireyler, kendi ihtiyaç ve istekleri ile içinde 

yaşadıkları toplumun talepleri arasında denge kurabilirler. Sosyal yaşamda sorunlarını 

çözmede birçok seçeneğe sahip oldukları için sosyal ilişkilerinde, özel ve profesyonel 

yaşamlarında daha başarılı ve mutlu olabilirler. Sosyalleşen çocuklar, içinde yaşadıkları 

toplumun tutum, düşünce ve davranışlarını kendilerine mal ederek o toplumda yeri olan bir 

kişi haline gelirler. Erken çocukluk döneminde bu gelişim aşamasında engellerle karşılaşan 

çocuk, ilerleyen yıllarda sosyal ve duygusal sorunlar yaşayabilir. Sosyal becerilerden yoksun 

çocukların, karşılaştıkları problemlerin çözümünde sosyal beceriler edinen çocuklara göre 

daha az seçeneği vardır. Bu seçeneklerin yeterince olmaması çocuğun istenmeyen davranışlar 

göstermesine neden olur. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren hem aile ortamında hem de 

okullarda çocukların sosyal gelişimine önem verilmelidir. Ebeveynler çocukların sosyal 

gelişimini destekleyecek tutum ve davranışlar içinde bulunmalıdır. Ev ortamı ve aile ilişkileri 

sosyal beceriler edinimine uygun olmalıdır. Akranlarıyla ve çevreleriyle olumlu etkileşimi 

desteklenmelidir. Toplum içerisinde bulunan çocukların bu becerileri kazanmaları toplumsal 
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gelişimin sağlıklı olması açısından da önemlidir. Bu çalışmada sosyal gelişim ile ilgili 

kavramlar ve ilkokul çocuklarında sosyal gelişim alanı yazın çerçevesinde incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sosyal gelişim, çocuk, ilkokul 

 

EXAMINATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN 

ABTRACT 

Childhood is the most intense and permanent period in terms of social development. During 

this period, the child gets acquainted with his environment and develops social relations. 

Adaptation of the child to society is one of the prerequisites of social development. Social 

development is the process of adapting to the values and behaviors of the environment and 

culture in which the individual lives from birth. There are many factors that affect social 

development. Socialization means that the child learns the beliefs of the society in which he 

lives and the behaviors expected from him. Children are in constant communication with their 

environment. Every child is important for this communication. They communicate their 

feelings, thoughts and wishes to the other party by communicating. The effective realization 

of this communication exchange depends on positive interpersonal relations and the 

achievement of the purpose of these relations. Children are more ready to notice their social 

characteristics in primary school years. More friendships appear. He associates his social 

characteristics with the characteristics of the group he is in. Today, the inappropriate use of 

technological products negatively affects social development. This situation may push the 

child towards isolation and aggression, however, it is important to acquire social skills. Social 

skills form the basis of healthy relationships between individuals. Social skills are the ability 

to understand the feelings, thoughts and behaviors of the individual and other individuals in 

the society in their social relations and to act in line with this understanding. Social skills are 

learned behaviors that include verbal and nonverbal behaviors that enable a person to initiate 

and maintain positive behaviors and to respond appropriately to the social environment. 

Socially developed individuals can balance their own needs and desires with the demands of 

the society in which they live. Since they have many options in solving their problems in 

social life, they can be more successful and happy in their social relations, private and 

professional lives. Socialized children become a person who has a place in that society by 

appropriating the attitudes, thoughts and behaviors of the society they live in. The child, who 

encounters obstacles at this developmental stage in early childhood, may experience social 

and emotional problems in the following years. Children who lack social skills have fewer 

options than children who acquire social skills in solving the problems they face. Not having 

enough of these options causes the child to display undesirable behaviors. For this reason, 

social development of children should be given importance both in the family environment 

and in schools from an early age. Parents should adopt attitudes and behaviors that will 

support the social development of their children. The home environment and family 

relationships should be suitable for the acquisition of social skills. Positive interaction with 

peers and their environment should be supported. It is also important for the children in the 

society to acquire these skills in terms of healthy social development. In this study, concepts 

related to social development and social development in primary school children were 

examined within the framework of the literature. 

Key words: Social development, child, primary school 
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GİRİŞ 

Sosyal gelişim, insanların yaşamları boyunca diğer insanlarla kurdukları ilişkileri ve bunlar 

sonucunda geliştirdikleri davranışları içermektedir (Çubukçu ve Gültekin, 2006). Sosyal 

gelişim, bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri toplumda dünyaya göz açmalarıyla başlayan, 

çevreleriyle pozitif ilişkiler içerisinde olmalarını sağlayan ve hayat boyu süregelen bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır (Çağdaş ve Seçer, 2005). Sağlıklı sosyal gelişimi olan bireyler hem 

sosyal becerilere sahip olurlar hem de bu becerileri sıklıkla kullanırlarsa uyumlu bir birey 

olurlar (Gülay ve Akman, 2009). Sosyalleşme süreci içerisinde birey çevresindeki diğer kişi, 

grup, olay ve olguları inceleyerek gözlem yoluyla farklı durumlarda nasıl tutum ve davranışlar 

sergileyebileceğini öğrenir (Tepeli ve Yılmaz, 2012). İlk çocukluk yıllarında arkadaşlıkların 

sayısı ve niteliğinde artmalar görülmektedir. Bu zamanlarda çocuklar; akranları ile doğru 

arkadaşlık ilişkileri başlatabilmekte ve bu arkadaşlıklarını sürdürebilmektedirler (Baran, 2011; 

Bredekamp, 2015).  

SOSYAL GELİŞİM 

Sosyal gelişim, kişinin etkileşimde bulunduğu toplumla uyum içinde yaşama süreci olarak 

tanımlanabilir (Aral ve Baran, 2011). Kişinin içinde yaşadığı çevre ve çevreyle olan 

etkileşimi, kişinin özellikle sosyal ve duygusal gelişimini dolayısıyla tüm gelişim alanlarını 

etkilemektedir (Samancı ve Uçan 2017). 

Kültürel ihtiyaçlar, çocukların iletişim tarzları başta olmak üzere etrafında olan kişilerle 

etkileşimlerini, oyunlarını, kısaca yaşam tarzlarını etkileyerek sosyal gelişim üzerinde 

etkilerini hissettirir (Trawick- Smith, 2014). 

SOSYAL GELİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

Sosyalleşme 

Çocuklar kendilerini bir parçası olarak benimsedikleri gruptaki diğer kişiler ve onların farklı 

sosyal ve fiziksel özellikleriyle birlikte çeşitli değerler de kazanarak sosyalleşme sürecinde 

çevrelerine uyum sağlamış olurlar (Giren, 2008).  

Sosyalleşme ile çocuklar bulundukları çevrenin farklı yeteneklerini, duygularını ya da 

nesneleri belli bir sonuç alabilecek şekilde işlevsizleştirerek kendilerini bu çevrenin bir 

parçası haline getirmektedirler. Bu süreç içerisinde bireyler gruptaki diğer üyelerin 

inançlarına, değerlerine ve yaşam biçimlerine de sahip çıkarak kendilerini o gruba ait bir 

parça olarak görmektedirler. 

Sosyal Olgunluk 

Sosyal açıdan sosyal gelişimin esas koşullarından biri olan sosyal olgunluk, bireyin yaşına ve 

içinde bulunduğu kültürel yapıya, toplumun beklentilerine ayak uyduran hareketler 

sergilemesidir. Kalıtım ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenen sosyal olgunluk sayesinde 

bireyler davranışlarını toplumun istekleri doğrultusunda şekillendirmeyi öğrenerek, akranları 

ve çevreleriyle olumlu ilişkiler sergilerler (Yalçın, 2010). 
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Sosyal Yeterlilik 

Sosyal yeterlilik, çocukların diğer çocuklarla sağlıklı ve uzun süreli ilişkiler kurabilme, 

karşılaşabilecekleri sosyal durumlarla baş edebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olup 

bu becerileri uygun bağlamlarda kullanabilme becerisidir (Ergenekon, 2013). 

Sosyal Beceri 

Sosyal beceri, kişinin başkaları ile etkileşimleri başlatmaları ve sürdürmeleri için gerekli 

öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanmaktadır (Westwood, 2007). Sosyal beceri, öğrenme 

yoluyla kazanılan ve kişinin sosyal iletişiminin ilk aşamasını oluşturan sözel ya da bedensel 

etkileşimin bir ürünü olan davranışlar bütünüdür. Sosyal beceri kapasitesindeki 

yetersizliklerin kişinin duygusal, davranışsal ve sosyal alanlarda pek çok sorun yaşamasına 

neden olabileceği bilinmektedir. (Avcıoğlu, 2005) Bir kişinin içinde yaşadığı toplumda sosyal 

olarak yetkin görünebilmesi, sosyal becerileri ile doğru orantılıdır (Avcıoğlu, 2003). 

SOSYAL GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sosyal gelişim çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler çevresel ve kalıtsal olabilir. Kişinin 

ailesi, okul ortamı, arkadaşları, beklentileri, kitle iletişim araçları, mizacı, cinsiyeti ve yaşı bu 

faktörlerden bazılarıdır. En önemli faktör ailedir (Kandır ve Alphan, 2008)  

Aile 

Çocuklar etrafındaki kişilerle nasıl iletişim kuracağını, kurulan iletişimin sağlıklı olarak nasıl 

devam edeceği aile içinde edindiği deneyimlerle öğrenebilmektedir (Kandır, 2003). Çocuklar 

sosyal ve duygusal özelliklerini aile içinde kazanır. Çocuk bu yeterlilikleri anne babasını, 

akran modellerini taklit ederek ve rol model alarak kazanır (Kandır ve Alphan, 2008). 

Ebeveynlerin destekleyici, güven verici, hoşgörülü biçimde çocuklarına yaklaşması 

çocukların sosyal ve duygusal gelişimi açısından en ideal etkileşim biçimidir (Kandır ve 

Alphan, 2008). Aile üyeleri arasında kurulan etkin dinlemenin önemli unsurlarından olan 

sağlıklı iletişimin yanında anne baba tutumlarının etkisi yadsınamayacak boyuttadır (Sağlam, 

2017). Özyürek (2015), okul öncesi çocuğu olan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarını, 

sosyal beceri düzeylerini incelemiş, anne babanın eğitim düzeyi ve çalışma durumundan 

etkilendiğini bulmuştur. Anne ve babaların demokratik tutumunun, çocukların sosyal beceri 

düzeyleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Oyun 

Oyun sayesinde çocuk, içinde yaşadığı toplumun kültürlerini öğrenir. Kabul edilen ve kabul 

edilmeyen davranışları deneyimleyerek sonuçlarını yaşar ve sonuçlara göre de yaşamına bir 

gidişat belirleyebilir (Özdoğan, 2009).  

