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1. Gün

1. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Kutay Mutdoğan 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Dr. Kutay Mutdoğan 
Değişen Satış Paradigması: Danışmanlık Tipli Satış Dönüşümü 

– Yapı Malzemeleri Endüstrisi Vaka Çalışması

8:15 Dr. Öğretim Üyesi Elif Akay 
İşitme Kayıplı Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersinde İş̇birliğine 

Dayalı Öğrenme Sürecinin İṅcelenmesi 

8:30 Doç.Dr. H. Pelin Karasu 
İşitme Kayıplı Bir Çocuğa Okuma Yazma Sürecinde 

Uygulanan Paylaşılan Okuma Etkinliklerinin İṅcelenmesi 

8:45 Doç.Dr. H. Pelin Karasu 
İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Gelişen Okuryazarlık Becerilerinin 

İṅcelenmesi: Boylamsal Durum Çalışması 

9:00 
Doç.Dr. Alpay Biżbiṙlik̇ - Doktora 

Öğrencisi Melis Altan 

Müslim-Gayrimüslim İl̇işkilerine Ticari Bakış: 17.Yüzyıl 

Başlarında Manisa Örneği 

9:15 Çay Kahve Arası 

https://kongre.akademikiletisim.com/index.jsp?modul=admin_etkinlikprogramgoruntule#demogun1
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Gölcük Salonu (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Ceran Zeynep Zafir Bahçekapılı 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Dr. Öğretim Üyesi Ceran 

Zeynep Zafir Bahçekapılı 
Türkiẏe’niṅ Plastik̇ Atık Tiċareti ̇ve Atık Yönetiṁi ̇

8:15 
Arş.Gör. Deniz Özay - 

Arş.Gör. Kıymet Kaya 

Kitle Medyasında Eleştirel Haber Söylemleri: Covid-19 Pandemisi 

İle İlgili Ana Akım İnternet Gazete Haberlerinin Söylem 

Çözümlemesi 

8:30 
Araştırmacı Semra Uğurlu 

- Doç.Dr. Zeynel Kablan
Türkiẏe’de Yaratıcılık Kavramı İl̇e İl̇gil̇i ̇Yapılmış Çalışmaların Analiżi ̇

8:45 
Seda Şahin - Doç.Dr. Elif 

Atabek Yiğ̇iṫ 

Okul Öncesi,̇ İl̇köğretiṁ, Ortaöğretiṁ ve Mesleki ̇ve Teknik̇ Liṡe 

Öğretiṁ Programlarında Yer Alan Kazanımların Çevre Eğiṫiṁi ̇

Açısından İṅcelenmesi ̇

9:00 Arş.Gör. Deniz Özay 
Bellek Aktarım Aracı Olarak Seyahatnameler ve Seyyahlığın Dij̇iṫal 

Çağdaki ̇Dönüşümü 

9:15 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Mehmet Şahin Yavuzer 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Dr. Mehmet Şahin Yavuzer Sezai Karakoç'un Şirlerinde Öne Çıkan Dini Semboller 

8:15 
Dr. Öğretim Üyesi Eylül 

Kabakçı Günay 

Oecd Ülkelerinde Sosyal Sermayenin Ekonomik Kalkınma 

Üzerindeki Etkisi 

8:30 Dr. Mehmet Şahin Yavuzer Cahit Zarifoğlu’nun Şiirlerinde “kader” Teması 

8:45 
Gizem Şahiṅ - Prof.Dr. Sait 

Bulut 

Pedagojik̇ Formasyon Öğrencil̇eriṅiṅ Su Tüketiṁ Davranışları İl̇e 

Su Ayak İżleriṅiṅ İṅcelenmesi ̇

9:00 Dr. Kemal Şamlıoğlu 
Peyami Safa Romanlarında İḋeal Yaşam Önerisindeki Umutsuzluk 

Fikri 

9:15 Çay Kahve Arası 



2. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 
Uzman Feride Turan - Meryem 

Ülkü Aygül 

Çanakkale Cephesine Tarihî Bir Derginin Sayfalarından 

Bakmak: Sebilürreşad Örneği 

9:15 Öğr.Gör. Naziḟ Kutay Erden 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İṁajının Üniversite Tercihi 

Yapan Öğrenciler Üzerinde Etkisi 

9:30 
Uzman Feride Turan - Esmanur 

Aydın 

Tarihî Bir Gazeteden Toplumsal Cinsiyet Analizi: “bizde 

Kadınlık” 

9:45 
Doç.Dr. Alpay Biżbiṙlik̇ - 

Doktora Öğrencisi Melis Altan 

17. Yüzyılın İl̇k Yıllarında Manisa Sancağı’ndaki

Gayrimüslimler Arasında Görülen Kanunsuzluklar Üzerine

10:00 Öğr.Gör. Nazif Kutay Erden Covit-19 Salgınının Sosyal Medya Kullanımına Etkisi 

10:15 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Dilşad Güven Akdeniz 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 Dr. Dilşad Güven Akdeniz Ortaöğretiṁde Mantık 

9:15 Dr. Dilşad Güven Akdeniz 
Öğretmen Adayları Tarafından Yazılan Matematik̇sel 

Metiṅleriṅ Analiżi ̇

9:30 Dr. Erinç Tozlu Özhan 

Kümelenme Yaklaşımı ve michael E. Porter’ın Elmas 

Modeli ̇Yaklaşımı: Turiżm Sektöründe Bazı Örnek 

Uygulamalar 

9:45 Dr. Ayşe Işık Akdağ Pandemi Sürecinin Çevirmenlere Etkisi 

10:00 

Dr. Öğretim Üyesi Begümhan 

Yüksel - Özgür Oğur - Fatime 

Vatandaş Sarı 

Okul Öncesi ̇Öğretmenleriṅiṅ ve Öğretmen Adaylarının 

Değer Eğiṫiṁiṅe İl̇iş̇kiṅ Görüşleriṅiṅ İṅcelenmesi ̇

10:15 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Sevgi Bozkurt Yaşar 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi 

Sevgi Bozkurt Yaşar 
Limited Şirket Ortağının Oy Hakkından Yoksunluğu 

9:15 
Dr. Öğretim Üyesi 

Murat Şahiṅ 

Rekabetiṅ Korunması Hakkında Kanun'da Yapılan Değiş̇ik̇lik̇ler ve 

Yenil̇ik̇leriṅ Değerlendiṙil̇mesi ̇

9:30 
Dr. Öğretim Üyesi Tijen 

Dündar Sezer 

Otuz Yılın Ardından Biṙleşmiş̇ Mil̇letler Çocuk Hakları Sözleşmesi ̇ve 

Denetiṁ Mekaniżması: Kazanımlar, Sorunlar ve Öneril̇er 

9:45 Dr. Kemal Şamlıoğlu Tanzimat Fermanı ve Aydın Kamuoyu 

10:00 Çay Kahve Arası 



3. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Meryem Nakiḃoğlu 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Dr. Öğretim Üyesi Meryem 

Nakiḃoğlu 

Türk ve Alman Batıl İṅançlarının Karşılaştırmalı Olarak 

İṅcelenmesi ̇

10:45 
Dr. Öğretim Üyesi Meryem 

Nakiḃoğlu 

‘sıfır Biṙ’ Diżiṡiṅdeki ̇Olay Örgüsüyle 36 Boys Çetesiṅiṅ 

Karşılaştırmalı Olarak İṅcelenmesi ̇

11:00 
Dr. Öğretim Üyesi Davut 

Karaman - Özge Aykın 

Koronavirüs Pandemi Döneminde Sağlık Hizmetlerindeki E-

Şikayetlerle İl̇gili Bir Araştırma 

11:15 
Nursefa Uyanık - Dr. 

Öğretim Üyesi Özlem Çevik̇
Öz-Şefkatin Bilişsel Formülasyonu 

11:30 
Ecesu Olgun - Dr. Özlem 

Çeziktürk 

Ortaöğretiṁ Matematik̇ Öğretmen Adaylarının Türevi ̇Kavramsal 

Anlamlandırması Konusunda Diṅamik̇ Appletleriṅ Rolü 

11:45 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Melih Duman 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Dr. Öğretim Üyesi Melih 

Duman 
28–29 Nisan Öğrenci Olaylarının Türkiye-Abd İl̇işkilerine Etkisi 

10:45 Doç.Dr. Mihalis Kuyucu 
Gençlerin Gözünden Televizyon Mecrasının Ürün Yaşam Eğrisindeki 

Konumu 

11:00 

Araştırmacı Rümeysa 

Durgun - Doç.Dr. Zeynel 

Kablan 

Türkiẏe’de Öznel İẏi ̇Oluş İl̇e İl̇gil̇i ̇Yapılmış Çalışmaların Analiżi ̇

11:15 
Oktay Tavas - Prof.Dr. 

Soner Taslak 

İnovatiḟ Çalışma Davranışı İl̇e Çatışma Davranışı İl̇iş̇kiṡiṅde Algılanan 

Örgütsel Desteğiṅ Rolü: Müsiȧd Üyesi ̇Olarak Faaliẏet Gösteren 

Muğla İl̇iṅdeki ̇Sanayi ̇İş̇letmeleri ̇Üzeriṅe Biṙ Araştırma 

11:30 
Dr. Öğretim Üyesi Berna 

Çöker 
Milli Eğitim Şuraların Toplumsal Cinsiyete Dayalı İṅcelenmesi 

11:45 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Kemal Hakan Tekiṅ

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Dr. Öğretim Üyesi Kemal Hakan 

Tekiṅ - Öğr.Gör. Betül Uç 

Anadolu Selçuklu Medreseleriṅde Kullanılan Çiṅi ̇

Malzemeniṅ Renk Analiżi ̇ve Eğiṫiṁde Rengiṅ Önemi ̇

10:45 

Dr. Öğretim Üyesi Kemal Hakan 

Tekiṅ - Dr. Öğretim Üyesi Hatiċe 

Çiğ̇dem Zağra 

Biṙ Kahramanın Yeniḋen Hayata Dönüşü; Yahya Çavuş 

Eviṅiṅ Müzeye Dönüşümü 

11:00 

Uzman Hatice Arslan - Uzman 

Hasan Emre Zengin - Uzman Arif 

Karataş 

Ambalajda İl̇eri ̇Dönüşüm Kavramı İl̇e Bütünleştiṙil̇miş̇ 

Oluklu Mukavvadan Ambalaj Tasarımı Örneği ̇

11:15 
Doç.Dr. Didem Erten Bil̇giç̇ - 

Arş.Gör. Pelin Kaya 

Kubbe Formunun Mekân Kurgusu ve Strüktürel 

Geliş̇iṁiṅe Türkiẏe’deki ̇Cami ̇Yapıları Üzeriṅden Eleştiṙel 

Bakış 

11:30 
Doç.Dr. Didem Erten Bil̇giç̇ - 

Arş.Gör. Eda Ölçer Kanbur 

18.yy Avrupasındaki ̇Türk Modasının İç̇ Mekan

Tasarımına Yansımaları ve Kraliç̇e Mariė – Antoiṅette’iṅ 

Tasarlattığı Türk Odası

11:45 Çay Kahve Arası 



4. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi S. Gökhan Tiryaki 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Dr. Öğretim Üyesi S. 

Gökhan Tiryaki 

‘geç Hitit’ Sanatı’nda Assurlaşma, Aramlaşma ve Fenikelileşme Üzerine 

Bazı Gözlemler 

12:00 
Dr. Öğretim Üyesi 

Ayhan Bulut 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Kavramına İl̇işkin Metaforik Algıları 

12:15 Dr. Tijen Tülübaş 
İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıflarında Kronik Devamsızlık: Devamsızlık 

Nedenlerine ve Alınabilecek Önlemlere İl̇işkin Bir Değerlendirme 

12:30 
Uzman Goncagül 

Ocak 

Okul Öncesi Dönemde, Farklı Gelişen Çocukların Sınıfla 

Bütünleştirilmesinde Ailelerin Bakış Açılarındaki Değişimlerin 

İṅcelenmesi 

12:45 Dr. Ayşe Işık Akdağ Yerelleştiṙme Bağlamında Slogan Çeviṙil̇eri ̇

13:00 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (1. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Dilek Sağlık Özçam 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Hüseyin Gültekiṅ - Doç.Dr. 

Dilek Sağlık Özçam 

Global Stres ve Beliṙsiżlik̇ten Kaçınma Algısının İṅsanların Sanal 

Organiżasyonlarda Çalışma Terciḣiṅe Etkiṡi:̇ Kiş̇il̇ik̇ Özellik̇leriṅiṅ 

Düzenleyiċi ̇Etkiṡi ̇

12:00 
Dr. Öğretim Üyesi Hande 

Emiṅ Benli ̇

Relationship Between Islamic Values and Economic Factors: 

Evaluation of the Muslims in America 

12:15 

Araştırmacı Kübra Tuğrul - 

Dr. Öğretim Üyesi Ömer 

Şahin 

Matematik̇ Ders Kiṫaplarındaki ̇Geometri ̇Görevleriṅiṅ Bil̇iş̇sel 

İṡtem Düzeyleri ̇

12:30 Doç.Dr. Duygu Çetingöz 
Erken Çocukluk Dönemiṅde Oyun Etkiṅlik̇leri ̇Yoluyla Sosyal 

Beceril̇eriṅ Geliş̇iṁi ̇Nasıl Destekleniṙ' 

12:45 Dr. Yavuz Selim Bayburtlu 
Türkçe Ders Kiṫaplarının Grafik̇ Okuryazarlığını Karşılama 

Düzeyleri ̇

13:00 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Arş.Gör. Emine Merve Okumuş 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 Arş.Gör. Emine Merve Okumuş 
Metal Esaslı Cephe Kaplamalarında Çevresel 

Etkenlerle Oluşan Bozulmaların İṅcelenmesi ̇

12:00 

Araştırmacı Beyza Bayrak - Dr. 

Öğretim Üyesi Ayşegül Kaya 

Tanrıverdi ̇

Endüsti ̇Miṙası Olarak Zonguldak Lavuar Alanının 

Yeniḋen Değerlendiṙiṁesi ̇

12:15 Arş.Gör.Dr. Onur Kılıç 
İç Mekan Tasarımında Antiṁik̇robiẏal Yüzeyleriṅ 

Kullanım Olanaklarına Yönelik̇ Biṙ Araştırma 

12:30 Arş.Gör.Dr. Onur Kılıç 
Kısıtlı Haciṁlerde Engelli ̇Biṙeylere Yönelik̇ Tasarım 

Çözümleriṅiṅ Ergonomik̇ Açıdan İṅcelenmesi ̇

12:45 
Doç.Dr. Ahmet Benliȧy - Dr. Öğretim 

Üyesi Othun Soydan 

Peyzaj Tasarımına Yönelik̇ Davranış Hariṫalaması ve 

Halk Katılımı İç̇iṅ Bil̇gi ̇Teknolojil̇eriṅiṅ Kullanımı 

13:00 Çay Kahve Arası 



5. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Gizem Melek 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 
Dr. Öğretim Üyesi 

Gizem Melek 
Türkiye’de Dijital Bölünmeye Genel Bakış 

13:15 
Dr. Öğretim Üyesi 

Mustafa Çınar 

III. Abbasi ̇Dönemi ̇Şaiṙleriṅden El-Buhtûrî’niṅ Tasviṙ Şii̇ṙleriṅde

Kullandığı Teşbiḣ Sanatına Farklı Biṙ Bakış

13:30 

Öğretmen Zümrüt 

Karadavut - Doç.Dr. 

Osman Çiṁen 

Artırılmış Gerçeklik̇ Uygulamalarının 11.Sınıf Liṡe Öğrencil̇eriṅiṅ 

Dolaşım Siṡtemi ̇Konusundaki ̇Başarılarına ve Artırılmış Gerçeklik̇

Uygulamasına Karşı Tutumlarına Etkiṡiṅiṅ İṅcelenmesi ̇

13:45 
Dr. Öğretim Üyesi Emre 

Selçuk Sarı 

Biṡt 100 İṁalat Sektöründe Faaliẏet Gösteren İş̇letmeleriṅ 2017-

2019 Yılları Arası Bağımsız Denetçi ̇Raporlarının Kil̇iṫ Denetiṁ 

Konuları Açısından Analiżi ̇

14:00 Dr. Birsel Sağıroğlu Tevfik̇ Fik̇ret’iṅ “saadet Ülkesi”̇nde Metaforik̇ Unsurlar 

14:15 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (1. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Işıl Tellalbaşı Mengüç 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 
Dr. Öğretim Üyesi Işıl 

Tellalbaşı Mengüç 
Refah Devleti ̇ve Evrensel Geliṙ Temel Geliṙ

13:15 
Dr. Öğretim Üyesi 

Muhammet Aydın 
Gazzali’de Te’vil Metafiziği 

13:30 
Dr. Öğretim Üyesi 

Muhammet Aydın 

İsmail Hakkı İżmirli’de Kötülük Sorunu ve Modern Filozofların 

Görüşleri 

13:45 Dr. Ali İḣsan Çelen 
Avantaj ve Dezavantajlarıyla Uzaktan Çalışmak: Etkiṅliğ̇i ̇ve 

Veriṁlil̇iğ̇i ̇Arttırmaya Yönelik̇ Bazı Öneril̇er 

14:00 Bedri Sahin Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Poliṫik̇asının Analiżi ̇(1991-2016) 

14:15 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Ahmet Benliȧy 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 
Doç.Dr. Ahmet Benliȧy - Dr. 

Öğretim Üyesi Orhun Soydan 

Niğ̇de Ömer Haliṡdemiṙ Üniv̇ersiṫesi ̇Yerleşkesi ̇Yaya 

Yollarının Engelli ̇Biṙeyler Açısından Değerlendiṙil̇mesi ̇

13:15 
Öğr.Gör. İṡmail̇ Kaya - Arş.Gör. 

Ayşenur Hil̇al Iavarone 

Deniż Seviẏesiṅde Yükselme Riṡkleriṅe Karşı Kıyı 

Kentleriṅde Yerel Uyum Çalışmaları 

13:30 
Öğr.Gör. İṡmal Kaya - Arş.Gör. 

Ayşenur Hilal Iavarone 

Konut Piẏasasının Yükselen Deniż Seviẏesiṅe Reaksiẏonu: 

İṡtanbul Üzeriṅe Biṙ Değerlendiṙme 

13:45 
Benay Çubukcuoğlu Paksoy - Dr. 

Öğretim Üyesi N. Volkan Gür 

Cephe Konstrüksiẏonlarında Ahşap Malzemeniṅ Tariḣsel 

Süreç İç̇eriṡiṅde İṅcelenmesi ̇

14:00 
Benay Çubukcuoğlu Paksoy - Dr. 

Öğretim Üyesi N. Volkan Gür 

Akıllı Cepheler ve Cephe Tasarımında Nano Teknolojiṅiṅ 

Rolü 

14:15 Çay Kahve Arası 



6. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 Taner Doğuer Reklamda Temsil 

14:30 Taner Doğuer 
Görsel Kültürün İṁaj Benlik̇ Oluşturmadaki ̇

Rolüne Eleştiṙel Biṙ Bakış 

14:45 Dr. Öğretim Üyesi Pınar Türkmen Birlik 
Biṙ Değerlendiṙme: Heıdegger’iṅ Naziżmi ̇

Üzeriṅe Biṙ Rorty Okuması 

15:00 Dr. Öğretim Üyesi Hande Baba Kaya 
Beden Eğiṫiṁi ̇Öğretmenleriṅiṅ Liḋerlik̇ Siṫil̇leri ̇

(Sakarya İl̇i ̇Örneği)̇ 

15:15 
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Gökdemiṙ - 

Araştırmacı Alparslan Güvenç 

Şehir Tur Güzergahı Olarak Çanakkale Şehri 

Kültür Rotası Önerisi 

15:30 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (1. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Akar 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 
Yük. Lis. Öğr. Ali Karataş - Dr. 

Öğretim Üyesi Hüseyin Akar 

Üniv̇ersiṫe Öğrencil̇eriṅde Sınav Kaygısı, Akademik̇ 

Erteleme Davranışı ve Kendiṅi ̇Sabote Etme Eğil̇iṁi ̇İl̇e 

Akademik̇ Başarı Arasındaki ̇İl̇iş̇ki ̇

14:30 Araştırmacı Mustafa Veyiṡ Sezgiṅ
Pandemi ̇Süreciṅde Uzaktan Eğiṫiṁe Yönelik̇ Öğretmen 

Görüşleri ̇

14:45 
Öğr.Gör. Dilek Baykal - Serkan 

Çiḟtçi ̇

Covıd-19 Salgını Sonrası Okul Öncesi ̇Eğiṫiṁe Devan Edem 

Çocukların Kaygı Düzeyiṅiṅ Beliṙlenmesiṅe İl̇iş̇kiṅ Veli ̇ve 

Öğretmen Görüşleri ̇

15:00 Dr. Aliye Yılmaz 
Tophane Lüleleri ̇Üzeriṅden Osmanlı Sosyal Yaşam ve 

Kahvehane Kültürüne Biṙ Bakış 

15:15 

Dr. Öğretim Üyesi Eylül Kabakçı 

Günay - Dr. Öğretim Üyesi Alev 

Özer Torgalöz 

Covıd-19 Süreciṅde Türkiẏe’de Uzaktan Çalışma ve 

İṡtiḣdamdaki ̇Dönüşüm 

15:30 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Arş.Gör. Hayriye İṡmailoğlu 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 
Arş.Gör. Hayriye 

İṡmailoğlu 

Modern Mimarlık Mirası Koruma Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm 

Önerileri: Moda Örneği 

14:30 Arş.Gör. Biṅnaz Vural Miṁarlıkta Nanoteknolojiṅiṅ Rolü 

14:45 Arş.Gör. Biṅnaz Vural 
Malzemelerde Nanoteknoloji ̇ve Bakteril̇erle Kendi ̇Kendiṅi ̇Tamiṙ 

Etme Özelliğ̇i ̇

15:00 Çay Kahve Arası 



7. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 7. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Mahmut Efendi ̇

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:30 Dr. Mahmut Efendi ̇
Çalışanların Üretkenlik Karşıtı İş̇ Davranışları: 

Kuşadası Örneği 

15:45 Dr. Öğretim Üyesi Hayati Ünlü 
Çin İl̇e Sınır Gerilimleri Bağlamında Hindistan 

Devlet Davranışı 

16:00 Dr. Negin Bavili 
American Yaptırımların Etkileri İṙanlıların Sağılık 

Hizmetlerine Erişim Hakkının İhlalleri Üzerine 

16:15 
Dr. Öğretim Üyesi Süleyman 

Gümrükçüoğlu 

İlköğretiṁ Diṅ Kültürü ve Ahlâk Bil̇giṡi ̇Ders 

Müfredatında Ahlâk ve Değerler Eğiṫiṁi ̇

Konularının İṅcelenmesi ̇

16:30 

Araştırmacı Güven Zararsız - Araştırmacı 

Umut Can Aytekin - Dr. Öğretim Üyesi 

Dilek Melike Uluçay 

Covid-19 Sürecinde “on-Demand” Televizyonların 

Sosyal Medya Kullanımı: Netflix Türkiye Twitter 

Stratejileri Üzerine Bir İṅceleme 

16:45 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (1. Gün - 7. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Rengin Karaca 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:30 
Uzman Mustafa Tanrıkulu - 

Prof.Dr. Rengin Karaca 
Pandemi ̇Süreciṅde Zaman Yönetiṁi ̇Beceriṡi ̇

15:45 
Uzman Mustafa Tanrıkulu - 

Prof.Dr. Rengin Karaca 

Liṡe Öğrencil̇eriṅiṅ Akademik̇ Erteleme Davranışlarına Yönelik̇ 

Biṙ Grupla Psik̇olojik̇ Danışma Programının Geliş̇tiṙil̇mesi ̇

16:00 Dr. Erinç Tozlu Özhan 
Turiżmiṅ Mevcut Durumunun 2023 Turiżm Stratejiṡi ̇Temeliṅde 

Değerlendiṙil̇mesi ̇

16:15 Dr. Yavuz Selim Bayburtlu 
Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Türkçe Öğretmenlerinin 

Karşılaştıkları Sorunlar 

16:30 
Dr. Öğretim Üyesi Gencay 

Karakaya 
Bağımsız Denetçiṅiṅ Hil̇eye İl̇iş̇kiṅ Sorumlulukları 

16:45 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 7. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Yasemiṅ Gül 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:30 
Dr. Öğretim Üyesi Yasemiṅ 

Gül 

Türkiẏe’de Cam Sanatı Üzeriṅe Yapılan Liṡansüstü Çalışmalara 

Daiṙ Değerlendiṙmeler 

15:45 Dr. Öğr. Gör. Deniz Dora Paul Cıtroen’iṅ Metropoliṡ Fotomontajı ve Değiş̇en Kent Algısı 

16:00 
Dr. Öğr. Gör. Deniz Dora - 

Öğr.Gör. Serkan Dora 

Kentsel Dönüşüm, Göç ve Ötekil̇eştiṙme Üzeriṅe Biṙ Çiżgi ̇Fil̇m 

Analiżi;̇ Greenleriṅ Büyükşehiṙ Maceraları 

16:15 
Dr. Öğretim Üyesi Kerim 

Laçiṅbay 

Mekânın Nesnesinden Nesnenin Mekânına: Pandemi 

Sürecinde Sanat Eserinin Konumu 

16:30 
Dr. Öğretim Üyesi Kerim 

Laçiṅbay 

Plastik Sanatlar Alanları İç̇in Özel Yetenekli Birey Seçme Sınavı 

Önerisi: Merkezi Özel Yetenek Sınavı 

16:45 Çay Kahve Arası 



8. Oturum

Abant Salonu (1. Gün - 8. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Banu Altunay 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

16:45 
Ayşenur Kavak - 

Doç.Dr. Banu Altunay 

Az Gören Öğrencil̇ere Doğrudan Öğretiṁ Modeli’̇ne Göre Stratejik̇ 

Bütünleştiṙme İl̇e Matematik̇ Beceril̇eri ̇Öğretiṁiṅiṅ Etkil̇il̇iğ̇i ̇

17:00 Nihal Ciḣan Temiżer 
Osmanlı Devleti’̇nde Vakıf Tarım İş̇letmeleri ̇Muhasebe Kayıtları: ( 

19.Yüzyıl Ege Bölgesi ̇Örneği)̇ 

17:15 Nihal Ciḣan Temiżer 

Osmanlı Devleti ̇ve Türkiẏe Cumhuriẏeti ̇Vakıf Tarım İş̇letmeleri ̇

Veriṁlil̇ik̇ ve Kapasiṫe Kıyaslanması (19.Yüzyıl ve 21. Yüzyıl:Ege Bölgesi ̇

Örneği)̇ 

17:30 Dr. Gamze Türkmen 
Dij̇iṫal Pazarlamanın Dönüşümünün Üç Kültürel Döneme Göre 

İṅcelemesi ̇

17:45 
Dr. Öğretim Üyesi 

Serdar Engin Koç 
Ciddi Oyunlarda Üstbiliş Stratejilerinin Kullanımı 

18:00 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (1. Gün - 8. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Arş.Gör. Kıymet Kaya 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

16:45 Arş.Gör. Kıymet Kaya 
Covid-19 Sonrasında Online Alışveriş Sitelerinin Yok-Yer 

Bağlamında Değerlendirilmesi 

17:00 
Gizem Şahiṅ - Prof.Dr. Sait 

Bulut 

Örnek Olaya Dayalı Öğretiṁiṅ Fen Bil̇giṡi ̇Öğretmen 

Adaylarının Çevre Bil̇iṁi ̇Dersi ̇Akademik̇ Başarılarına Etkiṡi ̇

17:15 
Araştırmacı Aybige Arabacı - 

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Şahiṅ

Ortaokul Matematik Dersinde Kullanılabilecek Web 2.0 

Uygulamaları ve Örnekleri 

17:30 
Araştırmacı Aybige Arabacı - 

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Şahiṅ

Web 2.0 Araçlarının Matematik Öğretiminde Kullanımı ile 

İl̇gili Öğretmen Görüşleri 

17:45 Doç.Dr. Duygu Çetingöz 
Okul Öncesi ̇Dönemi ̇Çocuklarına Sunulan Oyun Etkiṅlik̇leri ̇

Programının Çocukların Arkadaşlık Kavramı Üzeriṅdeki ̇Etkiṡi ̇

18:00 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (1. Gün - 8. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Hilal S. Yılmaz 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

16:45 Dr. Hilal S. Yılmaz İzmir Seferad Kültür Festivali 

17:00 
Dr. Öğretim Üyesi Ebru 

Nalan Sülün 

“mouliṅ de La Galette'teki ̇Balo” Eseri ̇Üzeriṅden Pariṡ’iṅ Kültürel ve 

Sanatsal Dönüşümü Üzeriṅe Biṙ İṅceleme 

17:15 
Dr. Öğretim Üyesi Ebru 

Nalan Sülün 

Türkiẏe’de Erken Cumhuriẏet Dönemi ̇Kültür- Sanat Ortamı’nda 

Kadın Sanatçı Profil̇i ̇

17:30 Doç.Dr. Erol Yıldır 
Güzel Sanatlar Alanı Uygulamalı Atölye Derslerinde Pandemi 

Döneminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri 

17:45 
Dr. Öğretim Üyesi 

Burçak Balamber 

Honoré Daumıer’iṅ 1831 Tariḣli ̇Üç Taş Baskısında Skatolojik̇ 

Referanslar 



2. Gün

1. Oturum

Abant Salonu (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Aziz Tamer Güler 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Tamer Güler - Dr. 

Öğretim Üyesi Ali Kemâl Çiṗe 
Siṅemada Mutluluk Arayışı-Mutlu Eden Fil̇mler 

8:15 Doç.Dr. Lütfü Kaplanoğlu - Şule Kuran Resiṁ Sanatında İç̇ Mekan Soyutlamaları 

8:30 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aksoy - 

Arş.Gör.Dr. Ali Ertuğrul Küpeli 

Rus Devriṁi ̇Sonrasında İş̇çi ̇Olarak Yüceltil̇en Kadının 

Resiṁ ve Afiş̇ Sanatındaki ̇Yansımaları 

8:45 Dr. Öğretim Üyesi Sedat Balkır 
Hristiyanlığın Başlangıcından Rönesans Dönemine 

Sanatta Temsil Olgusu 

9:00 Dr. Öğretim Üyesi Emel Güray Camaltı Resim Sanatına Güncel Yaklaşımlar 

9:15 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Ahmet Demirer 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Güldenur Ham - Doç.Dr. Ahmet 

Demirer 

Plastik̇ Üretiṁ Yöntemiṅde Gaz Destekli ̇Enjeksiẏon 

Teknolojiṡi ̇(Gıt) 

8:15 
Mohamad Nour Ahmad - Prof.Dr. 

Gonca Çakır 

Log-Periẏodik̇ Anten Diżiṡi ̇İl̇e Radar Soğurucu Malzeme 

Tasarımı 

8:30 
Dr. Öğretim Üyesi Kübra Gençdağ 

Şensoy 

Developing A Selective Sensor Based Molecularly 

Imprinted Polymer For The Electrochemical 

Determination Of Neburon 

8:45 

Araştırmacı Bilal Cantürk - Dr. İṡmail 

Cantürk - Dr. Öğretim Üyesi Lale 

Özyılmaz 

Bootloader Design for An Stm32 Mcu Over Ethernet by 

Using Tftp Protocol 

9:00 Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Özatay Çanakkale İl̇i ̇Genel Tarımsal Yapısı ve Sulama 

9:15 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Selim Sözen 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 
Doç.Dr. Selim Sözen - Dr. Öğretim Üyesi 

Seyfi Emir 

Nötropenik Enterokolit, Akut Batının Nadir Bir 

Nedeni. 

8:15 

Dr. Nur Dokuzeylül Güngör - Dr. Öğretim 

Üyesi Tuğba Gürbüz - Klinik Psikolog 

Neslihan Erşahin Söylemez 

Düşük Anti-̇Mülleriȧn Hormon (Amh) 

Değerleriṅiṅ Yaşa Göre Hasta Üzeriṅde 

Oluşturduğu Psik̇olojik̇ Etkil̇er 

8:30 
Arş.Gör.Dr. Funda Çiṫil̇ Canbay - Dr. 

Öğretim Üyesi Eliḟ Tuğçe Çiṫil̇ 

Türkiye’de Gebelikte Şiddet Durumuyla İl̇gili 

Yayınlanan Makalelerin İç̇erik Analizi: 2015-2020 

8:45 Dr. İl̇han Subaşı - Prof.Dr. Dilek Başalma 

Aspir (Carthamus Tinctorius L.) Genotiplerinde 

Tohum Protein Oranının Sıcaklık ve Yağış ile 

İl̇işkisinin Belirlenmesi 

9:00 Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat Tiryaki 
Makine Öğrenmesi Destekli Kurumsal Yazıcı 

Yönetim Sistemi 

9:15 Çay Kahve Arası 



2. Oturum

Abant Salonu (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Emel Güray 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Emel 

Güray 
Sanat Yapıtı Olarak Müze: Tate Modern ve Guggenheim Örneği 

9:15 Doç.Dr. Serhat Yener 
Türk Müziğ̇i ̇Makam, Usul ve Formlarının Tariḣsel Süreç İç̇eriṡiṅde 

Değiş̇iṁ Süreci ̇

9:30 Doç.Dr. Serhat Yener 
Yeşil̇çam Siṅema Sektöründe Kullanılan Türk Müziğ̇i ̇Eserleriṅiṅ 

Makam, Usûl ve Güfte Analiżi ̇

9:45 
Dr. Öğretim Üyesi 

Yasemin Gül 

Türkiẏe’de Cam Sanatı Üzeriṅe Yapılan Liṡansüstü Çalışmalara Daiṙ 

Değerlendiṙmeler 

10:00 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Eray Özbek 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 
Araştırmacı Zehranur Kocabaş - Dr. 

Öğretim Üyesi Eray Özbek 

Çelik̇ Basınç Çubuklarında Burkulma Geril̇mesiṅiṅ İk̇i ̇

Farklı Yaklaşımla İṙdelenmesi ̇

9:15 
Güldenur Ham - Doç.Dr. Ahmet 

Demirer 

Poliṁerleriṅ Ultrasonik̇ Kaynak Yöntemiṅde Yeni ̇

Geliş̇meler ve Parça Tasarım Esasları 

9:30 

Öğr.Gör. Nazire Pınar Tanattı - 

Arş.Gör. Gamze Katırcıoğlu Sınmaz - 

Prof.Dr. İṡmail Ayhan Şengil̇ 

Dispers Boya İç̇eren Tekstil Endüstrisi Atıksularının 

N.Tio2 Kullanılarak Katalitik Ozonlama Yöntemi ile

Arıtılabilirliğinin İṅcelenmesi

9:45 Dr. Öğretim Üyesi Volkan Kılıç 
Kan ve Diğer Dokulardaki Comet Assay Uygulamaları: 

Yöntemsel Detaylar 

10:00 
Prof.Dr. H. Hasan Örkcü - Dr. Öğretim 

Üyesi Mustafa İṡa Doğan - Onur Onan 

Türkiẏe’deki ̇Büyük Bankaların Çok Dönemli ̇

Malmquiṡt İk̇i ̇Aşamalı Veri ̇Zarflama Analiżi ̇İl̇e 

Etkiṅliğ̇iṅiṅ İṅcelenmesi ̇

10:15 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Alper Şahiṅ

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Abdullah 

Alper Şahiṅ

Karpal Tünel Sendromu Cerrahisi Yapılan Hastalarda 

Diyabetes Mellitus Sıklığı 

9:15 

Arş.Gör.Dr. Funda Çiṫil̇ Canbay 

- Dr. Öğretim Üyesi Eliḟ Tuğçe

Çiṫil̇

Türkiẏe’de Kadına Yönelik̇ Şiḋdet Konusunda Yapılan 

Liṡansüstü Tezlerdeki ̇Genel Eğil̇iṁleriṅ Beliṙlenmesi ̇

9:30 
Uzman Rıfat Peksöz - Uzman 

Orhan Asya 

A Rare Cause of Hyperamylasemia: A Case With 

Pneumothorax and Subcutaneous Emphysema Around 

Parotit Gland in a Trauma Patient 

9:45 Arş.Gör. Mehmet Eskiḃağlar Travmatik Dental Yaralanma Avülsiyon- Olgu Sunumu 

10:00 
Öğr.Gör. Ahmet Yılgın - Dr. 

Öğretim Üyesi Aytekin Alpullu 

Rekreatif Yürüme Aktivitesinde Katılım Engelleri Gaziantep 

Örneği 

10:15 Çay Kahve Arası 



3. Oturum

Abant Salonu (2. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Adnan Akkurt 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 Servet Şehirli - Prof.Dr. Adnan Akkurt 
Derin Kriyojenik İş̇lemde Rampalama Hızının 

Sertlik Üzerine Etkisi 

10:45 Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazar 
Daiṙesel Olmayan Düz Diş̇lil̇eriṅ Yuvarlanma 

Metoduna Göre Bil̇giṡayar Destekli ̇Tasarımı 

11:00 Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yazar Logariṫmik̇ Spiṙal Diş̇li ̇Çark Tasarımı 

11:15 

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Bilgi - Doç.Dr. 

Şenel Özdamar - Arş.Gör. Taşkın Deniz 

Yıldız - Prof.Dr. Bektaş Uz - Prof.Dr. Yunus 

Kalkan 

Zemin Kayacının Hafriyatı Sonucu Alınan 

Malzemenin Jeolojik - Petrografik Özellikleri ve 

Miktarının Yerinde Jeodezik Ölçümler ile 

Belirlenmesi 

11:30 
Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Öner - Dr. 

Öğretim Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu 

Süt Ön Dişlerde Üç Farklı Kök-Kanal 

Enstrümantasyon Tekniği Uygulaması Sonrası 

Post-Operatif Ağrı Seviyesinin Karşılaştırılması 

11:45 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (2. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. İṡmail Ayhan Şengil̇ 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Öğr.Gör. Nazire Pınar Tanattı - 

Prof.Dr. İṡmail Ayhan Şengil̇ 

Direct Blue 86 İç̇eren Atıksuların Ozonlama Yöntemi ile 

Arıtımı 

10:45 
Arş.Gör. Ceren Yağcı - Prof.Dr. 

Sülayman Savaş Durduran 

Kentsel Dönüşümün Coğrafi ̇Bil̇gi ̇Siṡtemleri ̇İl̇e Konumsal 

Olarak Değerlendiṙil̇mesi:̇ Altın Hamle Kentsel Dönüşüm 

Projesi ̇Örneği/̇konya/türkiẏe 

11:00 
Arş.Gör. Ceren Yağcı - Prof.Dr. 

Fatih İş̇can 

Sürdürülebil̇iṙ Kent Yönetiṁi ̇İç̇iṅ Kentsel Büyümeyi ̇

Etkil̇eyen Ülkesel Poliṫik̇aların İṙdelenmesi ̇Türkiẏe 

Örneği ̇

11:15 

Arş.Gör. Fuat Çelik̇ - Prof.Dr. 

İṡkender Işık - Prof.Dr. Veli Uz - Dr. 

Öğretim Üyesi Nihal Derin Coşkun 

Ca3co4o9 Termoelektrik̇ Malzemelerde Ph Faktörünün 

Faz Oluşumuna Etkiṡiṅiṅ Ön Araştırılmaları 

11:30 

Arş.Gör. Fuat Çelik̇ - Prof.Dr. 

İṡkender Işık - Doç.Dr. Huriye 

Senem Aydoğu - Prof.Dr. Veli Uz 

Ultrasonik̇ Sprey Piṙoliż Yöntemi ̇İl̇e Ca3co4o9 

Termoelektrik̇ İṅce Fil̇mleriṅ Üretil̇mesiṅiṅ Ön 

Araştırması 

11:45 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 
Uzman Hakan Dal - Uzman Esra 

Sultan Karabulut Keklik 
Covid 19 Ağır Pnömonili Gebede Sitokin Filtresi Kullanımı 

10:45 Dr. Mehmet Boz 

Masif Supraspinatus Yırtığı Olan Hastalarda Proloterapi ile 

Medikal Tedavinin (Nsaiḋ) Ağrının Azaltılması Üzerine 

Etkileri 

11:00 Uzman Ezgi Işıl Turhan 

Kolon Adenokarsinoma Olgularımızda Mikrosatellit 

İṅstabilite Durumu ve Mikrosatellit İṅstabilite Gösteren 

Olguların Histopatolojik Özellikleri 

11:15 

Uzman Dt. Ezgi Sonkaya - Uzman 

Dt. Ayşe Günay - Dr. Öğretim 

Üyesi Suzan Cangül 

Diş Hekimleri Açısından 2019-Ncov: Dental 

Profesyonellerin Bilgi Düzeyleri ve Etik Yaklaşımları 

11:30 Uzman Dr Rıfat Peksöz 
Nadir Bir Akut Batın Vakası: Spontan İṅce Barsak 

Perforasyonu 

11:45 Çay Kahve Arası 



4. Oturum

Abant Salonu (2. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Oya Pamukçu 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Prof.Dr. Oya Pamukçu - Arş.Gör. Fikret 

Doğru 

Interpretation of the Bouguer and Isostatic Gravity 

Anomalies of the Region From Eastern Anatolia to 

the Western of the Caspian Sea 

12:00 

Arş.Gör.Dr. Çağlar Akçay - Prof.Dr. 

Cihat Taşçıoğlu - Arş.Gör.Dr. Ahmet 

Salih Değermenci ̇

Türkiye’nin Bölgesel Çürüklük Tehlikesi (Scheffher) 

İndeks Haritaları 

12:15 

Mak. Müh. Ramazan Şan - Mak. Müh. 

Aytekin Yelekcioğlu - Mak. Yük. Müh. 

Çağatay Yeldar Yıldırım 

2 Serbestlik Dereceli, Ekstra Uzun Taşıma Kolunun 

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi 

12:30 

Asst.Prof.Dr Mehmet Hakan Özdemir - 

Asst.Prof.Dr Batin Latif Aylak - 

Researcher Mehmet Ali Taş 

Applıcatıons of Multı-Crıterıa Decısıon Makıng 

Methods in the Fıeld of Solar Energy 

12:45 

Ahmet Güngörmüş - Dr. Öğretim Üyesi 

Sabri Bıçakçı - Dr. Öğretim Üyesi 

Hüseyin Güneş 

Larva Transferiṅde Kullanılmak Üzere Biṙ 

Mekaniżmanın Geliş̇tiṙil̇mesi ̇

13:00 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (2. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Arş.Gör. Elif Ateş 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 Arş.Gör. Elif Ateş 
Metil Violet 6b İçeren Tekstil Atıksuyunun Fenton ve Foto-

Fenton Yöntemleriyle Renk ve Koi ̇Giderimi 

12:00 Arş.Gör. Elif Ateş - Sinan Ateş 

Hidrojen Peroksit Buharı ve Hidrojen Peroksit Aerosolü ile 

Hastane, Ambulans ve Ofis Dezenfeksiyon Veriminin 

Karşılaştırılması 

12:15 
Dr. Öğretim Üyesi Sevgi 

Kansız 

2-Amino-4-Metilpirimidin Bileşiğinin Kristal Yapısı ve Hirshfeld

Yüzeyinin İncelenmesi

12:30 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 

Hayrullah Akyıldız - İl̇knur Yar 

Finite Element Analysis for İmproving Soft Soil Underneath a 

Silo 

12:45 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 

Hayrullah Akyıldız - İṡmail 

Şen 

Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajının Gövde İç̇i Su 

Seviyesinin İṅcelenmesi 

13:00 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Mehmet Boz 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 Dr. Mehmet Boz 
Total Diz Artroplastisi Sonrası Kanama Kontrolünde Eklem İçi 

Traneksamik Asit Uygulanmasının Sonuçları 

12:00 
Dr. Atilla 

Pekçolaklar 

Priṁer Spontan Pnömotoraks Vakalarında Tüp Torakostomi ̇ve İṅce İğ̇ne 

Aspiṙasyonun Hastaların Hastanede Kalış Süreleri ̇Açısından 

Karşılaştırılması 

12:15 
Dr. Öğretim Üyesi 

Lale Türkmen 
Covıd 19 ve İṅfodemi ̇

12:30 
Dr. Öğretim Üyesi 

Lale Türkmen 
Üniv̇ersiṫe Öğrencil̇eriṅ’de Bakteriü̇ri ̇Prevalansı 

12:45 
Dr. Öğretim Üyesi 

Bora Korkut 

Yüksek Viṡkoziṫeli ̇Yeni ̇Nesil̇ Akışkan Kompoziṫleriṅ Renk Stabil̇iṫesiṅiṅ 

Değerlendiṙil̇mesi ̇

13:00 Çay Kahve Arası 

5. Oturum
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Abant Salonu (2. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Kadir Mersin 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 
Dr. Öğretim Üyesi Kadir 

Mersin 

Deniz Taşımacılığında Yakıt Tüketimi ve Co2 Salınımı İç̇in 

Kullanılan Yöntemler ve Karşılaştırmaları 

13:15 

Araştırmacı Abdurrahman 

Esiṅ - Prof.Dr. Emine 

Çıkman - Arş.Gör. Sultan 

Çoban 

Şanlıurfa İl̇i ̇Suruç İl̇çesiṅde Pamuk (Gossypium Hirsutum 

Linnaeus) (Malvales: Malvaceae)’ta Zararlı Yaprak Piṙeleri ̇

(Zyginidia Spp.) (Hemıptera: Cıcadellıdae)’ne Karşı Farklı 

Yükseklik̇lerdeki ̇Farklı Renk Tuzaklarına Aiṫ Çekiċil̇iğ̇iṅ ve 

Populasyon Durumlarının Araştırılması 

13:30 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 

Hakan Özyurtkan - Doç.Dr. 

Gürşat Altun 

Kuyu Çimentosu Basınç Dayanımına Katkıların Etkisinin 

Belirlenmesi 

13:45 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 

Hakan Özyurtkan 

Sondaj Matkabı Seçiminde Yapay Zekâ Uygulamalarının 

İṅcelenmesi 

14:00 

Prof.Dr. Oya Pamukçu - 

Doç.Dr. Ayça Çırmık - Dr. 

Fikret Doğru 

İzmir ve Muğla İllerini İçine Alan Bölgelerin Kinematik 

Yapılarındaki Farklılığın İrdelenmesi 

14:15 Çay Kahve Arası 



Gölcük Salonu (2. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Kadir Yeşil̇yurt 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Kadir 

Yeşil̇yurt - Dr. Öğretim Üyesi Samet 

Uslu 

Response Surface Methodology Based Optimization of 

a Diesel Engine Fueled With Diethyl Ether/diesel Fuel 

Blends 

13:15 Arş.Gör.Dr. Omur Can Ozguney Gemilere Uygun Kontrolcü Tasarımı 

13:30 Öğr.Gör. Ahmet Uslu 
Müzelerde Görme Engelli Bireyler İç̇in Üç Boyutlu 

Baskılar Tasarlamak 

13:45 Öğr.Gör. Ahmet Uslu 

Bir Sergileme Yöntemi Olarak Artırılmış Gerçeklik 

Teknolojisinin Müzecilik Faaliyetlerine Uygulanması 

Örneği 

14:00 

Dr. Öğretim Üyesi Emre Demir - 

Tuğçe Sandıkçıoğlu Deniz - Cihan 

Deniz 

Büyükşehirlerde Alışveriş Merkezi Otopark Girişi 

Uygulaması: Antalya Örneği 

14:15 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Kadir Yeşil̇yurt 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 Uzman Alkan Bayrak Mpfl ile Kilitlenmiş Diz Çıkığı: Olağandışı Bir Olgu Sunumu 

13:15 Dr. Selma Arı 
Acef Skorunun Kontrast Madde Nefropatisi Gelişimini 

Öngörmedeki Değeri 

13:30 
Dr. Öğretim Üyesi Enis 

Dik̇iċiėr 

İnkarsere Herni Nedeniyle Opere Edilen Geriatrik ve Genç Yaş 

Grubu Hastaların Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması: 

Tek Merkez Deneyimi 

13:45 Dr. Metin Çelik̇
Tetik Parmak Tedavisinde Perkütan ve Açık Gevşetme Sonrasında 

Rekürrens Oranları 

14:00 

Dr. Tamer Taşdemir - Dr. 

Davut Çelik - Dr. Tuğba 

Koşar 

Dual Rınse Hedp’niṅ Smear Tabakasını Uzaklaştırma Etkiṅliğ̇i:̇ in 

Vıtro Karşılaştırmalı Çalışma 

14:15 Çay Kahve Arası 



6. Oturum

Abant Salonu (2. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Doç.Dr. Memduh Kara 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 
Arş.Gör. Yusuf Kepiṙ - Arş.Gör. Alper Günöz - 

Doç.Dr. Memduh Kara 

Rüzgar Türbiṅi ̇Kanat Profil̇iṅiṅ Farklı 

Türbülans Modelleriẏle Aerodiṅamik̇ 

Performansının Karşılaştırılması 

14:30 

Arş.Gör. Yusuf Kepiṙ - Arş.Gör. Alper Günöz - 

Doç.Dr. Memduh Kara - Araştırmacı Asım İl̇han - 

Araştırmacı Can Feyzullah Baz - Araştırmacı Emrah 

Burak Akgöz 

Hiḋrotermal Yaşlandırma Üniṫesi ̇

Tasarımı ve İṁalatı 

14:45 Dr. Öğretim Üyesi Aytül Bozkurt 
Posıtıon Control of Stewart Platform İṅ 

6 Degrees of Freedom (6-Dof) 

15:00 Dr. Sinan Cansız 

Betonarme Kolonların Sismik Analizinde 

Kullanılan Yazılımların Deneysel 

Sonuçlarla Karşılaştırılması 

15:15 
Uzman Süleyman Erten - Dr. Cemil Ocak - Prof.Dr. 