Okul 

Çocukların yaşıtlarıyla olan ilişkileri sosyal gelişimi önemli ölçüde şekillendirmektedir 

(Santrock, 2016). Okul, çocuğun sosyal kuralları tecrübe ettiği bir ortam olması bakımından 
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önemlidir. Çocuğun önemli toplumsallaşma ortamlarından biri olan okulda, çocuk 

akranlarıyla birlikte ilk defa düzenli olarak bir arada olup sosyal aktivite yaparlar. 

Akranlarıyla girdiği iletişim ve etkileşimler sonucunda kurallara uymayı, birlikte yaşamayı, 

imece usulünde rekabeti öğrenmektedir (Yavuzer, 2009). Okuldaki sosyalleşme araçlarından 

bir diğeri de öğretmenler olup çocuklar öğretmenlerini hayatlarındaki en önemli yetişkinler 

olarak görmekte, ebeveynlerin yerine koymakta, onları mutlu etmek için çaba sarf 

etmektedirler (Yavuzer, 2003). 

Kitle İletişim Araçları 

Kitle iletişim araçları amacına uygun kullandığı takdirde sosyal gelişim üzerinde önemli 

etkilere sahipken uygun kullanılmadığında sosyal gelişim üzerinde ciddi zararlara yol açabilir. 

Çocuklar üzerinde oldukça önemli etkileri olan televizyonun görsel ve işitsel öğeleri etkili bir 

şekilde kullanması, ekran karşısında çocukları savunmasız bir o kadar da tehlike 

kılabilmektedir (Aktaş vd., 2010). Bunlarla birlikte ebeveynlerin televizyon karşısında 

tutumları çocukların bu durumdan etkilenme derecesini belirlemekte olumlu olumsuz yöne 

doğru itmektedir (Akbulut, 2001). Teknolojideki hızlı ilerlemeler nedeniyle günlük 

yaşamlarında televizyonların yerini bilgisayarlar almıştır.  

Çocuk teknolojik ürünle, ebeveynlerinin aracılığıyla çok erken zamanlarda tanışabilmektedir 

(Gentile, Cayne ve Walsh, 2011). Uzun sureler ve denetimsiz şiddet sahnelerine maruz kalan 

çocuklar, saldırganlığı normalleştirebilmektedir (Yavuzer, 2009) Doğru şekilde kullanıldığı 

takdirde çocukların etrafındaki kişilerle güçlü bir hale getirerek çocuklarda ortak grup ve iş 

birliğinin oluşmasına katkı sağlayabilmektedir (İşçibaşı, 2011). 

İLOKULDA SOSYAL GELİŞİM 

Orta ve ileri çocukluk, ilkokul çağına, yani 6-11 yaş civarına denk gelir. Bu dönemde 

çocuklar akademik öğrenmeyi geliştirir. Birey için başarı ön plana çıkar ve öz kontrolü artar. 

Bu dönemin çocukları kendini tanımlamaya, sosyal karşılaştırmalara ve sosyal referanslara 

önem verirler (Santrock, 2021). Bu dönemde çocukların arkadaşlık ilişkilerinde sosyal 

girişimcilik özellikleri gösterebilmeleri arkadaşlık ilişkilerini etkileyebilmektedir (Trawic-

Smith, 2014). Sosyal girişimciliğin ilerlemesi çocuğun zaman içinde yaşayacağı sosyal 

gelişimdeki ilerlemelerle ilgilidir. Çocuğun bazı zamanlarda yaşıtlarına karşı saldırgan 

olduğu, toplumsallaşma konusunda sorunların yaşandığı bilinmektedir (Yavuzer, 2003). Bu 

dönemlerde çocuklara uygun olmayan teknolojik ürünlerle karşı karşıya gelmesi sonucunda 

çocuklarda saldırgan hareketler görülür ve bu olayların yanı sıra yalnızlaşmaya başladığı da 

görülür (Santrock, 2016). 

Çocuğun kişiliği hakkındaki görüşleri grup kapsamı içerisinde olma isteğini belirleyecek 

temel unsurdur. Kendisi hakkında görüş ve tutumları güçlü olan çocuklar, hangi gruplara 

neden katılmak istediklerinin farkındalığıyla hareket edecek, dahil edilmediklerinde bu 

durumun kendi eksiklikleri dolayısıyla değil doğru sebeplerle açıklayabileceklerdir 

(Demircioğlu, 2015). Bu yaş aralığındaki çocukların baskın olarak sergiledikleri hareketlerden 
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bir tanesi de kendilerini yaşıtları ile mukayese etmeleridir. Gerçek anlamda kendilerinin ne 

yaptığının değil diğerlerinin yaptığıyla ilgilenirler. Bu onların birçok bağlamda gelişmelerini 

etkileyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Başarı kriteri dikkate alınan bu çocukların 

gereksinimlerinden biri de amaçları doğrultusunda yakın çevre ve ebeveynlerinin kendilerine 

tüm imkânları sunmasıdır. Maddi ya da manevi olarak yeterli desteği almadığını hisseden 

çocukların başarısız olmalarının sebebinin kendilerinde olduğunu düşünmeleri olağan bir 

durumdur (Grusec ve Danyliuk, 2014). 

Çocuğun okula başladığı, sosyal çevresinin genişlediği, aile etkisinin azaldığı, öğretmen ve 

arkadaşlarının etkisinin arttığı bir dönemdir. Çocuğun bir şeyler yapması ve başarılı olması 

önemlidir. Çocuk kendini başarmış hissetmek ister. Başarısızlık, olumsuz bir benlik algısına 

ve gelecekteki deneyimler için yetersizlik duygusuna neden olur (Akbay, 2019). Bireyin 

kendini başarılı görmesi ve kendini başarılı hissetmesi için eğitim programları düzenlenirken 

bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Düzenlenen etkinlikler çocukların ilgi ve 

yeteneklerini teşvik etmeli, olumlu eleştiriler yapılmalı ve çocuklar cesaretlendirilmelidir 

(Akbay, 2019). 

Bu yaş gruplarında algıladıkları ilerlemeler; ilerlemiş duygusal anlayış, duygusal 

reaksiyonlara sebep olan durumların bilincinde olma eğilimi, fazla duygusal tepkileri 

uzaklaştırma veya gizleme kabiliyeti duygulara yön verebilme yöntemlerinin kullanılması ile 

asıl anlayış becerisi şeklinde sıralanabilir (Santrock, 2014). Burada sıralanan özellikler 

doğrultusunda bu dönemde başkalarının ne düşündüğü ya da ne duyumsadığını anlama yetisi 

olan başkalarını anlama yeteneğinde de kayda değer gelişmeler olduğu söylenebilir (Berk, 

2013). Kendi kişiliği hakkındaki görüşleri bugüne kadar yaptıkları neticesinde elde ettiği 

başarıyı ne kadar doğru yorumladığına göre oluşmaktadır. Gerçekçi bir benlik tasarımı olan 

çocuklar kendisine dair iyi olumlamada bulunabiliyor iken, düşük ya da fazla benlik 

tasarımına sahip çocuklar ise kendisi ile ilgili olumsuzluk algısına sahiptir. Kişinin kendisi 

hakkındaki görüşlerinin güçlü olması, duygularına yön verebilme yeteneğine ve daha fazla 

başarıyı ve çevresiyle kurduğu iletişimi devam ettirmede üstün başarı yöntemlerini de 

beraberinde getirmektedir (Demircioğlu, 2015). 

SONUÇ 

Sosyal gelişim, bireylerin içinde yaşadıkları topluma uyum sağlamalarını ve çevrelerindeki 

bireylerle olumlu ilişkiler kurmalarını etkiler. Bu süreç insanın tüm hayatını kapsar ve hayatı 

boyunca devam eder (Şahin ve Tortop, 2019). Toplumda çocuğun bir birey olarak yer 

almasını sağlayan sosyal gelişim, duyuşsal, devinimsel ve bilişsel gelişimle eş zamanlı olarak 

ilerleme göstermektedir (Cüceoğlu, 2005). Olumlu davranışlarla sosyalleşme sürecinde 

başarılı olan birey, okulda ve sosyal çevresinde sergilediği davranışlar sayesinde çevresi 

tarafından kabul görmektedir (Dereli İman, 2014). İlkokul çağlarında çocuklar kişiliklerinin 

insanlara karşı uyumlarını fark etmeye başlar. Bireysel özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde 

farkına varmaya başlayan çocuklar, ayırıcı nitelikteki bu özelliklerini çelişkili olmayacak bir 

şekilde devam ettirmeye çaba gösterirler. Bu dönemlerde çocuk utangaçtır ve kendini 
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kanıtlamak ister. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve ailesine karşılık akademik ve sosyal alanda 

başarılı olduğunu düşünür (Bayram, 2020). Çevreye uyum sağlayamayan ve beklentileri 

karşılayamayacağını düşünen çocukta yetersizlik ve aşağılık duygusu gelişebilir. Bu dönemi 

sağlıklı bir şekilde geçirmek ve bireyde olumsuz duyguların oluşmasını engellemek için 

öğretmenler ve veliler bilinçli hareket etmelidir. Bu şekilde hareket eden öğretmenler ve 

ebeveynler başarılı bir sosyal gelişimi desteklemiş olur. 
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ÖZET 

Geleneksel ataerkil toplumsal yapının sürekli bir şekilde yeniden üretilerek varlığını 

sürdürdüğü günümüzde, kadınlar hem çalışma hayatı hem de toplumsal yaşamın diğer 

alanlarından uzak kalmakta, aynı zamanda karar alma süreçlerine de sınırlı şekilde katılım 

gerçekleştirmektedirler. Özel alanla özdeşleştirilerek kamusal alanın dışında konumlandırılan 

kadınların siyasal alandaki temsili, toplumsal olarak kurgulanmış cinsiyet düzeni tarafından 

belirlenmekte ve şekillendirilmektedir. Yüzyıllar boyunca sistematik bir şekilde, eril bir alan 

olarak inşa edilmekte olan siyaset alanında kadınların aleyhine bir eşitsizlik söz konusu 

olmaktadır. 

Eşitlik haklarının talebi doğrultusunda kadınların kitlesel olarak bir araya gelmesi, ilk kez 

Fransız Devrimi dönemindeki Bastille ve Versailles yürüyüşlerinde gerçekleşmiştir. 