Mustafa Aktaş 

Endüstriẏel Soğutma Siṡtemleriṅde Fan 

Performansının Deneysel Analiżi ̇

15:30 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (2. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Omer Acan 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 Dr. Omer Acan Analytical Solution for the Fractional Telegraph Equation 

14:30 Dr. Omer Acan 
Conformable Reduced Differential Transform Method 

and Its Applications 

14:45 
Murat Türkyılmaz - Doç.Dr. Emre 

Özelkan - Dr. Muhittin Karaman 

Çanakkale İl̇inin Yer Yüzey Sıcaklık Algoritmaları ile Çok 

Zamanlı Olarak İṅcelenmesi 

15:00 Arş.Gör.Dr. Omur Can Ozguney Çiḟt Sarkaca Hiḃriṫ Kontrolcü Uygulanması 

15:15 
Araştırmacı Seren Duran - Doç.Dr. 

Serpil Koral Koç 

Biȯ-Pet, Pbt ve Pet/elastan Bağlantı İṗlik̇leriṅiṅ Çiḟt Yüzlü 

Örme Kumaş Performansı Üzeriṅe Olan Etkiṡiṅiṅ 

İṅcelenmesi ̇

15:30 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Ezgi Akar 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 Dr. Ezgi Akar Pratikte Pediatrik Kafa Travmaları 

14:30 Dr. Uğur Soylu 
İntrakranial Anevrizma Tanısıyla Opere Edilen 79 Olgunun 

Retrospektif İncelenmesi 

14:45 Dr. Ezgi Akar 
Lumbar Spinal Stenosis Olgularında Osseöz Kanal Çapı ile Faset 

Tropism Arasında Bir İl̇işki Varmıdır' 

15:00 
Dr. Öğretim Üyesi 

Kadir Tiṙyaki ̇

Ortaokullarda Beden Eğiṫiṁi ̇ve Spor Dersiṅiṅ Öğrencil̇er Üzeriṅdeki ̇

Sportmenlik̇ Davranışlarının İṅcelenmesi ̇

15:15 
Arş.Gör.Dr. Onur 

Ceylan 

Gastrointestinal Protozoan Parasites Detected in Young Livestock 

Animals From Konya Province of Turkey 

15:30 Çay Kahve Arası 



7. Oturum

Abant Salonu (2. Gün - 7. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Faruk Mert 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:30 

Uzman Süleyman Erten - Dr. 

Öğretim Üyesi Faruk Mert - Uzman 

İ.̇ Furkan Tosun - Uzman Esra 

Demiṙci ̇

Endüstriẏel Biṙ Soğutucuda Vakum Yalıtım Paneli ̇

Kullanılarak Tasarlanması ve Enerji ̇Veriṁlil̇iğ̇iṅe Etkiṡiṅiṅ 

Araştırılması 

15:45 
Arş.Gör. Merve Bat Özmatara - Dr. 

Fatma Ertan 

Comparıson of Extractıon Process of Cıtrıc Acıd From 

Galıum Aparıne As Determıned by Hplc Measurement 

16:00 
Dr. Öğretim Üyesi Memduh 

Karalar - Mustafa Yeşil 

Yakın ve Uzak Fay Depremlerinin Karabük'te Yapılmış 

Tarihi Tokatlı Köprüsü Üzerine Etkisi 

16:15 
Yalçın Adıgüzel - Dr. Öğretim Üyesi 

Fatih Yalçın 

İnşaat Sektöründe Çalışanların Yaşadıkları Stresiṅ İş̇ 

Kazalarına Olan Etkiṡiṅiṅ Beliṙlenmesi ̇

16:30 
Dr. Öğretim Üyesi Rukiẏe Saygılı 

Canlıdiṅç 

Juglans Regia L. Kabukları Kullanılarak Kadmiyum (Iı) 

İyonlarının Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi 

(Faas) ile Zenginleştirilme Şartlarının Belirlenmesi 

16:45 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (2. Gün - 7. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat Tiryaki 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:30 Dr. Öğretim Üyesi Ali Murat Tiryaki 

Xsd2rdfs: Xml Şema Üst Verilerini Rdfs Üst 

Verilerine Dönüştüren Yazılım Aracının 

Geliştirilmesi 

15:45 Dr. Öğretim Üyesi Osman Çamlıbel 

Düşük Mol Üre Formaldehit Reçinesi ile Üretilen 

Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların (Hdf) Fiziksel ve 

Mekanik Özelliklerinin Araştırılması 

16:00 

Uzman Onur Çimen - Araştırmacı Numan 

Irmak - Araştırmacı Yasin Yağız Şimşek - 

Prof.Dr. İḃrahim Etem Saklakoğlu 

Islak Mendil Etiket Makinası İç̇in Fren Sistemi 

Geliştirilmesi 

16:15 
Dr.Öğrenci Halil Can Akince - Prof.Dr. Aylin 

Kantarcı 
Çok Çekirdekli İş̇lemcilerin Performansı 

16:30 
Öğr.Gör. Ecem İṙen - Prof.Dr. Aylin 

Kantarcı 

Çok Çekirdekli İş̇lemcilerde Performans 

Problemleri 

16:45 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 7. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Yasin Yıldız 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:30 Dr. Öğretim Üyesi Yasin Yıldız 
Sportif Performansı Arttırmada 

İṁgelemenin Etkisi 

15:45 Arş.Gör. Esra Yavuz - Doç.Dr. Selmi Yılmaz 
Yetiş̇kiṅlerde Nadiṙ Görülen Biṙ Olgu: 

Fokal Epiṫalyal Hiṗerplazi ̇(Heck Hastalığı) 

16:00 

Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Keskin - Prof.Dr. Enver 

Şimşek - Prof.Dr. İṡmail Özdemiṙ - Prof.Dr. Kenan 

Kocabay 

Umbil̇ik̇al Kord Büyüme Faktörleriṅiṅ 

Fetal Büyüme Üzeriṅe Etkiṡi ̇

16:15 Öğr.Gör. Zeynep Uzdil̇ 
Fermente Süt Ürünü Kefiṙiṅ Sağlık 

Üzeriṅe Etkil̇eriṅe Güncel Yaklaşım 

16:30 
Arş.Gör. Esra Yavuz - Uzman Hümeyra Tercanlı 

Alkış 

Nadiṙ Görülen Biṙ Dental Anomali,̇ 

Rejyonel Odontodiṡplazi:̇ İk̇i ̇Olgu 

Sunumu 

16:45 Çay Kahve Arası 



8. Oturum

Abant Salonu (2. Gün - 8. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

16:45 İzmiṫ Mohsın Salman Alı Alı 
Wi-Fi’ye Dayalı Kapalı Çevre İç̇eriṡiṅde Hareketli ̇

Konumu Takıb Etmek 

17:00 Dr. Öğretim Üyesi Hikmet İṡkender 
Rısk Analysıs for the Preventıon of Industrıal 

Accıdents 

17:15 Prof.Dr. Mammadova Şerqiyye Azerbaycan Şii̇ṙiṅde Yenil̇ik̇ Arayışları 

17:30 Dr. Buket Canbaz Öztürk 
Bazı Kompoziṫ Malzemeleriṅ Hızlı Nötron Zırhlama 

Özellik̇leriṅiṅ Teorik̇ İṅcelenmesi ̇

17:45 
Dr. Öğretim Üyesi Emre Demir - 

Araştırmacı Batuhan Çalışkan 

An Audit On Application of Traffic Calming Devices 

in Korkuteli-Tefenni Road District 

18:00 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (2. Gün - 8. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Aylin Kantarcı 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

16:45 
Öğr. Gör. Ecem İṙen - 

Prof.Dr. Aylin Kantarcı 

Scrum Yazılım Geliştirme Metodu Üzerine Bir İṅceleme ve 

Değerlendirme 

17:00 Dr. İl̇han Subaşı 
Bazı Tatlı Sorgum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Çeşiṫleriṅiṅ 

Tohum Yağ İç̇eriğ̇i ̇ve Yağ Asiṫleri ̇Kompoziṡyonu 

17:15 
Arş.Gör. Şeyda Güngör - Dr. 

Hülya Durmaz Bekmezci 

İron Sazlığı’nda (Biṫliṡ, Türkiẏe) Yetiş̇en Siṙaz Balığı’nın 

"Capoeta Umbla, (Heckel, 1843)" Besiṅ Değerleriṅiṅ 

İṅcelenmesi ̇

17:30 
Arş.Gör. Şeyda Güngör - Dr. 

Hülya Durmaz Bekmezci 

İron Sazlığı’nda (Biṫliṡ, Türkiẏe) Yetiş̇en Capoeta Umbla 

(Heckel, 1843)’nın Bazı Biẏolojik̇ Özellik̇leriṅiṅ İṅcelenmesi ̇

17:45 
Dr. Öğretim Üyesi Nurullah 

Kayacı 

Düşük Sıcaklıklı Hiḋronik̇ Isıtmalı Kaldırımların Sayısal 

Modellemesi ̇

18:00 Çay Kahve Arası 



Yedigöller Salonu (2. Gün - 8. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Ayşe Arzu Yiğ̇iṫ

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

16:45 
Dr. Öğretim Üyesi Ruhi Kabakçı - 

Prof.Dr. Ayşe Arzu Yiğ̇iṫ

Veteriner Fakültesi Öğrencileri Neden ve Hangi Fizyoloji 

Konularını Anlamada Zorlanıyor' 

17:00 Uzman Dr. Gülşen İṡkender 
Hıv Enfeksiẏonunda Aktiḟ Tüberküloz ve Kaposi ̇Sarkomu 

(Olgu Sunumu) 

17:15 Dr. Metin Çelik̇
Üst Eksremite Tuzak Nörapatilerinde Gereksiz 

Elektromiyografi Çekimi 

17:30 
Araştırmacı Cansu Nakiṗoğlu - 

Doç.Dr. Zeynep Erdoğan İẏiġün 

Meme Kanseriṅe Bağlı Lenfödem Hastalarında Abdomiṅal 

Yağ Oranının Değerlendiṙil̇mesi;̇ Kontrollü Çalışma 

17:45 Dr. Serkan Tosun 
Hipofiz Adenomlarının Histopatolojik ve 

İṁmunohistokimyasal Özellikleri: 1 Yıllık Deneyimimiz 



3. Gün

1. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Uzman Tayfun Kaya Kimura Hastalığı ve İṅkarsere İṅguinal Herni Birlikteliği 

8:15 
Arş.Gör. Safiye Yanmış - Öğr. Gör. 

Yasemin Özyer 

Covıd-19 Tanısı Alan Bireyin Watson’ in İṅsan Bakım 

Kuramına Göre Hemşirelik Bakımının Planlanması: Bir 

Olgu Sunumu 

8:30 

Uzm. Nilay Günaştı - Dr. Şenay Balcı - 

Dr. Onur Bobusoglu - Prof.Dr. Lülüfer 

Tamer 

Miẏokard İṅfarktüsünde Akut Faz Reaktanı Olarak 

Serum Pentraksiṅ-3 Düzeyleriṅiṅ Değerlendiṙil̇mesi ̇

8:45 
Op.Dr. Semra Salimoğlu - Asistan Dr. 

Ayberk Dursun - Doç.Dr. Ragıp Kayar 
Tiroid Karsinomlarında Sağkalımı Etkileyen Faktörler 

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih 

Topuz 

Baş Dönmesi Engellilik Envanteri Vestibüler Fonksiyon 

Testleri ile Uyumlu Mu':Retrospektif Çalışma 

9:15 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (3. Gün - 1. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Sevda Ünallı Özmen 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

8:00 Dr. Sevda Ünallı Özmen 
Laboratuvarda Preanaliṫik̇ Süreç Performansının Altı Siġma 

Metodolojiṡi ̇İl̇e Değerlendiṙil̇mesi ̇

8:15 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet 

İnanır - Prof.Dr. Sait Alan 
Nedeni Bilinmeyen Ateş: Asendan Aort Anevrizması 

8:30 Dr. Uzm Dr Hayri Canbaz 
Acil Serviste Duman İṅhalasyonu Hastalarının Retrospektif 

Değerlendirilmesi 

8:45 
Dr. Öğretim Üyesi Esra Çikler 

Dülger - Prof.Dr. Şule Çetinel 

Kronik̇ Strese Maruz Bırakılan Sıçanlarda Testiṡ Sertoli ̇

Hücreleriṅdeki ̇Aktiṅ Proteiṅiṅiṅ İṁmünhiṡtokiṁyasal Olarak 

Gösteril̇mesi ̇

9:00 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 

Kurt 
Karantina, Kilo Alımı ve Puberte Prekoks 

9:15 Çay Kahve Arası 



2. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Burcu Özüberk 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 

Dr. Öğretim Üyesi Burcu 

Özüberk - Uzman Murat 

Özüberk 

Kardiẏopulmoner Rehabil̇iṫasyona Katılımdaki ̇Engel: Korku 

Kaçınma Davranışı 

9:15 
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin 

Büyükgöl 

Doğum Nedeniyle Uygulanan Spinal Anestezi Sonrasında 

Şiddetli Baş Ağrısı Görülen Hastaların Değerlendirilmesi 

9:30 
Öğr.Gör. Tuğba Solmaz - 

Doç.Dr. Birsen Altay 
Yaşlılarda Hiṗertansiẏona Yaklaşım 

9:45 
Öğr.Gör. Tuğba Solmaz - Dr. 

Öğretim Üyesi Mehtap Solmaz 
Tıbbi ̇Laboratuvarlarda Biẏogüvenlik̇

10:00 Doç.Dr. Ayfer Bayındır Çevik Uzaktan Diẏabet Yönetiṁi,̇ Dij̇iṫal Çözümler ve Eğiṫiṁ

10:15 Çay Kahve Arası 
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Gölcük Salonu (3. Gün - 2. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Arş.Gör. Mehmet Eskiḃağlar 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

9:00 
Arş.Gör. Mehmet Eskiḃağlar - 

Arş.Gör. Büşra Karaağaç Eskiḃağlar 

Dental Orjinli Ekstraoral Fistülün ve Periapikal Lezyonun 

Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi- Olgu Sunumu 

9:15 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet İṅanır - 

Uzman Yılmaz Safi 

Kritik Olmayan Koroner Arter Hastalığı Olan Sigara 

İç̇enlerde Trombosit İṅdekslerinin İṅcelenmesi 

9:30 Çay Kahve Arası 



3. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 3. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Atike Tekeli Kunt 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

10:30 Prof.Dr. Atike Tekeli Kunt 

Preoperatiḟ Aspartat Amiṅotransferaz /alaniṅ 

Amiṅotransferaz Oranının Postoperatiḟ Kardiẏak Cerrahi ̇

Sonuçlarını Öngörmedeki ̇Yeri ̇

10:45 Dr. Fevzi Harorlu 
Myoma Uteri ̇Tanısı Almış Olguların Retrospektiḟ Olarak 

Değerlendiṙil̇mesi ̇

11:00 

Mcs, Phd (Cont.) Selçuk Salim 

Erdoğan - Exp. M.d Pınar 

Koçatakan 

Conceptual Evaluation of Some Indicator Parameters About 

Home Health Care Services 

11:15 

Dr. Öğretim Üyesi Esra Laloğlu 

- Dr. Öğretim Üyesi Handan

Alay

Sarscov-2 İl̇e Enfekte Hastalarda İṅflamatuar Beliṙteçleriṅ 

Düzeyi ̇

11:30 Çay Kahve Arası 
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4. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 4. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Emine Şen Tunç 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

11:45 
Prof.Dr. Emine Şen Tunç - Arş.Gör. 

Zeynep Kaya 

0-5 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynleriṅ Emzik̇ 

Kullanımı Hakkında Bil̇gi ̇ve Tutumlarının

Değerlendiṙil̇mesi ̇

12:00 

Dr. Funda Pepedil̇ Tanrıkulu - Doç.Dr. 

Nazım Emrah Kocer - Doç.Dr. Nurhilal 

Buyukkurt 

Eriş̇kiṅlerde Lenfoma Alt Tiṗleriṅiṅ Dağılımı: Tek 

Merkez Deneyiṁi ̇

12:15 
Arş.Gör.Dr. Feride Ayyıldız - Dr. Öğretim 

Üyesi Merve Şeyda Karaçil̇ Ermumcu 

Üniversite Öğrencilerinde Sosyal İżolasyonun 

Koronavirüs (Covid-19) Fobisi ve Yeme 

Farkındalığına Etkisi 

12:30 Dr. Melike Nalbant 
Meme Biẏopsil̇eriṅiṅ Hiṡtopatolojik̇ Dağılımı ve 

İṅsiḋansı: Tek Merkeziṅ 1 Yıllık Retrospektiḟ Analiżi ̇

12:45 
Arş.Gör. Safiye Yanmış - Öğr.Gör. 

Yasemin Özyer 

Covıd-19 Salgınının Neden Olduğu Damgalamanın 

Değerlendirilmesi 

13:00 Çay Kahve Arası 
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5. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 5. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Arş.Gör. Safiye Yanmış 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

13:00 
Öğr.Gör. Yasemin Özyer - Arş.Gör. Safiye 

Yanmış 

Covid-19 Tanısı Alan Hastanın Hemşirelik Bakımı: 

Meleis’ in Geçiş Kuramına Göre Olgu Sunumu 

13:15 

Öğr.Gör. Bilal Özmen - Sevcan Yılmaz - Dr. 

Öğretim Üyesi Hatice Zehra Bodur Güney - 

Arş.Gör. Zeynep Kaya 

Dental Travma Eğitimi Almamış Bir Grup Diş 

Hekimliği Öğrencisinin Dental Travmaya 

Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması 

13:30 
Öğr.Gör. Bilal Özmen - Dr. Öğretim Üyesi 

Hatice Zehra Bodur Güney 
Preerüptif İṅtrakoronal Rezorpsiyon 

13:45 
Öğr.Gör. Yasemin Özyer - Arş.Gör. Safiye 

Yanmış 

Karantiṅada Ekonomik̇ ve Sosyal Değiş̇iṁiṅ Giżli ̇

Öznesi ̇Coviḋ 19 

14:00 
Dr. Öğretim Üyesi Yunus Sinan Biricik - Dr. 

Öğretim Üyesi Mehmet Haluk Sivrikaya 

Spor Yönetiṁi ̇Programında Liṡansüstü Eğiṫiṁ 

Alan Öğrencil̇eriṅ Kariẏer Kararlılığına İl̇iş̇kiṅ 

Algıları 

14:15 Çay Kahve Arası 
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6. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 6. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Mehmet Niżamlıoğlu 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

14:15 

Arş.Gör. Beyza Suvarıklı Alan - İċlal Şahiṅ - 

Prof.Dr. Mehmet Niżamlıoğlu - Prof.Dr. 

Zafer Bulut 

Crıspr-Cas9 Sistemi ve Mekanizmasına Genel 

Bakış 

14:30 

Arş.Gör. Beyza Suvarıklı Alan - İċlal Şahiṅ - 

Prof.Dr. Mehmet Niżamlıoğlu - Prof.Dr. 

Zafer Bulut 

Ncrna’lardan Mirna 

14:45 

İċlal Şahiṅ - Arş.Gör. Beyza Suvarıklı Alan - 

Prof.Dr. Zafer Bulut - Prof.Dr. Mehmet 

Niżamlıoğlu 

Rna İnterferans ve Sirna 

15:00 

İċlal Şahiṅ - Arş.Gör. Beyza Suvarıklı Alan - 

Prof.Dr. Zafer Bulut - Prof.Dr. Mehmet 

Niżamlıoğlu 

Diżil̇eme Metodlarının Karşılaştırılması 

15:15 
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Senem Söyleyiċi ̇

Öcal 

Spor Yapan ve Yapmayan Biṙeyleriṅ Sosyal 

Görünüş Kaygı Düzeyleriṅiṅ Bazı Değiş̇kenlere 

Göre İṙdelenmesi ̇

15:30 Çay Kahve Arası 
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7. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 7. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Prof.Dr. Süleyman Çil̇ek 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

15:30 
Kardelen Ünalleyliȯğlu - Prof.Dr. 

Süleyman Çil̇ek 
Türkiẏe’de Yarış Atı Yetiş̇tiṙiċil̇iğ̇i ̇ve Yarış Performansı 

15:45 Uzman Sevgi Çıraklı Reflü ile Karışabilen Epileptik Durum: West Sendromu 

16:00 Dr. Sevda Ünallı Özmen 
Laboratuvarda Preanaliṫik̇ Süreç Performansının Altı 

Siġma Metodolojiṡi ̇İl̇e Değerlendiṙil̇mesi ̇

16:15 Arş.Gör.Dr. Gökalp Demir 
Futbolda Yabancı Oyuncu Sınırlamasının Türkiye Süper 

Ligine Etkileri 

16:30 

Araştırmacı Rabia Güleç - 

Araştırmacı Gizem Koç - Prof.Dr. 

Ayşe Filiz Koç 

Miẏotonik̇ Diṡtrofi ̇Tiṗ 1’de Str ve Mlpa Yöntemi ̇

Kullanılarak Yapılan Gen Analiżi ̇ve Tekrar Sayısının 

Siṡtemik̇ Bulgular İl̇e Korelasyonu 

16:45 Çay Kahve Arası 
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8. Oturum

Abant Salonu (3. Gün - 8. Oturum) 

Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd. 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurt 

Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri 

16:45 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa 

Kurt - Uzman Esin Eser 
Yapay Zeka ve Çekinceler 

17:00 

Doç.Dr. Ayfer Bayındır Çevik - 

Dr. Öğretim Üyesi Gizem 

Akcan 

Pandemi ̇Dönemiṅde Diẏabet Yönetiṁi ̇İç̇iṅ Stresle Basa 

Çıkma 

17:15 Dr. Öğretim Üyesi Fatih Akova Hidrosel ile Ortaya Çıkan Splenogonadal Füzyon 

17:30 
Araştırmacı Rabia Güleç - 

Araştırmacı Gizem Koç 

Yetiş̇kiṅ Spiṅal Müsküler Atrofi ̇Hastalarında Tedavi ̇Öncesi ̇

ve Sonrası Hammersmiṫh Fonksiẏonel Test Sonuçlarının 

Karşılaştırılması 

17:45 Dr. Ferda Bacaksızlar Sarı Propzotiṡ Nadiṙ Biṙ Nedeni:̇ Orbiṫal Variṡ
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İÇİNDEKİLER 
 
 

 
● EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ● 

 
Tijen TÜLÜBAŞ 
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARINDA KRONİK DEVAMSIZLIK: DEVAMSIZLIK 
NEDENLERİNE VE ALINABİLECEK ÖNLEMLERE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME  
(Sayfa: 1-16) 
 
Mahmut EFENDİ 
ÇALIŞANLARIN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KUŞADASI ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 17-25) 
 
Ayşe Işık AKDAĞ 
PANDEMİ SÜRECİNİN ÇEVİRMENLERE ETKİLERİ 
(Sayfa: 26-31) 
 
Doç.Dr. Mihalis KUYUCU 
GENÇLERİN GÖZÜNDEN TELEVİZYON MECRASININ ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİNDEKİ YERİ 
(Sayfa: 32-45) 
 
Duygu ÇETİNGÖZ 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN ETKİNLİKLERİ YOLUYLA SOSYAL 
BECERİLERİN GELİŞİMİ NASIL DESTEKLENİR? 
(Sayfa: 46-56) 
 
Bedri ŞAHİN 
SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ (1991-2016) 
(Sayfa: 57-71) 
 
Mustafa Veyis SEZGİN 
PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 
(Sayfa: 72-83) 
 
Duygu ÇETİNGÖZ  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA SUNULAN OYUN ETKİNLİKLERİ PROGRAMININ 
ÇOCUKLARIN ARKADAŞLIK KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
(Sayfa: 84-92) 
 
Goncagül OCAK  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE, FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN SINIFLA 
BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE AİLELERİN BAKIŞ AÇILARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN 
İNCELENMESİ 
(Sayfa: 93-103) 
 
Mustafa ÇINAR 
III. ABBASİ DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN EL-BUHTÛRÎ’NİN TASVİR ŞİİRLERİNDE 
KULLANDIĞI TEŞBİH SANATINA FARKLI BİR BAKIŞ 
(Sayfa: 104-110) 
 
Emre Selçuk SARI 



BİST 100 İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN 2017-2019 
YILLARI ARASI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARININ KİLİT DENETİM KONULARI 
AÇISINDAN ANALİZİ 
(Sayfa: 111-123) 
Elif ATABEK YİĞİT, Seda ŞAHİN 
OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRETİM 
PROGRAMLARINDA YER ALAN KAZANIMLARIN ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN 
İNCELENMESİ 
(Sayfa: 124-132) 
 
Dr. Erinç TOZLU ÖZHAN 
KÜMELENME YAKLAŞIMI VE MICHAEL E. PORTER’IN ELMAS MODELİ YAKLAŞIMI: 
TURİZM SEKTÖRÜNDE BAZI ÖRNEK UYGULAMALAR 
(Sayfa: 133-140) 
 
Hüseyin GÜLTEKİN, Dilek SAĞLIK ÖZÇAM 
GLOBAL STRES VE BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA ALGISININ İNSANLARIN SANAL 
ORGANİZASYONLARDA ÇALIŞMA TERCİHİNE ETKİSİ: KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN 
DÜZENLEYİCİ ETKİSİ 
(Sayfa: 141-151) 
 
Semra UĞURLU, Zeynel KABLAN 
TÜRKİYE’DE YARATICILIK KAVRAMI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ 
(Sayfa: 152-167) 
 
Dr. Kutay MUTDOĞAN 
DEĞIŞEN SATIŞ PARADIGMASI: DANIŞMANLIK TIPLI SATIŞ DÖNÜŞÜMÜ - YAPI 
MALZEMELERI ENDÜSTRISI VAKA ÇALIŞMASI 
(Sayfa: 168-180) 
 
Pınar TÜRKMEN BİRLİK 
BİR DEĞERLENDİRME: HEIDEGGER’İN NAZİZMİ ÜZERİNE BİR RORTY OKUMASI 
(Sayfa: 181-187) 
 
Eylül KABAKÇI GÜNAY  
OECD ÜLKELERİNDE SOSYAL SERMAYENİN EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ 
(Sayfa: 188-200) 
 
Sinan GÖKDEMİR, Alparslan GÜVENÇ 
ŞEHİR TUR GÜZERGAHI OLARAK ÇANAKKALE ŞEHRİ KÜLTÜR ROTASI ÖNERİSİ 
(Sayfa: 201-223) 
 
Gamze TÜRKMEN 
DİJİTAL PAZARLAMANIN DÖNÜŞÜMÜNÜN ÜÇ KÜLTÜREL DÖNEME GÖRE İNCELEMESİ 
(Sayfa: 224-231) 
 
Rümeysa DURGUN, Zeynel KABLAN 
TÜRKİYE’DE ÖZNEL İYİ OLUŞ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ 
(Sayfa: 232-246) 
 
Ali İhsan ÇELEN 
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA UZAKTAN ÇALIŞMAK: ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ 
ARTTIRMAYA YÖNELİK BAZI ÖNERİLER 
(Sayfa: 247-262) 



 
 
 
 
Deniz ÖZAY, Kıymet KAYA 
KİTLE MEDYASINDA İDEOLOJİK HABER SÖYLEMLERİ: COVİD-19 PANDEMİSİ İLE İLGİLİ 
ANA AKIM İNTERNET GAZETE HABERLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 
(Sayfa: 263-277) 
 
Ecesu OLGUN, Özlem ÇEZİKTÜRK 
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜREVİ KAVRAMSAL 
ANLAMLANDIRMASI KONUSUNDA DİNAMİK APPLETLERİN ROLÜ 
(Sayfa: 278-295) 
 
Kıymet KAYA 
COVID-19 SONRASINDA ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN YOK-YER BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
(Sayfa: 296-300) 
 
Feride TURAN, Meryem Ülkü AYGÜL 
ÇANAKKALE CEPHESİNE TARİHÎ BİR DERGİNİN SAYFALARINDAN BAKMAK: 
“SEBİLÜRREŞAD” ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 301-316) 
 
Feride TURAN, Esmanur AYDIN 
TARİHÎ BİR GAZETEDEN TOPLUMSAL CİNSİYET ANALİZİ: "BİZDE KADINLIK" 
(Sayfa: 317-331) 
 
Mehmet Şahin YAVUZER 
SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİRLERİNDE ÖNE ÇIKAN DİNİ SEMBOLLER 
(Sayfa: 332-343) 
 
Alpay BİZBİRLİK, Melis ALTAN 
MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNE TİCARİ BAKIŞ: 17. YÜZYIL BAŞLARINDA MANİSA 
ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 344-357) 
 
Alpay BİZBİRLİK, Melis ALTAN 
17.YÜZYILIN İLK YILLARINDA SARUHAN SANCAĞINDAKİ GAYRİMÜSLİMLER 
ARASINDA GÖRÜLEN KANUNSUZLUKLAR ÜZERİNE 
(Sayfa: 358-369) 
 
Dr. Negin BAVİLİ 
AMERICAN YAPTIRIMLARIN ETKİLERİ İRANLILARIN SAĞILIK HİZMETLERINE ERIŞIM 
HAKKININ İHLLALERİ ÜZERİNE 
(Sayfa: 370-378) 
 
Berna ÇÖKER 
GENDER-BASED ANALYSİS OF TURKİSH NATİONAL EDUCATİON COUNCİLS 
(Sayfa: 379-392) 
 
Işıl TELLALBAŞI MENGÜÇ 
REFAH DEVLETİ VE EVRENSEL TEMEL GELİR 
(Sayfa: 393-403) 
 



Eylül KABAKÇI GÜNAY, Alev ÖZER TORGALÖZ 
COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UZAKTAN ÇALIŞMA VE İSTİHDAMDAKİ DÖNÜŞÜM 
(Sayfa: 404-412) 
 
● FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLER ● 
 
Mehmet YAZAR 
DAİRESEL OLMAYAN DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 413-420) 
 
Mehmet YAZAR 
LOGARİTMİK SPİRAL DİŞLİ ÇARK TASARIMI 
(Sayfa: 421-426) 
 
Serdar BİLGİ, Şenel ÖZDAMAR, Taşkın Deniz YILDIZ, Bektaş UZ, Yunus KALKAN 
ZEMİN KAYACININ HAFRİYATI SONUCU ALINAN MALZEMENİN JEOLOJİK- 
PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MİKTARININ YERİNDE JEODEZİK ÖLÇMELER İLE 
BELİRLENMESİ 
(Sayfa: 427-445) 
 
Hikmet İSKENDER 
RISK ANALYSIS FOR THE PREVENTION OF INDUSTRIAL ACCIDENTS 
(Sayfa: 446-451) 
 
Ahmet USLU 
MÜZELERDE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÜÇ BOYUTLU BASKILAR TASARLAMAK 
(Sayfa: 452-460) 
 
Ahmet USLU 
BİR SERGİLEME YÖNTEMİ OLARAK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN 
MÜZECİLİK FAALİYETLERİNE UYGULANMASI ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 461-469) 
 
Mehmet Hakan ÖZDEMİR, Batin Latif AYLAK, Mehmet Ali TAŞ 
APPLICATIONS OF MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS IN THE FIELD OF 
SOLAR ENERGY 
(Sayfa: 470-483) 
 
Mustafa Hakan ÖZYURTKAN, Gürşat ALTUN 
KUYU ÇİMENTOSU BASINÇ DAYANIMINA KATKILARIN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ 
(Sayfa: 484-491) 
 
Sinan CANSIZ 
BETONARME KOLONLARIN SİSMİK ANALİZİNDE KULLANILAN YAZILIMLARIN 
DENEYSEL SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
(Sayfa: 492-500) 
 
Memduh KARALAR, Mustafa YEŞIL 
EFFECT OF NEAR AND FAR-FAULT EARTHQUAKES ON HISTORICAL TOKATLI BRIDGE 
CONSTRUCTED IN KARABÜK, TURKEY 
(Sayfa: 501-507) 
 
Nurullah KAYACI 
DÜŞÜK SICAKLIKLI HİDRONİK ISITMALI KALDIRIMLARIN SAYISAL MODELLEMESİ 
(Sayfa: 508-518) 



 
Servet ŞEHİRLİ, Adnan AKKURT 
DERİN KRİYOJENİK İŞLEMDE RAMPALAMA HIZININ SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİ 
(Sayfa: 519-525) 
 
Abdurrahman ESİN, Emine ÇIKMAN, Sultan ÇOBAN 
ŞANLIURFA İLİ SURUÇ İLÇESİNDE PAMUK (Gossypium hirsutum Linnaeus) (Malvales: 
Malvaceae)’TA ZARARLI YAPRAK PİRELERİ (Zyginidia spp.) (HEMIPTERA: 
CICADELLIDAE)’NE KARŞI FARKLI YÜKSEKLİKLERDEKİ FARKLI RENK TUZAKLARINA 
AİT ÇEKİCİLİĞİN ve POPULASYON DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI 
(Sayfa: 526-535) 
 
Yusuf KEPİR, Alper GÜNÖZ, Memduh KARA 
RÜZGÂR TÜRBİNİ KANAT PROFİLİNİN FARKLI TÜRBÜLANS MODELLERİYLE 
AERODİNAMİK PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRILMASI 
(Sayfa: 536-544) 
 
Yusuf KEPİR, Alper GÜNÖZ, Memduh KARA, Asım İLHAN, Can Feyzullah BAZ, Emrah 
Burak AKGÖZ 
HİDROTERMAL YAŞLANDIRMA ÜNİTESİ TASARIMI VE İMALATI 
(Sayfa: 545-550) 
 
Süleyman ERTEN, Cemil OCAK, Mustafa AKTAŞ 
ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE FAN PERFORMANSININ DENEYSEL ANALİZİ 
(Sayfa: 551-562) 
 
Mohamad Nour AHMAD, Gonca ÇAKIR 
LOG-PERİYODİK ANTEN DİZİSİ İLE RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI 
DESIGN OF RADAR ABSORBING MATERIAL WITH LOG-PERIODIC ANTENNA ARRAY 
(Sayfa: 563-568) 
 
Ali Murat TİRYAKİ  
XSD2RDFS: XML ŞEMA ÜST VERİLERİNİ RDFS VERİLERİNE DÖNÜŞTÜREN YAZILIM 
ARACININ GELİŞTİRİLMESİ 
(Sayfa: 569-578) 
 
Ali Murat TİRYAKİ 
MAKİNE ÖĞRENMESİ DESTEKLİ KURUMSAL YAZICI YÖNETİM SİSTEMİ 
(Sayfa: 579-590) 
 
Aytül BOZKURT, Yiğit UYSAL 
POSITION CONTROL OF STEWART PLATFORM İN 6 DEGREES OF FREEDOM (6-DOF) 
(Sayfa: 591-597) 
 
İ.Furkan TOSUN, Süleyman ERTEN, Esra DEMİRCİ, Faruk MERT 
ENDÜSTRİYEL BİR SOĞUTUCUNUN VAKUM YALITIM PANELİ KULLANILARAK 
TASARLANMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
(Sayfa: 598-609) 
 
Emre DEMİR, Batuhan ÇALIŞKAN 
AN AUDIT ON APPLICATIONS OF TRAFFIC CALMING DEVICES IN KORKUTELI-TEFENNI 
ROAD DISTRICT 
(Sayfa: 610-621) 
 
Nazire Pınar TANATTI, İsmail Ayhan ŞENGİL 



DİRECT BLUE 86 İÇEREN ATIKSULARIN OZONLAMA YÖNTEMİ İLE ARITIMI 
(Sayfa: 622-628) 
 
 
Osman ÇAMLIBEL 
DÜŞÜK MOL ÜRE FORMALDEHİT REÇİNESİ İLE ÜRETİLEN YÜKSEK YOĞUNLUKLU LİF 
LEVHALARIN (HDF) FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
(Sayfa: 629-635) 
 
Ecem İREN, Aylin KANTARCI 
SCRUM YAZILIM GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 
(Sayfa: 636-643) 
 
Güldenur HAM, Ahmet DEMİRER 
PLASTİK ÜRETİM YÖNTEMİNDE GAZ DESTEKLİ ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ (GIT)  
GAS ASSISTED INJECTION TECHNOLOGY (GIT) IN PLASTIC PRODUCTION METHOD 
(Sayfa: 644-657) 
 
Kübra GENÇDAĞ ŞENSOY 
DEVELOPING A SELECTIVE SENSOR BASED MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER FOR 
THE ELECTROCHEMICAL DETERMINATION OF NEBURON 
(Sayfa: 658-667) 
 
Bilal CANTÜRK, İsmail CANTÜRK, Lale ÖZYILMAZ 
BOOTLOADER DESIGN FOR AN STM32 MCU OVER ETHERNET BY USING TFTP PROTOCOL 
(Sayfa: 668-672) 
 
Güldenur HAM, Ahmet DEMİRER 
POLİMERLERİN ULTRASONİK KAYNAK YÖNTEMİNDE YENİ GELİŞMELER VE PARÇA 
TASARIM ESASLARI 
(Sayfa: 673-687) 
 
H.Hasan ÖRKCÜ,Mustafa İsa DOĞAN, Onur ONAN 
TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜK BANKALARIN ÇOK DÖNEMLİ MALMQUİST İKİ AŞAMALI VERİ 
ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ 
(Sayfa: 688-704) 
 
Ceren YAĞCI, S.Savaş DURDURAN 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE MEKÂNSAL DİNAMİKLER VE KENTSEL DÖNÜŞÜM: 
KONYA İLİ ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 705-716) 
 
Ceren YAĞCI, Fatih İŞCAN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ İÇİN KENTSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN ÜLKESEL 
POLİTİKALARIN İRDELENMESİ 
(Sayfa: 717-724) 
 
Murat Kadir YEŞİLYURT, Samet USLU 
RESPONSE SURFACE METHODOLOGY BASED OPTIMIZATION OF A DIESEL ENGINE 
FUELED WITH DIETHYL ETHER/DIESEL FUEL BLENDS 
(Sayfa: 725-733) 
 
Ecem İREN, Aylin KANTARCI 
ÇOK ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİLERDE PERFORMANS PROBLEMLERİ 
(Sayfa: 734-740) 



 
 
 
 
Seren DURAN, Doç. Dr. Serpil KORAL KOÇ 
BİOPET, PBT VE PET/ELASTAN BAĞLANTI İPLİKLERİNİN ÇİFT YÜZLÜ ÖRME KUMAŞ 
PERFORMANSI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
(Sayfa: 741-751) 
 
Omur Can OZGUNEY 
HYBRID CONTROL APPLICATION TO DOUBLE PENDULUM 
(Sayfa: 752-759) 
 
Omer ACAN  
ANALYTICAL SOLUTION FOR THE FRACTIONAL TELEGRAPH EQUATION 
(Sayfa: 760-765) 
 
Omer ACAN  
CONFORMABLE REDUCED DIFFERENTIAL TRANSFORM METHOD AND ITS 
APPLICATIONS 
(Sayfa: 766-771) 
 
Omur Can OZGUNEY 
DESIGNING APPROPRIATE CONTROLLER FOR SHIPS 
(Sayfa: 772-780) 
 
Emre DEMİR, Tuğçe SANDIKÇIOĞLU DENİZ, Cihan DENİZ 
BÜYÜKŞEHİRLERDE ALIŞVERİŞ MERKEZİ OTOPARK GİRİŞİ UYGULAMASI: ANTALYA 
ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 781-789) 
 
Zehranur KOCABAŞ, Eray ÖZBEK 
ÇELİK BASINÇ ÇUBUKLARINDA BURKULMA GERİLMESİNİN İKİ FARKLI YAKLAŞIMLA 
İRDELENMESİ 
(Sayfa: 790-795) 
 
Merve BAT ÖZMATARA, Fatma ERTAN 
COMPARISON OF EXTRACTION PROCESS OF CITRIC ACID FROM GALIUM APARINE AS 
DETERMINED BY HPLC MEASUREMENT 
(Sayfa: 796-801) 
 
Yalçın ADIGÜZEL, Dr. Öğr. Üyesi Fatih YALÇIN 
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN YAŞADIKLARI STRESİN İŞ KAZALARINA 
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 
(Sayfa: 802-814) 
 
Mohsın salman alı ALI 
Wi-Fi’YE DAYALI KAPALI ÇEVRE İÇERİSİNDE HAREKETLİ KONUMU TAKİP ETME 
(Sayfa: 815-830) 
 
Şerqiyye Mammadova  
XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN ŞİİRİNDE ŞİİRSEL BİÇİM ARAYIŞI 
(Sayfa: 831-838) 
 
Nazire Pınar TANATTI, Gamze KATIRCIOĞLU SINMAZ, İsmail Ayhan ŞENGİL 



DİSPERS BOYA İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ n.TİO2 KULLANILARAK 
KATALİTİK OZONLAMA YÖNTEMİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ 
(Sayfa: 839-847) 
 
Çağlar AKÇAY, Cihat TAŞÇIOĞLU, Ahmet Salih DEĞERMENCİ 
TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL ÇÜRÜKLÜK TEHLİKESİ (SCHEFFHER) İNDEKS HARİTALARI 
(Sayfa: 848-857) 
 
 
● MİMARLIK VE TASARIM ● 
 
Kemal Hakan TEKİN, Betül UÇ 
ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİNDE KULLANILAN ÇİNİ MALZEMENİN RENK 
ANALİZİ VE EĞİTİMDE RENGİN ÖNEMİ 
(Sayfa: 858-870) 
 
Hatice ARSLAN, Hasan Emre ZENGİN, Arif KARATAŞ 
AMBALAJDA İLERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ OLUKLU 
MUKAVVADAN AMBALAJ TASARIMI ÖRNEĞİ 
(Sayfa: 871-879) 
 
Didem ERTEN BİLGİÇ, Pelin KAYA 
KUBBE FORMUNUN MEKÂN KURGUSU VE STRÜKTÜREL GELİŞİMİNE TÜRKİYE’DEKİ 
CAMİ YAPILARI ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BAKIŞ 
(Sayfa: 880-891) 
 
Didem ERTEN BİLGİÇ, Eda ÖLÇER KANBUR 
18.YY’DA AVRUPA’DAKİ TÜRK MODASININ İÇ MEKAN TASARIMINA YANSIMALARI VE 
KRALİÇE MARİE-ANTOİNETTE’İN TASARLATTIĞI TÜRK ODASI 
(Sayfa: 892-903) 
 
Benay ÇUBUKCUOĞLU, N. Volkan GÜR 
CEPHE KONSTRÜKSİYONLARINDA AHŞAP MALZEMENİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE 
İNCELENMESİ 
(Sayfa: 904-914) 
 
Benay ÇUBUKCUOĞLU, N. Volkan GÜR  
AKILLI CEPHELER VE CEPHE TASARIMINDA NANOTEKNOLOJİNİN ROLÜ 
(Sayfa: 915-925) 
 
Kemal Hakan TEKİN, Hatice Çiğdem ZAĞRA 
BİR KAHRAMANIN YENİDEN HAYATA DÖNÜŞÜ; YAHYA ÇAVUŞ EVİNİN MÜZEYE 
DÖNÜŞÜMÜ. 
(Sayfa: 926-946) 
 
Emine Merve OKUMUŞ 
METAL ESASLI CEPHE KAPLAMALARINDA ÇEVRESEL ETKENLERLE OLUŞAN 
BOZULMALARIN İNCELENMESİ 
(Sayfa: 947-955) 
 
Beyza BAYRAK, Ayşegül TANRIVERDİ KAYA 
ZONGULDAK ENDÜSTRİ MİRASI LAVUAR ALANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
(Sayfa: 956-970) 
 
Ahmet BENLİAY, Orhun SOYDAN 



PEYZAJ TASARIMINA YÖNELİK DAVRANIŞ HARİTALAMASI VE HALK KATILIMI İÇİN 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 
(Sayfa: 971-979) 
 
Ahmet BENLİAY, Orhun SOYDAN 
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ YAYA YOLLARININ ENGELLİ 
BİREYLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
(Sayfa: 980-991) 
 
İsmail KAYA, Ayşenur Hilal IAVARONE 
DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME RİSKLERİNE KARŞI KIYI KENTLERİNDE YEREL UYUM 
ÇALIŞMALARI 
(Sayfa: 992-1005) 
 
Binnaz VURAL  
MALZEMELERDE, NANOTEKNOLOJİ VE BAKTERİLERLE KENDİ KENDİNİ TAMİR ETME 
ÖZELLİĞİ 
(Sayfa: 1006-1013) 
 
İsmail KAYA, Ayşenur Hilal IAVARONE 
KONUT PİYASASININ YÜKSELEN DENİZ SEVİYESİNE REAKSİYONU: İSTANBUL ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME 
(Sayfa: 1014-1023) 
 
 
● GÜZEL SANATLAR ● 
 
Doç. Erol YILDIR 
GÜZEL SANATLAR ALANI UYGULAMALI ATÖLYE DERSLERİNDE PANDEMİ 
DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
(Sayfa: 1024-1030) 
 
Sedat BALKIR 
HRİSTİYANLIĞIN BAŞLANGICINDAN RÖNESANS DÖNEMİNE SANATTA TEMSİL OLGUSU 
(Sayfa: 1031-1038) 
 
Dr. Öğr. Üyesi Burçak BALAMBER 
HONORÉ DAUMIER’İN 1831 TARİHLİ ÜÇ TAŞ BASKISINDA SKATOLOJİK REFERANSLAR 
(Sayfa: 1039-1046) 
 
Kerim LAÇİNBAY 
MEKANIN NESNESİNDEN NESNENİN MEKANINA: PANDEMİ SÜRECİNDE SANAT 
ESERİNİN KONUMU 
FROM THE OBJECT OF THE SPACE TO THE SPACE OF THE OBJECT: THE POSITION OF THE 
ART OBJECT'S IN THE PANDEMIC PROCESS 
(Sayfa: 1047-1051) 
 
Deniz DORA 
PAUL CITROEN’IN METROPOLİS FOTOMONTAJI VE DEĞİŞEN KENT ALGISI 
METROPOLIS PHOTOMONTAGE OF PAUL CITROEN AND THE CHANGING CITY 
PERCEPTION  
(Sayfa: 1052-1065) 
 
 
 



 
 
 
 
● HUKUK ● 
 
Sevgi BOZKURT YAŞAR 
LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ OY HAKKINDAN YOKSUNLUĞU/ 
EXCLUSION OF THE RIGHT TO VOTE OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY MEMBER 
(Sayfa: 1066-1074) 
 
 
● SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ ● 
 
Begüm ERPAÇAL, Suzan CANGÜL, Ezgi SONKAYA, Ayşe GÜNAY 
DİŞ HEKİMLERİ AÇISINDAN 2019-NCOV: DENTAL PROFESYONELLERİN BİLGİ 
DÜZEYLERİ VE ETİK YAKLAŞIMLARI 
(Sayfa: 1075-1082) 
 
Ayfer BAYINDIR ÇEVİK  
DISTANCE DIABETES MANAGEMENT, DIGITAL SOLUTIONS AND DIABETES EDUCATION 
(Sayfa: 1083-1089) 
 
Feride AYYILDIZ, Merve Şeyda KARAÇİL ERMUMCU 
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İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFLARINDA KRONİK DEVAMSIZLIK: 
DEVAMSIZLIK NEDENLERİNE VE ALINABİLECEK ÖNLEMLERE İLİŞKİN BİR 
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ÖZ: Kronik devamsızlık, öğrencinin sürekli devamsızlık davranışı göstermesi ve derslerin %10’undan 
fazlasına devam etmemesi olarak tanımlanmaktadır (Balfanz & Byrnes, 2012). Kronik devamsızlık, 
devamsız öğrencinin başarısı kadar sınıftaki diğer öğrencilerin de öğrenme çıktılarını olumsuz etkileyen 
ciddi bir sorundur (Gottfried, 2019). Öğretim faaliyetlerinin özel, genel ve uzak hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi öncelikle öğrencilerin eğitim ortamına ve öğretim faaliyetlerine etkin katılımıyla 
mümkündür (De Kalb, 1999). Bu bakımdan, kronik devamsızlık yapan öğrencilerin bu davranışlarının 
altında yatan nedenlerin iyi tespit edilmesi ve gerekli adımların atılması gerekir. Üniversite hazırlık 
sınıfları, öğrencilerin üniversite yaşamı ile ilk buluştukları ve buna bağlı sorunlarla yüzleştikleri bir 
aşama olması bakımından önemlidir. Öğrencilerin kronik devamsızlık nedenlerine yönelik bir inceleme 
hazırlık sınıflarında sıkça rastlanılan bu sorunun çözümüne ışık tutabilir ve öğrencilere destek olabilecek 
önlemlerin alınmasına yardım edebilir. Bu amaçla yürütülen mevcut çalışmada, Namık Kemal 
Üniversitesi isteğe bağlı hazırlık sınıflarında eğitim alan ve kronik devamsızlık yapan 43 öğrenci ve bu 
sınıflarda derse giren 10 öğretim elamanının katılımı ile elde edilen veriler ışığında öğrencilerin 
devamsızlık nedenleri ve olası çözümleri değerlendirilmektedir. Odak grup görüşmeleri ile elde edilen 
nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve öğrencilerin temelde okul/sınıf ortamı, eğitim programları, 
bireysel beklenti ve hedefler, barınma ve sağlık sorunlarına bağlı olarak devam sorunu yaşadıkları 
bulunmuş ve alınabilecek önlemler tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Kronik devamsızlık, derse devam, hazırlık sınıfları, üniversite 
 
ABSTRACT: Chronic absenteeism is defined as a systematic absence of a student from classes and 
missing of about 10% of school year (Balfanz & Byrneas, 2012). Chronic absenteeism is considered to 
be a significant issue that influences not only the absentees but also the others in class (Gottfried, 2019). 
Considering that students’ regular attendance is the precondition of acquiring the short- and long-term 
goals of education and teaching (De Kalb, 1999), investigating the reasons behind students’ chronic 
absenteeism seems necessary to be able to take necessary precautions and produce effective solutions. 
In terms of university education, prep classes are important as being the first step into university life 
where students need to tackle many new challenges, and develop new attitudes towards university 
education. As a result, an investigation into the reasons why students at prep classes tend to non-attend 
classes might help develop a better understanding into their challenges and help develop solutions that 
could support these students. With this regard, the present study aimed to analyse both the reasons why 
some prep class students did not attend classes regularly and possible solutions to prevent or decrease 
non-attendance. The study was conducted with 43 students with chronic absenteeism who studied at 
Tekirdağ Namık Kemal University School of Foreign Languages during the 2019-2020 academic year 
and also 10 instructors teaching in these classes in order to investigate the phenomenon from two points 
of view. Data was collected with semi-structured interviews and a focus-group interview. The content 
analysis revealed that student absenteeism could mainly result from factors related to student’s personal 
life, teaching processes, classroom environment and teaching schedules. Possible solutions incumbent 
on students, the school management and the teaching staff were also propounded. 
 
Keywords: Chronic absenteeism, attendance, preparatory classes, university 
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GİRİŞ 
Hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılan çalışmalar, anaokulundan yükseköğretime kadar çok 
farklı eğitim düzeylerinde öğrencilerin derse devam etmemesinin çözülmeyi bekleyen evrensel bir sorun 
olduğunu göstermektedir (Altınkurt, 2008; Longhurst 1999; Macfarlane, 2013; Usta, Şimşek & Uğurlu, 
2014). Bilindiği üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin özel, genel ve uzak hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
öncelikle öğrencilerin eğitim ortamına ve öğretim faaliyetlerine etkin katılımıyla mümkündür (Austin 
& Totaro, 2011; De Kalb, 1999; Yıldız & Şanlı Kula, 2011). Öğrencilerin derslerde fiziksel olarak yer 
alması her ne kadar tek başına yeterli değilse de araştırmalar derse devamın öğretimin hedeflerine 
ulaşması ve başarısında önemli bir ön koşul olduğunu göstermektedir (Barlow & Fleischer, 2011; 
Cleary-Holdforth, 2007; Walker, Fleischer, & Winn, 2008).  Alanyazında yer alan çalışmalar, 
devamsızlığın, özellikle de öğrencinin derslere sürekli ve büyük oranda devam etmemesi (Balfanz & 
Byrnes, 2012) olarak tanımlanabilecek kronik devamsızlığın sadece öğrenciler için değil öğreticiler, 
kurumlar ve toplum için önemli olumsuz sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.  Düşük akademik başarı 
(Alexander & Hicks 2015; Cattan, Kamhöfer, Karlsson & Nilsson, 2017; Gottfried, 2019; Ilie & Lietz; 
2010; Kablan, 2009; Khalid 2017; Özkanal & Arıkan, 2011; Teixeira, 2016;  Özkan, 2015; Özkan, 
2018), öğrenci davranış sorunları ve olumsuz sınıf/okul ortamı (Brauer, 1994; Gottfried, 2019; 
Longhurst, 1999; Uğurlu, Usta, & Şimşek, 2015), sınıfa/okula yabancılaşma (Finn, 1989; Gottfried, 
2014; Johnson, 2005), eğitime olumsuz tutum geliştirme/ eğitimden soğuma (Adıgüzel & Karadaş, 
2013; Bowen, Price, Lloyd, & Thomas, 2005; Taylı, 2008; Usta, Şimşek, & Uğurlu, 2014) ve 
nihayetinde okul terki (Jerald, 2006; Lotkowski, Robbins,& Noeth, 2004; Şanlı, Altun, & Tan, 2015) 
gibi olumsuz sonuçlar önceki çalışmaların ortaya koyduğu önemli bulgulardır. Araştırmalar, kronik 
devamsızlığın devamsızlığı yapan öğrenci kadar onun parçası olan eğitim ortamını da olumsuz 
etkileyebildiğini, devamsız öğrenci sayısının çok olduğu okul ve sınıflarda devam sorunu olmayan 
öğrencilerin de öğrenme güçlüğü çekebildiği ve başarısının düşebildiğini ortaya koymaktadır (De Paola, 
2010; Gottfried, 2011; Gottfried, 2019; Strand & Granlund, 2014; Kassarnig vd., 2017). 
 
Devamsızlığı pedagojik yaklaşımla ele alan ve öğretim süreçleri bakımından olumsuz etkilerini 
değerlendiren bu yaklaşımların yanında devamsızlığın daha uzun vadeli sonuçlarına odaklanan 
ekonomik ve toplumsal yaklaşımlar da mevcuttur. Bu bağlamda, örneğin MacFarlane (2013), öğrencinin 
derslere düzenli devam etmesinin kendisine eğitim veren kurum ve öğreticilere karşı olduğu kadar 
öğretim maliyetlerini üstlenen kurum ve kuruluşlara karşı da bir sorumluluğu olduğunu, özellikle 
üniversite eğitiminde derslere devam etme alışkanlığının öğrencileri ilerideki çalışma yaşamına ve 
disiplinine hazırlamada önemli bir etken olduğunu belirtmekte; derslere gösterilen devam ve ilginin 
dersi veren öğretim elemanlarına ve sınıf arkadaşlarına bir saygı göstergesi olduğunun da altını 
çizmektedir. Gottfried (2019) öğretim süreçleri için yapılan yatırımların kamusal varlıklardan biri 
olduğu ve bu nedenle öğrencilerin derslere devam ve ilgilerinin bu bağlamda toplumsal bir sorumluluk 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken kronik devamsızlığın yol açacağı olumsuz sonuçların 
giderilmesi için de ekstra kamusal harcamaları ve emeği de beraberinde getirdiğini vurgulamaktadır. 
Şanlı, Altun ve Tan (2015) ise devamsızlığın uzun vadeli toplumsal sonuçlarına dikkat çekmekte, kronik 
devamsızlığı olan öğrencilerin okulu bırakması ile birlikte yoksul, işsiz, evsiz vatandaşlar olabildiğini 
belirtmektedir.  
 
Alanyazında yer alan araştırmalar kronik devamsızlığın sonuçları kadar nedenlerine yönelik bulgular da 
ortaya koymaktadır. Devamsızlığın nedenleri farklı çalışmalarda farklı kategorilerde ele alınmakla 
birlikte devamsızlığa neden olan etmenler temel olarak bireysel (öğrenci kaynaklı) nedenler, öğreticilere 
bağlı nedenler, okul/sınıf ortamına bağlı nedenler ve çevresel etkenler. Bireysel (öğrenci kaynaklı) 
nedenler, öğrencinin sağlık sorunları (Kearney & Bensaheb, 2006), başarısız olma korkusu/önceki 
başarısızlıklar (Tutar, 2002), okula /derse/eğitime karşı olumsuz tutumlar (Adıgüzel & Karadaş, 2013; 
Bahalı & Tahiroğlu, 2010; Cleary-Holdforth, 2007), kötü alışkanlıklar (sigara bağımlılığı, alkol 
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bağımlılığı, internet ve oyun bağımlılığı vb.) (Austin & Totaro, 2011; Kearney, 2008), sosyo-psikolojik 
sorunlar (Kinder, Wakefield & Wilkin, 1996) ile ailesel nedenler (yetiştirme, eğitime yaklaşım, aile 
bireylerinin sağlık durumu, maddi sıkıntılar vb.) (Diyu, 2001; Şanlı, Altun, & Tan, 2015) olarak 
sıralanabilir. Öğreticilere bağlı nedenler, öğreticilerin tutum ve davranışları (Yıldız & Şanlı Kula, 2011) 
ve öğrencilerle ilişkilerden (Bell, Rosen & Dynlacht, 1994; Nair, 2010) kaynaklanmaktadır. Okul ve 
sınıf ortamına bağlı nedenler okul kültürü/ iklimi (Kearney, 2008; Şimşek & Katıtaş, 2014), okulda 
şiddet (Kearney, 2008), sınıf arkadaşları ile ilişkiler ve sınıf içi öğrenme zorlukları (Nair, 2010) olarak 
belirtilebilir. Tüm bunların yanında akran ilişkileri ve arkadaş çevresi (Nair, 2010; Özbaş, 2010), ulaşım 
ve hava koşulları (Öztekin, 2013; Dalkılıç & Aydın, 2017) gibi etmenler de öğrenci devamsızlığının 
nedenleri olarak sayılmaktadır. Devamsızlık üzerine yapılan çalışmaların pek çoğunun zorunlu eğitim 
süreçlerinde yer alan öğrenciler ile gerçekleştirildiği, yükseköğretimde devamsızlık olgusunun ise 
nispeten daha az ele alındığı söylenebilir (Dalkıllıç & Aydın, 2017). Yükseköğretim her ne kadar tercihe 
bağlı ve yetişkin eğitim süreci olarak görülse de mevcut araştırmalar üniversite eğitiminde de 
devamsızlığın önemli bir sorun olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Mevcut araştırma ile de 
üniversitede devamsızlık olgusu ele alınmakta, üniversite eğitimlerinin ilk yılında bulunan ve üniversite 
eğitimine geçiş niteliği de taşıyan hazırlık sınıflarında eğitim görmekte olan öğrencilerden ve bu 
sınıflarda eğitim veren öğretim elemanlarından elde edilen veriler ışığında kronik devamsızlığın 
nedenleri ve olası çözümleri irdelenmektedir.  
 
Öğrencilerin üniversiteye başladıkları ilk yıl, yaşam çevresi değişen, ailelerinden ilk kez ayrılan ve ilk 
kez bağımsız yaşam sürdürme deneyimi yaşayan pek çok öğrenci için çeşitli sorunlarla karşılaştıkları 
bir süreç olabilmekte ve beraberinde uyum sorunlarını da getirebilmektedir (Barlow & Fleischer, 2011; 
Erol & Yıldırım, 2016; Erol, 2017; Mercan & Yıldız, 2011; Özkan & Yılmaz, 2010). Bunun yanında, 
araştırmalar üniversite birinci sınıf öğrencilerinin diğerlerinden daha fazla devamsızlık yapma 
eğiliminde olduğunu göstermekte (Dalkılıç & Aydın, 2017), üniversitenin ilk yıllarında ortaya çıkan 
devamsızlık gibi olumsuz davranışların diğer yıllardaki başarı ve tutumları da etkileyebildiğini 
göstermektedir (Cleary-Holdforth, 2007; Kaba & Keklik, 2016; McCarey, Barr & Rattray, 2006). 
Bununla birlikte, kronik devamsızlık sınıf düzenin bozabilmekte, derslerin sürekliliği ve ders 
gerekliliklerinin etkili biçimde yerine getirilememesi gibi çeşitli olumsuzluklara yol açarak öğretim 
elemanlarının motivasyon ve etkililiğini de düşürebilmektedir (Barlow & Fleischer, 2011; Luke vd., 
2018). Özellikle etkileşime dayalı öğrenmenin ön plana çıktığı dil sınıfları gibi sınıflarda kronik 
devamsızlık tüm öğretim süreçlerini etkileyebilmektedir (Tinto, 2003; Wang & Castro, 2010). 
Araştırmalar dil sınıflarında devamsızlığın kazanımları ve başarıyı zayıflatan olumsuz etkileri olduğunu 
göstermektedir (Hamamcı & Hamamcı, 2017). Bu nedenlere bağlı olarak, hazırlık sınıflarında eğitim 
alan öğrencilerin devamsızlık nedenleri ve olası çözümleri üzerine yapılacak değerlendirmeler önemli 
bulgular ortaya koyabilecektir. Ancak alanyazın taraması ülkemizde buna yönelik çalışmaların yok 
denebilecek kadar az olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan mevcut araştırmanın hem alanyazın hem 
de uygulayıcılar için önemli ve faydalı bulgular ortaya koyabileceği düşünülmektedir.  
 
YÖNTEM 
Bu araştırmanın amacı, Namık Kemal Üniversitesi isteğe bağlı hazırlık sınıflarında İngilizce öğrenimi 
görmekte olan öğrencilerin kronik devamsızlık davranışlarının nedenlerini ve olası çözümlerini kronik 
devamsızlık davranışı gösteren öğrenciler ve bu sınıflarda ders veren öğretim elemanlarının görüşleri 
doğrultusunda değerlendirmektir. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan araştırmanın verileri kronik 
devamsızlık göstergesi olarak derslerin en az %10’undan fazlasına devam etmemiş ve devamsızlıktan 
kalma sorunu ile karşı karşıya bulunan 43 öğrencinin ve 10 öğretim elemanının katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplandığı 2019-2020 akademik yılı Şubat ayı itibariyle hazırlık 
sınıflarında kayıtlı olan 267 öğrenciden 116’sının derslerin %10undan fazlasına devam etmemiş olduğu, 
bu öğrencilerden 58’inin derslerin %15inden fazlasına devam etmeyerek final sınavına girme haklarını 
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kaybettikleri tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 43 öğrenci ise derslere kronik devamsızlık yapmakla 
(derslerin %10 fazlasına devam etmemekle) birlikte finale girme hakkını henüz kaybetmemiş 
öğrencilerden oluşmaktadır. Öncelikle öğrencilerden “(1) Derslere yüksek oranda devamsızlık yapmış 
olmanızın nedenleri nelerdir?; (2) Bu nedenleri ortadan kaldırabilmek için neler yapılabileceğini 
düşünüyorsunuz?; (3) Gelecek yıllarda hazırlık sınıflarında eğitim görecek öğrencilere bu konuda 
önerileriniz neler olurdu?” sorularından oluşan bir formu doldurmaları istenmiş ve veriler yazılı olarak 
toplanmıştır. Ardından, gönüllü öğrencilerin katılımı ile 19 öğrenciden oluşan bir odak grup 
oluşturulmuş ve ilgili sorular ışığında devamsızlık nedenleri ve olası çözümleri daha detaylı olarak 
irdelenmiştir. Ardından öğretim elemanları ile de benzer bir veri formu paylaşılmış ve öğrencilerin 
devamsızlık nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik görüşleri istenmiştir ve bu sınıflarda derse girmekte 
olan 16 öğretim elemanından 10’u geri dönüş sağlamıştır. Veriler toplanmadan önce hem TNKU 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden izin alınmış hem de öğrenci ve öğretim elemanlarının 
araştırma hakkında detaylı bilgileri de içeren katılım izin formunu imzalamaları istenmiştir. Veri formu 
ve odak grup görüşmesinde elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, elde edilen kod ve 
kategoriler ‘devamsızlığın nedenleri’ (Tablo 1) ve ‘devamsızlığın önlenmesine yönelik görüşler’ (Tablo 
2) olmak üzere iki tema altında gruplandırılmıştır. Katılımcı öğrencilere (S-1, S-2, S-3…) ve öğretim 
elemanlarına (I-1, I-2) şeklinde kodlar verilmiş ve araştırma etiği gereği katılımcıların isimlerine 
çalışmada yer verilmemiştir. Odak grup görüşmelerinde not alınan söylemlere ise OGN kodu ile atıfta 
bulunulmuştur. Araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini sağlamak için bulgular farklı iki alan uzmanı ile 
tartışılmış, ayrıca bulgular katılımcı ifadeleri ile desteklenmeye çalışılmıştır.  
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
İçerik analizi sonucunda kronik devamsızlığın nedenleri ve devamsızlığın önlenmesine yönelik 
alınabilecek önlemler öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerine bağlı olarak irdelenmiş, elde edilen veriler 
iki tema (devamsızlığın nedenleri ve önlenmesi) ve yedi kategori altında gruplandırılmıştır. Bu bölümde 
elde edilen bulgular, katılımcı söylemleri ile desteklenerek detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. 
 
Kronik Devamsızlığın Nedenleri: 
Analiz sonucunda öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerine dayalı olarak kronik devamsızlığın 
nedenlerine yönelik beş kategori ortaya çıkmıştır: öğrenciye bağlı nedenler, öğretim süreçlerine bağlı 
nedenler, sınıf ortamına bağlı nedenler, ders programına bağlı nedenler ve diğer nedenler (Tablo 1). 
Alanyazın incelendiğinde araştırmaların pek çoğunda benzer kategorilere yer verildiği görülmektedir 
(örn. Altınkurt, 2008; Gökyer, 2012; Hoşgörür & Polat, 2013; Kadı, 2000; Sarıdede & Arslan, 2017).  
Tablo 1. Kronik Devamsızlığın Nedenleri 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 5 

 
Öğrenciye Bağlı Nedenler: 
Öğrencilerin en çok üzerinde durduğu devamsızlık nedenlerinin başında uyku düzenini sağlayamama 
ve sabahları uyanma güçlüğüne bağlı olarak özellikle ilk dersleri kaçırma gelmektedir. Kronik 
devamsızlık yapan öğrencilerin nerdeyse tamamına yakını uyku sorunları bulunduğunu ve bunun sabah 
derslerine katılımlarını ciddi yönde etkilediğini belirtmişlerdir: 
 
Gece erken yatamıyorum, o yüzden de sabah erken kalkamıyorum. (S-17) 
Sabahları uyanamadığım için ilk dersleri kaçırıyorum genellikle. (S-15) 

Öğrenciye Bağlı (kişisel) Nedenler 

Öğrenci Görüşlerine Göre     Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre 

- Uyku bozukluğu (sabahları uyanamama, ilk  
   dersi kaçırma) 
- Sağlık sorunları/yorgunluk  
- İşe gitme 
- Aile/memleket ziyareti 
- Ailevi sorunlar 
- Farklı gelecek planları (hazırlığı araç olarak  
   görme, üniversite sınavına tekrar hazırlanma     
   vb.) 
- Sorumsuzluk / kendini kontrol edememe 
- Düşük beklenti ve hedefler 
- Üniversiteye uyum sağlayamama 
- Arkadaş sorunları / ilişkileri 
- Zorunlu değil, isteğe bağlı algısı 
     

    - Hazırlıktan yanlış beklentiler/yeterince  
      ciddiye almama (rahat ve daha az disiplinli  
      bir yer beklentisi vb. ) 
    - Üniversite sınavına tekrar hazırlanma 
    - Dil öğrenme güçlüğü 
    - Ailevi sorunlar 
    - Kişilik özellikler (tembel, ilgisiz, boş vermiş  
      vb.) 
    - Dil öğrenme farkındalığının olmaması 
    - Aile zoru/teşviki ile hazırlığa kaydolmak 
    - İşe gitme / çalışmak zorunda olma 

Öğretim Süreçlerine Bağlı Nedenler 

Öğrenci Görüşlerine Göre     Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre 

- Derslerde sıkılma (ders seviyesi, beklentinin    
  karşılanmaması vs.) 
- Öğretim elemanının tutumu 
- Başarısızlık hissi/korkusu 
       

    - Öğrenme motivasyonunu kaybetme 
    - Başarısız olma/ başarısızlık hissi 
    - Ders düzeyi – öğrenci düzeyi uyumsuzluğu 
     

Sınıf Ortamına Bağlı Nedenler 

Öğrenci Görüşlerine Göre     Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre 

- Uyumsuz sınıf ortamı 
- Sınıf arkadaşlarıyla sorun yaşama 
 

    -Dönem sonu sınıf değişikliği 

Ders Programına Bağlı Nedenler 

Öğrenci Görüşlerine Göre     Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre 

- Derslerin erken başlaması (08.50) 
- Günlük ders saatinin çok olması (6 saat) 
- Derslerin öğleden sonraya sarkması /uzun   
   öğlen arası 
 

    - Her gün yoğun ders olması 
 

Diğer Nedenler 

Öğrenci Görüşlerine Göre     Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre 

    - Ulaşım 
    - Yurtla ilgili sıkıntılar 
    - Devamsızlık ile ilgili düzenli bilgilendirme  
      yapılmaması 
 

    - Bölümlerinde İngilizceye ihtiyaç  
      duymamaları 
    - Hazırlığın zorunlu olmaması (geçme-kalma  
      olmaması) 
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Öğrencilerin çoğu, sağlık sorunları nedeniyle büyük oranda devamsızlık yaptıklarını, günlük ders 
saatinin fazla olması dolayısıyla birkaç gün gelmediklerinde bile çok sayıda ders kaçırdıklarını 
belirtmişlerdir. Derslerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle daha sonradan eksiklerini toparlamakta sıkıntı 
çektikleri için devamsızlık davranışlarının artığını belirten öğrenciler de olmuştur. Benzer bir şekilde, 
katılımcılardan birinin ‘devamsızlık yapmaya başladığınızda alışkanlık oluyor, gerisi geliyor’ (OGN) 
ifadesinde açıkça belirtiği üzere, öğrencilerin devamsızlık yapmaya başladıktan sonra bu eğilimlerinin 
giderek artabildiği görülmektedir. 
 
Aile ve memleket ziyaretleri ya da ailevi sorunlardan dolayı derslere devam edememe öğrencilerin 
belirttiği nedenler arasında yer almaktadır. Öğrenciler özellikle günlük/haftalık ders saatinin fazla 
olmasından dolayı, aile ziyaretleri sonucunda bir defada çok fazla ders kaçırabildiklerini belirtmiştir. 
Bazı öğrenciler özellikle ailelerinin kendilerini sık sık ziyaret etmesi için baskı yaptıklarından yakınmış 
ve bunun devamsızlıklarını artıran önemli bir etken olduğunu belirtmiştir.  
 
Ailem sürekli gel gel diye çağırıyordu ilk başlarda, devamsızlığımın çoğu o zamanda oldu. (S-31) 
Memleketim uzak olduğu için gittiğimde 5-6 gün kalıyordum. Bu yüzden çok arttı devamsızlığım. (S-
26) 
 
Sık aile ziyaretleri ile bağlantılı olarak bazı öğrenciler üniversite hayatına uyum sorunu yaşadıklarını 
açıkça belirtirken bazı öğrenciler ise aileleri kadar eski arkadaşları ile bağlarını devam ettirmek ya da 
onların sorunlarına destek olmak için sıklıkla şehir dışı ziyaretleri yaptıklarını belirtmiştir. Benzer bir 
şekilde, üniversiteye ilk geldiklerinde çok iyi arkadaşlıklar kuramadığını ve ‘arkadaş kurbanı’ olduğunu 
belirten birkaç öğrenci de olmuştur. Bu öğrencilerin özellikle sonraki yıllarda hazırlık okuyacak 
öğrencilere arkadaşlarını iyi seçmeleri yönünde tavsiyede bulunmuş olması da dikkat çekicidir.  
 
Öğrencinin hazırlık ile ilgili beklentileri de devam davranışını etkiliyor görülmektedir. Çok düşük 
beklentiler ile gelme, bölüme başlamadan önce daha rahat bir yıl geçirme beklentisi ya da hazırlık 
eğitimi zorunlu olmadığı için fazla çaba göstermeme eğilimi de devamsızlık davranışını artırıyor 
gözükmektedir. Katılımcıların birkaç tanesi ise devamsızlık davranışlarının bir sorumsuzluk örneği 
olduğunu belirtmiş ve bunu yüksek başarı gösterme hedeflerinin olmayışına bağlamıştır. Benzer bir 
şekilde, tercih ettikleri üniversiteden veya bölümden memnun olmadıkları için yeniden üniversite 
sınavına hazırlanan bazı öğrencilerin hazırlığı bir amaç olarak görmemesi de derslere devam oranlarını 
düşüren bir etken olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum bazı öğretim elemanları tarafından da dile 
getirilmiştir. 
 
Öğretim elemanları devamsızlık nedenleri bakımından öğrenciler ile benzer bir bakış açısı ortaya 
koymuş, devamsızlık davranışının altında yatan en önemli nedenlerden birinin öğrencinin hazırlık 
eğitiminden gerçekçi beklentilerinin olmaması ve hazırlık eğitimine yeterince önem verilmemesi 
olduğunun altını çizmiştir. Öğrencinin bilinçli bir tercihle gelmemesi, dil öğrenme farkındalığının 
olmaması ve farklı gelecek planlarına sahip olması da öğrencileri devamsızlığa iten nedenler olarak 
belirtilmiştir. 
 
Araştırmanın bu boyutunda yer alan nedenler, diğer araştırmaların bulguları ile büyük ölçüde 
örtüşmektedir. Sabahları uyanamama ve okula geç kalma (Gökyer, 2012; Uğurlu, Usta ve Şimşek, 
2015), kişisel ve ailevi sorunlar, sağlık problemleri ve arkadaş çevresi (Altınkurt, 2008; Hoşgörür ve 
Polat, 2015; Kadı, 2000; Şanlı, Uğur ve Tan, 2015) etkenlerin devamsızlık davranışını artırdığı 
görülmektedir. Uğurlu vd. (2015), üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmalarında özellikle sağlık 
sorunları ve uyku düzenine bağlı sorunların ön plana çıktığını bulmuş, üniversite hayatının ilk yıllarında 
aile ziyaretleri, arkadaş ortamı ya da dersi önemsememe gibi nedenlerin devamsızlığı etkileyen önemli 
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etkenler olduğunu ortaya koymuştur. Uğurlu vd. (2018), benzer bir çalışmada devamsızlık saati arttıkça 
öğrencinin devamsızlık yapma eğiliminde de artış olduğunu ve kolaylıkla alışkanlık haline gelebildiğini 
bulmuşlardır. Diğer taraftan araştırmalar, devamsızlık davranışında arkadaş çevresi ve akran ilişkilerinin 
önemli bir etken olduğunu göstermektedir (Kassarnig vd., 2017; Özbaş, 2010; Şimşek ve Katıtaş, 2014). 
Şanlı vd. (2015) ise öğrencinin gelecek beklentilerinin düşük olmasının derslere olan ilgilerini azalttığı 
ve devamsızlık davranışını artırdığını bulmuştur. Tüm bu bulgular, mevcut araştırmada elde edilen 
öğrenciye bağlı devamsızlık nedenlerini destekler niteliktedir.  
 
Öğretim Süreçlerine Bağlı Nedenler: 
 
Öğretim süreçleri ile ilgili öne çıkan etken öğrencilerin seviyeleri ile dersin seviyesi arasındaki 
uyumsuzluklara bağlı olarak öğrencinin derste sıkılması, kopmalar yaşaması ve buna bağlı olarak 
derslere devam etmeme eğilimi göstermesi olmuştur. Bazı öğrenciler derste anlatılan konuların daha 
önceden bildikleri konular olduğunu belirtirken bazıları ise derslerin hızlı işlendiği, farklı etkinliklerle 
zenginleştirilemediği gibi nedenlerle sıkıcı olabildiğini belirtmişlerdir.  
 
Derslerde anlatılanlar çok basit geliyor, o nedenle katılmamayı tercih edebiliyorum. Yani katılsam da 
bir şey değişmiyor çünkü. (S-7).  
Derse katıldığımda da katılmadığımda da herhangi bir farklılık olmuyor. Dersler İngilizce öğrenmemi 
sağlamıyor, çok zorlanıyorum. (S-1) 
 
Öğrencilerle benzer olarak öğretim elemanları da öğrenci düzeyi ve hazırlık programının düzeyi 
arasında ciddi uyumsuzluklar yaşanabildiğini ve bunun öğrencilerin özellikle ilk dönemin başlarında ve 
ikinci dönemin ortalarına doğru derslerden kopmasına neden olabildiğini belirtmişlerdir. Öğretim 
elemanlarına göre seviye ile ilgili uyumsuzluklar, öğrencilerin hazırlık programına yanlış beklentilerle 
gelmesi ya da programı tercih ederken bilinçli hareket etmemesi ile ilintileyebilir. Benzer bir şekilde, 
öğrencilerin hazırlık eğitiminin düzeyi ve sürecin işleyişi ile ilgili kayıt öncesi yeterli düzeyde 
bilgilendirilemediği düşünülebilir.   
 
Öğretim süreçleri ile ilgili olarak hem öğrenci hem de öğretim elemanlarının belirttiği bir diğer etken 
ise öğrencilerin başarısız olma hissi ya da korkusudur. Dil öğrenme süreci her öğrenci için aynı hızda 
ve düzeyde gerçekleşmemektedir. Ayrıca, bazı öğrencilerin de açıkça belirttikleri üzere önceki öğrenme 
deneyimlerinin olumsuz olması sonucu özgüven yitimi oluşabilmekte ve bu durumda öğrenci dersten 
uzaklaşabilmektedir. Bu durum, öğrencilerde ciddi motivasyon kaybına da neden olabilmektedir. 
 
Lisede gördüğüm İngilizce ile buradaki aynı. O zaman da yapamamıştım, yine yapamıyorum (S-1). 
 
Az sayıda öğrenci derslerine giren öğretim elemanlarının tutumlarından ya da ders işleme şekillerinden 
memnun olmadıkları için bazı öğretim elemanlarının derslerine katılmamayı tercih ettiklerini ve bunun 
devamsızlık davranışlarını artırdığını belirtmişlerdir. 
 
Dersime giren bazı hocalarla iletişimim çok iyi olmadığı için gelme isteğim olmadı. (S-34) 
Bazı hocalarımın derslerinde sıkıldığım için gelmeyebiliyorum (S-18). 
 
Devamsızlık üzerine yapılan araştırmalar, akademik başarısı düşük olan öğrencilerin daha fazla 
devamsızlık eğilimine sahip olduğunu, bunun tersine ders başarısında artışın devamsızlığı 
düşürebildiğini göstermektedir (Dalkılıç ve Aydın, 2017; Kinder vd., 1996; Uğurlu vd., 2018). 
Öğrencinin önceki öğrenim deneyimindeki olumsuzluklar ile başarısızlık algısının sadece motivasyonu 
düşürmediği aynı zamanda ilerideki kademelerde gösterilen devamsızlık davranışı ile de ilintili 
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olduğunu ortaya koyan araştırmalar mevcuttur (Crede, Roch, & Kieszczynka, 2010; Kottasz, 2005; Luke 
vd., 2018). Bu araştırmada da ‘önce de öğrenememiştim, şimdi de öğrenemiyorum’ algısının öğrenciyi 
devamsızlığı iten önemli bir etken olabileceği görülmüştür. Ayrıca, araştırmalar derslerin sıkıcı geçmesi, 
öğretim elemanı ile olumsuz ya da yetersiz iletişim ve konuların ilgi çekici bir şekilde işlenememesi gibi 
etkenlerin de devamsızlığı artıran önemli etkenler olabileceğini göstermektedir (Barlow & Fleischer, 
2011; Sarıdede ve Arslan, 2017; Şanlı vd., 2015; Uğurlu vd. ,2017; Usta vd., 2014). Öte yandan, öğretim 
elemanlarının öğrencilere değer verdiğini ve ihtiyaçlarını önemsediğini gösteren olumlu tavırlar 
sergilemesinin, öğrenci merkezli ve ilgi çekici ders içerikleriyle öğretimi desteklemesinin devamsızlık 
davranışını azaltabileceği düşünülmektedir (Gömleksiz ve Özdaş, 2013; Hoşgörür ve Polat, 2015).   
 
Sınıf Ortamına Bağlı Nedenler: 
 
Hazırlık sınıflarında sınıf içi etkileşim oldukça yoğun olmaktadır. Bu bakımdan öğrencilerin birbirleri 
ile olan bireysel ilişkileri de önem kazanmaktadır. Öğrencilerin ifadeleri değerlendirildiğinde, sınıf 
içinde istediği ortamı bulamayan, sınıf arkadaşlarıyla yakın ilişkiler kuramayan ya da bireysel sorun 
yaşayan öğrencilerin derse devam etmeme eğilimi gösterebildikleri görülmüştür.  
Yeni sınıfımı pek sevemedim. O nedenle de gelmiyorum bazen. (S-18) 
 
Derslerde hocalarımın ilgisizliğinden dolayı dersten kaçma isteği duyuyorum. Arkadaşların da 
seviyeleri çok düşük, beni sıkıyorlar (S-39).  
 
Benzer bir durum öğretim elemanları tarafından da dile getirilmiş, özellikle dönem sonunda ders 
başarısına göre yapılan sınıf değişiklikleri sonucu bazı öğrencilerin yeni sınıflarına adapte olmakta 
zorlandıkları ve bu nedenle devamsızlık yapabildikleri ifade edilmiştir. Sarıdede ve Arslan (2017) da 
üniversite öğrencilerinde sınıf ortamına yönelik olumsuz koşulların ve olumsuz arkadaş ilişkilerinin 
devamsızlık davranışını artırabileceğini bulmuşlardır.  
 
Ders Programına Bağlı Nedenler: 
 
TNKU hazırlık programlarında, kırk dakikalık ders saatleri yapılmakta, Pazartesi-Perşembe günleri 
arasına, sabahtan dört öğleden sonra iki olmak üzere toplam altı saat, Cuma günü ise iki saat konuşma 
dersi olmak üzere haftalık toplam yirmi altı saat ders işlenmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğu ders programını çok yoğun bulduklarını ve derslerin çok erken saatte başladığını, 
bu nedenle derslere devamda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Özellikle günlük ders saatinin fazla 
olması dolayısı ile bir-iki gün dahi okula gelmediklerinde ciddi ders kaybı yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. Hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin görüşlerine göre, öğrenciler bir-iki gün 
devamsızlıkla bile çok sayıda ders kaybetmekte ve ardından ders akışının hızlı bir şekilde devam etmesi 
nedeniyle eksiklerini tamamlamakta zorlanan öğrenciler, ekstra çaba sarf ederek kayıplarını gidermek 
yerine derslerden zamanla uzaklaşma eğiliminde olabilmektedir.  
 
İlk başlarda babaannemin vefatı dolayısı ile uzun süre gelmeyince derslerden koptum, temelimi 
oluşturacak derslere katılamamıştım; e haliyle derslerde yapamıyordum ve sıkılıyordum. Bu nedenle de 
gelmek istemiyordum derslere. Ama keşke böyle yapmasaydım, şimdi çok pişmanım. (S-32) 
 
Az sayıda katılımcı derslerin öğleden sonraya sarkması ve öğlen arasının uzun olması nedeni ile okuldan 
ayrıldıklarını ve daha sonra okula geri dönmek zor geldiği için devamsızlık yaptıklarını belirtmişlerdir. 
Öğle arası çok uzun ve kampüste yapacak pek bir şey yok. Yemekhaneye de gitmiyorum. Dolayısıyla, 
okulda kalmaktansa yurda dönmeyi tercih ediyorum. Sonra da iki saat için geri dönmüyorum. Benim en 
çok devamsızlığım bu şekilde oldu. (S-36) 
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Devamsızlık ile ilgili diğer araştırmaların bulguları da ders programı ile sorunlara bağlı olarak 
devamsızlık davranışının artabileceğini göstermektedir (Hoşgörür ve Polat; Sarıdede ve Arslan, 2017; 
Williams, 2001). Uğurlu vd. (2017), öğrencilerin ders yoğunluğu arttığında devamsızlık oranlarının da 
artabileceğini ortaya koyarken, benzer bir çalışmada özellikle üniversite birinci sınıf öğrencilerinin 
derslerin erken saatlerde başlamasına bağlı olarak devamsızlık yaptıklarını bulmuşlardır. Cleary-
Holdforth (2007), ise özellikle Pazartesi sabah ve Cuma öğleden sonraki ders saatlerinin devamsızlık 
davranışları ile yakından ilişkili olabildiğini ve bu doğrultuda yapılacak düzenlemelerin devamsızlık 
davranışını azaltmada etkili olabileceğini ileri sürmektedir.  
 
Diğer Nedenler: 
Yukarıda belirtilen nedenlerden farklı olarak öğrencilerin yurtlarında yaşadıkları sıkıntılar, KYK 
yurduna yerleştirilemediği için okula uzak yerleşim birimlerinde ikamet etme ve buna bağlı ulaşım 
sıkıntıları gibi nedenlerle de öğrenciler devamsızlık yapabilmektedir. Bununla birlikte, özellikle 
devamsız ders saatleri konusunda okul tarafından düzenli aralıklarla uyarılmadıkları için ne kadar saat 
devamsızlık yaptığını bilemeyen ve bir yerden sonra çok fazla devamsız saati olduğu için 
devamsızlıktan kalacağı düşüncesi ile bu konuda daha dikkatsiz davrandığını ifade eden öğrenciler de 
olmuştur. Öğrencilerin devamsız ders saatlerini takip edemedikleri için fazla devamsızlık yaptığını 
düşünen öğretim elemanları da mevcuttur. 
 
Kronik Devamsızlığın Önlenmesine Yönelik Öneriler: 
Kronik devamsızlık davranışının önlenmesi ya da azaltılması için alınabilecek önlemlere yönelik 
öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri öğrencinin yapması gerekenler ve okulun yapması gerekenler 
olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır (Tablo 2).  
 

Tablo 2. Devamsızlığın Önlenmesine Yönelik Görüşler 

 

A. Öğrencinin Yapması Gerekenler 

Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre 

- Uyku düzenini sağlamak (akşamları erken  
   yatmak) 
- Yapılabileceğim bir şey yok 
- İlk haftalarda fazla devamsızlık yapmamak 
- İşi bırakmak 
- Sorumluluk almak 
- Doğru arkadaş seçimi 
- Sağlığına dikkat etmek 
 

- Hazırlık programını daha bilinçli tercih etmesi 

B. Okulun Yapması Gerekenler 

Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretim Elemanı Görüşlerine Göre 

- Ders saatlerinin azaltılması 
- Derslerin daha geç başlaması 
- Devamsızlık toleransının artırılması 
- Yapılabilecek bir şey yok 
- Ders içeriklerinin ve işlenişinin iyileştirilmesi 
- Ders saatlerinin daha kısa olması (40dk dan az) 
- Devamsız ders saatlerinin düzenli olarak  
  paylaşılması 
- Sınıfın/hocaların değiştirilmesi 
- Sağlık raporlarının kabul edilmesi 
 

- Bölüm öğretim elemanlarının desteği/teşviki 
- Bölümlerde daha fazla İngilizce ders verilmesi 
- Kur sistemine geçilmesi 
- Hazırlık eğitiminin zorunlu olması 
- Yüz yüze-uzaktan karma eğitim modeli 
- Günlük ders saatlerinin azaltılması 
- Devamsız ders saatlerinin düzenli olarak  
   paylaşılması 
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Devamsızlığın önlenmesine ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde ciddi bir çoğunluğun sorunu 
kendilerinin çözmesi gerektiğine inandıkları ya da bu konuda kendilerini çaresiz gördükleri 
anlaşılmaktadır. Öğrencilerin yarısına yakını uyku düzenlerini kendilerinin oturtması gerektiğini, ancak 
bu şekilde derslere devam sağlayabileceklerini belirtirken öğrencilerin yarıdan fazlası devamsızlık 
davranışları konusunda etkili bir önlem alınamayacağı görüşünde bulunmuşlardır. Katılımcılardan 
birkaçı ise sağlık sorunları yaşamadıkları müddetçe devamsızlık yapmayabileceklerini belirtmişlerdir. 
Birkaç öğrenci ise arkadaşlarını daha iyi seçmeleri ve sorumluluk almalarının gerekliliği üzerinde 
durmuştur.  
 
Öğrenciler devamsızlığın azaltılması için okulun alabileceği önlemler üzerinde de durmuşlar, özellikle 
ders saatlerinin ve ders programının değiştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Öğrencilerin çoğunluğu 
40 dakikalık ders süresinin uzun olduğu, günlük ders saatinin fazla olduğu ve haftalık ders saatinin fazla 
olduğu yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca, ders içeriklerinin iyileştirilmesi ve öğrenci seviyesine 
daha uygun hale getirilmesinin gerektiğini belirten ve derslerin daha yenilikçi yöntemlerle işlenmesinin 
öğrenci motivasyonunu artıracağına değinen öğrenciler de olmuştur.  
 
Pek çok öğrenci sağlık raporlarının devamsızlık yüzdeleri hesaplanırken dikkate alınmamasından 
şikayetçi olmuştur. Öğrenciler sağlık sorunları nedeniyle devamsız ders saatleri çok hızlı arttığı için çok 
kolaylıkla devamsızlıktan kalma riski ile karşı karşıya kalabildiklerini ve bunun üzerlerinde ciddi bir 
baskı yarattığını belirtmiş, bu baskı sonucunda nasıl olsa devamsızlıktan kalacağım gibi bir beklenti ile 
derslere devam motivasyonlarının düşebildiğini belirtmiştir. Öğrenciler dönem başında sağlık 
raporlarının devamsız ders saati hesaplamasında dikkate alınmayacağı konusunda sene başında 
uyarılıyor olmalarına rağmen, bu uyarının çok etkili olmadığı düşünülebilir. 
 
Öğrenciler devamsız ders saatleri konusunda okul yönetimi ve öğretim elemanları tarafından düzenli 
olarak haber edilmelerinin de devamsızlık oranlarını düşürebileceğini düşünmektedir. Benzer bir görüş 
bazı öğretim elemanları tarafından da ortaya konulmuştur. Mevcut uygulamada, öğrencilerin devamsız 
ders saatlerini kendileri takip etmeleri beklenmekte ve öğrenciler yalnızca dönem sonlarında bu konuda 
bilgilendirilmekte, bu durum öğrenciler ile dönem başında paylaşılmakta ve bu konuda dikkatli olmaları 
konusunda öğrenciler uyarılmaktadır. 
 
Devamsızlığın önlenmesi ya da azaltılması yönünde öğretim elemanı görüşleri incelendiğinde, 
öğrencilerin daha bilinçli bir tercihle ve daha yüksek bir motivasyonla hazırlık programına yerleşmeleri 
gerektiği düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Okulun alabileceği önlemler açısından ise özellikle hazırlık 
eğitiminin zorunlu hale getirilmesi, İngilizce eğitiminin bölümler tarafından da teşvik edilmesi gerektiği 
belirtilmiş, böylelikle öğrencilerin İngilizce öğrenme bilinç ve motivasyonunun artırılabileceği 
düşünülmüştür. Bunun yanında öğrenciler ile benzer bir şekilde günlük ders saatinin azaltılması ve 
öğrencilerin devamsız ders saatleri konusunda düzenli aralıklarla bilgilendirilmesi gibi önlemlerin 
alınabileceğini belirten öğretim elemanları da olmuştur.  
 
Öğretim elemanlarının önerilerinden biri de öğretim süreçlerinin öğrenci seviyesi ile daha iyi örtüşmesi 
gerektiği ve bu doğrultuda kur sistemi ya da harmanlanmış öğretim (yüzyüze ve uzaktan öğretim karma 
öğretimi) modeli gibi daha yenilikçi yaklaşımların kullanılabileceği yönünde görüşler de ortaya 
konulmuştur. 
 
Sonuç ve Öneriler 
Bir üniversitede isteğe bağlı hazırlık programında eğitim görmekte olan öğrencilerden kronik 
devamsızlık yapan öğrenciler ile bu sınıflarda ders veren öğretim elemanlarının katılımı ile 
gerçekleştirilen mevcut araştırma, üniversiteye yeni başlamış ve isteğe bağlı dil öğrenimi gören 
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öğrencilerin devamsızlık davranışlarına yönelik aydınlatıcı bulgular ortaya koymuştur. Nitel araştırma 
deseni ile ve az sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmanın bulgularını tüm üniversite öğrencilerine 
genellemek doğru olmamakla birlikte devamsızlık ile ilgili sorunların çözümüne yönelik atılacak 
adımlarda yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 
 
Araştırmanın önemli bulguları arasında yer alan uyku düzeni sorunları, devamsız ders saatlerini kontrol 
altında tutamama, dönem başında başlayan devamsızlık davranışını sonradan dizginleyememe, öğrenme 
süreçlerine ilişkin yeterince sorumluluk alamama ya da arkadaş çevresinden kaynaklanan sorunlar gibi 
nedenlerin aslında üniversite yaşamına uyumdan kaynaklanan sorunlar olduğu düşünülebilir. 
Öğrenciler, önceki eğitim düzeylerinde de erken saatlerde okula gitmiş ve okulun sosyal çevresi içinde 
çeşitli arkadaşlık ilişkileri kurmuş olmasına rağmen bunun üniversitede derslere düzenli devam 
açısından bir sorun haline gelmiş olması öğrencilerin aileden bağımsız yeni hayat düzenlerine uyum 
sağlayamadıkları ve öz-denetim yeterliliklerini geliştiremedikleri şeklinde yorumlanabilir. Özdenetim, 
bireyin benliği ile dünyası arasında ideal bir uyumu sağlama, kendi psikolojik, davranışsal ve fizyolojik 
süreçleri üzerinde kontrol sahibi olma ve bunları çevresel şartlar ve amaçları doğrultusunda değiştirip 
düzenleyebilme kapasitesidir (Duyan vd., 2012; Tangney vd., 2004). Örneğin, bir öğrencinin okul 
dışında her gün 500 matematik sorusu çözmek için gerekli zamanı yaratabilmesi ve bunun için kendine 
zevk veren diğer davranış ya da etkinliklere sınır koyabilmesi bir özdenetim davranışıdır (Kızıltaş, 
2019). Özdenetim, bireyin çevreyi kendi arzularıyla uyumlu hale getirmesinden çok kendisini amaç ve 
çevresel beklentiler doğrultusunda yeniden düzenleyebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Rothbaum vd., 
1982). Mevcut araştırma bulguları, devamsızlık davranışı geliştiren öğrencilerin derslerin geç saatte 
başlaması, daha az ders saatinin olması gibi beklentileri, daha çok çevresel şartları kendi arzularına göre 
düzenleme eğiliminde olduklarını, olumlu bir özdenetim ortaya koyamadıkları şeklinde yorumlanabilir.  
 
Araştırmalar, özdenetimin tükenebilir bir kaynak olduğunu, özellikle özdenetim gerektiren ardışık iki 
durumda ikinci özdenetim eyleminde performansın düşebildiğini (ego tükenmesi) göstermektedir 
(Muraven vd., 1998; Muraven ve Baumeister, 2000). Mevcut araştırmada, hazırlık sınıflarına başlayan 
öğrencilerin ciddi bir özdenetim ve fedakârlık gerektiren üniversite sınavına hazırlanma süreci 
geçirdikleri ve bu dönemde ciddi baskı ve strese maruz kalabildikleri düşünüldüğünde derslere düzenli 
devam açısından bu ego tükenmesi sorununu yaşadıkları düşünülebilir.  
 
Öğrencilerin uyum ve özdenetim sorunlarına yönelik olarak, öğrencilerin üniversite yaşamına yeni 
girdikleri bu süreçte farklı program ve girişimlerle desteklenmesi önem arz etmektedir. Martin’in (2002) 
de belirttiği üzere, öğrencilerin yaşamsal becerileri kadar akademik dayanıklılığının da artırılması, 
üniversite eğitiminde karşılaşabileceği zorluklar, yoğunluk ve stresle başa çıkabilmek için gerekli 
donanıma sahip olabilmesi gerekmektedir. Bu görev büyük oranda eğitim yöneticilerine düşmektedir. 
Bu bağlamda, akademik yılın başında öğrencilere uzmanlar tarafından çeşitli uyum seminerleri 
düzenlenerek öğrencilerin farkındalık ve bilinçlerinin artırılması sağlanabilir. Ancak, bu uzman desteği 
sadece seminerlerle sınırlı kalmamalı, öğrencilere ihtiyaç duyduklarında bireysel veya grupla akademik 
ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmalı, öğrenciler bunlardan yararlanmaya teşvik edilmelidir 
(Kaba & Keklik, 2016). Araştırmalar, üniversiteye uyum sürecinde akran danışmanlığı hizmetlerinin de 
oldukça yararlı olduğunu göstermekte, yeni üniversiteye başlamış öğrencilerin üst sınıflarda yer alan 
öğrenciler ile iletişiminin sağlanması yoluyla öğrencilerin uyum süreçlerinin desteklenebileceğini 
göstermektedir (Aladağ, 2009; Barlow & Fleischer, 2011; Kaba & Keklik, 2016). Özdenetimin, erken 
bebeklikle gelişmeye başlayan, ergenlik döneminde daha bilinçli kullanılabilen, okul sürecinde 
gelişimini devam ettirmekle birlikte erişkinliğe geçişle birlikte gelişimi giderek zayıflayan bir yetenek 
olduğu belirtilmekte (Eisenberg vd., 2010), özdenetim gelişiminde özellikle anne-baba tutumlarının 
etkili olduğu, aşırı kontrollü, denetimci ve otoriter ebeveyne sahip bireylerde özdenetimin zayıf olduğu, 
sancak çocuklarına daha net ve açık kurallar koyan, çocuklarına sıcak ve sevgi dolu yaklaşan 
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ebeveynlerin çocuklarında ise özdenetimin daha yüksek olduğu gözlenmektedir (Blair vd., 2008; 
Eisenberg vd., 2009). Araştırmalar, tıpkı düzenli egzersizlerle kasların geliştirilmesi gibi düzenli 
özdenetim egzersizleriyle de özdenetim kapasitesinin geliştirilebileceği vurgulanmaktadır (Baumeister 
vd. 1994; Forgas vd., 2009; Muraven vd., 1998). Bu bağlamda, anne babaların bu konuda eğitilmesi, 
okul sürecinde etkili öğretmen-öğrenci ve öğretmen-ebeveyn etkileşimi ile öğrencilerin erken yaşlarda 
özdenetim kapasitelerini geliştirmeleri sağlanabilir. 
 