Aydınlanma Dönemi’nin temel idealleri olan akıl, adalet, mutluluk, özgürlük, eşitlik ve 

Fransız Devrimi'nin ilkeleri, kadınların ikincil konumunun ortadan kaldırılması konusunda 

herhangi bir etkide bulunmamış, hatta tam tersine bu konumu pekiştirerek sürdürmüş ve 

feminist hareketlerin ortaya çıkması için zemin hazırlamıştır. Dünyanın farklı ülkelerindeki 

kadınların taleplerinin toplumsal ve siyasal eylem biçimlerine dönüşerek süreklilik 

göstermeye başlamasına paralel olarak feminist hareketler, özellikle 19. yüzyılın ortalarından 

itibaren yeni bir ivme kazanmıştır. Kadınların oy hakkının gündeme getirilmesi ve bu konuda 

birçok teklifin kabul edilmesi, 1848 yılında New York’ta düzenlenen ve kadın haklarına 

ilişkin ilk toplantı olma özelliği taşıyan Seneca Falls Kongresi’nin kadınların oy hakkı 

mücadelesi tarihinde bir dönüm noktası olmasını sağlamıştır. 

Sosyal, eğitsel ve ekonomik haklar alanlarında bazı gelişmeler yaşanmakta iken siyasal haklar 

alanında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmamasının sonucunda kadınların oy hakkı 

mücadelesi, feminist hareketin temel mücadele alanı haline gelmiştir. Oy hakkı taleplerinin 

artık daha radikal (açlık grevi, pasif direniş vb.) bir şekilde dile getirilmesi ile beraber süfrajet 

hareketi, feminizmin politik yönünü tanımlayan bir alan olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Süfrajet hareketi tarafından yürütülen uzun ve zorlu mücadelenin sonucunda 1920 yılında 

ABD’de, 1928 yılında ise İngiltere’de kadınların oy hakkı elde etmesi gerçekleşmiştir. 

Tarihsel süreç boyunca süfrajet hareketi, feminist araştırmacılar tarafından farklı bakış açıları 

üzerinden ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında ise kadınların siyasal haklarını kazanma 

sürecinde önemli rolü olan süfrajet hareketinin tarihsel gelişiminin daha önce bu konuda 
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yapılan çalışmaların alanyazın taraması çerçevesinde ortaya konulması amaçlanmakta ve bu 

doğrultuda öncelikle Aydınlanma Dönemi sonrasında Olympe de Gouges, Mary 

Wollstonecraft gibi kadın hakları savunucuları tarafından dile getirilmeye başlanan eşitlik 

talepleri üzerinden genel bir çerçeve çizilmektedir. İkinci bölümde ABD'de Seneca Falls 

kongresiyle farklı bir boyut kazanarak gelişen kadınların oy hakkı mücadelesi incelenmekte, 

çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise İngiltere'de Viktoryan ideolojiye karşı çıkış 

temelinde şekillenen süfrajet hareketi ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Süfrajet hareketi, Süfrajet, Kadın hakları, Oy hakkı, Toplumsal Cinsiyet. 

 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SUFFRAGETTE MOVEMENT 

ABSTRACT 

In today's world, where the traditional patriarchal social structure is constantly reproduced 

and maintained, women are excluded from both working life and other areas of social life, 

and at the same time they have limited participation in decision-making processes. Identified 

with the private sphere and positioned outside the public sphere, women's representation in 

the political sphere is determined and shaped by the socially constructed gender order. There 

is an inequality against women in the field of politics, which has been systematically 

constructed as a masculine space for centuries. 

The mass gathering of women in line with the demands of their equality rights took place for 

the first time in the Bastille and Versailles marches during the French Revolution.  The basic 

ideals of the Enlightenment, such as reason, justice, happiness, freedom, equality and the 

principles of the French Revolution, did not have any impact on the elimination of the 

subordinate position of women; on the contrary, they reinforced and perpetuated this position 

and paved the way for the emergence of feminist movements. In parallel with the fact that the 

demands of women in different countries of the world began to show continuity by 

transforming into forms of social and political action, feminist movements have gained a new 

momentum especially since the mid-19th century. Bringing women's suffrage to the agenda 

and the adoption of many proposals on this issue made the Seneca Falls Congress, which was 

held in New York in 1848 and was the first meeting on women's rights, a turning point in the 

history of the struggle for women's suffrage. 

As a result of the fact that there were some developments in the fields of social, educational 

and economic rights while there was no change in the field of political rights, the struggle for 

women's suffrage became the main area of struggle of the feminist movement. With the 

demands for suffrage being expressed in a more radical way (hunger strike, passive resistance, 

etc.), the suffragette movement began to be used as a field that defines the political aspect of 

feminism. As a result of the long and difficult struggle carried out by the suffragette 

movement, women gained the right to vote in the USA in 1920 and in the UK in 1928. 
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Throughout the historical process, the suffragette movement has been discussed by feminist 

researchers from different perspectives. Within the scope of this study, it is aimed to reveal 

the historical development of the suffragette movement, which has an important role in the 

process of women gaining their political rights, within the framework of the literature review 

of previous studies on this subject, and in this direction, firstly, a general framework is drawn 

through the demands for equality that began to be expressed by women's rights defenders 

such as Olympe de Gouges and Mary Wollstonecraft after the Enlightenment Period. In the 

second part, the struggle for women's suffrage, which gained a different dimension with the 

Seneca Falls congress in the USA, is examined. The suffragette movement in the UK, which 

was shaped on the basis of opposition to Victorian ideology, is discussed in the third and final 

part of the study. 

Keywords: The suffragette movement, Suffragette, Women's rights, Suffrage, Gender. 

 

GİRİŞ 

Fransız Devrimi’nin kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği sürdürmesi, ayrıca devrime 

kitlesel şekilde katılmış olan kadınlara bekledikleri hakların verilmemiş olması sonucunda 

kadınların eğitim, mülkiyet ve siyaset alanlarında eşitlik talepleriyle başlayan feminist 

hareketler, feminist teorinin ilk yapıtlarından olan Olympe de Gouges’in “Kadın Hakları 

Bildirgesi (Declaration of the Rights of Women)” ve Mary Wollstonecraft’ın “Kadın 

Haklarının Savunusu (A Vindication of the Rights of the Women)” eserlerinin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Bu dönemin feminist düşüncesi fırsat eşitliği ilkesi temelinde 

şekillenmiş, bu bağlamda kadınlara ve erkeklere eşit fırsatlar sağlandığı zaman eşitliğin 

sağlanabileceği düşüncesinden hareket edilmiştir.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği fikrinden yola çıkan liberal feministlerin temel odak noktasını, aile 

ve özel alanda var olabilecek iktidar ilişkileri veya ataerkil sistem değil, kamusal alandaki 

haklar için mücadele oluşturmaktaydı (Bryson, 1999, s. 11). Mevcut toplumda 

gerçekleştirilecek sosyal ve siyasal reformlar aracılığıyla eşitsizlik sorunlarının çözülebileceği 

düşünülüyordu. Sanayi devriminin etkisiyle Avrupa’da kentlerin büyüme hızının artması, 

büyük ölçekli sanayi gelişmeleri ve makine üretimine geçilmesiyle orta sınıf toplumun önemi 

artmaya başlamıştı. Yaşanan olağandışı endüstriyel gelişmeler sonucunda, erkek işçilerin 

sunabileceğinden daha fazla emeğe ihtiyaç duyulmaya başlandı, dolayısıyla kadınların üretim 

süreçlerine katılımı gerekli hale geldi. Bu katılım sürecinin kadınların toplumsal konumu 

üzerindeki etkileri zamanla görülmeye başlandı. Bir taraftan tamamlayıcılık ilkesine dayanan 

geleneksel toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin sorgulanması ve kadınların özerk bir sosyal grup 

olarak tanımlanması için toplumsal zemin oluşmakta iken, öte yandan kadınlar işgücü 

piyasasında erkeklere rakip olarak algılanmakta, erkeklerden daha düşük ücrete 

çalıştırılmakta, ayrıca evde annelik ve eşlik görevleri de devam ettiği için çifte sömürüye 

uğramaktaydılar. Aynı zamanda kadınların işçilerin haklarını koruyan sendikalara kabul 
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edilmesi de söz konusu olmamaktaydı. Bütün bu faktörler, kadın haklarını savunan feminist 

örgütlerin ortaya çıkmasının zeminini hazırladı. 

KADINLARIN OY HAKKI MÜCADELESİNİN KÖKENLERİ 

Despotizm ilkesinin devrimin sonucunda ortadan kalkmadığını, iktidarın tamamen erkeklere 

verildiğini, dolayısıyla devrimci mücadelenin yeni bir cephede, erkeklere karşı kadınların 

savunma cephesinde devam etmesi gerektiğini ifade eden De Gouges tarafından, 1789 yılında 

Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen ve 1791 Fransız Anayasası'nda önsöz olarak yer alan 

“İnsan (Erkek) ve Vatandaş Hakları Bildirisi”nde kadınların yok sayılması eleştirisi temelinde 

bir cevap metni olarak yazılan “Kadın Hakları Bildirgesi”nde kadınların siyasi, medeni ve 

eğitsel hakları savunulmuştur (Sledziewski, 2005, s. 48). Bildirgenin 10. maddesinde 

kadınların darağacına çıkma hakkı oldukları gibi mecliste yer alma hakkına da sahip olmaları 

gerektiğinin altı çizilmiştir (Göztepe, 1996, s. 187).  De Gouges, 1793 yılında “kadın cinsine 

yakışmayacak biçimde politika yapmaya kalkıştığı için” devrimci mahkeme tarafından 

giyotine gönderilmiştir (Berktay, 2004, s. 6).  

Kadınların siyasal alanda dışlanmasını adaletsizlik olarak gören Wollstonecraft, 

Rousseau’nun “kadının rolü ev işlerini yapmak ve kocasının rahatını sağlamaktır” görüşüne 

ve “eşit eğitimi olanaksız gören” burjuva sınıfına isyan etmiştir (Karaosmanoğlu, 2016, s. 23). 

İnsanların yarısının akılsız ve yetersiz yaratıldığını iddia etmenin rasyonel hiçbir temele 

dayanmadığını, kadınların toplumsal olarak belirlenmiş olan (erkekleri memnun etmek, 

çocuklarını yetiştirmek ve evi idare etmek) rollerine uygun şekilde eğitildiğini ifade etmiştir. 

Ona göre, kadınların akıl ve yeteneklerini geliştirmelerine izin verilmemesi toplumda 

ezilmelerinin temel kaynağını oluşturmuştur (Vincent, 2006, ss. 302-309). “Kadın Haklarının 

Savunusu” kitabında devletin sadece erkeklerin haklarını koruduğu, dolayısıyla vatandaşlığın 

da tamamen eril bir karaktere sahip olduğu vurgulanmıştır.  