Öğrenci devamsızlığını artıran diğer önemli etkenlerin ise öğretim süreçleri ve sınıf içi ortam ile ilgili 
olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin dil öğrenmeye yeterince motive olmaması ya da yeterince bilinçli 
yaklaşmaması ve bununla birlikte sınıf içi süreçlerin de bu motivasyonu sağlamada yeterli olmayışı 
öğrenciyi derslerden uzaklaştıran bir etmen olabilmektedir.  Öğretim süreçleri ile bağlantılı olarak 
özellikle öğrencinin başarısızlık algısı ve dil öğrenme öz-yeterliliğinin düşük olması gibi etmenlerin bu 
bağlamda sorun teşkil ettiği göz önüne alındığında öğretim elemanlarının öğrencilerin başarı duygusunu 
ve öz-yeterlik algısını artıracak girişimlerde bulunması, öğrenci ihtiyaçlarını ön planda tutan öğretim 
yöntemlerine başvurması önem teşkil etmektedir. Sınıf içi etkileşimi artırmanın yanında öğrencilerin 
birbirlerine karşı sorumluluğunun fazla olduğu grup çalışmaları ve proje temelli öğretim tasarımları ile 
sınıf içi süreçlerin desteklenmesi (Barlow & Fleischer, 2011), öğrencilerin kendi öğrenme amaçlarını 
belirleme ve açıkça dile getirebilmesi, sınıf ve okulda alınan kararlara katılabilmesi (Mengi, 2011; Şanlı 
vd., 2015) gibi uygulamalar de öğrencinin dersi ve amaçlarını benimsemesinde etkili olabilecektir.  
 
Araştırmanın önemli bulgularından bir diğeri ise sınıf içi etkinlikler ile öğrenci seviyesi arasındaki 
uyumsuzlukların öğrenci motivasyonunu düşüren ve dolayısıyla devamsızlığı artıran bir etken 
olmasıdır. Hem öğrencilerin yeterince bilinçli bir tercihle hazırlık sınıflarına yönelmemesi hem de 
öğrencilerin bu tercihleri öncesinde sunulan programın seviyesi konusunda yeterince 
bilgilendirilmemesi bu uyumsuzluğun iki önemli nedeni olarak sayılabilir. Bu noktada, öğretim 
programlarının öğrenci düzeylerine uyumlu hale getirilmesi, öğretim süreçlerinin bireysel öğrenme 
beklentilerine yanıt verecek şekilde tasarlanması ve öğrencilerin akademik beklentilerine uyumlu hale 
getirilmesi (Uğurlu vd. 2015), bu bağlamda hiçbir öğrencinin öğrenme yaşantılarından soyutlanmaması 
(Şanlı vd., 2015) önem arz etmektedir. Dil öğretimi özelinde kur sistemine geçilmesi, harmanlanmış 
öğrenme programları ile öğrenim süreçlerinin yüz yüze olduğu kadar uzaktan eğitim araçları ile bireysel 
öğrenme ihtiyaçlarının desteklenmesi, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre farklı öğretim 
materyallerinden yararlanılması faydalı olabilir.  
 
Mevcut araştırma okula uyum ve özdeşleşme sorunu yaşayan, aidiyeti düşük ve kampus içinde vakit 
geçirmekte zorlanan öğrencilerin de devamsızlık eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu bağlamda, 
öğrencilerin eğitim gördükleri okul ile özdeşleşmeleri, okulda ders dışı etkinliklerle vakit geçirip 
sosyalleşebilmeleri, okul çevresinin ders dışında bir yaşam çevresi olarak benimsenmesi, okul 
memnuniyetinin artırılması, grup aidiyeti ve ‘biz duygusu’ geliştirebilmeleri okula devamı sağlayan 
önemli etkenlerdir (Dalkılıç & Aydın, 2017; Gottfried, 2019; Yorke, 2004). Araştırmalar, ders geçmek 
için devam zorunluluğu getirme, derse devam karşılığında ekstra not verme ya da devamsızlık sayısına 
göre not azaltma gibi zorlayıcı önlemlerin devamsızlığı azaltma konusunda çok etkili sonuçlar ortaya 
koymadığını, kâğıt üzerinde devamsızlık sayılarını bir miktar azaltsa bile devam-başarı arasındaki 
ilişkiyi artırmadığını, derse devam ve başarı arasındaki ilişkide en önemli aracı değişkenin öğrenci 
motivasyonu ve öğrenmeye ilgisini artırmak olduğunu ortaya koymaktadır (Cleary-Holdforth, 2007; 
Luke vd. 2018; ). Bununla birlikte, devam zorunluluğu gibi düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda 
devamsızlığın yakından takip edilmesinin yanında bunun öğrenciler ile düzenli olarak paylaşılması ve 
devamsızlık eğilimi olan öğrencilere yönelik erken uyarı sistemlerinin kurulması şartı ile derse devam 
oranlarının artırılabileceğini göstermektedir (Marvul, 2012; Gottfried, 2019). Mevcut araştırmanın 
bulguları da buna işaret etmektedir.  



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 13 

 
Bu araştırma önemli bulgular ortaya koymakla birlikte bazı kısıtlılıkları da mevcuttur. Araştırma 
bulguları yalnızca devamsızlıktan kalma sınırına yaklaşmış öğrencilerle yapılmış, devamsızlıktan 
kalmış ya da ilk birkaç hafta dışında derslere devam edememiş öğrencilere Covid-19 pandemi sürecinin 
de araya girmesi ile birlikte ulaşılamamıştır. Bu grupta yer alan öğrencilerin devamsızlık nedenlerine 
ilişkin farklı görüşler ortaya koyabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda gelecek araştırmalar bu 
öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilebilir. Benzer bir şekilde, derslere düzenli devam eden öğrencilerin 
katılımı ile gerçekleştirilebilecek gelecek araştırmalarda bu öğrencileri düzenli katılıma teşvik eden 
etkenler ortaya çıkarılabilir ve bu etkenler devamsızlık sorunu yaşayan öğrencilerin teşvikinde yol 
gösterici olabilir. Ayrıca, derse devam ile derse tutum, akademik başarı, yaşam başarısı gibi literatürde 
sayılan çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler daha geniş kapsamlı nicel veriler ışığında irdelenebilir.  
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ÇALIŞANLARIN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KUŞADASI 
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ÖZ: Günümüzde örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmelerinin ve uzun dönemde 
performanslarını arttırmalarının istihdam edilen işgörenlerin ve yöneticilerin niteliklerine bağlı olduğu 
ortaya atılmaktadır (Kanten ve Ülker, 2014: 17). İşletmelerde işgörenlerin üretkenliği, davranışları, 
başarıları ve kariyer gelişimi çalışma ortamına bağlı olarak farklılaşmaktadır (Öktem, Kubat ve Kızıltan, 
2018: 197). Aslında örgütlerde, örgütsel sisteme ve işe yönelik olumsuz tutum ve davranışların arttığını 
düşünebiliriz. Bu çalışma seyahat acentelerinde üretkenlik karşıtı davranışların neler olduğunun ortaya 
konulması amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda nitel araştırma desenine göre tamamlanan araştırmada 
Kuşadası’nda bulunan A grubu seyahat acentelerinin yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler 
yapılmıştır. Görüşmeler günümüz koşullarında (Covid-19) gerçekleşen kaygılardan ve sosyal mesafe 
kurallarından dolayı internet üzerinden tamamlanmıştır. Ayrıca araştırma içerisinde yöneticilere sorulan 
sorular yazar tarafından hazırlanmıştır ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda 
çalışanların işyerinde sosyal medya kullanmaları, işe geç gelmeleri veya haber vermeden gelmemeleri, 
iş yavaşlatmaları ve işi sabote etmeleri gibi davranışlar sergiledikleri anlaşılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Üretkenlik, İş Davranışları, Kuşadası, Seyahat Acentaları, Personel 
 

THE EMPLOYEES ANTI-PRODUCTIVITY WORK BEHAVIORS: KUŞADASI 
SAMPLE 

 
Mahmut EFENDİ 1 
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ABSTRACT: It is suggested that today, in order for the organizations to achieve sustainable 
competitive advantage and increase their performance in the long term, the organizations depend mostly 
on the qualifications of their employees and managers (Kanten & Ülker, 2014: 17). The productivity, 
behaviors, successes and career development of the employees in the enterprises differ based on the 
work environment (Öktem, Kubat & Kızıltan, 2018: 197). In fact, it can be argued that the negative 
attitudes and behaviors towards the organizational system and work have increased within the 
organizations. This study was carried out so as to reveal the anti-productivity behaviors in the travel 
agencies. In this regard, this research was completed according to qualitative research design and semi-
structured interviews were conducted with the managers of Group A travel agencies in Kuşadasi district. 
The interviews were conducted on the internet due to the concerns and social distance rules in today’s 
conditions (Covid-19). Besides, the questions directed to the managers within the scope of the research 
were prepared by the author and they were subjected to content analysis. As a result of the research, it 
was found out that the employees exhibited such behaviors in the workplace as using social media, 
arriving late for work or not coming to work without informing, slowing down work, and sabotaging 
work. 
 
Keyworks: Productivity, Work Behaviors, Kuşadasi, Travel Agencies, Staff 
 
GİRİŞ 
 
Yaşadığımız dünyada çalışma koşullarında örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmelerinin 
ve uzun dönemde performanslarını arttırmalarının istihdam edilen işgörenlerin ve yöneticilerin 
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niteliklerine bağlı olduğu belirtilmektedir (Kanten ve Ülker, 2014: 17). İşgörenlerin çalıştıkları 
işletmelerde üretkenlikleri, davranışları, başarıları ve kariyer gelişimi çalışma ortamına ilişkin 
algılarından etkilenmektedir (Öktem, Kubat ve Kızıltan, 2018: 197). 
Organizasyonlarda kişiler arası iletişimin; çalışanların diğer çalışanlara, örgüt yöneticilerine ve 
organizasyon yapısına karşı geliştirdiği olumlu ve olumsuz tutumlar bütünleşik olarak örgüt atmosferini 
oluşturmaktadır.  Buna bağlı olarak örgüt atmosferinin çalışanlar üzerinde yüksek düzeyde etkisi 
bulunmaktadır. Aslında kötü örgüt atmosferinin pozitif tutumlara sahip çalışanlar üzerinde olumsuz 
yönde etkisi daha yoğun olarak görülmektedir (Uysal, 2018: 1435). Her örgütte çalışanların tutum ve 
davranışların oluşmasında kolektif düşünce veya ortak düşüncenin öneminden bahsetmek gerekir ise 
tutum ve davranışlardan bahsetmek gerekmektedir (Demirel, 2009: 116). 
 
Günümüzde organizasyonlarda, örgütsel sisteme ve işe yönelik olumsuz tutum ve davranışların daha 
yaygın hale geldiğini farkedebiliriz. Böyle bir ortamda, çalışanların işe ve örgüte olan bağlılık 
duygularının artırılması ise giderek güçleşmektedir (Demirel, 2009: 115). İşgörenler çalışma 
ortamlarında iş koşulları ve kendi kişisel özelliklerinin etkileşimi neticesinde farklı davranışlar 
sergilemektedirler (Polatçı, Özçalık ve Cindiloğlu: 2014:2 ). 
Bu çalışma, seyahat acentelerinde üretkenlik karşıtı davranışların neler olduğunun ortaya konulması 
amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda Kuşadası’nda bulunan A grubu seyahat acentelerinin yöneticileriyle/ 
sahipleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.  
 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 
 
Örgütsel bağlılık temel olarak, çalışanın örgütsel amaç ve hedefleri benimsemesi, örgütün çıkarlarını 
kişisel çıkarların üstünde tutması ve örgüt üyeliğini gönüllü olarak sürdürmesidir (Demirel, 2009: 115). 
 
Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları 
 
Örgütlerde sıkça rastlanan ve yöneticilerin baş etmek zorunda olduğu temel sorunlardan biri olarak 
kabul edilen üretkenlik karşıtı davranışlar, örgüt üyeleri tarafından planlanarak bilinçli bir şekilde 
gerçekleştirilmekte ve örgütün işleyişine, iş yapma süreçlerine, amaç ve hedeflerine, verimlilik ve 
etkinliğine zarar vermektedir (Demirel ve Seçkin, 2009: 150). Üretkenlik karşıtı iş davranışları, örgütün 
amaçlarını ve fonksiyonlarını doğrudan etkileyerek, örgütün tüm süreçlerine ve çalışanlarına zarar 
veren, böylece örgütsel verimliliği azaltan davranışlardır (Mann vd., 2012: 142; Klotz ve Buckley, 2013: 
115). Üretkenlik karşıtı iş davranışı, çalışanların örgütün verimli bir şekilde çalışmasına engel olacak 
tarzda davranarak, iş yapmamalarıdır. Diğer bir ifadeyle, endüstriyel sabotaj sergilemeleridir (Doğan ve 
Kılıç, 2014: 274). Üretkenlik karşıtı davranışlar, çalışanların bilinçli ve sistematik olarak örgüt ve örgüt 
üyelerine zarar vermeleridir. Zarar verme hırsızlık, sabotaj, çatışma, iş yavaşlatma, zaman/kaynakların 
savurgan kullanılması ve dedikoduların yaygınlaşması biçiminde olmaktadır (Kesler, 2007:6). 
Üretkenlik karşıtı davranışlar, örgüt üyeleri arasında ayrımcılık, misilleme, duygusal istismar gibi anti 
sosyal davranışlardır (Bruk-Lee ve Spector, 2006: 147). Üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerine yapılan 
birçok çalışma, düşmanlık ya da saldırganlık ifade eden davranışları temel almaktadır. Bu davranışların 
çoğu, bireyin örgüt içinde ve sosyo-psikolojik çevresinde karşılaştığı düş kırıklıkları ya da kızgınlıkları 
gibi negatif duygularla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır (Doğan ve Kılıç, 2014: 273). 
 
YÖNTEM 
 
Bu çalışma nitel araştırma desenine göre hazırlanmıştır. Bu bağlamda Kuşadası’nda bulunan seyahat 
acentaları yöneticileri ile görüşmeler yapılması tasarlanmıştır. Bunun yanında yaşanan pandemi (covid-
19) sürecinden dolayı seyahat acentalarının bazılarının kapalı oldukları bazılarının da yüzyüze 
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görüşmeye sıcak bakmadıkları anlaşılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın yürütülmesi için yeni yollar 
düşünülmüş ve beş seyahat acentası yöneticisi/sahibi ile tele karşılıklı tele konferans yöntemi ile ayrı 
ayrı görüşmeler tamamlanmıştır. Bunun yanında yedi seyahat acentası yöneticisi/sahibi ile görüşmeler 
bir form aracılığı ile tamamlanmıştır. Bu bağlamda görüşmeler 16/06/2020- 03/06/2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma içerisinde öncelikle seyahat acentası yönetici/sahiplerine 
demografik özellikleri ile ilgili sorular sorulmuştur. Daha sonrasında seyahat acentelerinde üretkenlik 
karşıtı davranışların neler olduğunun ortaya konulması amacıyla yapılan bu çalışmada seyahat acentası 
sahibi/yöneticilerine aşağıdaki sorular sorularak verilen cevaplar tablolar halinde bulgular kısmında 
sunulmuş ve araştırmanın sonuç kısmında tartışılarak okuyucunun daha fazla bilgi sahibi olmasına 
katkıda bulunmaya çalışılmıştır. Araştırma içerisinde seyahat acentası sahibi/yöneticisi olan kişilerle 
yapılan görüşmelerde sorulan sorular araştırmacı tarafından literatür tarandıktan sonra ortaya çıkarılarak 
sorulmuştur.  
 

• İşgörenleriniz arasında işte çalıştığı sürede (mesailerinde) örgüte karşı kötü yönde davranışlarda 
bulunanlar (iş arkadaşlarına karşı) var mıdır? 

• İşgörenleriniz arasında çalıştığı sürede (mesailerinde) işin işleyişini kötü yönde etkileyen 
davranışlar sergileyen (işini veya başkasının yaptığı işi sabote eden) var mıdır? 

• İşgörenleriniz arasında işte çalıştığı sürede (mesailerinde) işe gelmeyen veya sürekli geç gelerek 
işletmeyi kötü durumda bırakmaya çalışan işgörenler var mıdır? 

• İşgörenleriniz arasında işletmede çalıştığı zamanlarda (mesaide) işyerinde hırsızlık gibi 
davranışlarda bulunanlar var mıdır? 

• İşgörenleriniz arasında işte çalıştığı sürede (mesaide) işletmeye zarar veren (örgütün sahip 
olduğu varlıklara, masa, sandalye, ofis gereçleri) zarar veren işgören ile karşılaştınız mı? 

Araştırma aşağıdaki varsayımlara ve kısıtlara bağlı olarak gerçekleştirilmiştir; 
• Araştırmaya katılan yöneticilerin kendilerine yöneltilen soruları gerçeği yansıtacak şekilde 

cevaplandırdığı öngörülmüştür. 
• Araştırmaya katılan yöneticilerin üretkenlik karşıtı iş davranışlarına yönelik 

değerlendirmelerinde objektif olduğu varsayılmıştır. 
• Araştırma zaman ve veriye erişimin kısıtlı olması nedeniyle sadece Aydın ili Kuşadası 

ilçesindeki A grubu seyahat acenteleri yöneticileri ile sınırlıdır. 
• Araştırma pandemi (covid-19) süreci nedeni ile yüzyüze tamamlanamamıştır. 

 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Tablo 1. Demografik Özellikler Tablosu 

1- Cinsiyet Erkek:7 

Kadın: 5 

2- Yaş 

 

21-29: 2 

30-39: 4 

40-49: 3 

50-59: 3 
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3- Eğitim 

 

Lise: 3 

Ön lisans:1 

Lisans: 6 

Yüksek Lisans: 1 

Doktora: 1 

4- Sektör deneyimi 

 

0-9 yıl: 2 

10-19 yıl: 5 

20-29 yıl: 3 

30-39 yıl: 2 

40 yıl ve üzeri: 1 

5- Medeni Durum 

 

Evli: 6 

Bekar:6 

6- İşletmedeki görev 

 

Sahibi veya ortağı: 8 

Yönetici:4 

Tablo 1’de çalışmaya katılanların demografik özellikleri sunulmuştur. Aslında, katılımcıların sahip 
oldukları cinsiyet, yaş, eğitim, sektör deneyimi, medeni durum ve işletmedeki görevleri ile ilgili bilgiler 
sunulmuştur. 
 
Tablo 2. İşyerinde (iş arkadaşlarına karşı) kötü davranışlarda bulunanlar tablosu 
Katılımcı Yorumlar 
Katılımcı 1 Hayır işyerinde çalışma arkadaşlarına kötü davranışlarda bulunan çalışanım yok. 
Katılımcı 2 Çalışanlarım arasında diğer çalışan arkadaşlarına kötü davranışlarda bulunan 

olmuyor. 
Katılımcı 3 Evet çalışanlarım arasında diğer çalışan arkadaşlarına yönelik kötü davranışlarda 

bulunan oluyor. 
Katılımcı 4 Kesinlikle bulunmuyor. Tüm çalışma arkadaşlarımız ile uyum içerisinde çalışırız. 

Uyum içinde çalışmak için uzun zaman harcadık. 
Katılımcı 5 Evet. İşyerindeki arkadaşlarına kötü davranışlarda bulunanlar oluyor. Engellemek 

için elimizden geleni yapıyoruz. 
Katılımcı 6 Genelde işgören seçiminde biraz titiz davrandığım için örgüte karşı fazla kötü 

davranan işgörenim olmadı şimdiye kadar. 
Katılımcı 7 Nadiren diğer arkadaşlarına kötü davranan personel ile karşılaşıyoruz. Tabiî ki 

bunun devam etmemesi için uyarılarda bulunuyorum. 
Katılımcı 8 Bazı iş arkadaşlarımızın diğerlerine karşı kötü davranışlarda (bağırma, yüksek 

sesle konuşma veya kızma)  bulunduklarını söyleyebilirim.  
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Katılımcı 9 Hayır bu tarz arkadaşlarla çalışmamayı yeğlerim. Daha önceki dönemlerde bu tarz 
durumlar ile karşılaştım ve işyerinde çalışmalarına müsaade etmedim. 

Katılımcı 10 Kesinlikle karşılaşıyorum. Uyarılarda bulunuyorum ki tekrar iş arkadaşlarına kötü 
davranışlarda bulunmasınlar. 

Katılımcı 11 Hayır işyerimde hiç böyle bir durum ile karşılaşmadım. Çalışanlarımızı özenle 
seçeriz. 

Katılımcı 12 Kötü davranışlarda bulunan bir personel ile çalışmayacağımı bilirler. 
 
Tablo 2’de görülebileceği üzere genel olarak iş arkadaşlarına karşı kötü davranışlarda bulunmayanların 
yanında bulunanlarında olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı yöneticilerin bu tarz davranışlara müsaade 
etmemeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 3. İşyerinde (işini veya başkasının yaptığı işi sabote eden) çalışanlar tablosu 
Katılımcı Yorumlar  
Katılımcı 1 Çalışanlarım arasında işini veya başkasının yaptığı işi sabote eden kişi yoktur. 
Katılımcı 2 İşyerinde çalışan personelim içerisinde diğerlerinin yaptığı işi sabote eden kimse 

yoktur. 
Katılımcı 3 Hayır. Çalışanlarım arasında işini veya başkasının yaptığı işi sabote eden yok. 
Katılımcı 4 Çalışanlarım arasında işini sabote eden veya başka bir arkadaşının işini sabote 

eden yoktur. Böyle bir arkadaş ile çalışmayacağımızı bilirler.  
Katılımcı 5 Kesinlikle oluyor. İşyerinde çalışan sayısına göre bu durum değişiyor. Ne kadar 

az çalışan var ise o kadar daha rahat oluyorlar. 
Katılımcı 6 Tabi ki bu tarz durumlar ile karşılaştım. Örnek vermek gerekirse, tur satışı 

yaparken yaptığı hatayı söylüyorsunuz ve tekrar etmemesi için uyarıyorsunuz. 
Eğer tekrar ederse iş kaybına uğruyorsunuz. 

Katılımcı 7 Yanlış anlamaların olabileceğini düşünüyorum veya tecrübesizce hareket ederek 
başkasının işini sabote edenler oluyor uyarıyorum. 

Katılımcı 8 Kesinlikle yaşıyoruz. Bilerek veya bilmeden bu tarz davranışlarda bulunanlar var. 
Katılımcı 9 Böyle bir durum gerçekten hassas bir durum ve karşılaşmak istemediklerimden 

çok nadir dahi olsa karşılaşıyorum. 
Katılımcı 10 Sabote etmek bakış açısına göre değişir bence. Yaptıkları negatif tüm davranışlar 

buna girebilir. Evet karşılaşıyorum. 
Katılımcı 11 Sabote ettiklerini veya edeceklerini hiç düşünmüyorum. İşi sabote ederlerse para 

kazanamazlar. Başkasının işini sabote etmeye kalkarlar ise yine işyeri zarar görür. 
Katılımcı 12 Hayır böyle personel ile çalışmam zaten. 

 
Tablo 3’de görülebileceği üzere bazı işgörenlerin yaptıkları işleri sabote ettikleri anlaşılmaktadır. Buna 
ilave olarak bazı işgörenlerin iş arkadaşlarının yaptıkları işi de sabote etmeye çalıştıkları 
anlaşılmaktadır. Bu konuda görüşü alınan yönetici/acenta sahibi kişilerin bu davranışların genel olarak 
işletmeye zarar verdiğini belirttiği anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 4. İşyerine gelmeyen veya geç gelen çalışanlar tablosu 
Katılımcı Yorumlar  
Katılımcı 1 Çalışanlarım arasında işe geç gelen veya gelmeyen işgören oluyor. 
Katılımcı 2 İşyerinde çalışan personelim arasında işe geç gelen personelim kesinlikle oluyor. 

Bazen haber vermeden gelmeyen personelde var. 
Katılımcı 3 Çalışanlarım arasında işe geç gelen bazen oluyor ve mazeretlerini belirtiyorlar. İşe 

haber vermeden gelmeyen yok. 
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Katılımcı 4 Ben ne kadar prensipli isem çalışanlarımda aynı oranda prensiplidir. Gecikme 
yaşanacak ise haber veririler. Haber vermeden geç gelmezler. 

Katılımcı 5 Evet geç gelende oluyor, ayrıca haber vermeden gelende oluyor. Bu bakımdan 
işyerindeki personelimizin fazla olması bu konuda kaygıyı azaltıyor. 

Katılımcı 6 İşe geç gelen işgörende oluyor. İşe hiç haber vermeden gelmeyen işgörende 
oluyor. 

Katılımcı 7 Bazen işe geç gelen personel oluyor. Hiçbir zaman haber vermeden gelmeyen 
olmadı çünkü iletişim çağındayız. 

Katılımcı 8 Her işyerinde olduğunu düşündüğüm gibi bizim işyerimizde de geç gelen veya 
haber vermeden gelmeyen arkadaşlarımız var. 

Katılımcı 9 Evet işyerimde işine geç gelen personel bulunuyor. İşyerine haber vermeden gelen 
arkadaşımız olur ise zaten işi bırakmış oluyor. Bir nevi buradan anlıyoruz. 

Katılımcı 10 İşe geç gelen veya hiç gelmeyen personel ile karşılaştım. Geçerli sebepler 
sunmaları kendileri için iyi oluyor. Yoksa izinlerinden düşüyorum. 

Katılımcı 11 Genelde geç gelmeler, gecikmeler oluyor. Haber vermeden gelmeme devri akıllı 
telefonlar ile bitti. 

Katılımcı 12 Genel olarak dakiklik ve çalışma saatlerine riayet etmelerini isterim.  
 
Tablo 4’de görülebileceği üzere genel olarak işgörenlerin işyerine geç kalma davranışı sergiledikleri 
anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı işgörenlerin çalışma zamanlarında işyerine gelmedikleri belirtilmiştir. 
Yönetici /acenta sahiplerinin işgörenlerin geç gelmesine veya gelmemesine eğer haber vermeden 
yapılan bir davranış ise olumsuz baktıkları anlaşılmaktadır. 
 
Tablo 5. İşyerinde hırsızlık yapan çalışan tablosu 
Katılımcı Yorumlar  
Katılımcı 1 İşyerinde çalışanlarım arasında hırsızlık yapan veya yapmış olan bir çalışanım 

yoktur. 
Katılımcı 2 Çalışan personelim arasında böyle bir kişiye hiç rastlamadım. 
Katılımcı 3 Çalışan personelim arasında böyle bir davranış sergileyene rastlamadım. 
Katılımcı 4 Böyle bir durum ile hiç karşılaşmadım. 
Katılımcı 5 Hayır hırsızlık gibi bir durum ile karşılaşmadım. 
Katılımcı 6 Şuana kadar işyerinde hırsızlık gibi kötü davranışlarda bulunan işgörenim hiç 

olmadı. 
Katılımcı 7 Sadece işyerine ait olan araç gereçleri kendi evine götürenler ile karşılaştım. Bu 

tarz durumlar hırsızlığa girmez diye düşünüyorum çünkü dışarıya dağıttığımız 
kalemler veya ajanda gibi malzemelerin kendi personelim tarafından kullanılması 
normal hatta gurur verici. 

Katılımcı 8 Dürüst olmam gerekirse hiçbir zaman böyle bir arkadaş ile karşılaşmadım ve 
karşılaşmakta istemem. 

Katılımcı 9 Hırsızlık yapan hiçbir personel ile karşılaşmadım. 
Katılımcı 10 Çok ağır bir durum olur. Ben şahsım adıma hiç rastlamadım fakat bazı acentaların 

çalışanlarının bu davranışı sergilediklerini duydum. 
Katılımcı 11 Hayır hırsızlık davranışıyla hiç karşılaşmadım fakat başka acentalardan duydum. 
Katılımcı 12 Kesinlikle karşılaşmadım ve karşılaşmakta istemem. 

 
Tablo 5’de görülebileceği gibi katılımcıların tümünün kendi işyerlerinde işgörenleri tarafından yapılan 
hırsızlık davranışına rastlamadıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında iki yönetici/acenta sahibinin başka 
bir yerden bu davranışın yapıldığını duyduklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 6. İşyerinin araç-gereçlerine zarar veren işgören tablosu 
Katılımcı Yorumlar  
Katılımcı 1 Çalışanlarım arasında işyerinin araç-gereçlerine zarar veren çalışanım yoktur. 
Katılımcı 2 Çalışan personelim arasında işyerinin araç-gereçlerine zarar veren kişiler 

bulunuyor. 
Katılımcı 3 Evet. Çalışanların arasında işyerinin araç-gereçlerine zarar verenler oluyor. 
Katılımcı 4 Kesinlikle böyle bir durum ile karşılaşmadım, dikkatli kullanım doğaya ve 

işyerine önem vererek çalışmak bize başarı getiriyor. 
Katılımcı 5 Evet işyerinin araç-gereçlerine zarar veren işgörenler ile karşılaştım. 
Katılımcı 6 Şuana kadar işyerinin araç-gereçlerine zarar veren personelim olmadı. 
Katılımcı 7 Evet işyerinde sahip olduğumuz araç ve gereçlere zarar verenler oldu. 
Katılımcı 8 İşyerinin araç-gereçlerine zarar verenler oluyor. 
Katılımcı 9 İşyerinin araç-gereçlerine istemende de olsa zarar veren personel ile 

karşılaşıyorum. 
Katılımcı 10 İşyerinin araç-gereçlerine zarar veren bir personel ile çalışmayacağımı bilirler. 
Katılımcı 11 Arada bu tarz durumlar karşılaşıyoruz. Uyarılarda bunuyorum. 
Katılımcı 12 Evet araç-gereç kısmında zarar verenler oluyor. İstemeden oldu dediği 

davranışların çöp kovasını yere fırlatmak olduğunu gördüm. Uyarılar yapıyorum. 
 
Tablo 6’da görülebileceği üzere katılımcıların büyük bir kısmının 8 kişi işyeri araç-gereçlerine zarar 
veren işgören ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında bazı yöneticiler bu konularda 
işgörenleri uyardıklarını belirtmişlerdir. 
 
SONUÇ 
 
Örgütsel bağlılığın oluşmasında etkili olan, iletişim, güven, saygı, adalet, iş tatmini, örgütsel destek, 
örgütsel vatandaşlık davranışı, iş bağımsızlığı, terfi ve kariyer fırsatlarının çalışanların beklentilerini 
karşılaması gibi faktörler onların işe bakış açılarını olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yanında bu 
faktörler çalışanların beklentilerine cevap vermediği zaman, işe devamsızlık, iş performansının 
düşüklüğü, örgütsel ve bireysel güvensizliğin oluşması, değişime direniş gösterme, örgütsel ayrımcılık 
ve yabancılaşma, bilgi ve kaynakların kötüye kullanılması, iş stresinin artması ve mobbing gibi 
üretkenlik karşıtı davranışların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu nedenler ile üretkenlik karşıtı 
davranışların önlenebilmesi için öncelikle örgütsel bağlılığın sağlanması gerekir (Demirel, 2009: 128). 
Üretkenlik karşıtı iş davranışı işgören ve yöneticilerin moral ve motivasyonlarının olumsuz 
etkilenmesine, verimliliğin azalmasına, maliyetlerin artmasına, kaynakların israfına, örgütün piyasa 
değerinin düşmesine ve itibar kaybetmesine neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak üretkenlik karşıtı 
iş davranışı nedeniyle her yıl örgütler büyük ölçüde zarara uğramaktadırlar. Bu zararı önlemek için 
üretkenlik karşıtı iş davranışının azaltılması ve pozitif rol ötesi davranış olan örgütsel vatandaşlık 
davranışının teşvik edilmesi gerekmektedir (Polatçı, Özçalık ve Cindiloğlu, 2014: 9). Bu bağlamda 
katılımcılardan alınan bilgiler yapılan çalışma ile uyumluluk göstermektedir. Çünkü bir katılımcının (8 
katılımcı) bahsettiği üzere ‘’işgörenlerimizi motive ederken işyerinin sahip olduğu araç-gereçlere karşı 
düzgün davranmalarını söyleriz’’ demişlerdir. 
 
Araştırma sonucu doğrultusunda işletme yöneticilerine, işgörenlerin işe yabancılaşma düzeylerinin 
azalmasını sağlamak için astlarıyla daha fazla iletişim kurmaları, kararlara katılmalarına fırsat 
tanımaları, onların duygu ve düşüncelerini dikkate almaları önerilebilir (Kanten ve Üker, 2014: 34). 
Yöneticilerin birkaçı ‘’yüksek sesle konuşursan sesin kısılır’’ şeklinde bir terim kullandıklarını yani 
diğer personel ile iletişimde dikkatli olmalarının gerekliliğini belirtmişlerdir. 
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Dolayısıyla çalışanların verilen kararlara katkılarına fırsat sağlayan, fikir ve önerilerini önemseyen, 
onları motive eden yöneticilerin olduğu bir örgütte işgörenlerin üretkenlik karşıtı iş davranışlarının ve 
işe yabancılaşma düzeylerinin minimize olacağı ifade edilebilir (Kanten ve Ülker, 2014: 33). Sosyolojik 
bakış açısıyla insan gücü her zaman “işe yabancılaşma” olarak ifade edilen bir tür yabancılaşmaya 
yatkındır. İşe yabancılaşmış çalışanlarda güçsüzlük, monotonluk ve değersizlik gibi duygular var olduğu 
için bu çalışanların duygularında, tutumlarında ve davranışlarında önemli  farklılıklar  olmaktadır  (Guo  
vd.,  2016).  İşgörende işe yabancılaşma geliştiğinde üretimini yaptığı ürünle bağ kuramama, üretim 
katkısının farkında olamama, umutsuzluk ve kendini yetersiz görme gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır 
(Valikhani ve Soltani, 2015). Araştırmaya katlım sağlayanların büyük bir çoğunluğunun (10 katılımcı) 
belirttiği üzere ‘’işgörenlere burayı kendi işyerleri gibi görerek hareket etmek gerekir’’ şeklinde 
konuşarak motivasyonlarını yükseltmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. 
 
iş yaşamında artan taleplerle ve zorluklarla karşılaşan işgörenler çoğu zaman bu durumu kişilerarası 
ilişkilerine yansıtarak, çevresine kaba ve nezaketsiz davranışlar sergileyebilmektedir. Dolayısıyla, iş 
yaşamındaki yoğun ve yorucu şartlar sebebiyle bireylerin kişilerarası ilişkilerde duyarsızlaşmaları, 
çalışma arkadaşlarına karşı nezaketsiz davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Çalışma ortamında, 
işgörenler arasında bireysel veya örgütsel faktörler nedeniyle sergilenen nezaketsiz davranışlar, işyeri 
nezaketsizliği olarak algılanmaktadır. İşyeri nezaketsizliği, olumlu olmayan bir örgüt iklimine işaret 
etmekte ve örgütlerde istenmeyen, çözülmesi gereken bir problem olarak değerlendirilmektedir (Kanten, 
2014: 22). 
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ÖZ: Koronavirüs salgını hepimizin hayatını etkiledi. Dünyada birçok iş yeri salgının artış göstermesiyle 
birlikte kapandı, birçok çalışan süreli ya da süresiz işsiz kaldı. Maalesef ülkemizde de bu zorlu süreç 
yaşandı. Pek çok iş yeri ya kapılarını kapattı ya da salgın karşısında uzaktan çalışmayla işleri yönetmeye 
yöneldi. Peki bu süreç çevirmenleri nasıl etkiledi? Çevirmen denince birçok kişinin ilk anda aklına, 
geçmişten kalma bir alışkanlıkla, kitap ve kağıtların arasında kaybolmuş bir uzman gelmektedir. Oysa 
çevirmenler sadece evde ya da çeviri bürolarında çalışmazlar. Hastane, mahkeme gibi toplum hizmeti 
veren kurumlarda çalışan çevirmenler olduğu gibi kongre-sempozyumlara katılan konferans 
çevirmenleri, resmi dairelerde ve özel firmalarda çalışan çevirmenler, çeşitli toplantılara katılan 
tercümanlar da unutulmamalıdır. Çevirmenler ayrıca mülteci ve göçmenlere ilişkin her tür işlemde 
iletişim gereksinimlerini karşılamaktadırlar. Ayrıca salgın sürecinde virüsün yayılımı ve tedavisine 
ilişkin bilginin güvenilir ve hızlı biçimde servis edilmesinde çevirmenlerin rolü yadsınamaz.  Bu 
çalışmanın amacı dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının çevirmenleri nasıl etkilediğini 
araştırmaktır. Bu bağlamda çevirmenlerin üye olduğu sosyal medya platformlarından birinde kısa bir 
anket oluşturulmuş ve katılımcılara salgının kendilerini nasıl etkilediğine ilişkin düşünceleri 
sorulmuştur. Anketten alınan cevaplarla birlikte farklı alanlarda çalışan çevirmenlerin pandemiye bağlı 
sorunları da irdelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, covid-19, çevirmen, tercüman 
 
Abstract: The coronavirus outbreak affected our lives. Many workplaces around the world have been 
closed due to the increase of the epidemic, many employees became unemployed for a certain period or 
indefinitely. Unfortunately, this difficult process was experienced also in our country. Many workplaces 
either closed their doors or tried to run their business online. So how did this process affect translators? 
When it comes to translators, many people are used to thinking of an expert who is lost between books 
and papers. However, translators do not only work at home or in translation agencies. It should not be 
forgotten that there are translators working in community service institutions such as hospitals, courts 
or conference translators attending congresses-symposia, translators working in public offices and 
private companies, and translators attending various meetings. Translators also meet the communication 
requirements in all kinds of transactions for refugees and immigrants. In addition, it is an undeniable 
fact that translators play a significant role in providing a reliable and rapid information service about the 
spread and treatment of the virus during the outbreak. The aim of this study is to investigate how the 
Covid-19 pandemic affects translators. In this context, a short questionnaire was performed on one of 
the social media platforms where translators are members, and the participants were asked about how 
were affected by the pandemic. Along with the answers from the questionnaire, the problems with regard 
to pandemic faced by translators who work in different fields will also be examined. 
 
Keywords: Pandemic, covid-19, translators, interpreters 
 
GİRİŞ  
 
Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi alan Covid19 salgını herkesi etkilemiştir. Salgının tüm dünyaya 
sıçramasıyla birlikte pandemi ilan edilmiş, ülkeler virüsle mücadele kapsamında sıkı önlemler almak 
durumunda kalmıştır. Virüsün insandan insana bulaşması nedeniyle insanların toplu olarak bulunduğu 
her tür ortam kapatılmış, bulaş ve ölüm oranın hız kesmesi için vatandaşlar evde kalmaya çağrılmıştır. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 27 

Bazı ülkelerde uzun süreli bazılarındaysa kısa süreli sokağa çıkma yasakları uygulanmıştır. Pandeminin 
vatandaşlar üzerinde psikolojik, toplumsal, ekonomik, vb. birçok etkisi olmuştur. Her bireyin bir şekilde 
etkilendiği salgının etkileri hala sürmektedir.  Bu çalışmanın amacı pandeminin çevirmenleri nasıl 
etkilediğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda önce farklı çevirmenlik türleri doğrultusunda salgının 
çevirmenlere etkisi tartışılacaktır. Tartışma sosyal medya üzerinde oluşturulmuş bir anketin verileriyle 
desteklenecektir.  
 
Mütercimlerin durumu 
 
Çeviri genel olarak yazılı ve sözlü çeviri olarak iki ulamda incelenebilir. Yazılı çeviri yazılı olan tüm 
belgelerin çevirisini kapsar denilebilir. Yazınsal çeviri, teknik- ticari metin çevirileri, akademik çeviri, 
uzmanlık alanı çevirileri gibi. Yazılı çevri yapan çevirmenler mütercim olarak adlandırılırlar. Yazınsal 
alanda çalışan çevirmenler roman, öykü, şiir gibi metinleri, kitapları çevirirler.  
 
Kitap çevirmenlerinin bir bölümü ÇevBir’e üyedir. ÇevBir kitap çevirmenlerinin haklarını korumak ve 
çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür. Çevirmenlerin mali haklarını 
korumak için çalışmaktadır. Daha da açacak olursak çevirmenlere ödemelerde ve sözleşmelerde 
yaşadıkları sıkıntılarda yardımcı olmaktadır (Kılıç, 2020).   
 
Örneğin çevirmenlerin telif haklarını alabilmeleri için çalışmalar yapmaktadır. Kitap çevirmenleri 
yayınevleriyle anlaşmalarına bağlı olarak iki farklı türde ödemelerini alabilir: İlkinde çevirdikleri kitabın 
ücretini deften alırlar. Bu tür bir ödeme tek seferliktir, sonraki basımlardan çevirmene pay düşmez. Ya 
da çevirmenler yayınevleriyle sözleme imzalayıp sonraki basımlardan da pay alabilirler. ÇevBir’in 
internet sitesinde bulunan tip sözleşme çevirmenlerin sonraki basımlardan da telif alabilmesini 
sağlamaktadır (Acar, y.y.). Salgından önce kitap çevirmenlerinin durumu çok parlak değildi. Bazı 
yayınevleri çevirmenlere ücretlerini zamanında ödememekteydi. Ayrıca çevirmenlerin sonraki 
basımlardan hak ettiği telif ücretlerini de ödemekte istekli değillerdi.  
 
Pandemi sürecinde kitap çevirmenlerinin düştükleri zor durumu ÇevBir şöyle özetliyor: “Normalde 
Çevbir’den mali hak takibi isteyen üyelerimizin sayısı yılda 10-15 olurdu. Ama geçtiğimiz yıl, 
çevirmenler için zor bir yıl olduğundan, bu sayı 40’a ulaşmıştı. Bandrol usulsüzlüğü dışındaki 
başvuruların konusu ise, esas itibariyle gecikmiş veya eksik alacaklardı.” 
 
Görüldüğü üzere kitap çevirmenleri için pandemi döneminin parlak geçtiği söylenemez. Alacaklarını 
tahsil edemeyen, geç tahsil eden ya da elan uğraşmakta olduğu işin ödemesini ne zaman alacağını 
bilemeyen çevirmenler motivasyonlarını kaybetmekte, gelecek korkusu yaşamaktadır. Bu durum sadece 
freelance çalışan çevirmenler için değil, bir yayınevine bağlı çalışan çevirmenler için de geçerlidir. 
Yayınevi maaşı düzenli ödese bile sigortayı ödemeyebilmektedir. Bu durumda sigorta ücretini de 
karşılamak durumda olan çevirmenin geliri düşmekte, çoğu zaman sigortasını ödeyememektedir. 
Böylece sosyal haklardan faydalanamaz hale gelmektedir. Sağlık giderlerinin oldukça yüksek tuttuğu 
göz önünde bulundurulursa özellikle pandemi döneminde sağlık hizmetlerine ulaşımın ne derece önemli 
olduğu daha net ortaya çıkabilir.  
 
Sadece çevirmenler değil yayınevleri de hak ihlallerinden dolayı şikayet etmekteler. Çevirmen- editör 
sınırlarının tartışılması bir yana pandemi çevirmenleri doğrudan ilgilendiren yayıncılık sektörünü de 
vurdu. Adalet Çavdar’ın (2020) yaptığı araştırmaya göre yayınevlerinin birçoğu bu dönemde yeni 
kitaplarını basıma veremedi, basılan kitapların çoğunun da dağıtımı yapılamadı. Yeni kitap üretimiyse 
oldukça azaldı, bazı baskılar ertelendi. Matbaaların bir kısmı da etkinliklerini kısıtladı ya da belli tarihler 
arasında durdurdu. Zaten önünü göremeyen yayınevlerinin bir kısmı bu dönemde editoryel çalışmalara 
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ağırlık vermiş, pandemi süreci sona erene kadar kısıtlı sayıda kitap yayınlama yoluna gitmiş görünüyor. 
“Yayınlasak bile dağıtım olanakları çok kısıtlı” diye belirtiyor Doğan Kitap yetkilileri. Tüm 
yayınevlerinin belirttiği ortak noktaysa ödemelerde yaşanan kısıtlamalar. Alacaklarını tahsil edemeyen 
yayınevlerinin bazıları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya çünkü yayınevleri kira, maaş gibi sabit 
ödemelerini sürdürüyor ama gelir kapısı daralmış hatta kapanmış durumda. “Satışların yüzde 70’inin 
kaybıyla birlikte, alacaklarımız olan firmaların bazılarının da çok cüz’i ödeme yapma kararı almaları 
bizi büyük sıkıntıya soktu. İşte asıl kırılma burada oluştu.” diyor Tekin yayınlarının yetkilileri. Gelir- 
gider dengesinin bozulması küçük ölçekli yayınevleri için yayın sayısının azalması ve personelin işten 
çıkarılmasıyla sonuçlanabilirken büyük ölçekli yayınevlerinin de küçülme söz konusu olabiliyor.  
 
Bu dönemde kitapevlerinin kapanmasıyla birlikte internet üzerinden yapılan satışlarda bir miktar artış 
oldu ancak çevrimiçi satışların tüm satışlara oranının %20 olduğu düşünülürse buradaki artışın yayınevi 
giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı ortada. Kaldı ki yayınevleri kitapları çeşitli promosyon ve 
indirimlerle satıyor. Stoğu azalan ya da biten kitabı yerine koymak daha büyük bir maliyet oluşturuyor.  
Yayınevleri çoğunlukla pandemi sürecinin etkilerinin uzun vadeli olacağı görüşündeler.  “Kısa çalışma 
ödeneği vb. uygulamalar çok küçük nefes alanları yaratsa da sektörün ciddi desteklere ihtiyacı var. 
Örneğin, karşılıksız kira, faizsiz uzun dönemli krediler gibi desteklere ihtiyacımız bulunmakta” diye 
belirtiyor İthaki yayınları.  
 
Yayıncıları etkileyen başka bir noktaysa toplu satışların yapıldığı ulusal/ uluslararası fuar, imza günü 
gibi etkinliklerin durdurulması oldu. Pandeminin etkisi yalnızca yazınsal alanda çalışan çevirmenlerde 
görülmedi. Teknik- ticari metin, hukuk gibi uzmanlık alanı bilgisi gerektiren metinleri çeviren 
mütercimler de bu süreçten olumsuz etkilendi. Teknik çeviri otomotiv, enerji, kimya gibi birçok farklı 
alanda üretilmiş, bu alanlara özgü terimler içeren metinlerin çevirisine odaklanır. Buradan hareketle bu 
tür metinlerin çevirisine gereksinim duyanların daha çok tüzel kişilikler olduğu söylenebilir. Yeni ürünü 
farklı pazarlara sunmak isteyen kuruluşlar lokalizasyondan kullanım klavuzuna farklı çeviri hizmetleri 
talep edebilirler. Pandemi nedeniyle ürünün nihai tüketiciye ulaşacağı mağazalar kapandığından yeni 
ürün arzları ötelendi ya da bunlardan vazgeçildi, dolayısıyla çeviriye olan gereksinim azaldı.  
 
Tercümanların durumu  
 
Sözlü çeviri yapan çevirmenlere tercüman denmektedir. Tercümanlar toplum çevirmenliği ya da 
konferans çevirmenliği yapabilirler. Toplum çevirmenleri yabancı ya da farklı dillerin konuşulduğu bir 
ülkede yaşayan vatandaşların devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek dil sorunlarını çözen 
uzmanlardır. Toplum çevirmenliği kamu hizmeti çevirmenliği olarak da karşımıza çıkabilir. Mahkeme 
çevirmenliği, polis çevirmenliği, afette rehber çevirmenlik, spor çevirmenliği, sağlık çevirmenliği ve 
çatışma ortamı çevirmenliği toplum çevirmenliğinin farklı türleridir.  
 
Mahkeme çevirmenliği vatandaşların mahkemelerde ortaya çıkan iletişim gereksinimlerini karşılamaya 
yöneliktir. Farklı dillerin konuşulduğu ülkelerde mahkeme çevirmenliğini düzenleyen ya da bu konuda 
eğitim veren kurumlar bulunmasına rağmen ülkemizde mahkeme çevirmenliği için özel bir eğitim 
kurumu yoktur. Ancak, ülkemizde Adalet Bakanlığı’na bağlı Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı 
çeviriye başvurulan durumlarda yargıya hizmet vermektedir.  
 
Toplum çevirmenliğinin diğer alt dallarından birisi polis çevirmenliğidir. Polis çevirmenliği çok uluslu 
ve çok dilli ülkelerde ayrı bir alan olarak görülürken ülkemizde farklı bir uzmanlaşma alanı olarak 
görülmemektedir. Polis çevirmenleri farklı dil konuşan vatandaşların polisle olan işlemlerinde yardımcı 
olur.  
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Afette rehber çevirmenlik herhangi bir afet durumunda farklı ülkelerden gelen kurtarma ekiplerinin 
iletişim gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir. Zamanla kapsamı gelişerek acil durum ve afet 
çevirmenliği adını almıştır.  
 
Spor çevirmenliği spor kulüplerine bağlı çalışan çevirmenlerdir. Spor çevirmenleri yabancı sporcuların 
iletişim gereksinimlerini karşılarlar. Çevirmenler televizyon röportajlarından basın açıklamalarına, 
antrenmanlardan toplantılara kadar sporcunun yanında yer alırlar. Sağlık çevirmenleri hasta ve doktor 
arasındaki iletişimi sağlamakla yükümlüdür. Kaza yerleri, sığınmacı bölgeleri gibi hastane dışı 
ortamlarda da çalışabilirler. Sağlık turizminin artmasıyla birlikte turist sağlığı önem kazanmış ve 
turistlerin 7/24 hizmet alabileceği çağrı merkezi kurulmuştur. Çatışma ortamı çevirmenliği “savaşın 
ve/veya çatışmaların sürdüğü bölgelerde, özelikle Kızılhaç görevlileriyle iletişimin sağlanması amacıyla 
sözlü çeviri hizmetine gereksinim duyulduğu durumlar kapsamında ortaya çıkmıştır” (Doğan, 2017, s. 
66).   
 
Konferans çevirmenleri ulusal ya da uluslararası etkinliklerde görev alırlar. Pandemi süreci konferans 
çevirmenlerini de etkiledi.  Ulusal uluslararası etkinliklerin iptal edilmesi nedeniyle çevirmenler işsiz 
kaldı. Avrupa Parlamentosunda simultane çeviri yapan tercümanlar da istisna olmadı. Dizdar bu durumu 
“Serbest meslek mensubu olarak çalışan konferans çevirmenleri toplantıların iptal edilmesi ve iş 
güvencelerinin olmaması nedeniyle zorluk çekiyor” diyerek açıklamakta (Kaplan, 2020).  
 
Pandemi sürecinin toplum çevirmenlerini de olumsuz etkilediği söylenebilir. Adalet Bakanlığı 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi 
sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifleri önce 30 Nisan’a daha sonra da 
15 Haziran’a erteledi.  Mahkeme ortamlarında çalışan çevirmenlerin sağlıklarını korumak adına bu adım 
olumludur ama beraberinde gelir kaybını da getirmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
tercümanlar mahkeme hakimi ve cumhuriyet savcısı tarafından atanır. Adalet komisyonunca belirlenen 
listeden seçilirler.   Aynı kanunun 24. Maddesi tercüman giderlerinin Devlet hazinesinden 
karşılanacağını belirtmektedir. Pandemi sürecinde çevirmenler çalışamadıklarından gelir elde 
edemediler.  
 
Spor camiası da Covid salgınından olumsuz etkilenmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, EURO 
2020, NBA, UEFA başta olmak üzere birçok lig, turnuva, şampiyona ya ertelendi ya da iptal edildi. 
Dolayısıyla özellikle uluslararası organizasyonlar düzenlenemediğinden çevirmenler de iş kaybı yaşadı. 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven 
Büyükbaykal Transfer bütçelerinde daralma olacağını belirterek “amatör branşlarda da küçülmelere 
gidileceğini ya da tamamen kapatılmaların yaşanabileceğini”  belirtti. Bu durum spor çevirmenlerin 
olası iş alanlarının daraldığı anlamına gelmektedir (Ayçin, 2020).  
 
Pandeminin vurduğu dezavantajlı gruplardan biri de göçmen ve mültecilerdir. Türkiye’de 
yaklaşık  olarak 5,5 milyon mülteci ve uluslararası göçmen bulunmaktadır.  İçişleri Bakanlığı Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye’de 3,6 milyon “geçici koruma” altında Suriyeli 
bulunmaktadır. Kayıtlı olan bu grubun sadece %1,8’i kamplarda yaşamaktadır (Halk Sağlığı Uzmanları 
Derneği, 2020). Sığınmacılar ve Göçmenlerle dayanışma Derneği bünyesinde tercümanlar bulundurarak 
mülteci ve sığınmacıların hak ve hizmetlere ulaşımı sağlamaktadır (Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği, 2017)  
 
Sağlık kuruluşları açısından bakılırsa 29 ilde 180 Göçmen Sağlığı Merkezi (GSM) ve diğer illerde TSM 
bünyesinde Yabancı Uyruklular Poliklinikleri bulunmaktadır. GSM’lerde göçmenler tercüman eşliğinde 
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ya da dil bilen hekimlerden hizmet almaktadır. Pandemi dolayısıyla bu merkezlerde çeviriyle ilgili şu 
çalışmalar yapılmıştır:  
 
GSM’de çalışan hekim ve sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığı COVID-19 algoritmaları Arapçaya 
çevrilmektedir. Görüşmelerde dil bariyerini aşmak için bazı hastanelerde tercüman mevcuttur. El 
yıkamaya konusunda bilgi veren Arapça dokümanlar hazırlanmıştır. Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği (ASAM) web üzerinden Farsça-Arapça-Türkçe bilgilendirmeler yapmaktadır. 
Ayrıca, COVID 19 için bir sayfa hazırlamıştır. Halk sağlığı Uzmanları Derneği bu süreçte karşılaştıkları 
bazı zorluklar arasında filyasyon çalışmaları nedeniyle  ulaşılan kişilerle dil bariyeri yüzünden iletişim 
kurmanın zorluğundan bahsetmiştir.  Bu durum bu alanda istihdam edilen çevirmen sayısının yetersiz 
olduğunu göstermektedir (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2020).  
 
Pandemi sürecindeki çeviri etkinlikleri sadece mülteci ve göçmenlerle sınırlı kalmamıştır. Azınlıkların 
da hastaneye başvurması ve pandemi hakkında bilgilendirilme gereksinimleri bu dilleri bilen 
çevirmenlere olan gereksinimin ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumdan hareketle 
Dizdar çevirinin sağlık kadar temel bir insan hakkı olduğunu ve çevirmenlerinin anahtar meslek grubu 
olarak görülmesini savunmaktadır.  
 
YÖNTEM 
 
Pandemi sürecinin etkilerini belirlemek için sosyal medya üzerinde çevirmenlerin yoğun olarak 
bulunduğu bir grupta oluşturulmuş ankete 79 kişi katılmıştır. Birden fazla cevabın işaretlenebildiği 
ankete toplam 91 cevap verilmiştir. 2 katılımcı ankete kendi görüşleri doğrultusunda iki seçenek 
eklemiştir. Bunlardan eklenen ilk şık “Elimdeki işi yapmakta da zorlanıyorum, ödeneceğinin garantisi 
yok, hiç yoktan iyidir diye hayrına Gizli işssiz miyim?” seçeneğidir. Bu seçeneğe ekleyen dahil toplam 
2 oy gelmiştir. Eklenen bir diğer seçenek “Pandemi süreci öncesinde de durgun ve kötü giden 
ekonomiden etkileniyordum şuan daha da kötüleşti piyasa genel olarak ve çeviri işlerim de” şeklindedir. 
Bu seçeneğe oy gelmediğinden yorum olarak değerlendirilmiştir.  
 
 

Anket bilgileri 
  Oy Yüzde 
İşler azaldı 34 37,36 
İş kalmadı ki 22 24,18 

İş yüküm aynı/ benzer ama 
psikolojim bozuldu, 
performansım düştü 

15 16,48 

zaten evden çalışıyordum, yine 
evden çalışıyorum, çok 
etkilenmedim 

9 9,89 

İşlerim arttı 6 6,59 
Diğer  3 3,30 
Elimdeki işin ödeneceğinin 
garantisi yok, gizli işsiz miyim? 2 2,20 

 91 100 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Ankete göre çevirmenlerin pandemi döneminde yoğunlukla karşılaştıkları durum işlerinin azalmasıdır 
(%37, 36). İşerinin azaldığını söyleyen çevirmenlerin sayısı da az değildir (% 24, 18).  İş yüklerinin aynı 
kaldığı ama pandemi psikolojisinin performanslarını olumsuz etkilediğini düşününler katılımcıların % 
16, 48’ini oluşturmaktadır. Pandemiden etkilenmediğini belirtenler % 9,89 iken işlerinin arttığını 
belirtenlerin oranı % 6’dır. Bunlar dışında ankete yapılan yorumlar çevirmenlerin ödemelerini alma 
umutlarının çok az olduğunu göstermektedir. Bu durumdan ötürü bir yorumcu kendini gizli işsiz olarak 
nitelemiştir.  
 
SONUÇ 
 
Anketten edinilen bulgular yayınevi yetkilerinin ve farklı paydaşların belirttikleri görüşleri 
desteklemektedir. Pandemi süreci çevirmenlerin çoğunu olumsuz yönde etkilemiş/ mektedir. 
Çevirmenlerin % 37,36’sının işleri azalmışken, % 24,18’i iş kalmadığını belirtmiştir. Pandeminin 
yarattığı psikolojik durumun işine yansıdığını belirten çevirmenler katılımcıların % 16,48’ini 
oluşturmaktadır.   Görüldüğü üzere pandeminin  en önemli boyutu ekonomiktir. Çevirmenin çalıştığı 
sektör hangisi olursa olsun zaten zor durumda olan çevirmenlerin çoğu ekonomik açıdan daha da zora 
girmiştir. Uluslararası spor etkinliklerinin iptali ya da ertelenmesi bu organizasyonlarda çalışacak spor 
çevirmenlerini etkilemiştir. Mahkemeler ertelendiğinden mahkeme çevirmenleri bu süreçte atanamamış/ 
çalışamamıştır.  Yayınevlerinin alacaklarını tahsil edememesi, kitabevlerinin kapalı kalması yayıncılık 
sektöründe bir darboğaz oluşturmuş, yeni kitaplar durdurulmuş, basılan kitapların dağıtımları 
yapılamamıştır. Salgın nedeniyle iptal edilen ulusal- uluslararası etkinlikler toplu satışların yapılmasına 
ket vurmuştur. Yaşanan gelir kaybı çevirmenlerin alacaklarının ödenmemesi- geç ödenmesi gibi 
sonuçlar doğurmuştur. Özellikle pandemi, salgın gibi durumlarda sağlık çalışanları kadar çevirmenlere 
de gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle Dizdarın savunduğu gibi çevirmenler anahtar meslek 
statüsünde görülmeli ve  çevirmelere gereken destek ve önem verilmelidir. 
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GENÇLERİN GÖZÜNDEN TELEVİZYON MECRASININ ÜRÜN YAŞAM 
EĞRİSİNDEKİ YERİ 

Doç.Dr. Mihalis Kuyucu, 
Email: michaelkuyucu@gmail.com 

 
ÖZ: Ürünlerin pazara sürüldükten sonraki varlığı, bir firma için ana amacı olan kârlılığın sürekliliği ve 
hayatta kalma mücadelesini doğrudan etkilediğinden, ürünlerin pazara girdiği andan çıkış anına kadarki 
her aşamasının doğrudan ve yakından izlenmesi büyük öneme sahiptir. Ürün yaşam döngüsü, dar olarak 
tanımlanmış bazı ürünlerin birim satış eğilimini, piyasaya ilk alındığı andan daha sonra firma tarafından 
kaldırılana kadar ki piyasadaki durumunu tasvir eden genelleştirilmiş bir modeldir. Bu noktada ürün 
yaşam eğrisi, bir ürünün veya markanın piyasadaki seyrini grafik olarak gösteren bir kavramdır.  Ürün 
yaşam eğrisi, işletmelerin stratejileri, rekabeti ve tüketicilerin ürünü benimsemesi ve yayılma süreçlerine 
nasıl ulaşıldığı ile şekillenmektedir. Bu çalışmada medyada reklam harcamalarından en büyük payı alan 
televizyon mecrasının gençlerin gözünden medya pazarındaki konumunun tanımlanması amacıyla ürün 
yaşam eğrisindeki yeri sorgulanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde ürün yaşam eğrisi kavramı ve 
onun aşamaları giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş aşamaları hakkında kavramsal bir araştırma 
yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise İstanbul’da eğitim gören 57 tane İşletme fakültesi 
öğrencisi ile yapılan mülakatlarla televizyon mecrasının medyada bugünkü ve gelecekteki durumu ile 
ilgili bir betimleme yapılmıştır. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 43,9’u televizyon mecrasının ürün 
yaşam eğrisinin ölüm aşamasında olduğuna yönelik görüş bildirmişlerdir. Her ne kadar televizyon 
mecrası hala reklam harcamalarından yüzde elliye yakın bir bölüm alsa da gençlerin gözünde bunun 
fazla bir şey ifade etmediği, gençlerin televizyon mecrasının geleceğine yönelik görüşlerinin olumsuz 
olduğu görülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Medya, Ürün Yaşam Eğrisi, Medya İşletmeciliği 
 
Abstract: The presence of products after they are placed on the market directly affects the continuity of 
profitability and the struggle for survival, which are the main purposes of a company, therefore direct 
and close monitoring of every stage of the products, from the moment they enter the market to the exit 
point, is of great importance. The product life cycle is a generalized model that depicts the unit sales 
trend of some narrowly defined products from the moment they are placed on the market until they are 
removed by the company. At this point, the product life cycle is a concept that graphically shows the 
course of a product or brand in the market.  The product life cycle is shaped by the strategies of the 
companies, the competition and how the consumers adopt the product and how the processes of 
expansion are achieved. In this study, the place of the television channel, which has the biggest share in 
the advertising expenditures in the media, was questioned in the product life curve in order to define its 
position in the media market through the eyes of the youth. In the first part of the study, a conceptual 
research was conducted on the concept of product life curve and its introduction, growth, maturity and 
decline stages. In the second part of the study, interviews were made with 57 business school students 
studying in Istanbul and a description of the current and future situation of the television in the media 
was made. 43.9 percent of the youth who participated in the study stated that the product life curve of 
the television channel is at the stage of death. Even though the television still receives nearly fifty percent 
of the advertising expenditures, it was seen that this does not mean much in the eyes of the youth and 
the opinions of the youth about the future of the television channel are negative.  
 
Key Words: Television,  Media, Product Life Cycle, Media Management. 
 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 33 

 
GİRİŞ: ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ TEORİSİ  
 
Ürün yaşam eğrisi bilimsel disiplinde çok uzun dönem önce ortaya çıkmış bir modeldir. Son dönemlerde 
ise ürün yaşam eğrisi sosyal, örgütsel ve yönetim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Ürün yaşam 
eğrisi temel olarak ürünün pazara girişi ardından başarısı ya da başarısızlığının ortaya konulmasında, 
fiyatlandırmada, pazarlamada, üretim verimliliği ve çöküş aşamasında kadar analitik bir çerçeve 
sunmaktadır (Johnson & Reid, 2013: 368). Ürün yaşam eğrisi genel olarak, bir işletmenin mamullerinin 
satışlarının zamana bağlı değişimi, biyolojik bir benzetme ile çeşitli dönemlere ayırarak inceleyen bir 
model olarak ortaya çıkmıştır (Mucuk, 2009: 139). Buna göre ürün yaşam eğrisi 4 temel varsayımı 
içermektedir. Bunlar (Mucuk, 2009: 140):  
 

• Ürünlerin ömürleri sınırlıdır.  
• Ürün satışları, her biri farklı pazarlama çabalarını gerektiren birbirinden belirgin şekilde farklı 

aşamalardan geçer.  
• Kârlar ürün yaşam seyrinin farklı aşamalarında farklılık gösterir.  
• Farklı aşamalar, farklı stratejiler gerektirir. 
• Bir ürünün yaşam döngüsünün anlaşılması, ürünü piyasaya sunma ve piyasadan çekme 

zamanını doğru analiz edebilmeye yardımcı olmaktadır (Kamthe ve Verma, 2013:2035). 
Pazarlama açısından yaşam eğrisine, ürünün pazara girişinden yok oluşuna dek geçen süre 
şeklinde yaklaşılmaktadır (Funk, 2004: 143).  

Yaşam eğrisi aşamaları üzerine çalışan araştırmacılar, evrimin aşamalarını belirleme amacıyla farklı 
parametreler kullanmışlardır. Yaşam eğrisi yaklaşımı, sektörler, firmalar ve ürünler için genel 
özeliklerin ve sonuçların elde edilmesi ve yaşam eğrisinin arkasındaki evrimsel süreçlerin 
anlaşılabilmesi noktasında yararlı bir yaklaşımdır. Yaşam eğrisi yaklaşımı aynı zamanda değişim 
baskısını anlamayı geliştiren bir modeldir. Ürün yaşam eğrisi uzun olabileceği gibi, ürün özelliklerine 
bağlı olarak düşük de olabilir. Bir ürünün yaşam seyrinin uzunluğunu etkileyen faktörler altı maddede 
ifade edilebilir (Tek, 1999: 416): 

• Teknolojik gelişmelerin hızı,  
• Ürünün pazar tarafından kabulü,  
• Rakip işletmelerin pazara girmesini zorlaştıran engeller,  
• Sosyal ve kültürel etkenler,  
• Pazar payının daha büyük veya daha küçük bir kısmının hedeflenmesi,  
• Ürünün mevcut ve potansiyel kullanım alanları.  

Kotler'e (1997: 363) göre, ürün yaşam döngüsü dört ayrı aşamaya ayrılabilir, bunlar giriş, 
büyüme, olgunluk ve düşüş aşamasıdır. 

 
Şekil 1. Ürün Yaşam Döngüsü (Kotler, 1997: 363) 
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Ürün yaşam döngüsü, Şekil 1’de görüldüğü gibi dört aşamaya ayrılmıştır; giriş, büyüme, olgunluk ve 
düşüş aşaması. Üretim yatırımı ve ağır masraflar ürün tanıtımı ile gerçekleştiğinden kârlar mevcut 
değildir. Büyüme aşaması, pazarın hızlı bir şekilde kabul görmesi ve önemli ölçüde kar iyileştirme 
dönemidir. Olgunluk aşamasında, ürün çoğu potansiyel alıcı tarafından kabul gördüğü için satış 
büyümesinde bir yavaşlama vardır. Artan rekabet nedeniyle kârlar istikrar kazanır veya azalır. Düşüş 
aşaması, satışların aşağı yönlü bir sapma ve kârın aşındığı dönemdir. Özet olarak yaşam eğrisi üzerinde 
bir aşamadan diğerine geçildikçe oluşan değişikliklerin pazarlama stratejisi üzerinde önemli etkileri 
olduğu için her bir aşama, ürün sahibi firmanın yerine getirmesi gereken farklı faaliyetleri gösterir. Diğer 
bir deyişle ürün yaşam eğrisi kavramı, firmanın ilgisini pazardaki bir ürün ya da markaya odaklamasını 
sağlar. 
 
Klasik ürün yaşam eğrisine göre; ürün tasarlanmakta, pazara sunulmakta ve tüketicilerin satın alma 
kararlarına göre ürün yaşam döngüsü şekillenmektedir. Tüketicilerin talep yoğunluğu ürün yaşam 
eğrisini yükseltmekte, talebin düşüşü de ürün yaşam eğrisinin düşüşe geçmesine ve talebin tükenip, 
ürünün pazardan çekilmesiyle sonuçlanmaktadır (Mucuk, 2009: 140). Ürün yaşam eğrisi yeni ürünün 
pazara tanıtılması ile başlamakta, ürünün doğuşu ve pazardaki potansiyeli, teknolojik destek eksikliği 
veya belirsizlik ortamında yanlış politikalarla yok olmasına sebep olabildiği durumlarda, ürünün ölmesi 
ile sonuçlanır (Balyemez vd., 2005: 83). Ürün yaşam eğrisini oluşturmak ilk olarak ürünün planlaması 
ile başlamaktadır. Burada sistemin kritik aşamalarından biri, sistemin tasarlanması süreci, tüm 
gereksinimlerin tedarik edilmesi ve diğer tüm özellikler sosyal etkiler ve düşünülebilecek her tür etkinin 
ve sistematik prosedürlerin uygulanabilir ve karşılanabilir olması gerekmektedir (Bardakçı, 2014: 176). 
Mevcut ürün yaşam döngülerinin dışında, aynı aşamaları yaşayan ve ürün yaşam döngüleri farklı olan 
bazı ürünler de bulunmaktadır. Bu farklılıklara sahip olan ürünler tüketicilerin farklı beklentileri 
sonucunda pazarda tutunurlar fakat ömürleri kısa olmaktadır. 
 
Şekil 2’de gösterildiği gibi tüketicilerin stil, moda ve geçici heves olarak satın aldıkları ürünlerin yaşam 
döngüleri farklılıklar gösterebilmektedir. Bu ürünler genelde, tüketici pazarında bir hedef kitleye hitap 
ederler ve pazarda kısa süreli bir etki oluştururlar. Fakat her üründe olduğu gibi ürün yaşam döngüleri 
vardır ve yukarıda belirtilen aşamaları bizzat yaşamaktadırlar (Mucuk, 2009: 144). 

 
Şekil 2. Stil, Moda ve Geçici Heves Ürün Yaşam Eğrileri (Mucuk, 2009: 144) 

 

Ürün yaşam eğrisi, işletme yönetimine planlama, satış tahmini ve stratejilerin belirlenmesinde yardımcı 
olmaktadır (Isaic-Maniu & Boda,2008: 88) Böylece pazarın maliyet ve gider parametrelerinin yanı sıra 
ürün geliştirme süresi ve maliyet planlamalarında pazara uygun üretim ve dağıtım süreçlerinden 
konsepte, tutundurmadan tamamlayıcı hizmetlere kadar yaşam döngüsünün bütünleşik biçimde ele 
alınmasını ifade etmektedir (Yüce vd. 2018: 2). 
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Her endüstrinin jenerik bir modeli takip eden bir yaşam döngüsü vardır. Bu model, ürünün yaşam 
döngüsü boyunca üründeki, pazardaki veya rakiplerin değişiklikleriyle şekillenir (Aytun, U. & 
Kılıçaslan, 2017: 51). Bir ürünün yaşam eğrisine sahip olduğunu söylemek, ürünlerin sınırlı bir ömre 
sahip olduğunu, ürün satışlarının farklı aşamalardan geçtiğini, her birinin farklı zorlukları, fırsatları ve 
sorunları ortaya çıkardığını ve ürünlerin her yaşamda farklı pazarlama, finans, üretim ve satın alma 
stratejileri gerektirdiğini belirtmektir. 
 
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ AŞAMALARI  
Ürünlerin pazara ilk girdiği andan itibaren satışlarının arttığı sunuş, ürünün tanınmaya başlaması ile 
birlikte satışlarının hızla yükseldiği büyüme, önce satışların en yüksek seviyeye kadar arttığı sonra talep 
azalışına bağlı olarak satışların durgunlaştığı olgunlaşma ve son aşamada da ürünün talebinin hızla 
giderek düştüğü satışların azaldığı düşüş aşaması söz konusudur. Her mamulün pazar ömrü birbirinden 
farklı olacaktır. Kimi mallar hızla pazara girerken aynı hızla popülerliği azalacak ve satışları hemen 
düşüş gösterecektir. Kimi ürünlerde pazara girişinden sonra büyüme ve olgunluk noktasına ulaşacak ve 
uzun süre talep edilebileceklerdir. 
 
Giriş Aşaması 
Ürün yaşam eğrisi, giriş aşaması ile hedef pazarla tanışma ile başlamaktadır. Bu aşama ürünün 
tüketiciler ile buluştuğu giriş aşamasıdır (Bekoğlu & Ergen, 2016: 927). Bu aşamada satış artışı yavaş 
seyretmekte ve birim maliyetleri yüksektir. Tutundurma, farkındalık yaratmak için sıklıkla 
uygulanmakta ve ürün pazarın her yerine yayılmamış durumdadır ve dağıtım olanakları kısıtlıdır. Bu 
aşama boyunca firma pazar payını ve kârını arttırma hedefi taşımaktadır (Balyemez vd., 2005: 83). 
Ürün yaşam eğrisinin giriş dönemindeki sorunlar ve bunlara yönelik çözüm yöntemleri, işletmenin genel 
durumu, ürünün yenilik düzeyi, mal veya hizmet ağırlıklı olma, tüketim veya endüstriyel ürün olmasına 
göre farklılıklar göstermektedir (Bekoğlu & Ergen, 2016: 927). 
 
Bazı yazarlar tarafından embriyonik aşama veya fregmentasyon aşaması olarak adlandırılan giriş 
aşaması ürünün ticarileştirilmesi ile başlar. Sektör bu aşamada, düşük pazar hacmi ve yüksek 
belirsizliktedir. Sektördeki ürün tasarımı daha ilkeldir. Şimdiye kadar sektörün ana ürünü hakkında 
hiçbir baskın tasarım geliştirilmemiştir. Fregmentasyon sırasında firma yaygın bir şekilde farklı ürün 
teknolojilerini dener ve uzmanlaşmamış teçhizat kullanır. Pazar yüksek bir giriş oranı ile yüz yüze kalır 
ve rekabet ürün yeniliğine dayanır (Stephan ve König, 2006:4). Bu aşama, hızlı büyüme, teknolojide 
hızlı değişimler, yeni müşterilerin takibi ve değişen pazar payları ile açıklanır. İlk aşama olan 
embriyonik aşamada sektör yeni gelişmeye başlamaktadır. Bu aşamada sektörlerde büyüme yavaştır. 
Zira ölçek ekonomilerinden yararlanma ve dağıtım kanallarının az gelişmiş olması nedeniyle fiyatlar 
yüksektir (Hill ve Jones, 1989: 75–76). 
 
Başarılı bir ürün tanıtım aşaması, ürünün pazara sunulmasından önce şirket tarafından gerçekleştirilen 
işlemleri de kapsamaktadır. Bu eylemler pazarlama stratejisinin oluşturulmasında ve ürün geliştirme 
sırasında pazar araştırması kullanılarak gerçekleştirilir. Tasarım, fiyatlandırma, servis ve ambalajlama 
ile ilgili müşteri gereksinimleri, bir ürün tasarımının oluşturulması için çok değerlidir. Bu şekilde bir 
şirket, ürünü bir pazara sunmadan önce müşterilerden ve rakiplerinden neler bekleyeceğini bilecektir. 
Pazarlama karması, ürünün tanıtım aşamasında tanıtım ve reklam sırasında hedef kitlenin 
tanımlanmasında da yardımcı olabilir. 
 
Ürün yaşam eğrisinde giriş/sunuş aşamasında uygulanabilecek stratejiler ise şu şekilde 
açıklanabilecektir: (Bardakçı, 2014: 177) 

• Hızlı gözden geçirme stratejisi ile işletmeler yeni ürünü yüksek bir fiyatlandırma ve yüksek 
promosyon faaliyetleri ile piyasaya sunmaktadır.  Bu strateji özellikle üründen haberdar 
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olmayan pazarlarda anlamlı durumdadır. Farkında olanlar ise o ürünü almak için istekli 
durumdadır ve talep edilen fiyatı da karşılamaktadırlar.  

• Yavaş gözden geçirme stratejisi ile işletmeler, yüksek fiyatla ve düşük promosyon faaliyetleri 
ile ürünleri piyasaya sunmaktadır. Bu strateji pazarın genişliği kısıtlı olduğunda anlamlıdır ve 
ürünün farkındalığı yüksektir. Alıcılar yüksek fiyat ödemek istemektedirler.  

• Hızlı nüfuz etme stratejisi ile işletmeler ürünü pazara düşük fiyatla ve yüksek tutundurma 
çabasıyla pazara sunmaktadır. Bu strateji pazar genişse, üründen habersizse, birçok alıcı fiyata 
duyarlı ise, güçlü potansiyel rekabet varsa ve şirketin ölçek ekonomisiyle birim başına üretim 
maliyeti düşükse uygulanmaktadır.  

• Yavaş nüfuz etme stratejisi ile işletmeler ürünü pazara düşük fiyatla ve düşük tutundurma 
faaliyetleri ile sürmektedir. Pazarda ürün farkındalığı yüksektir. Genellikle fiyat hassasiyeti ve 
potansiyel rakipler varsa bu strateji tercih edilmektedir. 

 
Büyüme Aşaması 
Büyüme aşaması, ürünün pazar payını arttırmak için uygun bir zamanlamadır. Eğer ürün ilk defa pazara 
sunulmuşsa pazar payını nispeten kolay bir şekilde elde edebilecek durumdadır. Sektördeki ürünlere 
yönelik talep artmaya başlayınca sektör, büyüyen bir sektörün özelliklerini göstermeye ve geliştirmeye 
başlar. Büyüyen sektör, mümkün olduğunca çok müşterinin pazara girdiği ve bu nedenle talebin hızlı 
bir şekilde arttığı sektördür. Özellikle, müşteriler ürüne alıştığı ve tecrübe ile birlikte ölçek 
ekonomilerinin temin edilmesinden dolayı fiyatlar düştüğü zaman sektörde büyüme gerçekleşir (Hill ve 
Jones, 1989: 76). 
 
Mamulün talebinin, buna bağlı olarak satışlarının arttığı dönem olup bu devirde mamul marka ve 
nitelikleri ile tanınmaya başlar. Pazarın bütün bölümlerine nüfuz etme isteği ön plandadır. Eğer 
tüketicilerin beğenisini kazanırsa ürünün satışı hızla artar. Reklam, ürünü tanıtmak yerine rakiplere olan 
üstünlüğü vurgulanmalıdır. Satışlar arttıkça reklam ve özendirme harcamalarının birim maliyeti 
düşecek, üretim miktarları da yükseldiğinden ürünün karlılığı artacaktır. Talep oldukça çabuk bir şekilde 
artmakta, satılan miktarlar kolayca büyümektedir. Buna fırlama, havalanma safhası da denebilir. 
Mamule talep artması, satışların yükselmesi ve daha da yükseleceği umudu, teşebbüsün üretim 
miktarında artış yapmasına ve üretim metotlarını geliştirmesine yardımcı olur. Böylece mevcut üretim 
kapasitesi daha iyi kullanılacak ve üretim maliyetleri düşecektir (Germeyan,1996:32). 
 
Giriş aşamasında olduğu gibi büyüme aşaması da firma için önemli miktarda bir sermayeyi gerekli kılar. 
Bu aşamadaki pazarlama çabalarının amacı firmanın teklifini sektör içindeki diğer rekabetçilerden 
farklılaştırmaktır. Sektör bu aşamada, ölçek ekonomilerini teşvik eden ve üretim etkinliği için bir hat 
akış düzeninin gelişimini kolaylaştıran daha fazla ürün standardizasyonu geçirmekte ve yaşamaktadır. 
Bu dönemde özellikle daha önce pazarda olmayan bir ürünü tüketicilere sunmuş olan firmalar daha 
büyük kâr elde etmektedirler. Ayrıca firmalar, ürün yaşam döngüsünde gelişme döneminin uzaması için 
büyük emek harcamaktadırlar. Ürünün satış miktarının artması neticesinde üretim de artarken, öte 
yandan daha çok tüketici talebi çekebilmek için ürüne bazı eklemeler yapılmaktadır. Bu eklemeler 
yapılırken ürüne marka imajı da oluşturulmaya çalışılmakta ve pazarda etkin bir pozisyonda bulunması 
için çaba gösterilmektedir (Mucuk, 2009: 141). 
 
Büyüme aşamasında rekabetin temeli, vizyon ve kaynakların elde edilmesinden üretim ve dağıtım 
sürecine kayar. Yenilik önemini korur, ancak ar-ge odağı ürün inovasyonundan süreç inovasyona geçer. 
Büyüme aşamasında kazançlı olarak nitelendirilebilecek firmalar, giriş aşaması boyunca başarıya 
ulaşmış ürün sınıfı içerisindeki en çekici ürünleri üreten firmalardır. Bu aşamada maliyetler ve fiyatlar 
düşer. Daha düşük fiyatlar ve ürün yenilemeleri pazarı genişletir, ölçek ekonomileri ve öğrenme eğrileri 
ortaya çıkar.  
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Tanıtım ve reklamcılık büyüme aşamasında da devam eder, ancak başlangıç aşamasında olduğu ölçüde 
değildir ve genellikle ürün bilinirliğini artırmak için değil, pazar liderliğine yöneliktir. Bu dönem sıklıkla 
verimlilik geliştirme ve ürün kullanılabilirliğini ve hizmetini geliştirme zamanıdır. Maliyet verimliliği 
ve piyasaya çıkış süresi ve fiyatlandırma ve indirim politikası, müşteri güvenini kazanmada önemli 
faktörlerdir. Büyüme aşaması boyunca tüm pazarlarda yer alabilmek de önemlidir. Rakipler pazara 
girebilir ancak pazar hızla büyüdüğü için çok az rekabet vardır (Bhambri, 2015: 783). 
 
Olgunluk Aşaması  
Olgunluk aşaması üründen en yüksek getiri sağlanan dönemdir. Pazar payı hedefine ulaşmış bir şirket 
en kârlı dönemi yaşarken, pazar payı hedefinin gerisinde kalan bir şirketin pazardaki pazar konumunu 
yeniden gözden geçirmesi gerekir (Bhambri, 2015: 784). 
 
Ürünlerin olgunluk aşamasında markalar arası rekabet daha da yoğun hale gelir. Pazarda en etkili 
biçimde çalışan firma pazardaki payını arttırmasına karşılık, diğer firmalar gerilemeye başlarlar. Şiddetli 
rekabet mamul fiyatlarını düşürdüğü için işletmelerin karları azalır. Pazarda faaliyet gösteren bütün 
işletmeler daha fazla satmak için daha çok reklam ve satışı arttırıcı çabalar sarf ederler. Reklam ve 
pazarlama faaliyetlerinin bu derece artması işletmenin pazarlama masraflarını arttırır. Satışlar azalan bir 
hızla artmaya başlar ve pazarda bir durgunluk olur. Eğer tüketicilerin alım alışkanlıkları değişmez, nüfus 
artmaz ve yeni bir pazara girilmez ise satışları arttırmak mümkün değildir.  
 
Olgunluk aşamasında fiyat savaşları yaşanabilmektedir. Fiyat savaşlarının çeşitli olumsuz etkileri 
vardır. Bu olumsuz etkilerin nedenleri aşağıda belirtilmektedir (Dess ve Miller, 1996: 172–175):  

• Kârlar fiyata karşı çok hassastırlar.  
• Fiyat indirimlerinin avantajları çoğu kez kısa sürelidir.  
• Müşteriler düşük fiyatları hatırlar ve gelecekte de bu fiyatları beklerler 
• Fiyat savaşlarından kaçınmak için çoğu firma çeşitli uygulamalara başvurmaktadır (Dess ve 

Miller, 1996:175–176):  
• Rakipleri daha düşük fiyat vermeye zorlayacak stratejilerden kaçınma; örneğin fiyata vurgu 

yapmaktan ziyade ürünün faydalarına yönelik reklâmlar yapmak, rakiplerin pazar paylarını 
çalma çabalarını yavaşça sürdürmek vb.  

• Pazardaki rekabetin yanlış yorumlanmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınma; örneğin 
sektördeki bir dergi, sektörün satışlarını yıllık itibariyle yanlışlıkla yüzde 15 arttırsa, sektördeki 
lider firmalar pazar paylarında hızlı bir düşüşün gerçekleştiğine inanırlar. Sonuç olarak bu 
firmalar kaybettiklerini düşündükleri pazar paylarını tekrar kazanmak için fiyatlarını 
düşürebilirler.  

• Rakiplerin fiyat indirimlerine aşırı tepki vermekten kaçınma; aşırı tepki vermek fiyat savaşını 
daha da arttırır.  

• Pazardaki sükûneti bozmamak için çeşitli pazar sinyalleri kullanma; örneğin fiyat savaşının 
tehlikelerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak açıkça deklare etme, fiyatların sabit tutulması ve 
bunun kamuoyuyla paylaşılması vb.  

• Ürünü emtiadan farklılaşmış bir konuma doğru tekrar konumlandırma; bu seçenek sektördeki 
her firma için geçerli olmayıp daha çok farklılaşmış nişler oluşturan ve hâsılatları etkileyici 
nitelikte olan firmaların uyguladığı bir yöntemdir. 

Bu dönemde satışlar düşmese bile tutundurma faaliyeti daha yoğun olarak yapılmakta ve kârın 
düşmesinde bu sebep etkin olmaktadır. Dolayısıyla, olgunluk dönemi zor bir dönem olmakta ve 
tutundurma faaliyetleri açısından da diğer dönemlere göre değişiklik göstermektedir. Bu dönemde 
“pazarda değişiklik” ve “üründe değişiklik” stratejileri izlenmektedir (Mucuk, 2009: 142). 
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Olgunluk aşamasında pazar doymuş durumdadır ve talep büyümesi yavaşlama eğilimine girer. Satış 
artışı azalan oranda sürerken rekabet arttığı için agresif tutundurma ve fiyatlama çalışmaları başlayabilir. 
Bu süreçte üretim maliyeti düşük olsa da, kar marjı düşük seyreder ve rakip işletmeler ürünlerini 
farklılaştırma uğraşısı üzerinde durur. 
 
Düşüş Aşaması  
 
Ürünlerin yaşam ömürlerini tamamlaması düşüş aşamasını başlatmaktadır. Ürünün düşüş ve nihayetinde 
piyasadan çıkış aşamasında çözülmesi gereken birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Düşüş aşaması, 
ürün farklılaşmasının azaldığı, müşterilerin daha bilinçli hale geldiği ve müşterilerin pazarlık gücünün 
gittikçe arttığı bir aşama olarak karakterize edilir. Bu aşamada, yenilikçilik çok az yoğunluktadır ve 
yoğun reklam kampanyası için çok az bir süre ve yer (boşluk) bulunmaktadır (Cassia vd., 2006:25). 
 
Ürünlerin düşüş aşamasına geçmesi birçok değişkenden etkilenen bir süreç olarak görülmektedir. Bu 
konuda (Tek, 1999: 422): Ürünün teknolojik gelişmeler karşısında pazarda tutunamaması ya da 
rakiplerin teknolojiden yararlanarak maliyetleri azaltması sonucunda fiyatın tüketicilere yüksek 
gelmesi, pazarda ürün kullanıcılarının ya da tüketicilerin zevk ve taleplerinin değişmesi, rekabette 
firmanın güçlü olamaması nedeniyle pazardaki itibarın düşmesi, politik ve konjonktürel sebepler, ülkede 
yaşanan afet ve felaketler ürün yaşam döngüsünde düşüş dönemini tetikleyerek ürünü pazardan 
çekilmeye zorlayan sebeplerden en belirgin olanlarıdır. Tüketici talebinin çeşitli nedenlerle gerilediği 
düşüş dönemine geçildiğinde, firmalar genel olarak üç çözüm yoluna başvurmaktadırlar (Tek, 1999: 
422-423): 
 

• Ürünü mevcut haliyle pazarda tutma,  
• Üründe maliyeti azaltma,  
• Ürünün haklarını başka bir firmaya devretme.  

 
Ürün mevcut haliyle pazarda tutulduğunda beklenen, rakip firmaların bir gün pazardan çekilmeleridir. 
Bu alternatif rakiplerin yaşayabileceği bir krizin haberini almakla ya da krizi tetiklemekle 
oluşabilmektedir. Üründe maliyeti azaltma stratejisinde ise, firma hem üretim hem de pazarlama 
maliyetlerini düşürme yoluna gitmektedir. Bu yolla pazarda ürün rekabette geri kalmakta ancak 
maliyetleri azalmaktadır. Son alternatif yolda ise, ürün firma için gözden çıkarılmaktadır. Bunda etkili 
olan unsur, ürünün bir marka imajı ve pazarda talebin düşmesine rağmen tanınırlığının yüksek olması 
faktörüdür. Firma için bu ürünü üretmek artık kârlı gelmez. Ancak firma marka imajı ve itibarını, ürünü 
diğer firmalara satmak için değerlendirmekte ve bu yolla son bir kâr elde etmeye çalışmaktadır. Firmalar 
bu yolları da izlemediği takdirde geriye kalan tek yol ürünü pazardan çekmektir. Firma üretime son verir 
ve ürün artık pazarda yer almaz (Tek, 1999: 422). 
 
Bu aşamada ikame ve daha üstün veya değişik ürünler, orijinal ürünün yerine geçmek üzere, piyasaya 
girmiştir. Firmanın ürünleri daha iyi ürünler veya ikame ürünler tarafından giderek dışlanabilir. Karlar 
da satışları izleyen bir seyir gösterebilir. Satışların düşme aşamasına girmesi yavaş veya çok hızlı 
olabilir. Satışlar sıfırlanabileceği gibi, yıllarca çok düşük düzeylerde de devam edebilir. Artık yeni 
mamuller eski mamulün yerini alır; birçok tüketici yeni mamulleri keşfetmeye ve denemeye başlar. 
Ancak bir kısım müşteriler tüketim alışkanlıklarını sürdürerek eski malı almaya devam edeceklerdir. Bu 
dönemde işletme, satışların düşmesi sonucunda üretimini azaltır. Mamul maliyetlerinin artması ve 
taleplerin yeni mamullere kaymasıyla birlikte üretim durma noktasına gelebilir. İşletme var olan üretim 
kapasitesini yeni mamul üretiminde kullanmak isteyecektir. Tüketicilerin taleplerinin azalması, farklı 
mamullere olan ilgi, eskiyen mamulün üzerinde yeniliğe gidilse de sonuç alınamayabilir. Böyle bir 
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durumda üretici ürününü pazardan tamamen çekebilir ya da pazarın belirli bölümlerinde belirli sayıdaki 
müşteriye hizmet verebilir. 
 
Düşüş dönemi firmalar için önemli ve riskli kararların alındığı bir süreçtir. Mamulün üretimine ya 
devam edilecek ya da son verilecektir. Kar sağlayan mamulün üretimine ne kadar devam edilecekse 
talebi olmayan karlılığı düşük olan mamulün üretimine son vermek de o kadar önemlidir. 
 
ÜRÜN YAŞAM EĞRİSİ TEORİSİNİN SEKTÖREL ÖNEMİ  
 
Ürün yaşam seyri, pazarlama politika ve stratejilerinin uygulanmasında yöneticilere yardımcı olmakta 
ve bir stratejik planlama aracı olarak kullanılmaktadır. İşletme yönetimi, çevresel koşulları iyi 
değerlendirir ve en uygun pazarlama stratejilerini uygulayabilirse, belirli bir mamul pazarda uzun süre 
kalabilir ve kârlılığını sürdürebilir (Mucuk, 2009: 144).  
 
Yaşam eğrisi teorik anlamda bir genellemedir ve uygulamada aşamalı bir şekilde düzenli olarak 
izlenebilmektedir. Bazı örneklerde büyüme hızlı bir şekilde olabilirken sektör giriş aşamasına 
girmeksizin büyüme aşamasına girebilmektedir. Bu duruma en iyi örnek bilgisayar sektörüdür. 
Aşamaların süreleri de sektörden sektöre değişebilmektedir. Otomobil örneğinde olduğu gibi bazı 
sektörlerde ise ürünler temel ihtiyaçları karşılamaları halinde olgunluk aşaması belirsiz süreli olabilir. 
Bazı durumlarda ise sektörler olgunluk aşamasını atlayarak doğrudan düşüşe geçebilir.  
 
Yeni bir mamulün piyasaya sürülmesi isteniyorsa, ürün yaşam seyri kavramı dikkate alınmalıdır. Her 
mamul için farklı eğriler söz konusu olsa da, zaman boyunca satışları gösteren yaşam eğrisinin belirli 
bir düzende olduğu görülmektedir. Hayat eğrisi genel bir ürün, belirli bir marka ve hatta hizmetler içinde 
söz konusu olabilmektedir.  
 
Ürünün hayat seyrinin ortaya çıkardığı sonuçlar çok önemlidir. Eğer, bir işletmenin büyümesi 
isteniyorsa, işletmenin amaçlarına uygun yeni mamuller ortaya çıkarabilmek için devamlı çaba 
gösterilmelidir. Tüketiciler tarafından kabul edilecek yeni mamuller yaratıp satmak yanında 
başarısızlığa uğramak ihtimali de çok büyüktür. Pazarlama araştırmasına başvurarak, başarısızlık 
ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Rekabet ortamında başarılı olabilmek için ürün yaşam eğrisi 
analizi yapılarak her bir dönemin özelliğine göre mamul ile ilgili kararlar alınır. 
 
Yaşam eğrisi modeli, başlangıçta belirli ürün ailelerinin veya ürünlerin satışlarının dinamik analizlerini 
kavramsallaştırmak için kullanılmıştır. Bu kavram daha sonra, tüm sektörün satış dinamiklerini içerecek 
şekilde genişletilmiştir. Modele aynı zamanda firmalara yönelik dinamik analizler yapabilmek için de 
başvurulmuştur. 
 
4. TELEVİZYON MECRASININ YAŞAM EĞRİSİNDEKİ YERİ  
Araştırmanın Amacı  
 

Televizyon, dünyada yaygınlaşmaya başladığı 1950’li yıllardan bu yana insanların evlerinin baş 
köşesine yerleşmiştir. Son yıllarda geniş bant internetin ve dijital platformların yaygınlaşması ile birlikte 
özellikle Y ve Z kuşağı bireyleri arasında televizyona olan ilgide düşüş yaşanmaya başlamıştır. Yapılan 
araştırmalar genel olarak Y ve Z kuşağı gençlerinin televizyona önceki kuşaklara göre daha az ilgi 
gösterdiği görülmektedir.  
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Televizyon mecrasının reklam harcamalarından aldığı talep incelediğinde televizyon mecrasının 
reklamverenin gözünde düşüşte ama hala bir numarada olduğu görülmektedir. Türkiye’de özel 
sermayeli televizyon işletmelerinin faaliyete başladığı 1990 yılından 2020 yılına kadar geçen otuz yıllık 
dönemde televizyon mecrasının reklam harcamalarından aldığı pay tablo 1’de görülmüştür.  
 

Yıl Pazar Payı (%) 
1990 42,79 
1995 39,38 
2000 42,54 
2001 42,13 
2002 42,53 
2003 52,54 
2004 52,27 
2005 50,71 
2006 52,32 
2007 53,20 
2008 52,06 
2009 52,11 
2010 55,19 
2015 57,81 
2016 51,22 
2017 47,80 
2018 47,00 
2019 46,00 

 
Tablo 1. Televizyon Mecrasının Reklam Harcamalarından Aldığı Pay (%) (Kuyucu, 2012 & 

Reklamcılar Derneği) 
 
Televizyon mecrasının reklam harcamalarından aldığı payın talep ürün yaşam eğrisi şekil 3’te 
gösterilmiştir. 

 
Şekil 3. Televizyon Mecrasının Reklam Harcamaları Yaşam Eğrisi 
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Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin televizyon mecrasına olan ilgi ve bu mecraya yönelik talepleri 
ışığında mecranın geleceğine yönelik projeksiyonlar yapılmıştır. Mecranın geleceğine yönelik öngörüler 
işletme biliminde çok sık kullanılan ürün yaşam eğrisi teorisi kullanılmıştır. Bu kapsamda İstanbul’da 
faaliyet gösteren beş farklı üniversitenin işleme bölümünde eğitim göre toplam 89 üniversite öğrencisi 
ile bir nitel araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yüz yüze görüşme tekniği kullanılmış ve her bir 
üniversite öğrencisi ile ortalama beş dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Üniversitelerin işletme 
bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin televizyon mecrasına yönelik görüşlerinin toplandığı yüz yüze 
mülakatlarda bir tane ucu açık soru yöneltilmiş ve bu soruya verdikleri yanıt ile o yanıt hakkındaki 
görüşleri kayıt altına alınmıştır. 01-31 Mart 2020 tarihinde uygulanan araştırmada televizyon mecrasının 
2020 yılı itibariyle ürün yaşam eğrisindeki yeri betimlenerek medya endüstrisindeki geleceğine yönelik 
görüşler ve analizlere yer verilmiştir. 
 
Bulgular 
Araştırmaya katılanlara televizyon mecrasının yaşam eğrisi düşünüldüğünde televizyonun ürün yaşam 
eğrisinin hangi aşamasında olduğuna yönelik görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Katılımcıların yarıya 
yakını (%43,9) televizyonun ürün yaşam eğrisinde “ölüm” aşamasında olduğu dile getirirken, %15,8’i 
“olgunluk” aşamasının sonunda ve “ölüm” aşamasının başında olduğunu dile getirmiştir. %28,1’lik 
kesim ise televizyon mecrasının “olgunluk” aşamasında olduğunu belirtmiştir. Televizyon mecrasının 
büyüme aşamasında olduğunu dile getirenlerin oranı ise %12,3 olmuştur. 
 
Tablo 2. Katılımcıların Televizyon Yaşam Eğrisine Yönelik Görüşleri 

 Aşama % 
Ölüm Aşaması 43,9 
Olgunluk ile Ölüm Arasında 15,8 
Olgunluk Aşamasında 28,1 
Büyüme Aşamasında 12,3 
Toplam 100,0 

 

 
Şekil 4. TV Mecrasının Ürün Yaşam Eğrisinde Bulunduğu Aşama 

 
Televizyonun yaşam eğrisinde “büyüme aşamasında” olduğunu dile getirenler, mecranın halen gelişim 
aşamasında olduğunu, RTÜK gibi oluşumlar aracılığı ile denetlendiğini, televizyon cihazının teknolojik 
açıdan geliştirilmeye devam ettiğini ve görüntü kalitesinin her geçen daha da geliştirildiğini 
savunmuştur. Televizyonun büyüme aşmasında olduğunu savunanlar en çok aşağıdaki argümanları 
kullanmıştır:  
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“Mecra önemli bir aşama kaydetmiştir ve gelişmeye başlamıştır. Aynı zamanda TV mecrası değişik 
kurumlar tarafından kontrol altına alınmakta ve böylece yaygınların güvenilirliği sağlanmaya 
çalışılmaktadır.” 
 