19. yüzyılın ortalarından itibaren dünyanın farklı ülkelerindeki feministlerin taleplerinin 

toplumsal ve politik eylem biçimlerine dönüşerek süreklilik göstermeye başlaması, feminist 

hareketlerin yeni bir ivme kazanmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa 

ülkelerinde kadınların bağımsızlığını ve haklarına saygı duyulmasını talep eden bağımsız 

kadın örgütleri ortaya çıkmaya başladı. Sanayi devrimi ve sonuçları, kadın ve erkeklerin de 

arasında bulunduğu sosyal grupların arasındaki ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesini 

gerektirdi. Fakat erkekler kademeli olarak sivil ve siyasal özgürlük kazanırken, kadınların 

hukuki statülerinde herhangi bir değişiklik olmadı, böylece liberal eşitlik fikirleri sadece 

erkekler göz önünde bulundurularak yayıldı. Öte yandan, liberal feminizm akımının 

temsilcileri, Batı’nın liberal öğretisinin toplumun üyelerine kendi potansiyellerini 

gerçekleştirme olanağı ve vatandaşlık hakları sağlaması gerektiği düşüncesinden hareketle, 

kadınların erkekler kadar rasyonel oldukları için aynı hukuki ve siyasal haklara sahip olmaları 

gerektiğini savundular (Bryson, 1992, ss. 2-3). Bu doğrultuda, kadınların bağımlılıklarının 
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sona erdirilmesi, eğitim ve siyaset alanlarındaki eşitsiz konumlarının giderilmesi talepleri dile 

getirilmeye başlandı. 

ABD’DE KADINLARIN OY HAKKI MÜCADELESİ 

Doğal haklar doktrini etkisi, dönemin feminist hareketlerinin en karakteristik özelliklerinin 

başında geliyordu. Doğal haklar doktrininin geliştirilmesine rağmen, kadınlara bu hakların 

tanınması doğrultusunda herhangi bir adım atılmamıştı. Dolayısıyla erkeklerin sahip olduğu 

doğal hakların aynısına sahip olmak talebi, feminist hareketin düşünsel temelini 

oluşturmaktaydı. Sanayi devrimi başta olmak üzere ortaya çıkan gelişmelerin etkisiyle 

kamusal ve özel alan birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış, böylece kadının özel alanla 

özdeşleştirilen ikincil konumu pekiştirilmişti. Özellikle “fabrikaların makineleşmesi ve küçük 

ev sanayiinin çökmesiyle birlikte işin kamusal dünyasıyla evin özel dünyası” arasındaki ayrım 

daha önce hiç olmadığı kadar keskin hale gelmişti. Yaşanan bu gelişmeler, “akılcılığı kamusal 

alanla, akıl dışılığı ise özel alanla ve kadınla” özdeşleştiren Aydınlanma düşüncesini 

desteklemekte, böylece kamusal ve özel alana farklı anlamların yüklenmesi sonucunu 

doğurmaktaydı (Donovan, 2014, s. 25). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde "kadınlara oy hakkı” hareketleri ilk kez, 1833 yılında siyahi 

kadınlarla birlikte New York’ta başlatılmıştır. Amerikan İç Savaşı’nın sona ermesinden sonra 

kadınlar, siyahilerle beraber siyahilere devlet vatandaşlığı hakkı tanınması için mücadele 

etmişler. Ancak çalışan kadınlar, mücadelelerin ardından siyahilere verilen bu hakkı elde 

edememişlerdir (Arat, 1980; Kartal, 2005, s. 32). Kadın haklarına ilişkin ilk toplantı ise 1848 

yılında Seneca Falls, New York'ta düzenlenmiştir. Toplantı sonucunda Elisabeth Cady 

Stanton tarafından kaleme alınan “Duygular Bildirgesi (Declaration of Sentiments)” temel 

doğal haklar doktrinini kadınlara uyarlanan en erken girişim olmuştur. 100 kadın ve erkek 

tarafından imzalanmış olan bu belge, Bağımsızlık Bildirgesi üzerine neredeyse kelime kelime 

oturtulmuştur.  Bildirgede kadınların bir sınıf ya da bir grup olarak tarih boyunca devam eden 

ikincilliklerinin ve sistematik ezilmelerinin failinin erkekler olduğu vurgulanmıştır: “İnsanlık 

tarihi, erkeklerin kadınlara sürekli zarar vermelerinin ve onların haklarını gasp etmelerinin 

tarihidir. Kadınlar, üstlerinde doğrudan mutlak tiranlık uygulanan nesnelerdir”. Bildirgede ilk 

ikisi oy verme hakkının kadınlardan esirgenmesi ve yönetilenlerin kanunlara rıza gösterme 

hakkıyla ilgili olan 15 şikayet sıralanmıştır (Donovan, 2014, ss. 29-31). Oy hakkı ile ilgili 

birçok teklifin oybirliği ile kabul edilmiş olması, Seneca Falls Kongresi'nin kadınların oy 

hakkı mücadelesi tarihinde bir dönüm noktası olmasını sağlamıştır. 

 

1866-1869 yılları arasında kurulan Amerikan Eşit Haklar Derneği (American Equal Rights 

Association), Ulusal Oy Hakkı Derneği (National Woman Suffrage Association) ve Amerikan 

Eşit Haklar Derneği (American Equal Rights Association), oy hakkı mücadelesinin örgütlü bir 

şekilde ilerlemesini sağlamışlardır (Gürcüm ve Arslan, 2017, s. 1394). 1890 yılında tüm 
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ülkedeki yerel örgütlerin bir araya getirilmesiyle kurulan Amerikan Ulusal Oy Hakkı Derneği 

(National American Women Suffrage Association) ile devam eden oy hakkı mücadelesinde 

güç birliğinin sağlanması, oy hakkı mücadelesinde önemli sonuçların alınmasını sağlamıştır 

(Çardak, 2012, s. 27). 1893 yılında Colorado, kadınlara oy kullanma hakkını tanıyan ilk eyalet 

olmuştur. Daha sonra Washington 1910, California 1911, Oregon, Kansas ve Arizona 1912, 

Alaska ve Illinois 1913, Montana ve Nevada 1914, New York 1917, Michigan, South Dakota 

ve Oklahoma 1918 yıllarında kadınların oy kullanma hakkını tanımışlardır (Örnek, 2015, s. 

109). 20. yüzyılın başında kadınların oy hakkı mücadelesi, kitlesel nitelik kazanmış, 1912 

yılında New York, 1913 yılında ise Washington'da yürüyüşler, 1917 yılında ise Beyaz Saray 

önünde eylemler düzenlenmiştir. 70 yıllık mücadelenin sonunda, 1920 yılında “Anthony 

Değişikliği” olarak bilinen yasa tasarısı ABD senatosundan geçmiş ve kadınlara oy hakkı 

verilmiştir (Çağatay, 2009, s. 63). 

VİKTORYAN İDEOLOJİYE BAŞKALDIRI OLARAK SÜFRAJET HAREKETİ 

Sanayi devrimi ve sonuçları, devrimin merkezi olan İngiltere’nin dönemin feminist 

hareketlerinin Avrupa'daki merkezi haline gelmesini sağlamaktaydı. Liberal feminist hareket 

içinde yer alan kadınlar, erkeklerle aynı siyasal, sosyal, hukuki haklara sahip olmalarını 

sağlayacak reformların gerçekleştirilmesini talep etmeye başladılar. Viktoryan ideolojinin 

“kamusal ve özel alanı kesin çizgilerle ayırması, erkeği kamusal alana ve kadını ise özel alana 

dahil etmesi ve cinsiyetin ikili standardına karşı” örgütlü bir feminist hareketin ivme 

kazanması, aynı zamanda İngiltere’deki kadınların oy hakkı mücadelesinin başlamasını 

sağlamıştır (Kartal, 2005, s. 30). Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 

savunulduğu “İnsan Irkının Yarısı, Kadınların, Diğer Yarısı Erkeklerin İddialarına Karşı 

Savunması (Appeal of One Half the Human Race, Women, Against the Pretensions of the 

Other Half, Men)”, İngiltere’nin aktif olarak mücadele veren kadın hakları savunucularından 

Anna Doyle Wheeler ve William Thompson tarafından 1825 yılında yayınlanmıştır. Anne 

Knight ise 1850 yılında Lordlar Kamarası'na, kadınlar için oy hakkı talebiyle başvurmuş, 

1851 yılında Sheffield Kadın Reform Derneği (Sheffield Female Political Association) 

örgütünün kurulmasını sağlamıştır (Sarhanlı, 2008, ss. 57-58).  

Harriet Taylor, 1851 yılında yazdığı "Kadınların Vatandaşlık Haklarının Tanınması (The 

Enfranchisement of Women)" isimli kitabında kadınların kamusal alandan dışlanarak evlilik 

ve annelik görevlerini yerine getirmek üzere özel alana hapsedilmesinin, cinsiyet eşitsizliğinin 

temelinde yatan neden olduğunu ifade etmiştir (Şahin Çakmak, 2010, s. 22). Taylor'ın, ailede 

ve toplumda cinsiyetlerin “tam eşitliği” kavramını savunan ilk kişilerden biri olan, eşi John 

Stuart Mill ile beraber 1869 yılında yazdıkları “Kadınların Köleleştirilmesi (The Subjection of 

Women)” adlı kitapta ise toplumun “mantık” ilkesine göre organize edilmesi ve cinsiyet gibi 

“doğum tesadüfleri”nin (accidents of birth) geçerli olmaması gerektiğini ileri sürülmüştür 

(Heywood, 2013, s. 245). Toplumun içinde barındırdığı en belirgin dışlamanın kadınlara 

uygulandığını ifade eden Mill, 1865-1868 yılları arasında görev yaptığı İngiltere 
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Parlamentosu'nun Avam Kamarası'nda 17 Temmuz 1866 tarihli konuşmasında mülk sahibi, 

ev sahibi ya da İngiltere'deki yasalarla kendisine mülkiyet hakkı tanınmış tüm bireylere 

seçimlere katılma hakkı tanınırken; bazı bireylerin (kadınların) ise cinsiyetleri nedeniyle 

seçimlerin dışında bırakılmasına yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Mill, 20 Mayıs 1867 

tarihli konuşmasında da kadınlara oy verme hakkı tanınması konusunu ayrıntılı biçimde dile 

getirmiş, fakat yeteri kadar destek görememiştir (Şahin Çakmak, 2010, ss. 60-62). 

Feminist hareketlerin 19. yüzyılın ortalarından itibaren yeni bir ivme kazanmasıyla kadınların 

oy hakkı mücadelesi hem Avrupa, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlü bir 

biçimde yaygınlaşmaya başladı. “Süfrajetler” olarak bilinen kadın hareketi temsilcileri, oy 

hakkının birincil derecede öneme sahip olduğu düşüncesinden hareketle, siyasal haklar 

alanındaki haksızlıkların giderilmesinin diğer ayrımcılık konularının çözümünde kilit 

konumda olduğuna inanıyorlardı. Süfrajet hareketi, feminist araştırmacılar tarafından farklı 

biçimlerde ele alınmış; bir yandan feminist çıkarların sınırlandırılması, erkeklerin kadınlar 

üzerindeki ekonomik, ideolojik ve cinsel iktidarı gibi daha ciddi sorunlardan uzaklaşılması 

şeklinde, öte yandan kadınların erkeklerle tam eşitlik elde etmesi doğrultusunda önemli bir 

adım olarak değerlendirilmiştir. Oy hakkı bazı feministler için nihai hedef iken, bazıları için 

ise kadınların konumunun tamamen değiştirilmesi hedefinin bir parçasıydı. Dolayısıyla 

çoğunlukla çelişkili varsayımlara dayanan oy hakkı talepleri bir liberal feminist talepten 

fazlasını ifade etmekteydi (Bryson, 1992, s. 87). Özellikle orta sınıf kadınlar tarafından küçük 

gruplar halinde gerçekleştirilen pasif direniş, açlık grevi ve benzeri eylemler, kadınlara oy 

hakkının verilmesi doğrultusunda başlatılan hareketin etkisinin zamanla artmasını sağlamıştır.   

İngiltere’de kadınlar, 19. yüzyılın ilk yarısında eğitim ve çalışma haklarını elde ettiler. 

Yüzyılın ortalarında ise ağırlıklı olarak işçi hareketinin içinde yer aldılar. 1867 Reform 

Yasası’nın yalnızca erkek aile reislerine oy hakkı tanıması üzerine kadınlar bir imza 

kampanyası düzenlediler (Çağatay, 2009, s. 63). Aynı yıl Manchester’da kadınların çabaları 

sonucunda Manchester Milli Kadına Oy Hakkı Derneği (Manchester National Society for 

Women’s Suffrage) kuruldu. Kadınlar; 1883, 1884, 1886 ve 1892 yıllarındaki girişimlerin 

sonucunda meclise oy hakkı için tasarılar vermeyi başardılar, fakat yine de kesin bir sonuç 

alamadılar (Sarhanlı, 2008, s. 59). 1897 yılında Milicent Fawcett önderliğinde kurulan ve 

parlamenterleri etkilemeyi amaçlayan bir siyasal oy hakkı hareketi olan  Kadına Oy Hakkı 

Dernekleri Ulusal Birliği (National Union of Women’s Suffrage Societies) birliğinin amacına 

ulaşamaması üzerine, 1900 yılından itibaren süfrajet hareketi öncekinden farklılaşarak militan 

bir boyut kazandı (Çardak, 2012, s. 30). 

 

Süfrajet hareketinin militan boyutunun ilk temsilcilerinden olan Emmeline Pankhurst ve 

kızları Christabel ve Sylvia tarafından 1903 yılında kurulan, kısa adı WSPU olan Kadınların 

Siyasal ve Sosyal Birliği (Women Social and Political Union) hareketi oy hakkına yönelik 

eylemlerin sonucunu alabilmek için yöntemlerin sertleştirilmesi, mücadeleye farklı 
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yöntemlerle devam edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Hareketin amaçları doğrultusunda 

“Kadınlara Oy Hakkı (Votes for Women)” dergisini çıkartmışlardır. Süfrajetler, oy hakkı 

taleplerinin sosyal demokrat partiler tarafından ilgi görmemesi üzerine kamuoyunu ve 

parlamenterleri etkilemek için yasal ve yasa dışı farklı yollara başvurmuşlardır. Açlık grevinin 

tarihte ilk kez bir politik eylem biçimi olarak kullanılması süfrajetler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 21 Temmuz 1908 tarihinde Londra Hyde Park’ta yürüyüş yapan 500.000 

kadın, oy hakkı taleplerini dile getirmişlerdir (Çardak, 2012, ss. 30-45). Pankhurst'lerin 

öncülüğündeki WSPU öncesinde kullanılmış olan geleneksel mücadele yöntemlerinin 

kadınların siyasal hakları konusunda somut sonuçlar elde edilebilmesinde yetersiz kaldığı, 

WSPU faaliyetlerinin ise basının ve toplumun ilgisini çekmeyi başardığı ve hakların elde 

edilmesinde doğrudan etkili olduğu görülmüştür. 

SONUÇ 

18. yüzyılın sonlarında fırsat eşitliği ilkesi temelinde şekillenerek, kadınlara ve erkeklere eşit 

fırsatlar sağlandığı zaman eşitliğin sağlanabileceği düşüncesinden hareketle ortaya çıkan 

feminist hareketler, yeniden üretilerek sürdürülen kadının ikincil konumunun değişmesi için 

mücadele etmişlerdir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kadınların siyasal haklarının 

kazanılması çerçevesinde gelişen feminist hareketlerde bu amaca ulaşmak için sürekli çeşitli 

yöntemlere başvurulmuştur. Çağatay’ın (2009, s. 63) ifade ettiği üzere feminizmin kilometre 

taşlarından olan süfrajet hareketi, feminist tarih yazımı dışında, sıklıkla diğer anayasal reform 

değişiklikleri ile birlikte anılmış, böylelikle kadınların oy hakkı hareketinin radikal yönü 

gölgede kalmıştır. Fakat orta sınıf kadınlar tarafından küçük gruplar halinde gerçekleştirilen 

pasif direniş, açlık grevi ve benzeri eylemlerle, kadınlara oy hakkının verilmesi doğrultusunda 

başlatılan ve etkisi zamanla artan süfrajet hareketi birinci dalga feminizmin temel belirleyicisi 

haline gelmiştir. ABD ve İngiltere dönemin feminist hareketlerinin en etkili şekilde 

gerçekleştiği ülkeler olmuştur. ABD'de kadınlara oy hakkının verilmesi, 1920 yılında 

“Anthony Değişikliği” olarak bilinen yasa tasarısı ile 70 yıllık mücadelenin sonunda 

gerçekleşmiştir. İngiltere'de ise kadınların oy hakkı elde etmesi, özellikle süfrajet hareketi 

tarafından yürütülen uzun ve zorlu mücadele sayesinde 1928 yılında gerçekleşmiştir. Kadın 

ve erkek eşitliğinin kamusal alan ile sınırlı tutulduğu bu dönemin feminist hareketleri, ikinci 

dalga feminizmin zeminini hazırlamıştır. 
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ÖZET 

Şehirleşmenin artmasıyla birlikte telefon hattı elektrik hattı gibi iletim hatları da kanalizasyon 

ve doğalgaz hatları gibi yeraltına taşınmıştır. Telefon ve internet altyapısının kullanıldığı 

yeraltı şebekesi ve kanalizasyon altyapılarında diğerlerinden farklı olarak gaz birikmeleri 

nedeniyle patlamalar yaşanabilmektedir. Patlamalar genellikle kapakların açılması sırasında 

oluşan ani yanma ve boşalmayla meydana gelmektedir. Hidrokarbon yapıda bir gaz olan 

metan gazı, yanıcı olmasına rağmen renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havadan hafif olması 

nedeniyle yeraltı şebekelerinden tahliye edilemezse yüzeye yakın noktalarda birikir. Menhol 

kapaklarının açılması sırasında sıkışmış olan gaz nedeniyle ani boşalmalar yaşanabilmekte ve 

patlamalar meydana gelebilmektedir. Metan haricinde hidrojen sülfür, karbondioksit ve 

nitrojen gibi gazlarda oksijenin yerini alarak oksijen miktarının azalmasına sebep 

olabilmektedir. Hidrojen sülfür zehirli bir gazdır ve çürük yumurta kokusu gibi bir kokuya 

sahiptir. Havadan ağır olması nedeniyle galeri ve menhollerin zemininde birikmektedir. Bu 

nedenle ölçümler yapılırken farklı seviyelerde gaz yoğunluğu ölçülür. Altyapılara gazın 

birikmesinin temel nedeni kanalizasyonda oluşan gazların sızmasıdır. Yeraltı galerilerinin ve 

menhollerin zaman zaman kontrol edilmesi ve biriken gazların kontrollü tahliyesi gereklidir. 

Yeraltı tesislerinde çalışan işçiler, biriken gazın  çalışmadan önce  tahliye edilmemesinden 

dolayı meydana gelen iş kazalarında yaralanmakta   hatta hayatını kaybetmektedir.İş sağlığı 

ve güvenliği konusundaki farkındalık, yaşanan kazaların etkisiyle eğitimler verilerek 

artırılmıştır.Kapalı alanlarda çalışma ile ilgili uygunluk kararının verilmesi için talimatlara 

uyulmasına dikkat edilmektedir.Talimatlar işe başlamadan önce sahanın işe uygunluğunun 

denetlenmesi aşamasında işçilerin yapması gerekenleri belirtmektedir.Fakat yapılan uygulama 

sırasında meydana gelebilecek  fiziksel ortam değişikliklerinde  iş sağlığı ve güvenliği 

açısından ani tehditler oluşabilmektedir.Örneğin menhol kapağının açılmasıyla birlikte 

oluşabilecek hava akımında galeri güzergahında farklı bir noktada birikmiş olan gaz çalışma 

yapılan menhole sızabilir.Tek noktada kontroller yapılmış olsa bile yeraltı güzergahındaki 

diğer tesislerin etkisi ile kazalar yaşanabilir.Güzergahtaki gaz yoğunluğunun düzenli kontrolü 

ve gerekli durumlardaki tahliyesi çalışma ortamındaki riskleri azaltacaktır.   Düzenli 

aralıklarla gaz seviyelerinin kontrol edilmesi ve acil durumlarda bilgilendirme yapılması 

amacıyla gaz ölçümünü otomatik olarak yaparak seviye durumunu bildirebilecek akıllı bir 

sistemin yeraltı güzergahlarında konumlandırılmasıyla iş kazaları engellenebilir.Gaz 

yoğunluklarının ölçümü aynı zamanda tahliye yöntemiyle ilgili kararın alınmasına yardımcı 

olacaktır.Örneğin patlayıcı gaz bulunan bir ortamda gaz tahliyesi yapılırken ortamdaki oksijen 
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yoğunluğu kontrol altında tutulmalıdır.Oksijen yoğunluğunun artmaması için karbondioksit 

veya argon gibi inert gazlar kullanılabilmektedir. 