“Yeni platformlar oturtulamadığı için Türkiye’de televizyon mecrası halen daha gelişmektedir.” 
“Yaşlı ve bilinçsiz insanların çokluğu televizyona halen altın çağını yaşatıyor. Ev hanımları ve yaşlılar 
en çok televizyon izleyen kesim. Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl daha televizyonun büyüme göstereceğini 
düşünüyorum.”  
 
“Televizyonun teknolojik açıdan gelişmesi (görüntü kalitesi, özellikleri, büyüklükleri) televizyona olan 
ilgiyi artırıyor. Günümüzde insanların kendilerini soyutlamaları, aile bireylerinin birbirinden 
uzaklaşması gibi nedenler, insanları televizyona daha çok yaklaştırıyor.” 
 
Televizyon mecrasının ürün yaşam eğrisinde olgunluk döneminde olduğunu belirtenler, televizyonda 
her kesime yönelik programların olduğunu, teknolojik gelişmeler nedeniyle televizyonlara olan ilginin 
halen devam ettiğini ve televizyonun daha fazla gelişemeyeceğini çünkü dijital platformların ciddi 
baskısı altında olduğunu savunmuştur. Bu konuda katılımcıların görüşleri şöyle sıralanmıştır.  
 
“(…) çünkü en dip seviyede program da var, en gelişmiş seviyede program da. Her insanın kafa yapısına 
ve sevdiği türe göre program var.” 
“Her ne kadar insanları dijital platforma, sosyal medyaya yönelmiş olsa da TV’nin ölüm noktasına 
geleceğini sanmıyorum. İzleyen kitle sürekli değişkenlik gösterdiği için olgunluk aşamasında kalıyor. 
TV’de çıkan yeni içerikli diziler, yarışmalar vb. şeyler daha çok ilgi geçen, izleyiciye hitap eden 
alanlarda olursa olgunlaşma aşamasında kalmaya devam edecektir.” 
“(…) gelebileceği en üst noktaya ulaşmıştır. Daha fazla ilerleme kaydedeceğini düşünmüyorum. Çünkü 
artık dijital platformlar hızla büyüme kaydediyor ve televizyon mecrasına rakip yetişiyor.” 
“(…) ilk çıktığı zamanlarda koskoca bir tüple çalışan televizyonlar, artık incecik. Bu da televizyon 
izlemeyi daha keyifli hale getiriyor.” 
Televizyonun olgunluk döneminin sonunda, ölüm aşamasının başında olduğunu dile getirenlerin 
savunduğu en temel görüş birbirinin aynısı plan (tektipleşmiş) programlar ile dijital platform ve sosyal 
medyanın baskısıdır. Bu konuda katılımcıların görüşlerinden örnekler şöyledir:  
“(…) her ne kadar günümüzde birçok dijital platform olsa da yine de evimizde sürekli açık halde olan 
bir televizyon var. Eskiye göre aynı değeri görmüyorsa da ister istemez televizyona maruz kalıyoruz. 
(…) Her yaş grubu için dijital platformlarda içerik var.” 
“(…) sosyal medyadan insanların sesini duyurması daha kolay. Bu nedenle herkes sosyal medyaya 
yönelmiş durumda.” 
“Eskiden haber almak için birincil mecra televizyondu. Artık sosyal medya ve dijital kanallardan 
haberler alınıyor. Televizyona ihtiyaç kalmadı.” 
“Televizyondaki içeriklerin neredeyse hepsi birbirinin kopyası. Amatör oyunculuklar, özensiz 
senaryolar, klişeler nedeniyle televizyon kendini bitirmek üzere…” 
Televizyon mecrasının ürün yaşam eğrisinde ölüm aşamasında olduğunu savunanlar da benzer görüşleri 
dile getirmiştir. Bu görüşü savunanlara göre sosyal medya ve dijital platform baskısı ile birbirinin 
kopyası ve kalitesiz içerikler televizyon mecrasının ölüm aşamasına girmesine neden olmuştur. 
“Ölüm aşamasındadır. Bunun sebebi, son yıllarda televizyon mecrasının yeterince gelişmeyip yerinde 
saymasıdır. Tek tip programlar ve alışılagelmiş diziler gibi. Dijital platformlarda yer alan yapımların 
içeriklerinin farklılığı ve uluslararası düzeye yakınlığı (televizyon mecrasının ölüm aşamasına 
girmesine neden olmuştur).” 
“Gelişen teknolojiyle beraber insanlar cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletleri günlük yaşamında 
daha çok tercih ediyor. Bu aletlerin taşınabilir olması televizyona olan ihtiyacı büyük oranda azaltıyor. 
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(…) Günümüz dünyasında televizyon, rakip olduğu dijital platformlara göre insanların ihtiyaçlarını 
karşılamada yetersiz bir konumdadır.” 
(…) Genç kitlenin internete ve dijital platformlara kaymış olmasıdır. İnsanlar, kaliteli yapımların 
olmaması, dizilerin sürelerinin çok uzun olması, sıkıcı olması, saatlerce süren reklamlar (gibi 
nedenlerle) zamanlarını daha verimli geçirmek istemektedir. Bu da televizyona olan ilgiyi 
azaltmaktadır.  
 
SONUÇ 
 
Tüm ürün ve hizmetlerin belirli yaşam döngüleri vardır. Yaşam döngüsü, ürünün ilk piyasaya 
sürülmesinden piyasadan çıkışına kadar geçen süreyi ifade eder ve aşamalar halinde bölünür. O marka 
ürün veya hizmetin piyasadan aldığı karlılık kendisini o pazara tanıtan şirketin ana hedefi olduğundan, 
ürünün yaşam döngüsündeki yönetimi çok önemlidir.  
 
Ürün yaşam eğrisi, yaşamları sınırlı olan ürünlerin, söz konusu dönemleri boyunca karlarının seyri, 
gereken pazarlama stratejisi, üretim ve finansmanı gibi faktörlerinin tahmin edilebilmesini sağlar. Her 
dönem boyunca ayrı bir üretim ve pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi önemli bir kavramdır. 
Bir ürünün yaşam döngüsünün anlaşılması, ürün veya hizmetin piyasaya sunma ve piyasadan çekilme 
zamanı geldiğinde, rakiplerine kıyasla pazardaki konumunu ve ürünün başarısını veya başarısızlığını 
anlamasına yardımcı olur. Bir ürünün yaşam döngüsünü başarıyla yönetmesi için, belirli stratejiler ve 
yöntemler geliştirmesi gerekir. Ürün yaşam eğrisi firmanın geleceği görmesini kendini ve rakiplerini 
takip etmesini mevcut durumunu daha iyi analiz etmesine yardımcı olmaktadır. İşletmenin cari 
durumunun sadece o güne bakılarak değerlendirilmesi işletmeyi istenmeyen sonuçlara götürebilecektir. 
Özellikle rekabet ortamında gelecek ile ilgili tahminler yapmak, gelecekte karşılaşılacak her türlü 
mevcut durumun analiz edilerek değerlendirmeler yapmak gerekmektedir.  
 
Ürün yaşam seyrinde tüketici davranışları analiz edilerek, mevcut ürün ve hizmetin yaşam süresinin 
uzaması söz konusu olabilir. Uzun vadede kar tahminine olanak verebilen bu yöntem ile karların 
düşmesine ve rakiplerin yapacakları çıkışlara karşı önlemler alınabilir. Ürününü en uygun zamanda 
piyasaya sürme, gereken zamanda ürününü geliştirme, gerektiğinde daha fazla enerji ve zaman kaybına 
uğramamak için piyasadan çekebilme planlarına yardımcı olan ürün yaşam eğrisi teorisine göre yapılan 
bu araştırmada televizyon mecrasının medya yatırımlarındaki yerine yönelik bir betimsel analiz 
yapılmıştır. 
 
Televizyon, medyanın uzun yıllar boyunca en popüler mecralarından biri olmuştur. 1960lı yıllardan 
itibaren büyüme dönemine giren mecra o tarihten itibaren radyo mecrasının popülerliğini elinden 
almıştır. Dünyada altmışlı yıllarda yükselişe giren televizyon mecrası Türkiye’de seksenli yıllarda ve 
özel sermayeli televizyon işletmelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte doksanlı yıllarda da büyüme 
dönemi yaşamıştır.  
 
Reklam harcamalarından aldığı paylara göre incelendiğinde televizyon mecrası 2015 yılında büyümeye 
devam etmiş sonrasında ise düşüş eğilimine girmiştir. Buna rağmen hala reklam harcamalarında tüm 
mecralar içinde en büyük payı alan televizyon mecrası reklam verenin gözünde hala en popüler mecra 
konumundadır. Araştırmada 1980 ile 1999 yılları arasında doğan ve Y kuşağı olarak adlandırılan Y 
kuşağı ile 2000 yılından sonra doğan Z kuşağı bireylerinin televizyon mecrasına yönelik düşünceleri 
betimlenmiştir. Ürün yaşam eğrisi teorisine paralel olarak yapılan değerlendirmede yeni nesil olarak 
adlandırılan yeni neslin sadece yüzde 12,3 ‘ünün televizyon mecrasının büyüme aşamasında olduğunu 
düşündüğünü belirtmiştir. Mecranın ölüm aşamasına doğru gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 43,9 iken 
büyüme aşamasından düşüş aşamasına geçişte olduğuna inanların yüzde 15,8 olduğunu göstermiştir. 
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Araştırmaya katılanların görüşlerine bakıldığında televizyon mecrasının yüzde 59,7 oranında düşüş 
eğiliminde olduğunu belirtenlerin olduğu görülmüştür. Televizyon mecrası 2020 yılı itibariyle 
Türkiye’de hala diğer mecralara göre daha güçlü durumdadır. ABD’de reklam harcamalarında dijital 
medyanın aldığı pay televizyon mecrasının payının önüne geçmişken Türkiye’de reklam 
harcamalarından en yüksek payı hala televizyon almaktadır. 
 
Yapılan araştırmada televizyon mecrasının özellikle yeni neslin gözünde bir düşüş trendinde olduğunu 
göstermiştir. Bu düşüş trendinin ivmesini daha çok düşüşe geçiş başlangıcı olarak tanımlamak 
mümkündür. Araştırmaya katılanlar bunun en büyük nedeninin dijital medyanın yükselişte olmasını 
neden olarak göstermiştir. Yeni nesil günümüzde yavaş yavaş televizyon mecrasını terk etmeye 
başlamıştır. Ancak terk ediş hızlarının çok yüksek olmadığını söylemek mümkündür. Her ne kadar daha 
çok Z kuşağı televizyon mecrasının ölüm aşamasına girdiğini belirtse de Y kuşağının bir bölümü hala 
mecranın olgunluk döneminde olduğunu düşünmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir medya ürünü olarak 
televizyonun ürün yaşam eğrisinde olgunluk ile düşüş aşamasında bir noktada olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu aşamaya gelen mecranın yeniden büyüme aşamasına geçmesi gelişen dijital 
teknolojilerin ışığında pek de mümkün olduğu söylenemez. Mecranın şu an bulunduğu olgunluk 
aşamasında daha uzun süre kalmak için daha fazla çaba harcaması gerekmektedir. Ancak dijital 
teknolojilerin çok hızlı bir biçimde gelişmesi bu çabanın en büyük tehdidi olacaktır. Z kuşağının gelecek 
on yıllık dönemde toplumda daha dominant olacağı düşünülecek olursa geleneksel televizyon mecrasını 
zor günler beklediğini söylemek mümkündür. Geleneksel televizyon yayıncılığı ve karasal televizyon 
yayıncılığının, geleceğin nostaljik yayın biçimlerinden biri olması kaçınılmazdır. Televizyon 
işletmelerinin her geçen gün tek başlarına geleneksel medyada karlılıklarını arttırması daha da 
zorlaşacaktır. Bundan dolayı televizyon işletmelerinin yakınsama teorisine daha hızlı ayak uydurarak 
geleneksel ve dijital yayıncılık uygulamalarında daha aktif ve verimli olma çabasını arttırması 
gerekmektedir.  
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ÖZ: Derleme türü bilimsel çalışmalar belirli bir konunun yararlı bir biçimde bir araya getirilmesinin 
yanında araştırmacıların uzmanlık alanlarındaki gelişimleri takip etmelerine olanak sağlar. Ayrıca 
araştırma makalelerine dayanak sağladığı gibi geniş bir literatür taramasını da içerir (Herdman, 2006). 
Bu bildiri derleme olarak yazılmıştır. Derleme çalışmalardan, tematik derleme yaklaşımına göre 
tasarlanmıştır. Erken çocukluk döneminde oyun etkinlikleri yoluyla sosyal becerilerin gelişimi nasıl 
desteklenir? sorusunu yanıtlamak amacıyla öncelikle geniş bir bakış açısıyla erken çocukluk döneminde 
sosyal gelişim literatür taramasına dayalı olarak belli tema başlıklarına göre açıklanmıştır. Sonrasında 
ise bu dönemde çocuğun sosyal gelişiminin desteklenmesinde oyunun önemi üzerinden yola çıkılarak 
sosyal becerileri geliştirici oyun etkinlikleri hazırlanmıştır. Oyun çocuğun sosyal becerilerinin 
gelişimini desteklemektedir teorik bilgisine dayalı olarak uygulamaya dönük olarak geliştirilen oyun 
etkinliklerinin hangi sosyal beceriler üzerinde etkisi olduğu analiz edilecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk, sosyal beceriler, oyun 
 

HOW TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS THROUGH 
GAME ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD? 

 
Abstract: A literature review type scientific studies allow researchers to follow developments in their 
areas of expertise as well as being a useful recovery. It also provides a basis for research articles as well 
as a large literature review (Herdman, 2006). This paper has been written as a literature review. The 
literature review was designed according to the thematic literature review approach. How to support the 
development of social skills through play activities in early childhood? in order to answer the question, 
first of all, social development in early childhood were explained according to certain theme titles based 
on the literature review. Then, in this period, based on the importance of the game, game activities to 
develop social skills were prepared in order to support the social development of the child. The game 
supports the development of the social skills of the child. Based on the theoretical knowledge, It will be 
analyzed on which social skills the game activities affect. 
 
Keywords: Early childhood, social skills, play 
 
GİRİŞ 
 
Herdeman (2006) derleme türü bilimsel çalışmaların belirli bir konunun yararlı bir biçimde bir araya 
getirilmesinin yanında araştırmacıların uzmanlık alanlarındaki gelişimleri takip etmelerine olanak 
sağladığını ve araştırma makalelerine dayanak sağladığı gibi geniş bir literatür taramasını da içerdiğini 
belirtmektedir. Bu çalışmada derleme çalışmalardan, tematik derleme yaklaşımı kullanılmıştır. Erken 
çocukluk döneminde oyun etkinlikleri yoluyla sosyal becerilerin gelişimi nasıl desteklenir? sorusu, önce 
erken çocukluk döneminde sosyal gelişimle ilgili literatür taramasına dayalı olarak tema başlıklarına 
göre açıklanarak yanıtlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra bu dönemde çocuğun sosyal gelişiminin 
desteklenmesinde oyunun önemli yeri vurgulanarak sosyal becerileri geliştirici oyun etkinlikleri 
hazırlanmış ve bu oyun etkinliklerinin çocuklarda hangi sosyal becerilerin geliştirilmesi üzerinde etkisi 
olduğu analiz edilmiştir. 
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Sosyal gelişim bebeğin doğumuyla başlar. Çocukluk ve ergenlik döneminde de sosyal gelişim devam 
eder. Bireyin toplumun beklentilerine, değer yargılarına uyum sağladığı, kültüründeki diğer insanlarla 
anlaştığı, onlar gibi davrandığı bir davranış kazanım sürecini kapsar. Buna bağlı olarak erken çocukluk 
döneminde çocuğun olumlu bir sosyal gelişim dönemi geçirmesi ileriki yaşamında toplumdaki 
insanlarla kuracağı güvenli ve yakın ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Çocuğun önce anne-baba ve 
yakın çevresiyle daha sonra da okul öncesi eğitim döneminde arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle kuruduğu 
açık, içten ve güvenilir ilişkilerin sosyal gelişim üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır.  
 
Erken çocukluk dönemi, çocuk gelişiminin en hızlı olduğu kritik bir dönemdir. Bu döneminde oluşmaya 
başlayan fiziksel gelişimin, psiko-sosyal gelişim ve kişilik özelliklerinin, ileri yaşlarda yön 
değiştirmekten çok aynı yönde gelişme olasılığı daha yüksektir. Yaşamın ilk yıllarında çocuğun 
kazanacağı deneyimler diğer insanlar ile sosyal ilişkilerinin nasıl olacağını belirlemektedir. Bu nedenle 
çocuğa deneyim yaşayabileceği fırsatlar verilerek var olan potansiyelinin harekete geçmesi 
sağlanmalıdır. Yapılan araştırmalar göre anaokuluna giden çocukların, topluma uyumları aile ve 
komşuluk düzeyinde olan çocuklara oranla daha yüksektir (Yavuzer, 1995). 
 
Sosyal gelişim; çocukların ailesiyle, arkadaşlarıyla ve çevresindeki diğer bireylerle olan ilişkilerinde, 
duygularını ifade etme, sorumluluk alma, liderlik, paylaşma, yardımlaşma, işbirliği yapma vb. 
becerilerin kazanılmasını içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Ömeroğlu ve Ulutaş, 2007). Sosyal 
gelişim ile ilgili sözü edilen yorumlardan yola çıkarak sosyal gelişimin topluma uyum sağlayıcı 
davranışları uygulama becerisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle sosyal gelişimde sosyal becerilerin 
kazanılarak sosyalleşmenin gerçekleşmesi önemli bir rol oynamaktadır. Sosyalleşmek için bireylerin 
özellikle de çocukların belirli bir grubun etkin üyeleri olmaları ve grubun diğer üyelerinin değerlerini, 
davranışlarını ve inançlarını kazanmaları gerekmektedir (Gander ve Gardiner, 1995).  
 
Çocuğun sosyal gelişiminin temellerinin atıldığı ilk yer ailedir. Çocuk yaşadığı çevrede anne, baba, 
kardeş vd. bireylerle etkileşime girmektedir. Bu etkileşim sürecinde geçirdiği olumlu sosyal deneyimler 
sonucunda sosyal gelişimin temelini oluşturan sosyal beceriler, sosyal değerler kazanılmakta ve sağlıklı 
bir şekilde sosyal gelişimin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Sosyal gelişimin yaşandığı bir sonraki dönem 
ise okuldur. Okulda çocuğun öğretmenleri tarafından anlaşıldığını, bireysel farklılıklarının kabul 
edildiğini hissetmesi ve okuldaki sosyal kulüplerde yer alması konusunda yönlendirici olunması, 
çocuğun sosyal gelişimini desteklemektedir (Megep, 2013).  
 
Çocuğun sosyal gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi, bulunduğu sosyal ortama uyum sağlaması, 
yeterli sosyal davranışlara sahip olması ve bu ortamda bulunan kişiler ile olumlu sosyal ilişkiler kurması 
için sosyal becerileri öğrenmesi önemlidir (Ergenekon, 2012). Aşağıda erken çocukluk döneminde 
sosyal beceriler ile ilgili açıklamalara yer verilmektedir. 
 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL BECERİLER 
 
Sosyal beceriler, bireyin sosyal ortamlar içerisinde olumlu sosyal sonuçlar elde etmesini kolaylaştıran, 
öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir (Avcıoğlu, 2009). Sosyal davranışın gerçekleşmesinde, 
bazı özel becerilere sahip olmak kişinin doyurucu ilişkiler kurabilmesi ve sosyal amaçlarına 
ulaşabilmesi için gereklidir (Sorias, 1986, akt. Avcıoğlu, 2009, s.12). Kişilerarası ilişkilerde ilişkilerin 
kurulması, sürdürülmesi ve çatışmaları, problemleri çözme stratejilerinin kullanılarak problemlerin 
çözülmesi sosyal becerilerini kapsar. Bu sosyal becerilerin öğrenme ortamlarında kullanılması negatif 
duygularda azalmayı, dikkatin daha fazla odaklanmasını ve etkili öğrenmeyi sağlayarak öğrenme 
hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardım eder (Cowie, 2012). Calderalla ve Merrell (1997) ise sosyal 
becerileri beş farklı boyut ve beceride sınıflandırmışlardır. Bunlar: akranlarla ilişkili beceriler, kendini 
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kontrol etme becerileri, akademik beceriler, uyum becerileri ve atılganlık becerileridir. Sözü edilen 
boyutlar açısından değerlendirildiğinde sosyal becerilerin, kişinin kendini ifade etmesi yoluyla bireysel 
istek ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olduğu görülmektedir (Avcıoğlu, 2009, s.13). 
 
Bu dönemde iyi davranışlara ilişkin geçirilen yaşantılar ve tecrübeler oldukça önemlidir. Erken çocukluk 
döneminde kazanılan olumlu erken yaşantı ve tecrübeler, ilerleyen dönemlerde geliştirilen davranış ve 
düşüncenin sağlıklı gelişimi için gerekli temeli oluşturur (Asher, 1993, akt., Palut, 2005, s.311; Gunnar 
ve Barr, 1998, akt. Dereli İman, 2014, s.250). Erken çocukluk döneminde sosyal becerilerin gelişim 
açısından üç yaş çocuğu çevresine genelde yumuşak ve sevecen bir tutum gösterir. Çevresindekilere 
sevgi ve güven yaklaşımlarında bulunur. Başka çocuklarla, etkili bir biçimde sembolik oyun oynar, 
onların oyunlarına katılır. Oyuncakları ve diğer nesneleri paylaşmayı öğrenmiştir. Dört yaş döneminde 
paylaşma ve oyun sırasını bekleme davranışlarının kullanımı gelişmiştir. Oyun arkadaşlarının 
duygularını anlamaya ve paylaşmaya çalışır. Beş yaş döneminde arkadaşlarını kendi seçebilmektedir, 
arkadaşları ile çoğunlukla işbirliği kurar, yaşıtları ile birlikte olmaktan zevk alır, sıkıntı içinde olan 
arkadaşlarını anlamak ve rahatlamak için uğraşır. Altı yaş döneminde çocuğun okul çağıyla birlikte bir 
grup içinde yer aldığı ve sosyal bilincin geliştiği bir dönemdir. Çocuğun bu dönemde oyun gruplarına 
katılması bir ihtiyaç aynı zamanda sosyalleşebilmesi için oldukça önemli bir etkinliktir (Yavuzer, 2007). 
Sosyal gelişimle ilgili olarak kullanılan birçok kavram sosyal becerilerle ilişkili özellikler 
göstermektedir. Sosyal gelişimle ilgili kavramların açıklanması sosyal becerilerin daha etkili bir biçimde 
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Aşağıda sosyal gelişimle ilgili kavramların sosyal becerilerle ilişkisi 
açıklanacaktır. 
 
Sosyal Gelişimle İlgili Kavramların Sosyal Becerilerle ilişkisi 
Sosyal gelişimle ilgili kavramlardan kişilik-benlik, sosyalleşme, sosyal uyum, sosyal yeterlik, sosyal 
olgunluk, bağlanma, empati, sosyal zeka, çok kültürlülük kavramları açıklanacak ve bu kavramlar sosyal 
beceri ile ilişkilendirilecektir. 
 
Kişilik-Benlik: Kişilik bir insanın bütün ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış 
görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içerirken benlik ise kendi kişiliğimize ilişkin 
kanılarımız ve kendi kendimizi görüş tarzımızdan oluşmaktadır.  Bu doğrultuda kişiliği etkileyen önemli 
bir faktör olan benliğin kişilikten biraz farklı bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Benlik kişiliği ya da 
kendimizi anlamamızı kolaylaştıran; Ben neyim?, Ben ne yapabilirim?, Benim için neler değerlidir?, 
Hayatta ne istiyorum? sorularının cevaplarını içermektedir (Baymur, 1994). Benlik kavramının gelişimi 
bebeklik döneminden başlayarak çocuğun çevresindeki insanları tanımasına, insanlar arasındaki 
benzerlik ve farklılıklarını ayırt etmesine, çevresiyle olan bu etkileşimine bağlı olarak kendine ilişkin 
algılar oluşturmasına dayanan dinamik bir süreçtir. Üç yaşından sonra çocuk benmerkezci düşünce ve 
davranışlar gösterirken ailenin çocuğu paylaşımcı olması için yönlendirmesi kişilik gelişimini olumlu 
yönde etkileyecektir (Aral, Baran, Bulut, Çimen, 2000; Aytar ve Güngör, akt. Fazlıoğlu, 2009, s.136). 
Okul öncesi eğitimin de kişilik gelişimi üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Etkinlikler içerisinde 
çocuğa paylaşma, yardımcı olma ve karşısındakine de değer verme gibi sosyal becerilerinin 
kazandırılması çocuğun kişilik özelliklerinin ve benlik algılarının gelişimini olumlu şekilde 
etkileyecektir. 
 
Sosyalleşme: Çocuğun içinde bulunduğu toplumun inançlarını, tutumlarını, kurallarını, gelenek ve 
göreneklerini, değerlerini ve kendisinden beklediği davranışları öğrenmesine sosyalleşme denmektedir 
(Bayhan ve Artan, 2007). Sosyalleşme sürecinde birey toplumun kurallarını öğrenir, değerler sistemine 
uyar ve bu sistemi benimser. Bu öğrenme süreci, bütün yaşam boyunca devam eder (Megep, 2013). 
Sosyalleşme kavramını daha iyi anlayabilmek için sosyal biliş ve sosyal öğrenmeyi açıklamak faydalı 
olacaktır. Sosyal biliş çocuğun kendisi ve çevresindeki diğer insanlar ile ilgili algı ve düşünceleridir ve 
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kişilik gelişimini, sosyal gelişimi etkilemektedir. Sosyal öğrenme ise çocuğun kişilik ve sosyal 
davranışlarının sosyal çevreden etkilenmesidir (Bayhan ve Artan, 2007). Bebeklik döneminden itibaren 
sosyalleşme başlamaktadır. Bebek ihtiyaçlarının karşılanması için annesinden ilgili ve duyarlı 
davranışlar görmesiyle temel güven duygusu gelişir ve bebeğin sosyal gelişimi başlamaktadır. Bu süreç 
çocukluk döneminde de çeşitli (anne-babayla, arkadaşlarla, kardeşle ilişkilerde, komşuluk ilişkilerinde 
vb.) sosyal öğrenme ortamlarında devam etmektedir. Sosyal becerileri açısından bakıldığında da sosyal 
becerilerin kazanılmış olması sosyalleşmeyi olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü sosyal becerileri uygun 
biçimde ve düzenli olarak kullanma bireyin sosyalleştiğinin bir göstergesi kabul edilmektedir (Gülay ve 
Akman, 2009).  
 
İlk çocukluk döneminde 2-6 yaş arasındaki çocuk sosyal ilişkinin nasıl kurulduğunu, toplumdaki 
insanlarla, özellikle kendi yaşıtlarıyla nasıl uyum ve işbirliği içinde beraber olunacağını öğrenmeye 
başlar. Bu nedenle bu dönemde sosyal deneyim fırsatlarının sıklığı önem kazanmaktadır (Yavuzer, 
1995). Birçok araştırma yetiştirme yuvaları ve yurtlardaki bebeklerin ve çocukların bakımları 
yapıldığını, yiyecek ve içecek ihtiyaçları sağlandığını ancak bu çocukların yeterli ilgi ve sevgi 
göremedikleri için motor gerilikler olmak üzere pek çok sorunları olduğunu göstermektedir (Bayhan ve 
Artan, 2007). Çocukla kurulacak sevgi dolu ve güvenli ilişki deneyimlerinin çocuğun sosyalleşme 
düzeyi ve sosyal beceri kazanımı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. 
 
Sosyal Uyum: Bireyin diğer insanlara uyum sağlayabilme yeteneği göstermesi ve ait olduğu gruba 
kendini ifade edebilme becerisi sosyal uyum olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun sosyal olarak uyumlu 
olduğunu anlamak için farklı gruplarla uygun bir biçimde etkileşime girmesi, kendi akranları ile olumlu 
iletişim kurması, yetişkinlerle de uyum sağlayabilmesi kriter olarak alınabilmektedir. Çocuk bu kriterleri 
sağlıyorsa, sosyal açıdan uyumlu olarak kabul edilebilir. Sosyal uyum üzerindeki çalışmalar ailenin 
çocuk üzerindeki önemine dikkati çekmektedir. Evlerinde demokratik ve ilgili bir ortamda yetişen 
çocukların etkin, özgür ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde en başarılı çocuklar oldukları saptanmıştır 
(Söylemez, akt. Fazlıoğlu, 2009, s.137; Yavuzer, 1995). Baldwin ve Watson ise araştırmalarında 
hoşgörülü ve güven veren anne baba tutumuna sahip ebeveynlerin çocuklarının arkadaşlarıyla bir 
aradayken başarılı, atak, yaratıcı özellikler gösteren bir profil çizdiği, fikirlerini serbestçe söyleme 
eğiliminde olan çocuklar olduklarını ve kendilerini denetleme arzularının daha erken gelişmeye 
başladığını belirlemişlerdir (Yavuzer, 1995, s.137). Bu nedenle çocuğun yaşadığı topluma uyum 
sağlayabilmesinde olumlu ev, okul ve çevre iklimine sahip ortamlarda yetiştirilmiş olmasının ve sosyal 
becerileri geliştirici davranışları gözlemleme fırsatının olmasının payı büyüktür.  
 
Sosyal Yeterlik: Genel olarak sosyal yeterlik kavramının sosyal beceriyi kapsadığı kabul edilmekle 
birlikte sosyal yeterliği sosyal beceriden ayırmak güç olduğu için sosyal yeterlilik ve sosyal beceri 
kavramlarının zaman zaman birbiri için kullanıldığı da olmaktadır. Sosyal yeterlik kavramı kişinin 
sosyal becerisi varsa, sosyal boyutta yeterlidir şeklinde algılanmaktadır. Sosyal yeterlik sosyal becerinin 
değerlendirilmesi sonucunda kişinin gelecekteki davranışları açısından ipuçları veren ve davranışlarda 
tutarlılığının olduğunu kabul eden bir sosyal gelişim kavramıdır (Bacanlı, 2008).  
 
 Sosyal yeterlik uyumsal davranış ve sosyal beceriler olarak iki ayrı boyutta da açıklanmaktadır. 
Uyumsal davranış çocukların bağımsız işlev becerilerini, fiziksel gelişimini, akademik yeterlilik 
göstermesini ve dil gelişimini içermektedir. Sosyal beceriler ise üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu 
boyutlar; kişilerarası davranışlar, kendiyle ve görevleriyle ilgili davranışlardır. Kişilerarası davranışlar; 
otoriteyi kabullenme, konuşma becerileri, işbirliği ve oyun davranışlarını kapsamaktadır. Kendiyle ilgili 
davranışlar; duygularını ifade etmesi, ahlaki davranış sergilemesi gibi davranışlardan oluşmaktadır. 
Görevleriyle ilgili davranışlar ise uyarılara dikkat etmesi, sorumluluklarını yerine getirmesi, yönergeyi 
izlemesi gibi davranışları içermektedir (Gresham ve Reschly 1981, akt. Avcıoğlu, 2009, s.8). 
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Sosyal yeterlik tanımları etkili sosyal ilişkilerin gerçekleştirilmesine dikkati çekmesi açısından sosyal 
beceri tanımları ile benzeşmektedir. Sosyal yeterlik, 2-3 yaşlarından başlayarak gelişmekte ve sosyal 
yeterliği şekillendiren ilk etmen çocuğun anneye bağlama biçimi olmaktadır. Okul öncesi dönemde 
sosyal yeterlikle ilgili yetersizliklerin olması ileride akran şiddeti, akran tarafından dışlanma, ileriki 
yıllarda kaygı, depresyon, saldırganlık, okul bırakma, düşük akademik başarı, sosyal uyumsuzluk gibi 
problemlerin oluşmasını etkilemektedir (Gülay ve Akman, 2009). Ayrıca çocuklara aile içinde iletişim 
becerilerini geliştirmeleri için olanakların verilmemesi, çevresiyle etkileşimde bulunabilecekleri 
ortamlardan mahrum bırakılmaları, ailede boşanma, ölüm vb. gibi durumların yaşanmasında çocuklarda 
içe kapanıklık ve huzursuzluk, endişe, korku, bunalma gibi problem davranışlar görülebilmektedir 
(Brophy, 1996; Engels vd., 2004; akt.  Özbey ve Alisinanoğlu, 2009, s.494). Ailede ve okul öncesi 
eğitim kurumlarında çocuğun yaşadığı sosyal yetersizliğin farkına varılması ve çocuğun sosyal 
becerilerinin geliştirmesini sağlayan okul merkezli ve okul-aile işbirliğini gerektiren etkinliklere 
katılması önem taşımaktadır.  
 
Sosyal Olgunluk: Bireylerin yaş düzeyine uygun biçimde bulunduğu toplumun kurallarına uymak için 
göstermiş olduğu olgunluğa sosyal olgunluk denilmektedir. Öncelikle anne ve babasıyla sağlıklı iletişim 
kurması ve toplumun değer yargılarını öğrenmesi çocuğun sosyal olgunluk gösterebilmesi için 
önemlidir. Çocuğun gelişim alanlarındaki yeterlikleri ve çevresindeki etkileşimi sağlıklı bir sosyalleşme 
sürecini ortaya çıkarır. Bu sosyalleşme süreci de sosyal uyumun sağlanması ile birlikte olgunlaşır (Aral, 
Baran, Bulut, Çimen, 2000; Oktay, 2004 akt. Fazlıoğlu, 2009). Sosyal olgunluğa sahip çocuklar evden 
ve alıştıkları çevreden uzakta yeni bir grupta bulunabilirler, aileleri dışındaki yetişkinlerin otoritesini 
kabul edebilirler, yaşıtlarının duygularına, düşüncelerine karşı duyarlı olabilirler. Bu dönemde çocuğun 
sosyal olgunluk göstererek kendisinden beklenen sosyal becerileri gerçekleştiriliyor olması sosyal 
gelişim alanı açısından hazır olduğunu ifade etmektedir (İlknur Tunçeli ve Akman, 2014). 
 
Bağlanma: Bağlanma bebeklerle ana babalar arasında duygusal olarak olumlu ve karşılıklı yardım edici 
bir ilişkinin kurulmasının belirtileri anlamına gelmektedir. İlişki uygun bir biçimde kurulduğunda 
yetişkinler kendilerini bebeklerine göre ayarlarlar ve bebekler de yetişkinlere ihtiyaçları hakkında ipucu 
verirler. Yetişkinlerin hizmetine bebeklerin gösterdiği hoşnutluk göstergeleri yetişkinler için olumlu geri 
bildirim olur. Ana babalar ve bebekler birbirlerine yanıt verirler. Sonra bebekler yetişkinlere güven 
geliştirirler ve yetişkinler de ana baba olarak yeteneklerine güven ve bebeklerine karşı iyi duygular 
kazanmış olurlar (Gander ve Gardiner, 1995). 
 
 Ainsworth, yaşamın ilk yılında bebeklerde dört bağlanma evresi olduğunu belirtmektedir. İlk evre; 
iki aydan küçük bebeklerde görülür ve bebek herhangi birine rastgele tepkiler verir. İkinci evre; alt yedi 
aylık bebeklerde görülür. Bu evrede bebek ağlar, güler, annesine diğer insanlardan daha fazla tepkide 
bulunur. Üçüncü evre; sekiz-on aylık bebeklerde görülür ve bebek annesine net bir şekilde bağlılık 
göstermektedir. Dördüncü evrede ise bebekler baba, kardeş gibi bir ya da birden fazla tanıdığına bağlılık 
gösterir (Papalia ve diğ, 1999, akt. Aksoy ve Çiftçi, 2009, s.168).  
 
Ayrıca Ainsworth bağlanmada bireysel farklılıkları tanımlayan üç farklı davranış şeklini belirtmektedir. 
Bunlardan ilki kaçınan bağlanmadır. Burada bebekler çoğu zaman ayrılırken huzursuzluk göstermezler 
ancak yeniden kavuşma sırasında annelerine yakınlık kurmaktan kaçınırlar. İkincisi kaygılı-karasız 
bağlanmadır. Bebekler annelerinden ayrılmadan önce yakınlık gösterirler ancak anne döndükten sonra 
yakınlık kurmayı sinirli ve dirençli hareketler ile yaparlar. Üçüncüsü güvenli bağlanmadır. Burada bebek 
ağlar ya da ağlamaz. Eğer ağlarsa annesinin yokluğu için ağlamaktadır ve anne döndüğünde ağlamayı 
durdurur, onunla fiziksel temas kuramaya çalışır (Papalia ve diğ, 1999, akt. Aksoy ve Çiftçi, 2009, 
s.169).  
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Erken çocukluk döneminde çocuğun anneyle güvenli bağlanma kurması ileriki yaşamında sosyal 
gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Güvenli bağlanmanın insanlarla güvene dayalı ilişkiler 
kurmasının ve çeşitli sosyal becerileri daha etkili kullanmasının temelini oluşturduğu söylenebilir.    
Empati: Diğer kişilerin düşüncelerini ve duygularını anlama, onları değerli bulma ve kendisi 
dışındakilerin de duygu ve düşüncelerini desteklemektir. (Cowie, 2012). Diğer bir tanıma göre empati, 
diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak için gerekli becerilerden biri olup kişinin kendisini karşısındaki 
kişinin yerine koyarak olaylara onun gözünden bakmasını, karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini 
doğru olarak anlamasını, hissetmesini ve bu durumu ona iletmesini kapsayan bir süreçtir (Rogers, 1983, 
akt. Kahraman ve Akgün, 2008, s. 15).  
 
Küçük çocuklara diğerlerine empatik davranmak için empatik davranma konusunda yetişkinler 
tarafından kendilerine model olunması gerekmektedir. Yaşamın ilk üç yılında çocukların diğerlerinin 
empatik ifadelerini anlama kapasiteleri artmaya başlar. Bu bağlamda bakıldığında sosyal öğrenmeler 
empatinin gelişmesini desteklemektedir. Olumlu kişiler arası ilişkiler olarak da adlandırılan prososyal 
davranışlardan yardım etme, paylaşma ve diğer bir kişiyi teselli etme çocukta empatinin geliştiğini 
göstermektedir. (Moiser, 2013).  Bir araştırmada bir şeyleri merak etme durumlarına anne ve 
babalarından karşılık bulan çocukların yetişkin olduklarında, böyle bir ortamda yetişmeyenlere oranla 
daha yüksek empatik yapıya sahip olduklarını saptamışlardır (Koester ve diğerleri, 1990, akt., Dökmen, 
1994, s.149). Prososyal davranışlardan sosyal becerileri destekleyenler konusunda çocuklara model 
olmak ve çocuklar tarafından gösterilen prososyal davranışların evde ve okulda desteklenmesi empatik 
gelişimi olumlu olarak etkilemektedir. 
 
Sosyal Zeka: Sosyal zeka, bireyin çevresindeki insanların duygularını, ilgilerini, isteklerini ve 
ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama yeterlikleri olarak tanımlanmaktadır (Atay, 2011). Günlük 
yaşamda sosyal ortamlar içindeki problemlerini çözmeye çalışan insanlar sosyal zekalarındaki 
birikimlerini kullanmaktadırlar. Sosyal zekanın düzeni ve içeriği kişiye özgün olan şeyler içerdiği için 
sosyal zekanın kişiliğin bilişsel temelini oluşturduğu söylenebilir. Bireylerin sosyal davranışlardaki 
başarıları bireylerin zihinlerindeki bilgilere dayanmaktadır.  (Cantor ve Kihlstrom, akt. Bacanlı, 2008, 
s.14). Sosyal zekanın, sosyal becerilerin öğrenilmesi açısından ön koşul özelliği bulunmaktadır. Sosyal 
zekaya sahip bireylerin sosyal becerileri öğrenmeleri ve uygulamaları kolaylıkla gerçekleşmektedir 
(Gülay ve Akman, 2009). Dolayısıyla sosyal zekası güçlü olan bireylerin grup üyeleri ile işbirliği yapma, 
onlarla uyumlu çalışma ve bu kişilerle etkili olarak sözlü ve sözsüz iletişim kurma gibi sosyal beceri 
yetenekleri bulunmaktadır (Saban, 2009).  
 
Çocuktaki sosyal zeka potansiyeli, eğitimsel etkinliklerdeki deneyimler sonucunda ve diğerlerinin 
sosyal zekanın kullanımını gerektiren problemlerin çözümünü model alarak ortaya çıkartılabilir ve 
geliştirilebilir.  
 
Çok Kültürlülük: Günümüzde toplumların, yerel olmaktan evrenselliğe doğru bir geçiş yaşadığı bu 
dönemde eğitimde evrensel ilkelerin oluşturulması ve farklı kültürlerin tanınması yoluyla kültürler arası 
etkileşimin öne plana çıkmasını zorunluluk haline getirmiştir. Ayrıca çağdaş toplumlarda, yetiştirilen 
bireylerin farklı kültürel gruplarla olumlu tutumlarla etkileşim içerisinde olmaları beklenmektedir. 
Eğitim sistemi, bireylerin, içinde yaşadıkları toplumun etkin birer üyesi olabilmeleri ve toplumun diğer 
üyeleriyle uyumun sağlanması için, yaşadıkları toplumun kültürünü tanımalarına ve o kültüre yenilikler 
katabilmelerini kolaylaştırıcı nitelikte olmalıdır (Cırık, 2008). 
 
Toplumda kültür, sosyal sınıf, din ve dil gibi farklılıklar kişiler arası etkileşimde temel özellikler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin bu farklılıklar konusunda erken yaşlarda eğitilmesinin, onların 
gelecekte evrensel ilkelere uyum sağlayabilecek bireyler olmalarında yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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(Gay, 1994, akt. Cırık, 2008, s.28). Kostelnik, Gregory, Soderman, Whiren (2012) sosyal yeterlilik 
kavramıyla ilişkili olan önemli bir kavramın da kültürel yeterlik olarak belirtmektedir. Kültürel 
yeterlikte farklı kültürel kökenli kişilere saygı gösterme, onlarla görüş alışverişinde bulunma, etkili 
iletişim geliştirme ve sosyal adaleti sağlama gibi davranışlar bulunmaktadır. Sınıf ortamında yapılan 
toplantılarda çocuklar kültürel farklılıklar hakkında kendilerini açıkça ifade ettiklerinde, akranlarıyla 
endişe ve sorunlarını paylaşıp çatışmalarını çözdükleri zaman çocukların ön yargılarının azaldığı 
belirtilmektedir (Ramsey, 1995, akt. İnan 2014, s. 318).  
 
Bu açıklamalara dayalı olarak çok kültürlülük çocuğun içinde yaşadığı topluma sosyalleşerek uyum 
sağlaması yanında evrensel eğitim ve kültürler arası etkileşim sonucunda yenilikler ve farklılıklar içeren 
bir toplumsal sürece de uyum sağlayabilme becerisi kazanmış olmasını gerekmektedir. Çocuk öncelikle 
kendi toplumuna ait değerleri, tutumları, gelenekleri, kuralları sosyal deneyimler ile içselleştirmelidir. 
Sonrada dil, kültür, sosyal sınıf vb. farklılıkları saygıyla, hoşgörüyle kabul edip olumlu tutumlar 
geliştirmesini kolaylaştıran sosyal beceri ve sosyal değerleri kullanmayı öğrenmiş olması önem 
taşımaktadır.  
 
Buraya kadar yapılan açıklamalara dayalı olarak sosyal becerilerin sosyal gelişimi ilgili olan pek çok 
kavram ile ilişkili olduğu ve sosyal becerilerin geliştirilmesi yoluyla çocukların sosyal gelişimine 
anlamlı katkılar sağlanacağı düşünülmektedir.  
 
Bronfenbrenner’in ekolojik sistem kuramından yola çıkarak çocuğun çevresiyle en temel ilişkilere 
girdiği yapı olan mikro sistem içerisinde yer alan okul ortamlarında sosyal gelişiminin desteklenmesi 
önemlidir. Özellikle erken çocukluk döneminde çocukların sosyal gelişiminin desteklenmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu dönemde okul ortamında dinleme, teşekkür etme, soru sorma, paylaşma, söz 
isteme, sırasını bekleme ve daha pek çok sosyal beceriyi geliştirici etkinlikler düzenlenebilir. Çocuğun 
sosyal becerilerin geliştirilmesinde en etkili yollardan birisi oyundur (Çelebi Öncü ve Özbay, 2008; 
Durualp ve Aral, 2010;  Gonzalez-Mena, 2001; Sebanc, 2004, akt, İnan, 2014, s. 305; Sevinç, 2004; 
Taylor, 1999) teorik bilgisinden hareketle aşağıda araştırmacı tarafından geliştirilen çocuğun sosyal 
becerilerini destekleyecek oyun etkinliği örneklerine yer verilmekte ve bu oyun etkinliklerinde yer alan 
sosyal beceriler analiz edilmektedir. 
 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN ETKİNLİKLERİ YOLUYLA SOSYAL 
BECERİLERİ DESTEKLEYEN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ VE SOSYAL BECERİ ANALİZİ 
 
Etkinlik 1 (Yardım oyunu) 
Etkinlik türü: Oyun 
Yaş Grubu: 5-6 yaş 
Materyaller: Toplar ve kutular.  
Uygulama: Çocuklar iki gruba ayrılır. Her bir grupta yer alan çocuklara birer top verilir. Her grupta 
sırası gelen çocuk topu belli bir mesafeden atarak kendi grubunun kutusunun içerisine isabet ettirmeye 
çalışacaktır. Her grubun kutusunun yanında gruptan bir arkadaşı yer alacaktır. Her çocuğa topu atmak 
için iki kez şans verilir. Topu atan çocuk isabet ettiremediği zaman düşen topu kendisine vermesi için 
kutunun yanında bekleyen arkadaşından yardım ister, çocuk da topu yerden alıp tekrar arkadaşına verir. 
Topu alan çocuk yardım eden arkadaşına teşekkür eder. Çocuk topu isabet ettirdiğinde ise yardım eden 
çocuğun görevini alır. Topu kutunun içine atmayı başaran çocuk yardım etme görevini üstlenmeye 
başlar ve öncesinde yardım etmek için bekleyen çocuk top atan grubun içine dahil olur. Eğer topu 
atamazsa gruptaki sıranın en arkasına geçer. Gruptaki her çocuğun topu kutunun içine atmayı 
başarmasıyla oyun tamamlanmış olur.   
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Değerlendirme: Oyunun sonunda öğretmen çocuklara neler yaptıklarını, topları kutunun içine atmanın 
zor olup olmadığı, bunu yaparken yardım istemeleri ve yardım almaları hakkında konuşur. Bazı zor 
durumlarda yardım almanın hayatımızı kolaylaştırabileceği, nasıl yardım istememiz gerektiği ve yardım 
etmenin önemi üzerinde durulur.  
Etkinlikte dikkat edilmesi gereken noktalar: Oyun öncesinde çocuklara hazırlanan mesafeli oyun 
alanı tanıtılmalı, oyunda kullanılan malzemeler (top ve kutular) hangileri olduğu ve oyunun kuralları 
tekrar söylenip, gösterilmelidir. Ayrıca çocuklara yardım istemeleri ve karşılığında teşekkür etmeleri 
gerektiği de hatırlatılmalıdır. Oyun sürecinde her çocuğun yardım eden ve yardım alan rollerini almasına 
dikkat edilir. Oyunda topu alan çocuk yardım eden arkadaşına teşekkür eder. Oyunun bu kısmındaki 
sosyal beceriler iyice oturduktan sonra yardım eden çocuğun “rica ederim” diyeceği aşama da 
eklenebilir. 
Aile Katılımı: Bu oyun evde de aile üyeleri ile oynanabilir. Evde çocuğun ve sırasıyla diğer aile 
üyelerinin kendi boylarına göre biraz yükseğe konulan kutuya yumuşak bir topu koyması istenebilir. 
Ayrıca çocuğun topu koyarken zorlandığında ailesinden yardım istemesi ve yardım edildiğinde teşekkür 
ediyor olmasına dikkat edilir. Aile üyelerinden biri topu düşürdüğünde çocuktan topu vermesi için 
yardım ister ve verdiği için çocuğa teşekkür eder. Bu oyunda yardım isteme ve yardım etme davranışının 
önemine dikkat çekilir. 
Sosyal Beceri Analizi: Oyun Etkinliği 1’de sosyal becerilerden yardım isteme ve yardım karşılığında 
teşekkür etme, başkalarının yardım ihtiyacını fark etme, başkalarına yardım etme, takım çalışması 
yapma sosyal becerilerinin çocuklara kazandırılması amaçlanmıştır.  
 