Bu çalışmada, iş güvenliği ile ilgili alınacak tedbirlerin tehlikeli alana girmeden 

değerlendirilmesi için nesnelerin interneti kullanılarak ölçüm verileri internet üzerinden 

izlenmiştir. Bu yaklaşımın diğer ölçüm sistemlerinden farklı yanı çok noktadan ölçüm 

alınarak tek menhol değil güzergâh kontrolü yapılmasıdır. Kapak açılmadan veya ortama 

inilmeden ölçüm yapılmasına ilave olarak gaz tahliyesinin gerekliliğinin önceden bildirilmesi 

tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır. Sıkışan gazın belirli zamanlarda tahliye edilmesi 

nedeniyle patlamalar yaşanmayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yeraltı Şebekesi, Kaçak Gaz Tespiti, Kablosuz Alan Ağları, Nesnelerin 

İnterneti. 

USE OF THE INTERNET OF THINGS TO DETECT LEAK GAS IN 

UNDERGROUND GALLERIES 

 

ABSTRACT 

With the increase in urbanization, transmission lines such as telephone lines and electricity 

lines have been moved underground, such as sewerage and natural gas lines. Unlike others, 

explosions may occur due to gas accumulation in underground network and sewerage 

infrastructures where telephone and internet infrastructure are used. Explosions usually occur 

with sudden burning and discharge during the opening of the covers. Methane gas, which is a 

hydrocarbon gas, is a colorless and odorless gas, although it is flammable. If it cannot be 

discharged from underground networks because it is lighter than air, it accumulates near the 

surface. During the opening of the manhole covers, sudden discharges may occur and 

explosions may occur due to the trapped gas. Apart from methane, hydrogen sulfide can cause 

a decrease in the amount of oxygen by replacing oxygen in gases such as carbon dioxide and 

nitrogen. Hydrogen sulfide is a poisonous gas and has an odor like rotten eggs. Because it is 

heavier than air, it accumulates on the floor of galleries and manholes. For this reason, gas 

density is measured at different levels while making measurements. The main reason for the 

accumulation of gas in the infrastructures is the leakage of gases formed in the sewerage. It is 

necessary to check the underground galleries and manholes from time to time and to 

discharge the accumulated gases in a controlled manner. 

Workers working in underground facilities are injured or even lose their lives in work 

accidents that occur due to not evacuating the accumulated gas before working. Awareness of 

occupational health and safety has been increased by giving trainings with the effect of the 

accidents. Attention is paid to complying with the instructions in order to make the 

appropriate decision about working in closed areas. Instructions before beginning work, it 

describes what the workers should undertake during the inspection phase of the site's 

suitability. Nonetheless, sudden hazards to occupational health and safety may arise due to 

changes in the physical environment that may occur throughout the application. For example, 

the gas accumulated at a different point on the gallery route in the air flow that may occur 

with the opening of the manhole cover. Even if controls are made at a single point, accidents 

may occur with the effect of other facilities on the underground route. Regular control of the 

gas density on the route and its evacuation when necessary will reduce the risks in the 

working environment. Occupational accidents can be prevented by positioning a smart system 

on underground routes that can automatically measure the gas level and report the level status 

in order to regularly check the gas levels and to inform in case of emergency. The 

measurement of gas densities will also help to take the decision about the evacuation method. 
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For example, in an environment with explosive gas Oxygen concentration in the environment 

should be kept under control while evacuating. Inert gases such as carbon dioxide or argon 

can be used to prevent the increase of oxygen concentration. 

In this study, measurement data were monitored over the internet by using the internet of 

things in order to evaluate the measures to be taken regarding occupational safety before 

entering the dangerous area. The difference of this approach from other measurement systems 

is that it is not a single manhole but a route control by taking measurements from multiple 

points. In addition to measuring without opening the cover or descending into the 

environment, notification of the necessity of gas evacuation in advance will ensure that 

precautions are taken. Explosions will not occur due to the evacuation of the trapped gas at 

certain times. 

Keywords: Underground Facilities, Leakage Detection, Wireless Area Networks, Internet of 

Things. 

GİRİŞ 

Altyapı bir şehrin ihtiyacı olan elektrik ,haberleşme,su kanalizasyon yol gibi döşeme 

ihtiyaçlarını ifade etmektedir.Teknolojinin gelişmesi ile beraber özellikle telekomünikasyon 

alanındaki ağ yapısı değişmiş kablo ve güzergah yükü azalmıştır.Fakat altyapı tesisleri yine 

kullanılmaya devam edilmektedir.Özellikle kanalizasyon tesislerinde boru eğimlerinin yeterli 

olmaması ve atıksu göllenmeleri metan ve hidrojen sülfür gibi gazların oluşumuna neden 

olmaktadır.Gaz oluşumları altyapı tesisine zarar verir ve patlama riskini artırır.Oluşan gazlar 

menhol yüzeyinde asidik etki yapar.Takip edilmezse altyapı tesisinin ömrü 5-6 seneye kadar 

düşebilir.Bu nedenle gaz konsantrasyonları belirli aralıklarla ölçülmeli ve gaz tahliyeleri 

planlanmalıdır.Gaz tahliyesinde hidrojen sülfür gibi havadan ağır gazların tahliyesi için emme 

yöntemi kullanılmaktadır.Gazın belirli aralıklarla  tahliye edilmesi  haricinde tıkanıklık olan 

bölgelerin kamera ile izlenmesi önerilmektedir(Öztürk,Mustafa, 2017).Kanalizasyon 

altyapısında  oluşan  gazlar diğer altyapı tesislerinede sızabilmektedir. Hidrojen sülfür gibi 

zehirli olup belirli konsantrasyonlarda koku vermeyen diğer gazlar havadan ağır oldukları için 

yeraltı tesislerinin zeminine çökmektedir. İçeriye giren kişi gazı farketmeyerek aniden 

zehirlenmektedir. Altyapının tabanında biriken gazın kritik seviyelere ulaşmadan tahliyesi 

için altyapı içerisindeki gaz yoğunluğunun sürekli takip  edilmesi gereklidir (Karali, 

2006).Ercan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sınırlandırılmış alanlarda çalışmayla ilgili 

sınırlandırılmış alanlarda kaza riskini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir izin sistemi 

geliştirmişlerdir. Önerilen izin sisteminde alınan ölçümler ve değerlendirmeler sonucunda işin 

yapılmasının iş sağlığı ve güvenliği açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığı 

değerlendirilmektedir (Ercan, Küçük, & Deniz, 2011).Güzel, yaptığı çalışmada oksijen 

seviyesinin %12 nin altına düşmesinin düşünce yetisinin kaybedilmeye başlamasına neden 

olduğunu ve soluk alıp vermenin sıklaşmaya başladığını belirtmiştir.Oksijen seviyesi düşük 

ortama girişlerde uyarı semptomları görünmeden çok hızlı bir bitkinlik ve güçten düşmenin 

görüleceğini, acil müdahale edilmezse ölüme neden olabileceğini belirtmiştir. Kapalı 

alanlarda paslanma vb. reaksiyonlar oksijen yoğunluğunun azalmasına neden olabileceğini 

bunun için kontrol edilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır (Güzel, 2013).Berry ve arkadaşları 

yaptıkları çalışmada kapalı alanlarda güvenli çalışma rehberi oluşturmuşlardır.Kapalı 

alanlarda çalışmaya uygunluk denetimi için yapılacak ölçümlerde alanın farklı noktalarında 

ölçüm alınması gerektiğini çünkü  havadan ağır gazların zemine çökerek oksijenin yerini 

alabileceğini belirtmişlerdir.Ölçümler sonucunda tehlikeli bir durum tespit edilirse atmosferik 

koşulların uygunlaştırılması için yapılacak tahliye metoduna karar verilebilir.Örneğin 

patlayıcı bir gaz oksijenin yerini almışsa gaz tahliye edilirken ortamdaki oksijen oranı artarak 

patlamaya neden olabilir.Bu nedenle karbondioksit ve argon gibi inert gazlar kullanılarak 
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tahliye yapılmalı oksijen yoğunluğu kontrol altında tutulmalıdır  (Berry, McNeely,Allen, 

Beauregard,Kevin, & Geddie,Ed, 2012; Pettit & Linn, 1987). 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Sistem Mimarisi 

Yeraltı altyapı tesislerinde gaz birikimlerinin zamanında fark edilerek tehlikelerin ortadan 

kaldırılabilmesi için otomatik gaz seviyesi ölçüm cihazlarının eşik seviyelerde uyarı vererek 

bilgilendirme yapmaları gereklidir. Gaz ölçüm sistemi kullanılarak yapılan ölçümler 3 kısma 

ayrılabilir: 

 Oksijen konsantrasyonu ölçümü 

 Patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümü 

 Zehirli/Boğucu gaz konsantrasyonu ölçümü. 

Gaz konsantrasyon ölçümlerini ve uygunluk değerlendirmeleri otomatik olarak yapılabilir ve 

sonuçlar internet üzerinden ilgililere iletilebilir. Nesnelerin interneti kullanılarak birçok sistem 

uzaktan yönetilmekte ve bilgi kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Çalışmada önerilen 

sistemin genel yapısı Şekil 1’ de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Gaz Ölçüm Sistemi Genel Mimarisi 

Ölçüm Düğümü 

Ölçüm düğümü, kapalı çalışma alanlarında gaz konsantrasyonunun güvenli çalışma için 

uygun olup olmadığına karar verilebilmesi için kullanılan tespit edilen ölçüm cihazı 

lokasyonlarını ifade eder. Ölçüm düğümlerinden alınan ölçüm verileri, değerlendirilmesi için 

internet üzerinden istenilen cihazlara iletilir. Bu aşamada işveren onayı için işverene de bilgi 

verilebilir. Ölçüm düğümünde kullanılacak cihaz prototipi Şekil 2’de gösterilmiştir. Ölçüm 

düğümlerinin yerleşimi yeraltı tesislerinde kablosuz alan topolojisine göre 

belirlenmektedir.Güzergah içerisinde internete açılamayan yerlerde ölçüm düğümleri 

tekrarlayıcı olarak kullanılabilmektedir. 
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Şekil 2. Kablosuz Alan Algılayıcı Düğüm İlk Örnek Görüntüsü 

Ölçüm düğümlerinde ESP32_CAM modülü kamera eklentisiyle beraber kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmanın ana amacı gaz ölçümleri olduğu için gaz ölçüm sonuçları internet 

üzerinden bulut sunuculara aktarılmakta ve buradan izlenebilmektedir. Sistem çalışma 

algoritması Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 3. Kablosuz Alan Algılayıcı Düğüm Çalışma Algoritması  
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Nesnelerin İnterneti Sunucusu 

İnternet hızının artması ve yaşam konforunda akıllı sistemlerin daha fazla yer alması gibi 

nedenlerle internete bağlanabilen nesneler için özel sunucular oluşturulmuştur.Bunlardan biri 

de Thingspeak sunucularıdır.Bu sunucu platformların genel kullanım standartları arasında 

fazla bir fark bulunmamaktadır.Güvenlik açısından doğrulama anahtarları ile erişim 

sağlanmaktadır.Gaz sensörlerinden alınan deneme amaçlı verilerin Thingspeak sunucularında 

oluşturulan grafik görüntüsü Şekil 4’te gösterilmiştir.Sunuculardaki veriler veri işleme 

uygulamalarında kullanılmak üzere kayıt altına alınabilmektedir.MATLAB için geliştirilen 

özel eklentilerle veriler işlenebilmektedir. 