Etkinlik 2 (Merhaba, nasılsınız?) 
Etkinlik türü: Oyun 
Yaş Grubu: 5-6 yaş 
Materyaller: Teyp, cd. 
Uygulama: Birinci turda çocuklar sınıfta birbirinden bağımsız bir şekilde müzik eşliğinde dans etmeye 
başlar. Müzik durdurulduğu zaman çocuklar en yakınındaki arkadaşı ile birbirlerine “merhaba” der. 
İkinci turda müzik tekrar açılır çocuklar bağımsız bir şekilde müzik eşliğinde yeniden dans etmeye 
başlar. Müzik durdurulduğunda çocuğun ilk merhaba dediği arkadaşıyla birbirlerini hızlı bir şekilde 
bulup bu defa birbirlerine “Nasılsın?” demeleri gerekmektedir. Üçüncü turda müzik tekrar açılır bu defa 
çocuklardan çok yavaş şekilde yürümeleri istenir. Tekrar müzik durdurulduğunda çocuğun ikinci turda 
“Nasılsın?” dediği aynı arkadaşını bulup “Nasılsın?” dendiğinde hissettiği duygu ve durumu birbirlerine 
söylemeleri için yönerge verilir. Mutlu, üzgün, şaşkın, hasta, iyi gibi hissettiği duygu ve durumları 
söylerler. Birinci turdan itibaren oyun tamamlanıncaya kadar hep aynı arkadaşını bulup oyunu oynaması 
gerekmektedir. Ancak grup içindeki klikleşmeleri azaltmak isteniyorsa her turda farklı bir arkadaşını 
bulması da istenebilir. Herkesin birbirinden yanıt aldığından emin olduktan sonra oyuna aynı şekilde 
başa dönülerek devam edilir. Bir diğerine merhaba ve nasılsın demek için zorlanan çocuk varsa 
öğretmen de oyuna katılarak bu çocukları söylemeleri konusunda cesaretlendirir. 
Değerlendirme: Oyunun sonunda öğretmen çocuklara neler yaptıklarını, birbirlerini hızlı bir şekilde 
yeniden bulmanın zor olup olmadığını sorar. Ne zaman merhaba ve nasılsın diyeceğimiz hakkında 
konuşulur. Merhaba ve nasılsın demenin birbirimizle iletişim kurmak açısından neden önemli olduğu 
vurgulanır.  
 
Etkinlikte dikkat edilmesi gereken noktalar: Oyunun öncesinde çocuklara birinci turda önce merhaba 
diyecekleri ikinci turda ise birinci turda merhaba dedikleri arkadaşlarını hızlıca bulup nasılsın 
diyecekleri ve üçüncü turda nasılsın dedikleri arkadaşlarını bulup hissettikleri duygu ya da durumu 
söylemeleri gerektiği tekrar edilmelidir.  
Aile Katılımı: Bu oyun evde de aile üyeleri ile oynanabilir. Evde odada müzik açılarak üç tur halinde 
oyun oynanabilir. Bu oyunda günlük yaşamda merhaba ve nasılsın demeye dikkat çekilir.  
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Sosyal Beceri Analizi: Oyun Etkinliği 2’de konuşmayı başlatma, konuşmayı merhaba diyerek 
başlatacağının farkında olma, konuşmayı merhaba ile başlattıktan sonra nasılsın diyebileceğinin ve 
kendisine nasılsın denildiğinde hissettiği duygu ya da durumu söyleyebileceğinin farkında olma sosyal 
becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.  
 
Etkinlik 3 (Sorumluluklarımızı Bilelim !) 
Etkinlik türü: Sosyo-Dramatik Oyun 
Yaş Grubu: 5-6 yaş 
Materyaller: Canlandırma sırasında kullanılabilecek nesneler ve aile katılımı için hikaye kitabı 
Uygulama: Çocuklar gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri aşağıda yer alan sorumluluk durumlara 
göre uygun sayıda gruplara ayrılırlar: 
 “Odasındaki oyuncakları toplamayan bir çocuğun durumu” 
“Gece geç yattığı için sabah okula geç kalan bir çocuğun durumu” 
“Dişlerini fırçalamadığı için dişleri çürüyen bir çocuğun durumu”  
Gruplardaki çocuklarla canlandıracakları roller hakkında kısaca sohbet edilir ve roller paylaşılır. Sosyo-
dramatik oyunun bu aşamasında çocuklar paylaşmayı da öğrenmektedirler. Bu oyunda çocuklar 
sorumluluklarını yerine getirmediklerinde neler yaşayabileceklerini canlandıracaktır.  
Değerlendirme: Canlandırmalar tamamlandığında grupların her durumla ilgili canlandırma sırasında 
başlarına gelen olayları kısaca anlatmaları istenir ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde günlük 
yaşamımızın nasıl kolaylaştığı hakkında konuşulur. 
Etkinlikte dikkat edilmesi gereken noktalar: Canlandırılacak durumlar çocuklara açıkça 
anlatılmalıdır. Canlandırılacak durum ve grup sayıları sınıf sayısına göre ayarlanmalıdır. 
Canlandırmalar sırasında çocukların birbirine karşı olumsuz söz ve davranışlarda bulunmamaları 
konusunda önceden uyarılmalıdır. Canlandırma sırsında da böyle olumsuz durumların oluşup 
oluşmadığı ya da oyuna katılmakta zorlanan çocukların olup olmadığı gözlenmelidir. 
Aile Katılımı: Ailelere sorumluluğun önemi ve okulda yapılan etkinlik hakkında bilgilendirme yazısı 
gönderilir. Çocuklarıyla birlikte sorumluluk konusuyla ilgili bir hikaye kitabı okumaları ve hikayede 
geçen olayları birlikte oyun yoluyla canlandırmaları istenir. Çocuklarıyla sorumlulukları yerine 
getirmenin önemi hakkında konuşmaları yoluyla aile katılımı tamamlanır. 
Sosyal Beceri Analizi: Oyun Etkinliği 3’te sorumluluklarını yerine getirme ve paylaşma sosyal 
becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 
Etkinlik 4 (İsmini Söyler misin?) 
Etkinlik türü: Oyun 
Yaş Grubu: 5-6 yaş 
 Materyaller: Balon, fotoğraflar, teyp, cd. 
Uygulama: Üzerinde çocukların fotoğraflarının yapıştırılmış olduğu balonlar hazırlanır. Öğretmen 
müziği açtığında çocuklar ellerinde kendilerine ait fotoğrafların bulunduğu balonlarla birlikte 
birbirlerinden bağımsız şekilde zıplamaları istenir. Müzik durdurulduğunda ellerindeki balonları havaya 
atarlar ve çocukların havaya atılan balonlardan kendine ait olmayan balonu yakalaması gerekmektedir. 
Üzerinde başka bir arkadaşının fotoğrafının bulunduğu balonu yakalayan çocuğun tekrar müziğin 
açılmasıyla bu defa hızlı adımlarla yürümesi istenir. İkinci kez müzik durdurulduğunda çocuğun 
elindeki balonu sahibine ulaştırması ve balonu ulaştırdığı çocuğun kendi ismini söylemesi koşuluyla 
balonunu ona geri vermesi gerekmektedir. Çocuk kendine ait balonu teslim aldığında henüz kendi 
elindeki başka arkadaşına ait olan balonu teslim etmemişse elinde kalan balonu sahibine vermek için 
harekete geçecektir. İsmini söyleyerek kendini tanıtmakta zorlanan çocuk varsa öğretmen oyuna 
katılarak çocuğa destek olur. Oyun bütün çocukların kendilerine ait balonları isimlerini söyleyerek 
tekrar geri alması ile tamamlanır. Oyun birkaç kez daha tekrarlanabilir. 
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Değerlendirme: Oyunun sonunda çocuklara neler yaptıklarını, balonları sahiplerine ulaştırmanın zor 
olup olmadığı sorulur. İsmini söyleyerek kendini tanıtmanın günlük yaşamdaki yeri üzerinde durulur.  
Etkinlikte dikkat edilmesi gereken noktalar: Oyunun öncesinde çocuklar ilk müzik durdurulduğunda 
kendilerine ait balonları havaya atacaklarını ve kendilerine ait olmayan balonu yakalamaları gerektiği 
vurgulanır. İkinci kez müzik durdurulduğunda ise elindeki balonu sahibine ulaştırması gerektiği 
belirtilir. Balonun tekrar geri alınması için «Benim ismim Aslı» şeklinde ismini söyleyerek kendini 
tanıtması gerektiği açıklanır.  
 
Aile Katılımı: Evde bu oyun aile üyeleri ile oynanırken müzik eşliğinde hareket edilerek odada dolaşılır 
ve müzik durdurulduğunda donup kalınır. Tekrar harekete geçebilmek için kendilerine en yakın aile 
üyesine dokunmaları ve birbirlerine isimlerini söylemeleri şeklinde bu oyun evde oynanabilir. Müziğin 
birkaç kez daha açılıp kapatılmasıyla oyun sürdürülür.  
 
Sosyal Beceri Analizi: Oyun Etkinliği 4’te ismini söyleyerek kendini tanıtma sosyal becerisinin 
kazandırılması amaçlanmaktadır.  
 
SONUÇ 
Buraya kadar yapılan erken çocukluk döneminde sosyal gelişimle ilgili literatür açıklamalarına ve 
uygulamalı örnekleri kapsayan sosyal beceri analizlere dayalı olarak çocuğun sosyal becerilerinin 
geliştirilmesinin toplumsal yaşama sağlıklı bir biçimde katılmasında oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca çocuğa sosyal becerilerin kazandırılmasında oyun etkinliklerinin ne kadar 
etkili olabileceği araştırmacı tarafından geliştirilen oyun etkinliklerindeki sosyal beceri analizi ile ortaya 
konmuştur. Geliştirilen bu oyunlar sayesinde temel toplumsal konuşma ve davranış becerilerini içeren 
sosyal becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Özetle bu oyunlarda çocukta geliştirilmesi planlanan 
sosyal beceriler: yardım isteme ve yardım karşılığında teşekkür etme, başkalarının yardım ihtiyacını 
fark etme, başkalarına yardım etme, takım çalışması yapma, konuşmayı başlatma, konuşmayı merhaba 
diyerek başlatacağının farkında olma, konuşmayı merhaba ile başlattıktan sonra nasılsın diyebileceğinin 
ve kendisine nasılsın denildiğinde hissettiği duygu ya da durumu söyleyebileceğinin farkında olma, 
sorumluluklarını yerine getirme, paylaşma, ismini söyleyerek kendini tanıtmadır. Daha pek çok farklı 
sosyal beceri çocuklara eğlenerek ve isteyerek katıldıkları oyunlar yoluyla kazandırılabilir. Özellikle 
erken çocukluk döneminde oyun yoluyla çocuklarda sosyal becerileri geliştirecek çalışmalar yapılması 
literatüre anlamlı katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmasının bu konuda yapılacak başka çalışmalara katkı 
sağlaması beklenmektedir. 
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ÖZ: Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte Türkiye etkili bir dış politika yürütmek istemiş, 
ancak süreçte ciddi sıkıntılarla karşılaşmıştır. Türk dış politikası değerlendirilirken bu alandaki olayların 
boyutlarının yanında Türk dış ̧ politikasının farklı bileşenlerden oluştuğunu göz ardı etmemek 
gerekmektedir. Soğuk Savaş sonrasında Türk dış politikasında en çok dikkat çeken politikalardan biri 
“komşularla sıfır sorun” yaklaşımıdır. 55. Hükümetin Dışişleri Bakanı İsmail Cem döneminde 
Yunanistan ile ilişkiler konusunda birçok olumlu adımlar atılmış ve Batı ile iyi ve barışa dayalı ilişkiler 
kurulmaya çalışılmıştır. AKP hükümetleri de bu yaklaşımın Orta Doğu açısından önemli ve gerekli 
olduğunu kabul ederek, komşu devletlere yönelik ılımlı bir politika izlemişlerdir. “Komşularla sıfır 
sorun” prensibini, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemde dış politika konusunda baş 
müşavirlik ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Ahmet Davutoğlu’nun kavramsal hale 
getirmesiyle, bu prensip Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer almaya başlamıştır. 2010’lardan 
sonra yaşanan gelişmeler, komşularla sıfır sorun siyasetinin devam ettirilemediğini ortaya koysa da uzun 
vadede bu prensibin Türkiye’nin dış politikasını güçlendirecek bir değerde olduğu unutulmamalıdır.  
Sözü edilen dönemde Avrupa Birliği (AB) açısından söylemlerin çok net olduğunu ifade etmek kolay 
değildir. Bu konuda AB’nin yaklaşımı; Türkiye ile yan yana duran ancak birbirlerine sırtını dönmüş bir 
çift benzetmesi olarak nitelendirilmiştir.  Süreç içerisinde Türk dış politikasında yeni bir kavram olarak 
“açılım” lanse edilse de yeni karşı karşıya kalınan bir durum değildir. Soğuk Savaş sonrasında “Avrasya 
Açılımı” ve “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Kadar Türk Dünyası” sloganıyla başlatılan açılımlar, önceki 
hükümetlerin Türkiye dışında yaşayan Türk varlığına ilişkin politika üretememesi ayrıca sonraki 
hükümetlerin de yetersiz ve zayıf stratejilerinden dolayı başarılı bir şekilde sürdürülememiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Türkiye, Avrupa Birliği, Dış Politika, Sıfır Sorun. 
 
Abstract: With the end of the Cold War, Turkey has been asked to carry out an effective foreign policy, 
however, has encountered serious difficulties in the process. While evaluating Turkish foreign policy, 
besides the dimensions of the events in this field, it should not be ignored that Turkish foreign policy 
consists of different components. One of the most remarkable policies in Turkish foreign policy after 
the Cold War is the “zero problem with neighbors” approach. 55. During the period of the Government's 
Foreign Minister Ismail Cem, many positive steps were taken on relations with Greece and good and 
peace-based relations were tried to be established with the West. AKP governments have adopted a 
moderate policy towards neighboring states, accepting that this approach is important and necessary for 
the Middle East. This principle has become one of the priorities of Turkish foreign policy, with the 
concept of "zero problems with neighbors", the Prime Minister of the time, Recep Tayyip Erdoğan and 
Ahmet Davutoğlu, who served as the chief advisor and foreign minister in foreign policy at that time. 
The developments after 2010, the policy of zero problems with neighbors in the long term cannot be 
resumed if she could put forth should be noted that the value of this principle will strengthen Turkey's 
foreign policy. It is not easy to state that the discourses are very clear for the European Union (EU) in 
the mentioned period.  The EU's approach in this regard; standing side by side with Turkey, but has been 
described as a double metaphor turned their backs to each other. Although "opening" is introduced as a 
new concept in Turkish foreign policy in the process, it is not a new situation. After the Cold War 
"Eurasia Initiative" and "from the Adriatic Sea up to the Great Wall of China Turkish World" launched 
with the slogan expansions, previous governments not produce policies related to Turkey being living 
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outside Turkey also subsequent governments could not be sustained successfully because of inadequate 
and poor strategy. 
 
Keywords: The Cold War, Turkey, European Union, Foreign Policy, New Problems. 
 
GİRİŞ  
Avrupa’da yaşanan SSCB yayılmasına engel olmak ve Alman Faşist düşüncesinin tekrar canlanması 
ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla ABD’nin öncülüğünde 12 devletin bir araya gelmesiyle 1949’da 
kurulan NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü), bugün 26 üyesi olan askerî ve siyasi bir örgüttür. 
Türkiye ile Yunanistan birlikte, 1952 yılında NATO üyesi olmuşlardır. Üyelik sonrasından itibaren 
başlayan Türkiye ve ABD arasındaki askerî ilişkiler, kurumsal bir niteliğe kavuşarak bugüne kadar 
devam etmiştir. Resmi söyleme uygun olarak ifade edilirse, “Türkiye-ABD askerî stratejik iş birliği, iki 
devletin NATO’ya üyelikleri temeline dayanan, yarım yüzyılın üzerinde bir tarihe sahiptir.” Soğuk 
Savaş sürecinde ve bundan sonra Türkiye-ABD ilişkilerinde görülen inişli-çıkışlı durumlara karşın, 
NATO müttefiki olmak, iki devlet ilişkilerinin temelini meydana getirmiştir ve bu özelliğini bugün de 
sürdürmektedir. SSCB’nin dağılması ve Varşova Paktı’nın çökmesiyle beraber Soğuk Savaş dönemi 
geride kalmış ve dünya sistemindeki iki kutuplu durum sona ermiştir. Soğuk Savaşı sürecini bitiren bu 
gelişmeler, 1990’ların ilk yıllarında NATO’nun geleceği hakkında bazı sorunların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bu konuda ileri sürülen faklı iki tez birbiriyle çatışmaktadır. Bu tezlerden ilki, 1 
Ağustos 1991 tarihinde Varşova Paktı’nın feshedilmesi gibi NATO’nun da varlığının sonlandırılmasını 
savunurken; ikinci tez, 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle Körfez bölgesinde 
ortaya çıkan gerginlik, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde meydana gelen kanlı dönüşüm ve SSCB 
topraklarında yaşanan belirsizliklere dayanarak alan-dışı tehditleri dikkate alarak NATO’nun yeni 
işlevler yüklenilerek güçlendirilmesinin gerekli olduğunu iddia etmektedir. Özellikle Yugoslavya’nın 
dağılma sürecinde yaşananlarla beraber, eski SSCB coğrafyası ve Orta Doğu’dan kaynaklanan 
istikrarsızlık ortamından dolayı her geçen gün ikinci tez ağırlık kazanmaya başlamış, NATO’nun takip 
edeceği stratejileri yeniden dikkate alınarak dönüşüm ve genişleme doğrultusunda çalışmalar 
yapılmıştır. 
 
Soğuk Savaş döneminin İki kutuplu sistemi içinde NATO’nun uç ülkesi olmasından dolayı elde ettiği 
jeopolitik öneminin etkisiyle dünya siyasetinde demografik ve ekonomik gücünün üzerinde etkili olan 
Türkiye, Soğuk Savaş dönemi sonrasında tek kutuplu sisteme geçilmesiyle uluslararası sistem içinde 
yeni yerler edinmeye çalıştığı bir süreç de yaşanmıştır. Ancak kısa bir süre sonra Türkiye, jeostratejik 
ve politik öneminin Soğuk Savaş’tan sonra da boyut değiştirerek sürdüğünü, özellikle 1990’lı yılların 
başlarında yakın coğrafi çevresinde ortaya çıkan krizler sürecinde açık bir şekilde anlamıştır.  
 
NATO uzmanlarının güvenlik açsısından Avrupa’da kaygı oluşturan “sıcak nokta” denilen on altı 
noktadan on üç tanesinin Türkiye’nin yakın çevresinde olduğu belirlemeleri; ülkeyi “jeopolitik eksen” 
konumuna getiren ve stratejik önemini ve değerini hiç kaybetmeyen emsalsiz konumu (Brzezinski, 
1997: 41), bir kere daha Türkiye’yi Avrasya’nın, Orta Doğu ve dolayısıyla uluslararası politikanın 
vazgeçilemez ülkesi haline getirmiştir. Türkiye, aynı zamanda demokratik tek Müslüman ülke olması 
ve NATO üyesi olarak oynadığı rolle Müslümanlar ile Batı dünyası arasında bir köprü olmasından 
dolayı da bir önem taşımaktadır (Balcı ve Mış, 2008: 400). 
 
Soğuk Savaş sürecinin bitmesiyle NATO’nun uluslararası sistem içindeki rolü ve işlevi değişmiş, 
NATO’nun varlık gerekçesinin ortadan kalktığı, dolayısıyla artık bu birliğe gerek kalmadığı 
tartışılmıştır. SSCB’nin dağılması ve Demir Perde ülkelerinin dağılmasıyla NATO’nun tehdit algısı da 
değişime uğramış; uluslararası terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve yaygınlaşan kitle imha silahları gibi 
birçok yeni konu, NATO’nun ilgi alanın girmiştir. NATO, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle işbirliğine 
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gitmenin yollarını aramıştır. 11 Eylül’de yapılan saldırı, NATO’nun Orta Asya’yı odağa koymasına 
neden olmuştur. 
 
Afganistan’da görev yapan ISAF’ın (International Security Assistance Force/Uluslararası Güvenlik 
Yardım Gücü) komutası 2003’te NATO’ya devredilince Afganistan’da başarıya ulaşmak, NATO için -
varlığını sürdürmesi bakımından- büyük önem taşımaya başlamıştır. Afganistan’daki faaliyetlerini 
büyük bir ciddiyetle sürdüren NATO, bölge ülkeleriyle işbirliğine gitmekten kaçınmamıştır. Bu 
bağlamda bölgedeki ülkelerle dil, din, tarih ve kültür bağı olan ve tek NATO ülkesi Türkiye’nin 
bölgedeki etkisi ve önemi artmıştır (Vamvakas, 2009: 58). 
 
Türk Dış Politikasına Yön Veren Temel Parametreler  
Uluslararası sistemin dinamik yapısından dolayı devletler, dış politikalarını inşa ederken dikkat ettikleri 
ilkeleri belli aralıklarla gözden geçirmek durumunda kalmaktadır. Uluslararası dış politik sistemlerde 
ciddi değişimler yaşandığı halde, sözü edilen ilkelerde ciddi değişiklere gidilmemesi durumu, 
bahsedilen devletin eni sisteme hazırlıksız yakalandığı ve sistemdeki değişimleri tam anlamıyla 
kavrayamadıkları şeklinde yorumlanmaktadır. Bu türde bir tespiti, Soğuk Savaş sonrası için Türk dış 
politikası için de yapmak mümkündür.  
 
Türkiye uluslararası ilişkiler literatüründe de sık sık ifade edildiği gibi, Soğuk Savaş’tan sonraki döneme 
tam uyum sağlayamamış ve yetersiz olmasından ötürü çok kutuplu dünya sisteminin sunduğu 
çıkarlardan gereği kadar faydalanamamıştır (Özdal, Dinçer ve Yeğin, 2009). Bunun yanında en baskın 
sebep, 2000’lere dek Türk dış politikasının Soğuk Savaş sürecinde meydana gelen statükoya bağlılığını 
devam ettirme yaklaşımıdır. Türkiye’nin mevcut konumunda kalma politikası, somut gelişmelere bağlı 
olarak yerini zaman içinde yeni dış politika ilkelerine terk ettiğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda 
2002 sonrasındaki on yıllık süreçte Türk dış politikasını yönlendiren ilkeler olarak çok boyutlu/yönlü 
diplomasi, komşu ülkelerle “Sıfır Sorun”, proaktif dış politika, yumuşak güç (soft power), “Model” ülke 
pozisyonundan “Merkez” ülke pozisyonuna geçiş, güvenlik-özgürlük dengesi ve ekonomi merkezli dış 
politika gibi ilkelerden söz edilmektedir. 
 
Soğuk Savaş sürecinin bitmesiyle beraber uluslararası sistemde bir dönüşüm yaşanmış ve yeni bir süreç 
başlamıştır. Soğuk Savaş’tan sonra genel konjonktür ve bu konjonktüre göre şekil alan güvenlik algısı, 
Soğuk Savaş Dönemi’ndeki duruma gör çok karmaşıktır. Bu karmaşıklık, ülkelerin tehdit 
algılamalarında da farklılıklara yol açmış, Soğuk Savaş Dönemi’ndeki realist bakış açısının yalnızca 
sınır ötesini işarete eden tehdit tanımı küreselleşmeye bağlı olarak iyice bulanık hale gelmiştir.  
 
1990’ların ilk yıllarında Türkiye, dış ilişkilerinde “Türk kimliği” vurgusu yapmış, sonraki dönem olan 
Erbakan hükümeti döneminde “İslami kimlik” söylemi öne çıkmıştır. İsmail Cem İpekçi Dışişleri 
Bakanı’yken ise politikalar “Batılı kimlik” üzerinden üretilirken Ahmet Davutoğlu’nun döneminde dış 
politikanın omurgası “Türkiye’nin Osmanlı’dan miras kimliği” olmuştur. Sözün özü Soğuk Savaş 
sonrası denilen kısa sürede Türk dış politikası birçok kimlik değiştirmiş, benliğini bulmakta 
zorlanmıştır. 
 
SSCB Sonrası Türk Dünyası ile İlişkiler 
Soğuk Savaş sürecinde kendisini komünizmin kötü etkilerinden NATO desteği ile korumayı amaçlayan 
Türkiye’nin dış politik tutumu tek taraflı devam etmiştir. 1990’ların ilk yıllarında ise SSCB’nin (Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) dağılması, Türkiye’yi komünizme karşı sınır karakolu olarak açılanan 
pozisyonundan demokratik, Müslüman, laik, pazar ekonomisinin egemen olduğu model ülke 
pozisyonuna getirmiştir (Kut, 2000: 43-49). 
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Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan dış politik ortamda kimlik arayışlarında Türkiye’nin öne çıkan ilk 
kimliği “Türklük” olmuştur. Sözü edilen dönemde, Batı ülkeleri, SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan 
boşluğu İran destekli siyasi İslam’ın şekillendirdiği Orta Asya ve Kafkas ülkeleri ile doldurmak 
istemedikleri için Batıya yakın Müslüman ama aynı zamanda demokratik ve laik yapının temsilcisi olan 
Türkiye’yi desteklemişlerdir (Aydın, 2002: 383). 
 
SSCB’den sonra kapitalist ekonomik yapıyı tercih eden bölgeyle başlayan ekonomik ilişkileri geliştirme 
çabası, bu yıllarda Türk ekonomisinin sıkıntılarından dolayı başarılı olamamış, sözü edilen ülkelerle 
yapılan ticaret, hep düşük hacimlerde kalmıştır. Benzer şekilde, bölgede eğitim alanında yapılan 
girişimlerden de istenilen sonuç alınamamıştır. Aynı dönemde ABD’nin bölgeyi “çıkar alanı” olarak 
tanımlayarak bu coğrafyaya yönelmesi, ayrıca Avrasya’da hala Rus etkisinin olması, Türkiye’nin 
bölgede öne çıkma şansını azaltmıştır; bundan dolayı da Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve kültürel 
olarak hedeflerine ulaşmaması mümkün olmamıştır (Gürler, 2005: 10).  
 
Aynı dönemde Türk cumhuriyetleriyle çeşitli antlaşmalar yapılmış, 1992 yılında TİKA (Türk İşbirliği 
ve Kalkınma Ajansı) ve 1993 yılında TÜRKSOY (Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi) kurulmuş, 
bölgeye yayın yapan TRT Avrasya adında bir televizyon kanalı kurulmuş; ne var ki “Avrasya Açılımı” 
başarılı olamamıştır. Demirel tarafından “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk dünyası” sloganıyla 
başlatılan açılımın başarı kazanmamasında önceki hükümetlerin Türkiye dışında yaşayan Türk varlığına 
ilişkin politika üretilmemesinin de etkisi vardır. “Kardeş” cumhuriyetler denilen ülkelerin Türkiye’ye 
karşı “kardeşçe” bakmalarının sağlanamamasıdır, Türkiye’nin çabasının başarısız olmasının bir başka 
nedenidir (Tellal, 2006:46). 
 
Kafkaslar ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Türkiye, bu 
ülkelerle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışmış ilerletmiş; savunma, 
istihbarat ve emniyet başta olmak üzere çeşitli ikili ilişkiler kurulmuştur. Türkiye, NATO’nun bölge 
ülkeleriyle iyi ilişkiler kurma ilkeleri doğrultusunda bölgedeki ülkelerle savunma alanında önemli 
katkılarda bulunmuş, ISAF komutasını iki ayrı dönemde devralmıştır. 
 
Bölgede NATO tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele sürecine Türkiye, farklı alanlarda destek 
vermiştir. Türkiye, bu bağlamda Afganistan Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılandırılması sürecine 
yardım etmekte, Afganistan Savunma Koleji ve Savunma Üniversitesi’nin oluşumunu desteklemektedir. 
Afganistan’daki istikrarı korumak amacıyla NATO tarafından yürütülen terörle mücadele faaliyetlerine 
uygun olarak TSK, ISAF komutasında Kabil’de ve civarında güvenliği sağlama amacıyla görev 
yapmaktadır. Türkiye Afganistan’a askeri alanın dışında da yardımlar yapmış, Afganistan’ın yeniden 
yapılandırılması sürecinde Türk firmaları, özellikle inşaat alanında aktif çalışmalar yapmışlardır. 2004-
2006 yıllarında eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Afganistan’da NATO Üst Düzeyli Sivil Temsilci 
görevini üstlenmiştir.  
 
Afganistan’daki ISAF komutasının NATO’ya geçmesi, Orta Asya ülkeleri ile Türkiye ilişkileri üzerinde 
olumlu etkileri olmuştur. 1990’lı yılların ilk döneminde bölge ülkeleriyle Batı ülkeleri arasında köprü 
görevi yapan, Batının bölge ülkeleri için model olarak sunduğu Türkiye, ISAF’ın komutasının 
NATO’ya geçmesiyle bir döneme geri planda kalmıştır. Öte yandan bölge ülkelerinden bazıları 
2000’lerde yaşanan siyasal sıkıntıların arkasından Batı tarafından desteklenen sivil toplum örgütlerine 
bazı kısıtlamalar getirmiş ve Batının askeri varlığından kuşku duymaya başlamışlardır. Bölgede yaşanan 
bu gelişmeler, bölgede kültürel ve tarihsel etkisi olan bulunan Türkiye’nin rolünün artmasını sağlamıştır. 
Orta Asya’daki ülkeler, Batı ülkelerine göre Türkiye’ye daha pozitif yaklaşmış, bu da bölgede 
Türkiye’nin rolünün artmasını sağlamıştır.  
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Türkiye’nin NATO üyesi olması, Müslüman nüfusu, demokratik rejimi ve Batı ülkeleriyle ilişkileri, 
Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya ile batı arasında olduğu gibi; Batı ile bütün Müslüman ülkeleri 
arasında bir köprü rolünü üstlenmesine olanak sağlamıştır. 2002 yılında Türkiye tarafından İstanbul’da 
AB ve İKÖ’ye (İslam Konferansı Örgütü) üye olan 72 ülkeyi bir araya getiren bir zirve düzenlenmiştir. 
Zirvenin sonunda 72 ülke tarafından birlikte yayımlanan bildiride, Türkiye’nin AB ile İKÖ ülkeleri 
arasındaki iletişimi kolaylaştırma konusundaki rolü vurgulanmıştır. Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 
2004’te İKO Genel Sekreteri olması, bu göreve seçilen ilk Türk olması bakımından önemlidir. 
 
Enerji güvenliği konusu, NATO ile Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya’da ortak çıkarlarının olduğu bir 
başka alandır. Enerji güvenliği olgusu, enerji arzı ile NATO üyelerinin güvenlikleri arasındaki ilinti, bu 
konuları NATO’nun ilgi alınan sokmuştur (Shea, 2006). 2006 yılının Ocak ayında Rusya’nın 
Avrupa’nın gazını Ukrayna üzerinden kesmesinden dolayı enerji arzının güvenilebilirliği konusunda 
endişelerde artışlar olmuş, Avrupalı ve ABD’li birçok politikacının, uzmanın ve yetkilinin Avrupa’nın 
enerji güvenliği konusunda NATO’nun devreye girmesi konusunda çağrıda bulunmasına neden 
olmuştur (Monaghan, 2009: 4). 
 
Birçok AB ülkesi, özellikle Doğu Avrupa’daki bazı ülkelerde enerjide %100’lere varan oranlarda 
Rusya’ya bağımlılık söz konusu olmuştur. Aynı zamanda NATO üyesi de olan bu ülkelerin enerjide 
Rusya bağımlılığı, enerji arz güvenliği açısından çok stratejik bir sorun olarak kabul edilmektedir. 
Bundan dolayı da AB, enerji kaynakları ile enerji boru hatları güzergahlarını çeşitlendirmeye 
çalışmaktadır. Kafkaslar ve Orta Asya’daki zengin petrol ve doğalgaz kaynakları, Rusya’ya bağımlılık 
düzeyinin aşağı çekilmesi bakımından AB tarafından önemli bir alternatif olarak kabul edilmektedir 
(Crawford, 2008: 187). Enerjide Avrupa ülkelerinin Rusya’ya bağımlılıklarını minimuma indirmek 
amacıyla Kafkasya ve Orta Asya doğalgazının ve petrolünün Rusya dışında güzergahlar üzerinden 
uluslararası piyasalara ve Avrupa’ya nakledilmesini sağlayacak Nabucco ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru 
hattı gibi projeler ABD tarafından da desteklemektedir (Bryza, 2008: 71). 
 
1980’lerin ortalarından itibaren Türkiye ile Çin ticaret ilişkilerinde, Türkiye aleyhine gelişme gösteren 
bir denge meydana gelmeye başlamıştır. Türkiye ile Çin’in kalkınma çabası içinde olan iki ülke olarak 
üretmiş olduğu ürünlerin benzer nitelikler taşıması ve hedef piyasaların da aynı olması, rekabet 
ortamında Türkiye’nin Çin’e karşı zayıf kalmasının en önemli nedenidir. Bununla birlikte Türkiye’nin 
Çin’den gelecek ürünleri engellemek için birtakım kotalar uygulamasına karşın Çin’in ucuz mallarının 
çekiciliğinden kaynaklı olarak Çin’den daha çok ürün ithaline gitmesi ve Türkiye’nin Çin’e ihraç 
mallarının önemli bir bölümünü ham maddelerin oluşturması da bu dengesizliğin nedenlerindendir. Bu 
ticari ilişkide görülen yapısal problemlerin, Çin’in ekonomik yapısında ortaya çıkan değişmelerle, yani 
üretim alanında teknolojik katmanda ve diğerlerinde artış sağlanmasıyla giderilmesi mümkündür. Fakat 
Türkiye de bu seviyelere yükseldiği zaman, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde 
yeni seviyelerde daha önce yaşanmış sorunları yaşanması söz konusu olabilir. Türkiye ile Çin arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkiler, teknoloji ve sermaye sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile gücünü 
üretimden alan Çin arasında yaşandığı gibi olmamaktadır; bu iki ülke şimdiye kadar birbirlerini 
tamamlamaya yönelik ilişki yapısı oluşturamamıştır (Ekrem, 2010). 
 
2010 yılında açıklanmış olana rakamlara göre Türkiye’nin Çin ile gerçekleştirmiş olduğu dış ticaret 
hacmi seviyesi 17 milyar dolarlara ulaşmış durumdadır. Çin’le Türkiye aralarında muhtelif anlaşmalar 
yapmışlar; ekonomik işbirliği, müteahhitlik hizmetleri ve İpek Yolu’nun canlandırılması birçok konuda 
ortak çalışmalara yapacak heyetler oluşturmuşlardır. Gıda güvenliği, sivil havacılık alanında işbirliği, 
Türk tütününün Çin’e ihracının gerçekleşmesi, vize işlemlerinde kolaylık sağlanması gibi konularında 
da önemli ilerlemeler sağlanmıştır.  
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Yükseliş içinde olan Çin’in bölgesel ve küresel seviyedeki etkisi, ekonomik gücü ile askerî kapasitesi 
mevcut uluslararası yapıda değişime yol açabilecek noktadadır. Çin’in bu durumu, Türkiye’nin küresel 
ve bölgesel menfaatlerine etki edebileceği gibi siyasal, iktisadi ve güvenlikle ilgili çıkarlarını da 
ilgilendirmektedir. Çin’in ekonomik yapısını ve etkisini yüzeysel tanımak ve üstünkörü anlamak, 
uluslararası sistemin geleceğiyle ilgili Türkiye’nin gelecek dönemdeki çıkarlarına negatif düzeyde etki 
edecektir. Buradan hareketle Türkiye’nin siyasal, ekonomik, kültürel ve düşünceyle ilgili kuruluşlarının 
Çin’i yalnızca görünürdeki yapısını değil, daha ülkenin içi yapısını daha ayrıntılı olarak araştırmaları 
gerekmektedir (Ekrem, 2010). 
 
1990’ların Ortası: Şahsiyetli Dış Politika 
“Şahsiyetli dış politika” sloganı ile iktidar olan Necmettin Erbakan döneminde, Türk dış politikası, 
ağırlıklı olarak dini motifler öne çıkmıştır. Başbakan Erbakan, Orta Doğu Açılımı adı verilen bir 
girişimde bulunarak Müslüman ülkelerin olduğu coğrafyada etkili olmaya çalışmıştır. Müslüman 
ülkelerle ittifak yapma arayışı, Erbakan öncülük yaptığı “Gelişmekte Olan 8 Ülke” anlamına gelen 
Developing Eight’in (D-8) kurulmuştur. Bangladeş, İran, Malezya, Endonezya, Mısır, Pakistan, Nijerya 
ve Türkiye’nin oluşturduğu birlik, Refahyol Hükümeti tarafından AB alternatifi olarak düşünülmüşse 
de hem ülkelerin gelişmemiş olmaları hem de uluslararası ilişkilerde kısıtlı etkiye sahip olmalarından 
dolayı istenildiği gibi bir alternatif olması mümkün olamamıştır (Doğan, 2015: 167). Yine aynı hükümet, 
1996’da ekonomik yeterliliği olmadığı halde Türkiye’nin ticari konularda dezavantajlı bir konuma 
düşmesine yol açacak Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği Antlaşması’nı imzalamıştır. Gümrük 
Birliği’ne üye olunmasıyla D-8’in alternatif olma iddiası sona ermiştir.  
 
Erbakan Hükümeti, dış politika izlediği yolla hem Cumhuriyeti kurulurken benimsenmiş olan “Kemalist 
model” yolunda hem de yeni dünya düzeninin Türkiye’ye biçtiği “model ülke” idealinden ayrılmış; 
bundan dolayı hükümet dışta ve içte birçok sıkıntı yaşamıştır. Kaddafi ile ve Rafsancani ile yapılan 
görüşmeler de istenildiği gibi sonuçlanmayınca Müslüman coğrafyada da istenilen etki sağlanamamış 
olmuştur.  
 
21. Yüzyılın Başında Türkiye 
Kurulduğu dönemlerden itibaren yüzünü Batı’ya dönen Türkiye, 21. yüzyılın başından itibaren dış 
politikasının gündemi yeniden Avrupa olmuştur. AB ile ilişkilerle birlikte Türk devletleri ile ilişkileri 
geliştirmeyi de temel bir politika olarak belirleyen Milliyetçi Hareket Partisi’nin iktidar ortağı 
olmasından dolayı Türk dünyasına ilişkin politikalar yeniden etkin hale gelmiştir. 
 
İsmail Cem, 55. Hükümetin Dışişleri Bakanı unvanıyla yaptığı ilk basın toplantısında Türkiye’nin 
kültürel, coğrafi ve tarihi olarak “700 yıldır Avrupalı” olduğunu ifade etmiştir. Hedeflerinin başkaları 
gibi olmaya çalışan değil; başkalarının kendisine benzemeye çalıştığı bir “dünya devleti” haline gelmek 
olduğunu ifade eden Cem, Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında tercih yapmak zorunda olmadığına 
vurgu yapmıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin “Avrupa kültürünün çağdaş tanımları uyarınca elbette 
Avrupalı” olduğunu dile getirmiştir (Cem, 2004: 47). Burada kastedilen, Türkiye ile Avrupa arasındaki 
dini ve ekonomik farklılıklardan ötesinde Türkiye’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
gibi alanlarda Avrupa’yla aynı noktada olmasıdır.  
 
AB adayı olmanın dönüştürücü etkisi ile Türkiye’ye Helsinki’de adaylık statüsü tanınması ve AB’nin 
kapsayıcı anlayışı uyarınca Avrupalı kimliğini de bünyesine katan Türkiye’nin Yunanistan başta olmak 
üzere bölgesel bazı sorunlarının çözülmesinde etkili olmuştur. 1999 yıkında sırasıyla İzmit ve Atina’da 
yaşanan ağır depremler sonrasında özellikle Yunanistan geleneksel olumsuz politikasını terk ederek 
1999 Helsinki Zirvesi’nde AB’nin Türkiye’ye aday ülke statüsü verme kararını desteklemiştir (Rumelili, 
2008: 68.). 
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Türkiye’nin Doğu ve Batı arasında bir geçiş noktası olması, Türkiye’nin Avrupa’yla ilişkilerinde 
Avrupalı kimliğine katkı yapacak biçimde kullanılmıştır. Türkiye’nin içeride ve sınırlarında yaşadığı 
problemlerden dolayı Batı Avrupa modelleriyle benzeşmediği ortadadır. Avrupa, Türkiye’yi Avrupalı 
olarak görmemekle beraber ona Avrupalı gibi davranarak onun bu geçiş noktası olmasından 
yararlanmaktadır. 
 
2002 Sonrasında Dış Politika 
İsmail Cem dönemi sonra yaşanan ekonomik kriz, Türkiye’nin siyasi yapısını etkileyerek ekonomik 
alanda liberal, siyasi alanda ise muhafazakâr AK Parti, 3 Kasım 2002’de yapılan seçimde tek başına 
iktidara gelmiştir. DSP- ANAP-MHP koalisyonunun belirlediği Türkiye’nin komşu ülkelerle 
yakınlaşma politikası, Ahmet Davutoğlu’nun, Dışişleri Bakanlığına tayin edilmesiyle revize edildikten 
sonra “sıfır sorun” adıyla uygulanmaya konulmuştur.  
 
Türk dış politikasını şekillendiren ilkelerden en çok bilineni, komşularla sıfır sorun anlayışıdır. 
Devletlerin tarihinde komşu ülkelerin çeşitli nedenlerle ihtilaflar yaşadığı ya da sınırları yakın ülkelerin 
ikili ilişkilerinde daha çok problemler olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum, neredeyse dünyadaki tüm 
bölgelerde böyle olmakla birlikte ekonomik/jeo-politik olarak yüksek öneme sahip olan 
Mezopotamya’da çabuk tırmandırılabilen ve çok daha kırılgan bir gerilim hattı söz konusudur.  
 
2000’lerden önce Türkiye de tüm komşularıyla birçok problem yaşamıştır. Türkiye, Yunanistan ile kıta 
sahanlığı ve Kıbrıs sorunu, Suriye ile su ve Hatay sorunu, Bulgaristan’la soydaşlarla ilgili davranışlarla 
ilgili sorunlar, Ermenistan’la Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili sorunlar, İran’la rejimle ilgili sorunlar, 
Irak’la PKK kampları ve sınır güvenliği ile ilgili sorunlara sahipti. Sözü edilen sorunlardan dolayı 
Türkiye, komşuları ile çok düşük seviyelerde ilişkiler içindeydi. Hatta 1995 yılında Yunanistan ile 
“Kardak krizi” ve 1998’da Suriye ile “Öcalan Krizi” gibi sebeplerden dolayı savaştan söz edecek hale 
gelinmesi ve iki ülkenin neredeyse savaşacak duruma gelmesi, Türkiye’nin o dönemdeki ikili ilişkileri 
hakkında net bilgiler ortaya koymaktadır. Türkiye’nin komşularıyla barış içinde ve sıfır sorunla yaşama 
düşüncesi, Türkiye’yi artık farklı ve yeni bir strateji uygulamaya sevk etmiştir. Bu bağlamda, civar 
ülkelerle ilişkileri geliştirmeye ve aradaki sorunları çözmeye dönük girişim, 2002’de iktidara gelen AK 
Parti hükümetinin en temel dış politika yaklaşımı haline gelmiştir.  
 
“Komşularla sıfır sorun” prensibi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ve zamanında dış politika 
konusunda baş müşavirlik ve Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Ahmet Davutoğlu’nun kavramsal hale 
getirmesiyle Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer alır hale gelmiştir. En başından itibaren 
komşularla sıfır sorun ilkesini izleyen AK Parti hükümetinin komşularla kurmayı istediği ilişkilerinin 
özünü, Davutoğlu’nun aşağıda verilen ifadeleri özetlemektedir (Zengin, 2010:88): 
 
“Etrafımız tümüyle düşmanlarla çevrili psikolojisinde olduğunuz zaman açılım yapmaktan çok defansif 
bir refleks gösteriyorsunuz. Komşu ülkelerle sıfır problem noktasına geldiğimiz zaman dış politika 
yapım anlamında olağanüstü bir manevra alanı kazanacağız.” 
 
İleri sürüldüğü ilk dönemde çok da gerçekçi bulunmayan “komşularla sıfır sorun” prensibinin amacı, 
Türkiye’nin, içinde olduğu bölgede küresel sorunlar müdahil ve güçlü olmak, buralarda nüfuzlu olmak 
istemesidir. Komşuları ile sorun yaşayan bir Türkiye, doğal olarak, büyük bir kaynağını ve enerjisini bu 
ülkelerden gelmesi muhtemel tehditlere harcayacaktır. Türkiye, bu yeni yaklaşımı benimseyerek 
komşularıyla barışçıl, ekonomik ve ticari bir yöntem geliştirmek suretiyle her iki taraf için de yararlı 
olacak stratejiler geliştirmeyi amaçlamıştır. Esasında AK Parti iktidarından öncesinde dile getirilmeye 
başlanan bu ilke, 1990’lı yılların sonunda Türkiye’nin dünyadaki sisteme ilişkin değişen algılarının 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Soğuk savaş sonrasında pasif ve sorunlu bir on yılın ardından Türkiye, 1997 
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ile 2002 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan İsmail Cem’in insiyatif almasıyla komşularıyla 
sorunlarını çözmeye başlamıştır (Uzgel, 2009: 72.). Yunanistan ileri ilişkilerde yaşanan olumlu 
gelişmeler, bu durumun en bilinen örneğidir. Cem tarafından gerçekleştirilen bireysel ve sınırlı 
girişimleri, 2002’den sonra yeni bir kavramsallaştırma süreciyle istikrarlı bir hükümet politikasına 
dönüşmüştür. 
 
Realite-idealizm tartışması, “komşularla sıfır sorun” bağlamında tartışmalara neden olan önemli 
konulardan birisidir. Bu politikanın gerçekçiliği ve uygulanabilirliği hakkında birçok kişinin ciddi 
şüpheleri bulunmaktadır (Hale, 2003: 8). Sıfır sorun yaklaşımı bağlamında ele alınan Yunanistan, Suriye 
ve Ermenistan’la ilişkilerde sorunlu alanların bugün de aynen devam ettiği görülmektedir. Yine bu 
süreçte yaşanan “Arap Baharı” sürecinin sonrasında Suriye’de olduğu gibi, bir dönem iyileşmiş gibi 
görünen ilişkilerde istikrarla ilgili çok ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu ilkenin işletilmesi sürecinde 
sorunlar yaşanmasında, ilişkilere sağlam bir zemin oturtulmaması ve küresel siyasetteki gelişmelerin 
göz ardı edilerek çıkar ilişkisinin ikili bir ilişkilerle sınırlı kabul edilmesi önemli bir faktördür. Durumun 
böyle olması, sorunun yalnızca siyasal ilişkilerdeki yakınlaşma sağlanarak çözülmesinin imkânsız 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun gibi girişimlerde sonuca ulaşılabilmesi için, tarafların siyasal 
iradelerinin istikrar içinde karşılıklı çıkarlar gözetilerek sağlam bir zemin üzerine kurulması 
gerekmektedir.  
 
2010’lardan sonra yaşanan gelişmeler, komşularla sıfır sorun siyasetinin devam ettirilemediğini ortaya 
koysa da uzun vadede bu ilkenin Türkiye’nin dış politikasını güçlendirecek bir değerde olduğu 
unutulmamalıdır (Özdal, Dinçer ve Yeğin, 2009). 
 
İktidarının ilk döneminde belirli bir dönüşüm süreci yaşayan ve küreselleşen dünya koşullarına uyum 
sağlayan AKP kadrosu, AB ile ilişkilerini çok önemsemiştir. 2002 ile 2004 arasında AB Reform 
Paketleri ile önemli eleştiriler alan, bazılarınca da alkışlanan büyük bir dönüşüm süreci yaşanmıştır. 
Davutoğlu döneminde ise AB’nin yerini, Orta Doğu almıştır. 
 
2010 yılından itibaren dış politikada, çok boyutlu ve herkese eşit mesafede bir dış politikayı hedefleyen 
Ak Parti hükümeti, Orta Doğu’yu dış politikasının ana gündemi haline getirmiştir. Davutoğlu, bölgede 
beş yüz yıl kadar egemen olan güçlü tarihi birikimi olmasına karşın Türkiye’nin bölgeye ilişkin 
politikalarını, bölgede ancak 50 yıl geçmişi olan İsrail’in stratejilerine göre hareket eden bir görüntü 
vermek suretiyle bölgeyle yabancılaşma sürecinde yeni bir döneme girdiğini ifade etmiştir (Davutoğlu, 
2010: 57). Ak Parti döneminde İsrail’le ilişkilerde Erdoğan’ın Davos’ta “one minute” çıkışıyla bir 
başlayan kırılma, Mavi Marmara saldırısıyla iyide derinleşmiştir.  
 
Türkiye tarihi kültürel ve dinsel bağlarından dolayı yakın olduğu Orta Doğu’yla ilişkilerini TRT’nin 
kurduğu “El Türkiye” adlı Arapça kanal aracılığıyla ilişkilerini canlandırmak istemiştir. Ancak bölgede 
farklı diller kullanıldığı için çok izlenen bir televizyon olamamıştır.  
 
AB ile uzun zaman yaşanan iş birliğinin zaman içinde yerini rekabet ortamına atmosferine bırakması, 
bu dönemde Türkiye’nin Orta Doğu’yu öne çıkarmasının en önemli nedenlerinden biridir. Bölgeye 
bakıldığı zaman kaynaklarından dolayı bölgede birçok ekonomik aktör olduğu görülecektir. Bunun 
yanında Ortadoğu’nun siyasal kültür bakımından da gelişmemiş bir yapısı olması, Türkiye’nin 
bölgedeki diğer aktörlerle rekabet etmesini zorlaştırmaktadır. 
 