 

Şekil 4. Thingspeak sunucu arayüz görüntüsü 

 

SONUÇ 

Yeraltı altyapı sistemlerinde kanalizasyon tesislerinde veya kanalizasyon tesisinden diğer 

altyapı tesislerine sızan gazlar tehlike oluşturmaktadır. Patlamaların ve zehirlenmelerin 

engellenmesi için en iyi alınacak önlem gaz konsantrasyonlarının güvenli aralıklarda 

tutulmasıdır. Önerilen sistemin kullanılmasıyla gaz konsantrasyonlarının ölçülerek 

değerlendirilmesi yapılabilir. Gaz tahliyesi gerekli ise tahliye yönteminin seçiminde elde 

edilen ölçüm verilerinden yararlanılabilir. Tahliye yöntemi olarak emme ve inert gazlarla 

tahliyenin gerekli olduğu durumlarda havalandırma gibi yanlış uygulamalar yapılmasının 

önüne geçilebilir. Algılayıcı düğüm üzerine ilave edilen kamera üzerinden alınacak görüntüler 

işlenerek yeraltı güzergahının sağlık durumu ve kullanıma uygunluğu araştırılabilir 
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ÖZET 

Askaridiyazis, kedilerde ve memeli hayvanlarda çok yaygın görülen bir nematod 

enfestasyonudur. Bu enfestasyon Toxocara türleri tarafından meydana getirilmektedir ve 

kedilerde en sık görülen türleri Toxocara cati ve Toxascaris leonina’dır. Toxocara cati ve 

Toxascaris leonina daha sıklıkla yavru kedilerde görülmektedir. Askaridiyazis, zoonoz bir 

enfeksiyon olması açısından halk sağlığı açısından potansiyel bir tehlike arz eder. Yavru 

kedilerde askaridiyazis, büyümede gerileme, karın şişliği, iştahsızlık ve ishal gibi 

semptomlarla seyrederken erişkin kedilerde ise enfeksiyon genelde subklinik seyretmektedir. 

Kedilerde, transplasental, galaktojen ve feko-oral yol ile bulaşma gerçekleşebilmektedir. 

Koksidiyozis, bağırsakların normal florasında yer alan ve insan dahil tüm memelilerde 

enfeksiyon oluşturabilen protozoal bir hastalıktır. Kedi ve köpeklerdeki koksidiyozis, 

Isospora türlerine ait protozoonlar tarafından meydana gelir. Kedileri enfekte eden türler 

Isospora felis ve Isospora rivoltadır. Enfeksiyon, enfektif ookistlerin ağız yoluyla alınması 

veya paratenik konakçının yenilmesiyle olmaktadır. Klinik belirtiler yavru kedilerde ve genç 

erişkin kedilerde ortaya çıkmakta ve yavru kedilerdeki belirtiler daha ön planda olmaktadır. 

Koksidiyozis yavru kedilerde şiddetli enfeksiyonlarda kilo kaybı, dehidrasyon, kusma, 

iştahsızlık ve kanlı ishal ile seyreder. Bu vakanın materyalini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Kliniklerimize iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri ile getirilen iki aylık, 

tekir ırkı bir kedi oluşturdu. Yapılan fiziksel muayenede kedide şiddetli kanlı ishal ve 

kanamaya bağlı anemi ve karın şişliği tespit edildi. Beden ısısı 39.2 °C ve ishalle birlikte 

şekillenen sıvı kaybına bağlı olarak da hastanın dehidre olduğu tespit edildi. Laboratuvar 

muayenelerinden tam kan sayımında Hemoglobin (Hb) ve Eritrosit sayısı (RBC)’nda azalma; 

eozinofil (Eo), total lökosit (WBC) ve nötrofil (Neu) sayılarında ise artış gözlendi. Serum 

biyokimya parametrelerinden Aspartat aminotransferaz (AST), Alanin transferaz (ALT) ve 

Glukoz (GLU)’da artış, Total Protein (TP) ve Kreatinin (CRE) parametrelerinde ise azalma 

tespit edildi. Yapılan dışkı muayenesinde 10’luk ve x40’lık büyütmede Toxocara spp. ve 

Isospora spp. yumurtasına rastlandı. Tedavide oral toltrazuril (BAY-COX®) 30 mg/kg 

dozunda peros, günde tek sefer, 3 gün süreyle ve pirantel pamoat (KONTİL Şurup®) 5 mg/kg 

dozunda peros, tek sefer, 3 hafta sonra tekrar edilecek şekilde uygulandı. Destekleyici tedavi, 

sıvı-elektrolit ve vitamin uygulamaları ile gerçekleştirildi. Tedaviden sonra yapılan kontrolde 

natif muyanede etkenlere rastlanmadı ve hastanın klinik bulgularının normal olduğu 

belirlendi. Bu vaka, askarid ve koksidiyozis enfeksiyonunun bir ev kedisinde birlikte 

görülmesi açısından ilk vaka olarak önem arz etmektedir.  
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ABSTRACT 

Ascariasis is a very common nematode infestation in cats and other mammals and infection is 

caused by Toxocara species especially Toxocara cati and Toxascaris leonina which are more 

prevalent in young cats. Toxocara infection is a public health problem and has a zoonotic 

potential. Infection in kittens has clinical symptoms with a distended abdomen, poor appetite, 

and failure to thrive. In adult animals, infection is usually subclinical. Kittens and young 

adults are infected through transplacental, transmammary, and fecal-oral routes. Coccidian 

infections of dogs and cats are classified in the genus of Isospora. Coccidia species are 

normally found in the intestinal tract and infect all mammals including humans. Two species, 

I. felis and I. rivolta infect cats. Infection occurs when sporulated oocysts are ingested directly 

or via paratenic hosts. Clinical signs usually occur in kittens and young adults and are more 

apparent in kittens. Infection in kittens has weight loss, dehydration, and hemorrhagic 

diarrhea. In severely affected animals, vomiting, mental depression, and anorexia may be 

visible.  In this present case, a two-month-old, mixed-breed domestic cat was presented to the 

University of Van Yuzuncu Yil, Clinics of the Faculty of Veterinary Medicine with a history 

of apathy, dullness, anorexia, and severe hemorrhagic diarrhea.  In physical examination, pale 

mucous membranes, dehydration, and hemorrhagic diarrhea with distended abdomen were 

detected. The cat’s temperature was 39.2 °C and the skin elasticity test was prolonged due to 

severe fluid loss. The hematological examination referred to a decrease in hemoglobin 

concentration (Hb), and erythrocyte concentration (RBC) and an increase in eosinophil (Eo), 

leukocyte (WBC), and neutrophil count (NEU). The result of serum biochemical parameters 

shows that Aspartate aminotransferase (AST), Alanine aminotransferase (ALT), and Glucose 

(GLU) levels increased whereas Total Protein (TP) and Creatinin (CRE) levels decreased. In 

fecal examination, Toxocara spp and Isospora spp. eggs were detected. The cat was treated 

with oral toltrazuril (BAY-COX ®) 30 mg/kg, po, once daily for 3 days and pyrantel pamoate 

(KONTİL ®,) 5 mg/kg, po, repeated in 3 weeks. Supportive therapy was given to the cat by 

using vitamins and crystalloid fluid. The cat recovered after the treatment, with a normal 

mucous membrane and normal appetite, and normal fecal examination. This case was 

detected to be a mixed infection of Ascariasis and Coccidiosis. It is important to be the first 

case of Ascariasis and Coccidiosis infection in a domestic cat, this present study was 

considered to be worth presentation in this article. 

Keywords: Toxocara, isospora, cat, diarrhea 

 

GİRİŞ 

Kedilerde askarid enfeksiyonları özellikle yavru kedilerde daha yaygın olmakla birlikte çok 

sık görülmektedir (Javinsky, 2011; Evanson, 2020). Toxocara cati ve Toxascaris leonina 

kedilerde en sık rastlanan türlerden olup enfeksiyon genellikle parazit yumurtalarının 

kontamine yem ve sularla direkt alımıyla veya paratenik konakçı vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir (Javinsky, 2011). Bu parazitler dünya genelinde çok yaygındır ve tüm 

memeli hayvanlarda enfeksiyon meydana getirebilmektedir. Aynı zamanda günümüzde halk 

sağlığı açısından önemli bir zoonoz olma özelliği taşımaktadır. (Javinsky, 2011; Al-

Naqshabendy, 2016). Yavru kedilerde erişkin nematodların meydana getirdiği askariyazis 

klinik olarak kusma, ishal, gelişme geriliği ve karın şişliği ile karakterize olur ve daha ağır 

vakalarda ise kataral enteritis ve intestinal obstrüksiyon şekillenebilir (Javinsky, 2011; 

Evason, 2020). Askarid enfeksiyonlarının teşhisinde natif muayeneden yararlanılır ve 

mikroskopta nematod yumurtalarının görülmesi ile kesin tanı konur. Enfeksiyondan 

şüphelenilen vakalarda dışkıda ve mide içeriğinde erişkin kurtların görülmesi de teşhisi 

doğrular (Gaschen, 2016; Evason, 2020). Kedilerde görülen intestinal parazit 
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enfestasyonlarından bir diğeri de Isospora türüne ait protozoonların meydana getirdiği 

koksidiyozistir (Gaschen, 2016). Koksidiyozis, tüm dünyada çok yaygın görülen ve kedilerde 

Isospora rivolta ve Isospora felis türleri tarafından meydana getirilen bir enfeksiyondur. 

Klinik bulgular daha çok yavru kedilerde ortaya çıkar ve kusma, kanlı ishal, iştahsızlık, 

dehidrasyon ile seyreder (Lappin, 2010; Gaschen, 2016). Koksidiyozisin tanısında natif 

muayeneden ve fekal flotasyondan faydalanılır. Mikroskopta Isospora ookistlerinin görülmesi 

ile kesin olarak teşhis edilir (Dubey ve ark., 2009; Gaschen, 2016). 

 

OLGU 

Bu olgunun materyalini birkaç gündür iştahsızlık ve halsizlik şikâyeti olan iki aylık, sokaktan 

sahiplenilmiş evde bakılan tekir ırkı bir kedi oluşturdu. Sahibinden alınan anamnezde kedinin 

bir süredir iştahsız olduğu ve dışkısında kan görüldüğü öğrenildi. Yapılan klinik muayenede, 

kanlı ishal, mukozalarda şiddetli anemi, karın şişliği aynı zamanda kedinin letarjik olduğu 

tespit edildi (Şekil 1). Beden ısısının 39.2 °C olduğu ve sıvı kaybına bağlı dehidrasyon 

şekillendiği belirlendi. Yapılan hematolojik ve analizler sonucunda ise RBC ve Hb 

değerlerinde azalma, WBC, Eo ve Neu değerlerinde ise artış belirlendi. Serum 

biyokimyasında ise AST, ALT ve Glukoz parametrelerinde artış gözlemlenirken Total Protein 

ve Kreatinin parametrelerinde ise azalma gözlemlendi. Dışkı, natif muayene ve fekal 

flotasyon yöntemi ile incelenerek Isospora sp. ve Toxocara cati yumurtaları 10’luk ve 40’lık 

büyütmede gözlemlendi (Şekil 2 ve Şekil 3). Yapılan dışkı muayenesinde kedide Askariyazis 

ve Koksidiyozis’in miks enfestasyon şeklinde olduğu teşhis edildi. Teşhis sonrasında tedaviye 

antikoksidiyal ve antelmentik ilaçlarla başlandı. Bu amaçla toltrazuril (Bay-Cox BAYER ®) 

30 mg/kg dozunda, oral yoldan günde tek sefer 3 gün boyunca kullanılmak üzere önerildi. 

Antelmentik olarak pirantel pamoat (KONTİL® Şurup) 5 mg/kg dozunda, oral yoldan tek 

sefer, 3 hafta sonra tekrar edilecek şekilde önerildi. Dehidrasyon ve genel durumun sağaltımı 

amacıyla sıvı-elektrolit tedavisi ve vitamin uygulamaları yapıldı. Hastanın tedaviden sonra 

yapılan kontrolünde genel durumunun düzeldiği ve klinik belirtilerin ortadan kalktığı, yapılan 

dışkı muayenesinde ise ookist ve yumurtalarına rastlanmadığı belirlendi.  

 

 Şekil 1. Kedide şekillenen anemi ve letarji tablosu. 
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Şekil 2. Toxocara sp. ve okla işaretlenen Isospora sp. etkeninin birlikte görünümü. (x10 

büyütme). 

 

 

Şekil 3. Isospora sp. ookistine okla işaretlenmiş görüntü (x40 büyütme). 
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Tablo 1. Vakaya ait bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler. 

Parametreler Elde edilen değerler Referans Aralığı 

WBC (х 109/ μl) 22.2 5.5-19.5 

Neu (%) 75 60-70 

Eo (%) 5.5 0-5 

Rbc (x106µl) 4.22 7.0-10.5 

Hb (g/dl) 9.2 10-16 

AST (U/L) 60 17-48 

ALT(U/L) 110 28-109 

Glukoz (mg/dl) 200 71-182 

TP (g/dl) 6.0 6.6-8.4 

CRE (mg/dl) 0.7 0.8-2.1 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kedilerde askaridiyazis ve koksidiyozis en sık görülen intestinal paraziter enfestasyonlar 

arasında yer almakta ve özellikle yavru kedilerde şiddetli enfeksiyonlar meydana 

getirmektedir (McTier ve ark., 2000; Lappin, 2010). Yavru kedilerde askariyazis, Toxocara 

spp. türleri tarafından meydana getirilmekte olup klinik olarak kusma, ishal, gelişme geriliği 

ve karında şişlik belirtileriyle ortaya çıkabilmektedir (Javinsky, 2011; Gaschen, 2016). 

Isospora türlerinin meydana getirdiği koksidiyozis ise yavru kedilerde çok yaygın olarak 

görülmekte ve kanlı mukuslu ishal, iştahsızlık, dehidrasyon ve gelişme geriliği belirtileri ile 

seyretmektedir (Lappin, 2010; Gaschen, 2016). Vakamızdaki kedinin 2 aylık olması, 

iştahsızlık, kanlı ishal, dehidrasyon ve karın şişliği bulguları ile kliniklerimize getirilmesi ile 

literatürdeki verilerle uyumlu olduğu görülmektedir.  

Askarid enfeksiyonlarının hematolojik analizlerinde, eritrosit sayısında ve hemoglobin 

miktarında azalma, makrositik hipokromik anemi bildirilmiştir. Eritrosit ve hemoglobin 

parametrelerindeki azalmanın toxocara larvalarının iç organlara göçü esnasında kanamaya yol 

açabileceği, ince bağırsaklara yerleşen erişkin askaridlerin ise mukoza bütünlüğünü bozarak 

B12 emilimini aksatması ve buna bağlı olarak anemi şekillenmesinden dolayı olabileceği 

bildirilmiştir (Al-Naqshabendy, 2016; Saravanan ve ark., 2016; Panova ve ark., 2021). Bu 

vakada da klinik olarak gözlemlediğimiz anemi tablosu ve hematolojik parametreler 

araştırmacıların bildirileriyle uyumluydu. Şekillenen aneminin, eritrosit ve hemoglobin 

miktarındaki azalmanın araştırmacıların bildirdiği sebeplere bağlı olabileceği 

düşünülmektedir. Araştırmacılar, Toxocara enfeksiyonlarında total lökosit, nötrofil ve 

eozinofil sayılarında artışlar olabileceğini bildirmişlerdir (Al- Naqshabendy, 2016; Panova ve 

ark., 2021). Bu artışların, toxocara larvalarının iç organ göçleri esnasında ortaya çıkan 

toksinlerin dokularda immun yanıta sebebiyet verdiği ve bunun da savunma hücrelerinin 

artmasına neden olduğu düşünülmektedir. (Al- Naqshabendy, 2016; Panova ve ark., 2021). 

Bizim vakamızda da Total lökosit, Nötrofil ve Eozinofil sayılarında artışlar görülmüştür ve 

araştırmacıların verileriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu parametrelerdeki artışların 

araştırmacıların bildirdiği sebeplere bağlı olarak gelişebileceği düşünülmektedir. Isospora 

türlerine bağlı olarak meydana gelen koksidiyozis enfeksiyonunda, hematolojik analizlerde 

kanlı ishale bağlı olarak anemi, hemoglobin ve eritrosit sayısında azalmalar olduğu 

bildirilmiştir (Lappin, 2010). Vakamızdaki hematolojik değişikliklerin bildirilen verilerle 

uyumlu olduğu gözükmektedir ve Isosporaların bağırsakta mukozaya hasar vererek kanamaya 

ve bunun da anemiye yol açabileceği düşünülmektedir. Askarid enfeksiyonlarında 

biyokimyasal parametrelerden AST, ALT, glukoz seviyelerinde artış, total protein ve 

kreatinin seviyelerinde ise düşüşlerin olduğu bildirilmektedir. AST, ALT ve glukoz larva 

göçü esnasında karaciğer hasarının meydana gelmesi sonucunda yükselebileceği, total protein 

ve kreatinin seviyelerindeki azalmanın ise karaciğer hasarına, hayvanda meydana gelen 



3rd International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022 
 

771 
www.discoveranatolia.org 

iştahsızlığa ve kanama sonucu şekillenen protein kaybına bağlı olarak şekillenebileceği 

bildirilmiştir (Naqshabendy, 2016; Panova ve ark., 2021). Koksidiyoziste de total protein 

seviyelerinde azalmalar meydana geldiği bunun da şekillenen kanlı ishal sonucunda 

olabileceği araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Lappin, 2010). Vakamızdaki biyokimyasal 

parametrelerdeki değişiklikler araştırmacıların bildirileriyle uyumludur. 

Askariyazis ve koksidiyozis tanısında en sık kullanılan yöntemlerden birisi natif muayene ile 

fekal flotasyon yöntemidir. Bu yöntemle alınan dışkı örneğinde Toxocara sp. ve Isospora sp. 

türlerine ait yumurtalar mikroskopta görülebilmektedir ve parazitlerin kesin tanısı 

konulabilmektedir (Javinsky, 2011; Gaschen, 2016; Evanson, 2020). Vakamızda natif 

muayene yöntemiyle dışkının mikroskobik incelemesiyle mikroskopta Toxocara sp. ve 

Isospora sp. türlerine ait etkenler görülmüştür ve bu vakanın askariyazis ve koksidiyozis miks 

enfeksiyon olduğu kanaatine varılmıştır.  

Askariyazis ve koksidiyozisin tedavisinde antelmentik ve antiprotozoal ilaçlar 

kullanılmaktadır (Plumb, 2018). Askariyazisin sağaltımında kullanılan etken maddelerden 

birkaçı selamektin, pirantel pamoat, fenbendazol gibi antelmentiklerdir (McTier, 2000; 

Javinsky, 2011; Plumb, 2018). Koksidiyozis için kullanıllan antiprotozoal ilaçlardan bazıları 

da toltrazuril, ponazuril ve sulfadimetoksin etken maddeli preparatlardır (Lappin, 2010; 

Gaschen, 2016; Plumb, 2018).  Bu olguda literatürlerle uyumlu olarak koksidiyozis için 

toltrazuril 30 mg/kg dozunda, 3 gün süreyle, oral yoldan günde tek sefer uygulama olarak 

önerilmiştir. Askariyazis için literatür verileriyle uyumlu olarak pirantel pamoat 5 mg/kg 

dozunda, tek sefer, 3 hafta sonra tekrar edilecek şekilde kullanımı önerilmiştir. Tedavide aynı 

zamanda sıvı-elektrolit ve vitamin uygulamları hastanın genel durumunı düzeltmek amacıyla 

uygulanmıştır.  

Askariyazis ve koksidiyozis, dünyada ve ülkemizde zoonoz olma özelliklerinden ve halk 

sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek patojenler olmalarından dolayı önemli 

enfeksiyonlardır (Lee ve ark., 2010; Evanson, 2020). Bu vakamızda bir ev kedisinde bu iki 

enfeksiyonun aynı anda görülmüş olması hem insan sağlığı açısından hem de kliniklerde bu 

tarz vakaların görülebileceğinden ve beslediğimiz evcil hayvanların sağlığı açısından ötürü 

önem arz etmektedir. İki ayrı enfeksiyonun aynı anda bir kedide, miks olarak görülmesi 

açısından ilk olmasının literatüre katkı sağlayacağı ve bir sonraki çalışmalara ışık tutabileceği 

düşünülmektedir. 
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