Kendini dış politika alanında her zaman Avrupalı olarak kabul eden Türkiye, istediğini bir türlü 
alamadığı AB’den bıktığı gibi iktidar partisinin kendisini duygusal bakımdan kendisini Arap 
coğrafyasına yakın görmesinden dolayı 2010’lardan sonra Türkiye “bölgesinin devleti” olarak ifade eder 
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duruma gelmiştir. Batının ve bazı çevrelerin bu durumlar karşısındaki tavrı ise Ortadoğu’ya açılımı 
“eksen kayması” olarak değerlendirmek olmuştur. 
 
Batı’da bulunan bazı kesimler tarafından eksen kayması yaklaşımına yol açan temel faktör, Ortadoğu’ya 
yönelmiş olan Türkiye’nin “Batılı” olma niteliğini yitirmiş olmasıdır. Bununu için 6 Nisan 2009’da 
ABD Devlet Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ziyaretinde yaptığı TBMM konuşmada altını çizdiği 
“model ortaklık” çizgisinin dışına çıkıldığı yönünde endişelere neden olmuştur ancak Arap Baharı adı 
verilen halk ayaklanmaları, Türkiye bölgenin yine örnek alınması gereken ülke olduğunda göstermiştir. 
Bundan dolayı Türkiye’nin Orta Doğu’ya yönelik yaklaşımlarını bir eksen kaymasından ziyade model 
olma pozisyonunun bu coğrafyaya kaydırılması olarak kabul etmek gerekmektedir. 
 
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Avrupa İlişkileri Bağlamında ABD ve Rusya ile İlişkiler 
Türkiye’nin AB ile ilişkileri birliğin kuruluşundan sonraki elli yıllık süreçte inişli çıkışlı bir seyir içinde 
devam etmiştir. İkili ilişkiler üzerinde bu süreçte etkili olan birçok etken olmasına karşın temel 
parametre olan bazı konuların öne çıktığı görülmektedir. Soğuk Savaş sürecinde bir NATO üyesi olan 
Türkiye’nin Batı’nın özellikle güvenliğine verdiği katkı, AB ile ilişkiler üzerinde etkili olan temel etken 
olmuştur. 
 
Soğuk Savaş döneminin bitmesinde sonra Batı’ya yönelik tehdidin temelini meydana getiren SSCB 
gündemden ortadan kalktığından dolayı NATO’nun geleceği bir süre tartışma konusu olmuştur. 
Türkiye’nin de bu çerçevede Batı’nın vazgeçilemez müttefiklerinden biri olmadığı argümanı bazı 
çevreler tarafından bir dönem dile getirilmiştir. 11 Eylül saldırılarının sonrasındaki dönemde ise terörle 
mücadele düşüncesi kapsamında Irak ve Afganistan’ı işgal eden Bush yönetiminde Amerika Birleşik 
Devletleri için Türkiye yeniden önemli hale gelmeye başlamıştır. 
 
Soğuk Savaş süreci sona erdiği dönemden Suriye krizine dek olan süreçte AB’nin Ankara ile ilişkileri 
üzerinde etkili olan temel parametre Türkiye’nin jeopolitik konumundan öte AB’nin ekonomik ve 
kültürel nüfuz alanını genişletmeye yönelik stratejik yaklaşımıdır. Sözü edilen strateji aynı dönem içinde 
Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve demokratikleşme gayretleri bakımından Avrupa’yı bir çıpa olarak 
görmesiyle aynı dönemlere rastlamaktadır. Bu nedenle 1999-2013 arasındaki dönem bazı çevreler 
tarafından Türkiye-AB ilişkilerinin altın çağı olarak adlandırılmaktadır (Çetinoğlu, 2014: 424-435). 
 
Tunus’ta 2010 yılında başlayarak Ortadoğu’nun tamamına yayılan Arap Baharı adı verilen süreçte 
yaşananlar ise hiç kuşku yok ki önce Ortadoğu’da etkili olmuş, daha sonra ise Avrupa üzerinde doğrudan 
etkili olmuştur. Özellikle de Suriye iç savaşının başladığı 2011’den sonra Avrupa Kıtası yakın tarihte 
rastlanmamış bir terör ve mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu olaylar bağlamında Avrupa’da 
yabancı düşmanlığında artış olmuş, gündemi aşırı sağ partiler belirler hale gelmiştir. Aşırı sağ partiler; 
Avusturya, Bulgaristan ve Finlandiya gibi ülkelerde ülkeyi yönetimlerinde söz sahibi olmaya 
başlamışlardır. 
 
Ayrıca 11 Eylül’den sonra terörle mücadele paradigmasından faydalanan Rusya bağımsızlık talep eden 
Çeçenistan gibi ülkeleri askeri güçle kontrol etmiş; daha sonra ise Ukrayna ve Gürcistan üzerinden 
NATO’nun ve AB’nin genişleme planlarını durdurmaya çalışmıştır. Rusya, 2014’te ise Kırım’ı işgal 
ettikten sonra ilhak etmek suretiyle açıkça Batı’ya meydan okumuştur (Sandıklı, İsmayilov ve Kaya, 
2014: 37). 
 
Rusya, çoğu zaman daha da ileri giderek Baltık ülkeleri Almanya ve Bulgaristan’ın da içinde olduğu 
geniş bir coğrafyada istikrarsızlığı hâkim kılmak için ajitasyon ve dezenformasyon faaliyetleri 
yürütmüş; aşırı sağ ve aşırı sol gruplara destek vermiştir.  
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Soğuk Savaş sürecinin bitmesi bölgenin güç dengelerinde oldukça etkili olmuştur. SSCB’nin dağılması, 
o coğrafyada bir güç boşluğu oluşturmuş, bu boşluktan yararlanarak orada etkin olmak isteyen küresel 
ve bölgesel güçler, sert bir mücadeleye girmişlerdir. Soğuk Savaş sırasında SSCB tehdidinden dolayı 
bazı müttefik ülkeler arasında sert rekabet yaşanmış, hatta bu durum yer yer husumete kadar gitmiştir 
(Hunter, 2001: 2). Rusya’nın bölgede nüfuzunu yeniden arttırmasını, İran ve Çin gibi bölgesel güçlerin 
bölgede etkin olmasını istemeyen Batı ülkeleri, bölgede Türkiye’nin etkin hale gelmesine destek vermiş 
ve bölge ülkeleri için Türkiye’yi model olarak sunmuşlardır.  
 
Türk-Rus ilişkileri, Soğuk Savaş’tan sonra meydana gelen uluslararası konjonktürde, farklı bir düzlemde 
ilerlemiştir. 1991 ile 1993 yılları arasında Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev’in öncüsü olduğu 
Atlantikçilerin Rus Dış Politikası’nda etkin olmaları ve Rusya’nın Batıya dönük bir dış politikaya 
yönelmesinden dolayı iki ülkenin ilişkileri de olumlu bir seyir izlemiştir. Ancak eski Sovyet 
Cumhuriyetleri’ni arka bahçesi olarak kabul eden “Yakın Çevre” politikasını uygulamaya başlaması ve 
1993 yılının Kasım ayında askeri doktrinin kabulüyle Türkiye-Rusya ilişkilerinin yörüngesinde bir 
farklılaşma olmuştur. Rusya askeri doktrini içinde yer alan, Rusya’nın nükleer bir güçle müttefik olan 
ama nükleer gücü olmayan bir odak tarafından tehdit edildiği zaman nükleer güç kullanmasına imkân 
veren maddesinin Türkiye’ye karşı hazırlandığı ileri sürülmektedir (Tuncer, 2000: 103). Boris Yeltsin 
tarafından 14 Eylül 2005 tarihinde kabul edilen Başkanlık Kararnamesi’nde, Rusya’nın en önemli dış 
politik önceliği olarak çevresinde yer alan eski Sovyet alanın yenide Rusya’ya entegrasyonunun 
sağlanması olduğu ilan edilmiştir (Kazantsev, 2008: 1053). 
 
Türkiye ile Rusya’nın ilişkileri, 2000’li yıllarda daha pozitif bir seyir izlemiştir. 11 Eylül saldırılarından 
sonra 2002 yılının Ocak ayında SSCB dağıldıktan sonra bir Rusya Genelkurmay Başkanı, ilk kez 
Türkiye’ye gelerek iki ülke arasında askeri alanda işbirliğine gitmeyi öngören bir anlaşma 
imzalanmıştır. Sözü edilen anlaşma uyarınca, Rusya ile Türkiye, terörist örgütlerin faaliyetlerine engel 
olmak ve çalışmalarını yasaklama konusunda anlaşmaya varmışlardır (Hill, 2003: 61). Ayrıca 2000’li 
yılların ilk döneminde Rusya ile Türkiye arasında görülen yakınlaşma, işbirliğine gitme konusunda ortak 
görüşle olunmasına karşın karşılıklı kuşku, güvensizlik ve korku da eksik olmadığından dolayı “sanal 
yakınlaşma” olarak adlandırılmıştır (Yanık, 2007: 363). 
 
Bölgesel bazı konularda Rusya ile Türkiye’nin çıkarları bire bir örtüşmese de genel olarak Türk-Rus 
ilişkileri olumlu bir seyir izlemiş, son yıllarda özellikle siyasi ve ekonomik boyutlarda gelişim 
göstermiştir. Enerji altyapısı ve Ermenistan’la ilişkiler gibi bazı alanlarda iki ülkenin yaşadığı görüş 
ayrılıklarına karşın Rusya ve Türkiye terörizmle savaş, Afganistan’da istikrarın sağlanması, uyuşturucu 
ve insan kaçakçılığına engel olunması gibi alanlarda bölge ülkeleriyle işbirliğine gitmekte ve istihbarat 
paylaşımı yapmaktadır. İki ülkenin arasındaki ekonomik ilişkilerinde de hızlı gelişmeler olmuştur. 
Türkiye, Rusya’dan büyük miktarda doğalgaz ithal etmekte, buna karşılık sayıları milyonlarla ifade 
edilen Rus turist, tatil için Türkiye’yi tercih etmekte ve Rusya’da Türk işadamları, başta inşaat sektörü 
olmak üzere faaliyette bulunmaktadır. İki ülkenin ticari ilişkileri iyice gelişmiş ve Rusya, Almanya’nın 
ardından Türkiye’nin en fazla ticaret yaptığı ikinci ülke olmuştur (Özkan, 2010: 122). 
 
Bütün bu resim dikkate alındığı zaman 2011’den sonra ama özellikle de Kırım’ın ilhak edilmesi, terör 
saldırıları ve mülteci krizinin zirveye çıktığı 2014-2018 sürecinde tehdit algısında Avrupa’da önemli 
değişiklikler yaşandığı ve jeopolitik kaygıların çok daha önemli hakle gelmeye başladığı görülecektir. 
Bu dönem içimde tarafından yapılan terör saldırıları, ABD ve AB’nin bu saldırılara kayıtsız kalması, 
mülteci dalgası, Rusya’nın Karadeniz ve Ortadoğu’da artan etkisine bağlı olarak Türkiye’nin de 
güvenlik paradigmasında da benzer bir değişim yaşanmıştır. Sonuç olarak somut tehditlerle karşılaşan 
Türkiye’de “real politik” endişeler her geçen gün daha da önemli olmaya başlamış; dış politikada hâkim 
olan “soft power” vurgusu yerini “hard power” vurgusuna terk etmiştir. 
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2013’ten sonra Türkiye ile AB arasında kendini gösteren ve referandum süreci içinde zirveye çıkan 
krizin arka planında AB’nin tüm aktörler üzerinde etkili olan bu süreci önemsemeyerek Ankara ile 
ilişkilerinde eski paradigmayı devam ettirmekteki ısrarı bulunmaktaydı. 
 
Yani AB sanki Türkiye PKK, FETÖ ve DEAŞ kaynaklı birçok büyük sıkıntı yaşamıyormuş, AB’nin 
yaşadığı siyasal dönüşümden sonra Türkiye’nin üye olmasına karşı çıkan aşırı sağcılar etkin bir role 
bürünmemiş, jeopolitik dengelerde ortaya çıkan dönüşümden sonra AB güvenlik ve mülteciler 
konularında Türkiye’yle iş birliği yapmaya en az Soğuk Savaş döneminde olduğu kadar ihtiyacı yokmuş 
gibi davranmakta ve Türkiye’yi etkisi altına alacağı pasif bir güç haline getirmekte ısrar ettiğinden 
dolayı, özellikle 2016 sonrasında ikili ilişkilerde büyük sorunlar yaşanmıştır (İçener, 2016: 76). 
 
Bu sürecin ardından yaşanan olumsuz bütün bu tabloya karşın AB’den ve AB üyesi bazı ülkelerden 
verilen mesajlar AB’nin Türkiye konusundaki bu irrasyonel tutumunu artık terk etmeye başladığını 
göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin Suriye’de Rusya ile geliştirdiği ortaklık, Afrin’e yapılan 
operasyon, S-400 hava savunma sisteminin alınması; Türkiye’nin Avrupalı müttefiklerinde bazı 
endişeler oluşmasına yol açmıştır. 
 
Sonuç olarak Soğuk Savaş sürecinde yaşandığı gibi ilişkilerin bundan sonra iki taraf açısından temel 
belirleyicisi güvenlik konuları ve jeopolitik kaygılar olacaktır. AB, bu çerçevede Türkiye’nin iç 
sorunları konusunda tıpkı Soğuk Savaş sürecinde olduğu gibi çok müdahil olmayacaktır. 
 
Türkiye’nin Orta Doğu Politikaları 
İki kutuplu dünya sisteminin çöktüğü ve “Yeni Bir Dünya Düzeni”nin tesis edilmeye başlandığı 1990’lı 
yıllarda Türkiye’nin Orta Doğu politikalarında yeni bir evre başlar. Genel olarak 2000’lere kadar devam 
eden bu dönemde uluslararası sistemde ortaya çıkan köklü değişimin, dış politika aktörlerinin tercihte 
bulunma süreçleri üzerinde doğrudan etkili olduğu görülmektedir. Körfez Savaşı başladıktan sonra 
Türkiye, ABD ile uyumlu bir siyaset takip ederek Orta Doğu’nun şekillenme sürecinde etkili olmaya 
çalışmıştır. Bununla birlikte İsrail ile ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmeler ve stratejik müttefiklik olma 
yolunda yaşananlar, o dönemin en karakteristik özelliklerindendir. Birçok alanda İsrail’le anlaşmalar 
imzalanmasıyla birlikte, Türkiye Filistin Sorunu’nu çözme yolunda birtakım girişimlerde bulunmaktan 
da geri kalmamış ve 1960’lı yılların sonlarından itibaren Filistin konusunda gösterilen hassasiyet 
sürdürülmüştür. 
 
Başta Suriye olmak üzere ilişkilerin sorunlu olduğu Orta Doğu ülkeleriyle aralarında ortaya çıkan 
sorunların giderilmesine dönük politikalar üretmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Uluslararası 
sistemde dünya siyasetine ilişkin yeni bir algının ortaya çıkması ve radikal değişimin yaşanması, 
Türkiye’yi bu yapı içinde aktif olmaya ve etkin rol almaya mecbur kılmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001’de 
yaşanan saldırı sonrasında, yeni dünya düzeni gelişmelerine uygun olarak yeni bir formun inşa edilmesi 
sürecine giren Batı dünyası ile birlikte ve Batı dünyasına karşın yeni yaklaşımlara duyulan gereksinim 
etkisini göstererek. 
 
Türk dış politikasında 2000’lerin ilk birkaç yılında devrin Dışişleri Bakanı İsmail Cem aracılığıyla bir 
açılım politikası başlatılmıştır. Orta Doğu ile yakınlaşma politikalarının önem kazandığı bu sürecin 
ardından AK Parti’nin iktidar olmasıyla dış politika alanında başlatılmış olan açılımın daha üst 
düzeylere taşınması için çalışılmaya başlanmıştır (Özcan, 2008: 42). 
 
AK Parti’nin iktidarda olduğu dönem hem bölgesel hem de küresel olarak önemli olayların yaşandığı 
bir döneme rastlamaktadır. 11 Eylül’de yaşanan saldırılardan sonra “Teröre Karşı Küresel Mücadele” 
söylemi kullanılarak Afganistan’ın işgal edilmesi ve aynı gerekçelerle Irak’ın hedefe konulması, sıcak 
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gelişmelerin olduğu bu dönemde yeni hükümetin, kurulmasına yol açtı. Bu bağlamda 2003 yılının ilk 
aylarında Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesi, iktidara yeni hükümetin gelmesinden kısa bir süre sonra 
çok ciddi bir sınavla karşılaşmasını da yanında getirmiştir. Dış politikanın karşılaştığı bu imtihan, 
Türkiye’nin vereceği kararların Orta Doğunun yeniden tesis edilmesinde önem arz ettiğinin ve bunun 
gibi Türkiye’nin alacağı rolün belirleyici bir özellikte olacağının göstermekteydi. Bundan dolayı 
Hükümetin Orta Doğu’yla ilgili takip ettiği politikalar, Irak sınavı sonrasında her geçen gün gelişme 
göstermiş ve değişik biçimlerde uygulanmıştır. Türk dış politikasının temel parametrelerini gözden 
kaçırmadan ve bunların merkeze konulduğu, yapım ve açılım sürecinin olduğu bir dış politikanın 
benimsenmesi, Orta Doğu politikalarının yapım süreci içinde dikkat çeken en önemli unsurdur (Şahin, 
2006: 15-19). 
 
Soğuk Savaş Sonrası Kıbrıs Sorunu ve Türkiye -Yunanistan İlişkileri 
1990 yılında AB’ye yapılan müracaatın 1993 yılında AB Komisyonu tarafından kabul edilmesi ve 
AB’ye üye olma yollarının açılmasının Rum tarafının uzlaşmaz hale gelmesindeki en büyük etken 
olmuştur. 1990’lardaki BM Genel Sekreterinin yaptığı birçok girişim Türk tarafı yetkililerince kabul 
edilmekle birlikte Rumlar tarafından devamlı olarak reddedilmiştir (Çalış, 2001: 268). BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan’ın 2004 yılında gündeme getirdiği ve “Annan Planı” adıyla bilinen çözüm planına 
göre Kıbrıs’ta kurucu iki devletin aralarında yaptıkları anlaşmayla federal birleşik bir Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin kurulması öngörülüyordu (Özcan, 2008: 11-12). Taraflardan ikisi için de ideal 
olmaktan uzak bu plan, 2004 yılının Nisan ayında yapılan referandumlarla iki tarafta da halk oylamasına 
sunulmuştur. Sözü edilen plan, Türk tarafında % 65 gibi bir oranda onaylanmasına karşın Rum tarafında 
%75’lik bir oranla reddedilmiştir. 
 
Sözü edilen plan; dolaşım, yerleşim ve mülk edinme konularında Rumlara kapsamlı ayrıcalıklar 
sunarken, Ada’da yaşamakta olan ve 1974 Barış Harekatı’ndan sonra buraya göç etmiş Türklerin 
yarısına yakının Türkiye’ye dönmesini öngörmekteydi. Sözü edilen noktalar göz önünde 
bulundurulduğunda, nüfusu 750.000 olan Rumlara kıyasla 200.000 kadar olan Türk nüfusunun 
100.000’lere düşecek olması, güç paylaşımı ve yönetim açısından eşitsizliğe yol açacaktı. 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın dönüşümlü, bakanların ise üçte birlik kısmının Türk olması 
öngörülmesine rağmen milletvekili sayıları nüfusa göre belirlenecek olması, zaman içinde Türk 
nüfusunun tamamıyla azınlık durumuna düşerek yönetim üzerindeki etkilerini kaybetmeleri riskini 
taşımaktaydı. Maraş ve Güzelyurt bölgelerinin de içinde olduğu geniş bir arazinin Rumlara bırakılacak 
olması ve Türklere ait olan toprağın %38 oranından %29’lara düşmesi öngörülüyordu. 
 
Annan Planının Türk kesimi tarafından büyük bir oranla onaylanmasının yalnızca psikolojik etkileri ve 
çözümden yana olmayan tarafın Rum tarafı olduğunu uluslararası toplumun anlaması bakımından bir 
araç olmuş ancak ABD ve AB’nin tutumlarında somut bir değişme yaşanmamıştır. Rumlar, 4 Mayıs 
2004 tarihinde, referandumdan bir hafta kadar sonra AB’ye tam üye olması onaylanırken Türk tarafına 
uygulanan kısıtlama ve ambargolarda hissedilir düzeyde bir hafifleme de olmamıştır. AB 
Komisyonunun benimsediği KKTC ile doğrudan ticaret yapılmasını öngören tüzük, Rum tarafının 
engellemelerinden dolayı uygulanamamıştır. Sadece iki yıllık bir gecikmenin ardından Mali Yardım 
Tüzüğü 2006 yılında yürürlüğe girebilmiştir. Bu süreçten sonra yapılan görüşmeler 2005 yılının Nisan 
ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olan Mehmet Ali Talat ile Rum 
tarafı liderleri Papadopulos, 2008’den itibaren de Hristofyas arasında devam ettirilmiştir. Bu süreçte 
birçok sayıda görüşme gerçekleşmiş olmakla birlikte somut bir ilerleme sağlanması mümkün 
olmamıştır. 
 
2010 yılının Nisan ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Derviş Eroğlu ile 
Hristofyas arasında yapılan müzakerelerde de bir uzlaşma sağlanması mümkün olamamıştır. 2013 yılı 
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Şubat ayında Kıbrıs Rum Yönetimi elinde bulunan bölgede yapılan başkanlık seçimini Nikos 
Anastasiadis'in kazanması çözüme ulaşılacağına dair umutları artırmış olsa da Rum yönetimi yaşadığı 
ekonomik krizlerden ötürü çözüm sürecine odaklanmakta zorlanmıştır. 2013’ün Temmuz ayında Rum 
yönetimince müzakereci olarak tayin edilen Mavroyiannis’in tutucu yaklaşımı ve problemin Ada’da 
bulunan Türk varlığından kaynaklandığına inanması çözümle ilgili beklentileri boşa çıkarmıştır. Bugün 
de AB ile ilişkiler, ekonomi, güç ve yönetim paylaşımı, mülkiyet, toprak, garantiler ve güvenlik 
görüşmelerin temel parametreleri olarak varlığını devam ettirmektedir (Uslu, 2008:56). 
 
Yunanistan, Türkiye'nin 2002 yılının Şubat ayında Ege ile ilgili sorunları görüşmek amacıyla yaptığı 
diyalog çağrılarını olumlu karşılamış ve Ege ile ilgili sorunları çözmek için iki ülkenin dışişleri bakanları 
bir görüşme sürecinin başlatılmasına karar vermişlerdir. 2013’ün sonuna kadar taraflar arasında birçok 
görüşme yapılmıştır. 2009 yılının Ekim ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı 
Papandreou'ya bir mektup göndermek suretiyle sorunlar üzerinde birlikte çalışmayı ve ikili ilişkilerde 
yeni bir dönem başlatmayı önermiştir. Yunanistan tarafının olumlu cevap vermesiyle yeni bir diyalog 
süreci başlamıştır. Güven Artırıcı Önlemler, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir başka önemli 
unsurdur. 2000 yılından itibaren Türkiye ile Yunanistan çok sayıda Güven Artırıcı Önlem üzerinde 
anlaşmaya varılmıştır (Akgün, 2012: 403). 
 
SONUÇ 
 
Soğuk Savaş döneminden sonra Türk dış ̧ politikası, birçok alanda etkili olmak isterken birçok ciddi 
sıkıntıyla da karşılaşmıştır. Türk dış politikası değerlendirilirken dış ̧politikadaki olayların boyutlarının 
yanında Türk dış ̧politikasının farklı bileşenlerden oluştuğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Soğuk 
Savaş sonrasında Türk dış politikasında en çok dikkat çeken politikalardan biri” komşularla sıfır sorun” 
yaklaşımıdır. İsmail Cem döneminde Yunanistan ile ilişkiler konusunda birçok olumlu adımlar atılmış 
ve Batı ile iyi ve barışa dayalı ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır. AKP iktidarı da Orta Doğu`da bu 
yaklaşımın önemini kabul ederek, bu bölgede ılımlı bir politika izlemiştir. 
 
Soğuk Savaş döneminde oldukça etkili olan Türkiye, Soğuk Savaş dönemi sonrasında tek kutuplu 
sisteme geçilmesiyle uluslararası sistem içinde yeni konumlar edinmeye çalıştığı bir süreç yaşanmıştır. 
Nitekim kısa bir süre sonra Türkiye, ülke olarak jeostratejik ve politik öneminin Soğuk Savaş’tan sonra 
da boyut değiştirerek sürdüğünü, özellikle 1990’lı yılların başlarında yakın coğrafi çevresinde ortaya 
çıkan krizler sürecinde açık bir şekilde anlamıştır. NATO uzmanlarının güvenlik açsısından Avrupa’da 
kaygı oluşturan “sıcak nokta” denilen on altı noktadan on üç tanesinin Türkiye’nin yakın çevresinde 
olduğu belirlemeleri; ülkeyi “jeopolitik eksen” konumuna getiren ve stratejik önemini ve değerini hiç 
kaybetmeyen emsalsiz konumu, bir kere daha Türkiye’yi Avrasya’nın, Orta Doğu ve dolayısıyla 
uluslararası politikanın vazgeçilemez ülkesi haline getirmiştir. Türkiye, aynı zamanda demokratik tek 
Müslüman ülke olması ve NATO üyesi olarak oynadığı rolle Müslümanlar ile Batı dünyası arasında bir 
köprü olmasından dolayı da bir önem taşımaktadır. 
 
“Komşularla sıfır sorun” prensibi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ve zamanında dış politika 
konusunda baş müşavirlik ve Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Ahmet Davutoğlu’nun kavramsal hale 
getirmesiyle Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer alır hale gelmiştir. 2010’lardan sonra yaşanan 
gelişmeler, komşularla sıfır sorun siyasetinin devam ettirilemediğini ortaya koysa da uzun vadede bu 
ilkenin Türkiye’nin dış politikasını güçlendirecek bir değerde olduğu unutulmamalıdır. 
 
Soğuk Savaş süreci sona erdiği dönemden Suriye krizine dek olan süreçte AB’nin Ankara ile ilişkileri 
üzerinde etkili olan temel parametre Türkiye’nin jeopolitik konumundan öte AB’nin ekonomik ve 
kültürel nüfuz alanını genişletmeye yönelik stratejik yaklaşımıdır. Sözü edilen strateji aynı dönem içinde 
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Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve demokratikleşme gayretleri bakımından Avrupa’yı bir çıpa olarak 
görmesiyle aynı dönemlere rastlamaktadır. 2013’ten sonra Türkiye ile AB arasında kendini gösteren ve 
referandum süreci içinde zirveye çıkan krizin arka planında AB’nin tüm aktörler üzerinde etkili olan bu 
süreci önemsemeyerek Ankara ile ilişkilerinde eski paradigmayı devam ettirmekteki ısrarı 
bulunmaktaydı. 
 
Sözü edilen dönemde AB açısından söylemlerin çok net olduğunu ifade etmek kolay değildir. Bu konuda 
AB’nin yaklaşımı Türkiye ile AB yan yana duran ancak birbirlerine sırtını dönmüş bir çift benzetmesi 
yapılmıştır. Özetle denilebilir ki “açılım” yeni bir kavram olarak dış politika gündeminde yer alsa da 
yeni karşı karşıya kalınan bir durum değildir. Soğuk Savaş sonrasında “Avrasya Açılımı” ve 
“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Türk dünyası” sloganıyla başlatılan açılımlar, önceki hükümetlerin 
Türkiye dışında yaşayan Türk varlığına ilişkin politika üretilmemesi ile sonraki hükümetlerin başarısız 
stratejilerinden dolayı başarılı olamamıştır. 
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ÖZ: Çalışmamızda Covid 19 pandemi sürecinde hemen hemen her kademede uygulanan uzaktan 
eğitime yönelik öğretmen görüşleri ele alınmıştır.  Covid 19 pandemi hayatımızın her alanını değiştirdiği 
gibi pandeminin hiç şüphesiz eğitim alanına da yansımaları olmuştur. Eğitim tarihçesi incelendiğinde 
her ne kadar uzaktan eğitim yeni bir durum gibi gözükmese de bu süreçteki uzaktan eğitim, yaygın ve 
zorunlu bir hal almasından dolayı incelenmesi gereken bir durumdur. Çalışmamızda uzaktan eğitim 
süreci öğretmen gözüyle değerlendirilmiştir. Ölçme ve değerlendirme eğitimin ayrılmaz parçasıdır. 
Çalışmada betimsel analizle öğretmen görüşleri alınmış, toplanan veriler değerlendirilmiştir. Yapılan 
çalışma ileriye yönelik olarak uzaktan eğitim için bir pencere açmakta, eğitim bileşenleri için yol 
gösterici olmaktadır. Çalışmanın amacı, Covid 19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitime yönelik 
öğretmen algılarını belirlemektir. 
 
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, öğretmen görüşü, eğitim-öğretim 
 

TEACHER'S OPINIONS FOR DISTANCE EDUCATION IN THE PANDEMI 
PROCESS 

ABSTRACT: In our study, the opinions of teachers about distance education applied at almost all 
levels during the Covid 19 pandemic process were discussed. Covid 19 pandemics changed every aspect 
of our lives, and the pandemic undoubtedly had reflections on the field of education. When the history 
of education is examined, although distance education does not seem like a new situation, distance 
education in this process is a situation that should be examined due to its becoming widespread and 
compulsory. In our study, the distance education process was evaluated through the eyes of teachers. 
Measurement and evaluation are an integral part of education. In the study, teachers' opinions were taken 
with descriptive analysis, and the collected data were evaluated. The study opens a window for distance 
education for the future and provides guidance for the educational components. The aim of the study is 
to determine the perceptions of teachers for distance education in the Covid 19 pandemic process. 
 
Keywords: distance education, teacher opinion, education 
 
GİRİŞ  
Eğitim en yalın tanımıyla istendik yönde davranış değişikliği oluşturma sürecidir. Eğitim gelişen 
değişen dünya şartlarıyla insanlığın vazgeçilmez temel ihtiyacı olmuştur. Değişen her dünya şartları 
doğrudan veya dolaylı olarak eğitimin yeni normlarını oluşturmuştur. Her yeni norm yeni bir 
paradigmayı da yanında getirmiştir. Eğitimin kurumsal bir yapıya ve merkezi bir sisteme dönüşmesi 
devletler tarihi incelendiğinde toplumların gelişiminin paralelinde olduğu görülür.  Uzaktan eğitim 
sanayi toplumunun litaretüre soktuğu bir kavramdır. Uzaktan eğitim belirli bir mekan ve zaman 
sınırlaması olmaksızın bilgi edinme, davranış geliştirme olanakları sağlayan bir eğitim sistemidir.  
Uzaktan eğitim sistemleri genel olarak eş zamansız ve eş zamanlı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Teknolojinin gelişmesiyle eş zamanlı uzaktan eğitim artmıştır. 
 
Uzaktan eğitim uygulamaları insanların öğrenmeleri için çoklu ve karma seçenekler sunabilmektedir ve 
seçenekler çok olsa da, uzaktan eğitim ortamlarında öğrenim gören öğrencilerin yerleşik sınıflarda 
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öğrenim gören öğrencilerden daha fazla öğrenme sorumluluğuna sahip olmaları gerekir (Kaya, 2002).  
Ayrıca, uzaktan eğitim ortamlarında öğrenciler yerleşik sınıflarda yaptıklarından daha çok çalışmak 
durumundadırlar (Kaya, 2002).  Her ne kadar uzaktan eğitim, öğrenciler için öğrenme sorumluluğu ve 
daha fazla çalışmayı gerektirse de, zamanında eğitim görememiş, var olan koşullarla yüzyüze eğitim 
görme olanağı olmayan ya da yüzyüze eğitim görmek istemeyenlere öğrenimini sürdürme olanağı 
sağlamaktadır (Kaya, 2002). 
 
İlk olarak Wisconsin Üniversitesi’nin 1892 Yılı Kataloğunda geçmiş olan “uzaktan eğitim” terimi 
(Distance Education), yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi William Lighty tarafından 1906 yılında 
yazılan bir yazıda kullanılmıştır (Kaya, 2002). Daha sonra bu terim (Fernunterricht), Alman eğitimci 
Otto Peters tarafından 1960 ve 1970’lerde Almanya’da tanıtılmış ve Fransa’da uzaktan eğitim 
kurumlarına isim (Teleenseignement) olarak uygulanmıştır.(Kaya, 2002) 
  
Uzaktan eğitimin ülkemizdeki tarihçesine göz atarsak dünyadaki uzaktan eğitimden epeyce geç bir 
dönemde gündemimize girdiğini görebiliriz. 1960’lı yıllarda özellikle dil eğitiminde “mektupla 
eğitimle” uzak eğitim tarihimiz başlamıştır. Açık öğretim programlarıyla kurulmasıyla daha kurumsal 
bir alt yapı kazanmıştır. İlk uygulamaları basılı materyal ile “kendi kendine öğren” şeklindeyken, TRT 
4 üzerinden televizyon yayınlarının başlamasıyla teknolojik bir evreye geçmiştir. İlerleyen yıllarda 
uzaktan eğitimin internet ağlarıyla beraber teknolojik gelişmelerle dijital bir evrim geçirdiğini 
görebiliriz. Tarihsel süreçte uzaktan eğitim, daha çok dezavantajlı bireyler (örgün eğitimden ayrılan 
bireyler) için düşünülen eğitim modelidir, açık öğretim okulları buna örnektir. 
 
Dünya ve ülkemizin gündemine giren Covid-19 pandemisiyle birlikte hayatımızın her alanında olduğu 
gibi eğitim dünyamızda da köklü değişiklikler meydana geldi. Uzaktan eğitim, daha çok dezavantajlı 
bireyler için düşünülen eğitimi modeliyken artık anasınıfından, üniversiteye, hizmet içi eğitimden, 
akademik çalışmalara kadar hayatımızın bir parçası olmuştur. Ülkemizde uzaktan eğitim, EBA TV 
programları, EBA internet sitesi ders içerikleri, EBA veya farklı platformlardan canlı çevrimiçi 
derslerdir. 
 
Covid 19 pandemisi uzaktan eğitimi ülke genelinde uygulanan yaygın bir eğitim modeli haline 
getirmiştir. Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim klasik uzaktan eğitim gibi düşünmek tam 
anlamıyla doğru değildir. Uzaktan eğitim tercihli bir durumken bu süreçteki uzaktan eğitim zaruri 
yaygın bir eğitim olmuştur. Bu sebepten bu süreçteki uzaktan eğitimi, Sezgin’e (2020) göre “acil 
uzaktan eğitim” olarak tanımlamak daha doğrudur. Çalışmamızın bağlamı da uzaktan eğitim için değil 
daha çok acil uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşlerini almaktır.  
 
Araştırmanın amacı,  Covid 19 pandemi sürecinde her kademede uygulanan uzaktan eğitime yönelik 
öğretmen görüşlerini almak, Covid 19 pandemi sürecindeki uzaktan eğitimi öğretmen gözüyle 
değerlendirmek ve Covid 19 pandemi sürecindeki uzaktan eğitime yönelik öğretmen algılarını 
belirlemektir.  Bu amaçlar doğrultusunda çalışmamızda, 
ü “Covid 19 pandemi sürecindeki uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri nasıldır?” 
ü “Covid 19 pandemi sürecindeki uzaktan eğitime yönelik öğretmen algıları nasıldır?” 
sorularına cevap bulmaya çalışılmıştır. 
   
YÖNTEM 
Araştırma Modeli 
Bu çalışmada nitel bir araştırma türü olan betimsel araştırmayla “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. 
Döneminde Covid 19 pandemi sürecindeki” uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri alınmıştır. 
Betimsel araştırmalar, katılımcıların bir konu hakkındaki görüşlerini tespit etmek için kullanılabilir 
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(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Böylece toplanan veriler incelenerek 
araştırmanın amacına uygun sonuçlar elde edilebilir. Yapılan bu çalışmada öğretmenlerin uzaktan 
eğitime ilişkin görüşlerini incelemek, öğretmen algılarını belirlemek amaçlandığı için bu yöntem 
seçilmiştir. 
Çalışmamızda öğretmen görüşleri almak amacıyla çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket 
uygulanmıştır. Anket öncesi 5 kadar öğretmenle görüşme yapılıp, uzman görüşü alınıp anket soruları 
oluşturularak uygulanmıştır. Anket “Google Form” ile oluşturulmuş ve iletişim araçlarıyla öğretmenlere 
ulaştırılmıştır. Ankete gönüllü olarak 85 öğretmen katılmıştır.  
 
Çalışma Grubu ve Verilerin Toplanması 
Çalışmanın örnek uzayı Türkiye’deki 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Döneminde Covid 19 pandemi 
sürecinde uzaktan eğitim veren öğretmenlerdir. Çalışmamızın örneklemi ise anketimize gönüllü katılan 
85 öğretmendir. Anket soruları 4 soru katılımcı bilgileri, 8 soru ise uzaktan eğitim ile ilgili öğretmen 
görüşlerini almaya yöneliktir.  
 1. Pandemi öncesi uzaktan eğitim tecrübeniz var mıydı?  
 2. Uzaktan Eğitimi hangi teknolojik araçlarla yaptınız?  
 3. Uzaktan Eğitime uygun içerik ve materyal hazırlayabiliyor musunuz?  
 4. Uzaktan Eğitimin Avantajları sizce nelerdir?  
 5. Uzaktan Eğitimin Dezavantajları sizce nelerdir?  
 6. Uzaktan Eğitimde karşılaştığınız sorunlar nelerdir?  
 7. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimi nasıl değerlendirirsiniz?  
 8. Önümüzdeki dönemde uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 Anket, kolay cevaplanması ve hızlı veri toplamak için çoktan seçmeli ve çoklu onaylı sorulardan 
oluşmaktadır. 
  
BULGULAR 
Anketimize katılan 85 öğretmenden alınan cevaplar alınıp grafiklerle desteklenmiştir. Anket 
katılımcıları 47 kadın ve 38 erkek öğretmendir. Erkek, kadın dağılımı Tablo 1’de görüldüğü gibi 
normaldir. 
 
 

 
Tablo 1. Katılımcı Cinsiyetleri 

Cinsiyet  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

Kadın  47 55,3 

Erkek  38 44,7 
 
 

Grafik 1. Katılımcı Cinsiyetleri 
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Öğretmenlerin mesleki deneyimleri ise aşağıdaki tablodaki gibidir. Mesleki deneyim açısından ankete 
daha az deneyimli öğretmenlerin katılım gösterdiği görülmektedir. 
 

Tablo 2. Katılımcı Meslek Deneyimleri 

Meslek Deneyimi  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

0-10 yıl arası 41 48,2 

10-20 yıl arası 29 34,2 

20 yıldan fazla 15 17,6 
 
 

Grafik 2. Katılımcı Meslek Deneyimleri 
 

 
 
 
Ankete katılım gösteren öğretmenlerin okul türleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Katılım ortaokul ve 
ilkokulda yoğunluk göstermektedir. 
 

Tablo 3. Katılımcı Çalışılan Okul Türü 

Çalışılan Okul Türü  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

Okul Öncesi  7 8,2 
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İlkokul  28 32,9 

Ortaokul  41 48,3 

Lise  9 10,6 

 
 

Grafik 3. Katılımcı Çalışılan Okul Türü 

 
 
 

Ankete katılım gösteren öğretmenlerin okullarının bulunduğu yer aşağıdaki tablodaki gibidir. Ankette 
il, ilçe merkezi okullarda çalışan öğretmenler çoğunluktadır. 
 

Tablo 4. Katılımcı Okulunun bulunduğu yer 

Okulun bulunduğu yer  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

Köy,kasaba  29 34,1 

il,ilçe merkezi  51 60 

Büyükşehir merkezi  5 5,9 
 
 

Grafik 4. Katılımcı Okulunun bulunduğu yer 

 
Pandemi öncesi uzaktan eğitim tecrübeniz var mıydı? 

 
Tablo 5. Katılımcıların uzaktan eğitim tecrübe durumları 
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CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

EVET  7 8,2 

HAYIR  78 91,8 

 
 

Grafik 5. Katılımcıların uzaktan eğitim tecrübe durumları 

 
 
 

Uzaktan Eğitimi hangi teknolojik araçlarla yaptınız? 
 

Tablo 6. Katılımcıların kullandıkları teknolojik araç durumları 
CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

Akıllı Telefon  51 60 

Bilgisayar  80 94,1 

Grafik Tablet  15 17,6 

 
 

Grafik 6. Katılımcıların kullandıkları teknolojik araç durumları 

 
 
 Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim çoğunlukla bilgisayarla yapılmıştır. 
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Uzaktan Eğitime uygun içerik ve materyal hazırlayabiliyor musunuz? 
 

Tablo 7. Katılımcıların içerik ve materyal hazırlayabilme durumları 
CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

EVET  14 16,5 

KISMEN  56 65,9 

HAYIR  15 17,6 
 
 

Grafik 7. Katılımcıların içerik ve materyal hazırlayabilme durumları 

 
 

Uzaktan Eğitimin Avantajları sizce nelerdir? 
 

Tablo 8. Katılımcıların uzaktan eğitimin avantajları durumları 

CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

Mekan ve zaman kısıtlamasını aza indirir.  72 84,7 

Web tabanlı öğrenme ve öğretme araçları kullanılabilir.  78 91,8 

Tekrar yapmaya ve bireysel çalışmalara müsaittir.  75 88,3 

Diğer  1 1,2 
 

Grafik 8. Katılımcıların uzaktan eğitimin avantajları durumları 
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Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin avantajları olarak web tabanlı öğrenme, tekrar yapma ve 
bireysel çalışabilme ön plana çıkmıştır. 
 

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları sizce nelerdir? 
 

Tablo 9. Katılımcıların uzaktan eğitimin dezavantajları durumları 

CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

Öğrenci Denetimi zordur.  76 89,4 

Ölçme-değerlendirme daha az güvenilirdir.  73 85,9 

Öğrenci motivasyonunu sağlamak zordur.  58 68,2 

Duyuşsal alana yönelik öğrenci etkinlikleri daha 
azdır.  47 55,3 

Öğrencilerin daha az sosyalleşmesini sağlar.  59 69,4 
 
 

Grafik 9. Katılımcıların uzaktan eğitimin dezavantajları durumları 

 
 

Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin dezavantajları olarak öğrenci denetimi ve ölçme-
değerlendirmedeki güvenilirlik sorunu ön plana çıkmıştır. 
 
 

Uzaktan Eğitimde karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 
 

Tablo 10. Katılımcıların uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar 
CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

TEKNOLOJİK ALTYAPI SORUNU  50 58,8 

TEKNOLOJİK DONANIM YETERSİZLİĞİ  71 83,5 

TEKNOLOJİK OKUR-YAZARLIK SORUNU  57 67,1 

ÖĞRENCİ BİREYSEL İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAYAMAMA  58 68,2 
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DEĞİŞEN SİSTEME VE ROLLERE ALIŞAMAMA  42 49,4 

DİĞER  1 1,3 
 
 
 

Grafik 10. Katılımcıların uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar 

 
 

Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin sorunu olarak genel olarak teknolojik altyapı sorunu ve 
teknolojik donanım yetersizliği görülmektedir. 
 
 

Pandemi sürecinde uzaktan eğitimi nasıl değerlendirirsiniz? 
 

Tablo 11. Katılımcıların uzaktan eğitimin değerlendirmesi 

CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

ÇOK VERİMLİ  1 1,2 

VERİMLİ  23 27,1 

VERİMSİZ  56 65,9 

ÇOK VERİMSİZ  5 5,8 
 
 

Grafik 11. Katılımcıların uzaktan eğitimin değerlendirmesi 
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Covid 19 pandemi sürecindeki uzaktan eğitime yönelik öğretmen algıları genel olarak yürütülen uzaktan 
eğitimin verimsiz olduğu yönündedir. 
 

Önümüzdeki dönemde uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Tablo 12. Katılımcıların uzaktan eğitimin gelecekteki durumu hakkında görüşleri 

CEVAP  Katılım Sayısı  Yüzde (%)  

AYNEN DEVAM ETMELİDİR.  4 4,7 

YÜZYÜZE EĞİTİMLE 
BİRLİKTEYAPILABİLİR.  67 78,8 

UZAKTAN EĞİTİM 
UYGULANMAMALIDIR.  14 16,5 

 
Grafik 12. Katılımcıların uzaktan eğitimin gelecekteki durumu hakkında görüşleri 

 
Önümüzdeki dönem için uzaktan eğitimin genel olarak yüz yüze eğitimle beraber devam etmesi 
gerektiği düşünülmektedir. 
 
SONUÇ 
Değişen eğitimin bir sonucu olarak uzaktan eğitimin zaruri olarak eğitimimizin bir parçası olmuştur. 
Uzaktan eğitimde veli-öğretmen rollerinde değişiklikler oluşmuştur. Bunun da yeni sürece alışmada 
zorluk oluşturduğu, sistemde sıkıntılara sebebiyet verdiği görülmüştür. 
 
Covid 19 pandemi öncesi öğretmenlerin çoğunun uzaktan eğitim tecrübelerinin olmadığı, dolayısıyla 
uzaktan eğitimde hazırlıksız olunduğu görülmüştür. Uzaktan eğitim içeriği ve materyal hazırlama 
hususunda öğretmenlerde eksiklikler vardır. Covid 19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim çoğunlukla 
bilgisayarla yapılmıştır. 
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Uzaktan eğitimin öğrencilere zaman ve mekan esnekliği sağladığı düşünülmektedir. Uzaktan eğitimde 
veli-öğretmen rollerinde değişiklikler olmuş ve yeni rollere alışmada sıkıntılar oluşmuştur.  
 
Sosyo-ekonomik sorunların uzaktan eğitime doğrudan yansımaları olmuştur. Özellikle kırsal yerleşim 
yerlerde teknolojik altyapı sorunu ve sosyo-ekonomik düzeyi yetersiz olan kesimdeki teknolojik 
donanım eksikliği uzaktan eğitimin en ciddi problemleridir. 
 
Uzaktan eğitimde öğrenci duyuşsal alanında ve öğrenci sosyalleşmesinde sorunlar oluşturduğu 
düşünülmektedir. 
 
Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimin ölçme-değerlendirme kısmının ihmal edildiği ve pandemi 
sürecinde uzaktan eğitimde öğrenci denetiminde zorluklar olduğu düşünülmektedir. 
 
Sonuç olarak pandemi sürecindeki uzaktan eğitim mevcut haliyle öğretmenler tarafından verimsiz 
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca gelecekte uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle beraber devam etmesi 
gerektiği düşünülmektedir. 
  
 
ÖNERİLER 
Çalışmamız sonucunda alan yazına ve sistemi oluşturan bileşenlere (MEB, Üniversiteler, Veli, 
Öğretmen…vb) önerilerimiz şunlardır: 
 

ü Uzaktan eğitimle ilgili teknolojik okur-yazarlık eğitimleri verilebilir. 
ü Uzaktan eğitimde örgün eğitimle beraber süreç içerisinde verilmesinde yararlı olabilir. 

Salgınlar dışında uzaktan eğitimin verilmesi teknolojik çağın bir gerekliliği olarak sağlanabilir. 
ü Lisans düzeyinde uzaktan eğitim müfredata ders veya konu olarak eklenebilir. Öğretmen 

yeterlilikleri bu sayede daha üst seviyelere ulaşabilir. 
ü Eğitimde fırsat eşitliği bağlamında teknolojik altyapı sorunları ve teknolojik donanım 

eksikliği giderilmelidir. 
ü Uzaktan eğitimle ilgili teknolojik okuryazarlık eğitimleri verilebilir. 
ü Uzaktan eğitimle içerik ve materyal oluşturma bağlamında öğretmenlere hizmet içi eğitim 

verilebilinir. 
ü Uzaktan eğitimde değişen veli rollerine uygun veli eğitimleri-seminerleri (Veli Akademisi) 

yapılabilinir. 
ü Uzaktan eğitimin örgün eğitimle beraber süreç içerisinde verilmesi yararlı olabilir. 
ü Uzaktan eğitimin farklı boyutlarıyla ile ilgili literatüre katkı olarak yeni araştırmalar 

yapılabilinir. 
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ ÇOCUKLARINA SUNULAN OYUN ETKİNLİKLERİ 
PROGRAMININ ÇOCUKLARIN ARKADAŞLIK KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 
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ÖZ: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemi çocuklarına sunulan oyun etkinlikleri programının 
çocukların arkadaşlık kavramı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-
2018 bahar yarıyılında İzmir ili Buca Hayme Hatun anaokuluna devam eden beş yaş grubundaki 11 
çocuk oluşturmaktadır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile oluşturulmuştur. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu çalışmada durum 
çalışması olarak “Öncesi-Sonrası Durum Çalışması” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme 
yöntemi ve bu yöntemden elde edilen verileri desteklemek amacıyla çocukların çizdikleri resimler 
yoluyla toplanmıştır. Çocuklara 8 hafta boyunca, haftada üç gün 30-35 dakika olmak üzere, haftada 
yaklaşık 2 saatlik sosyal beceri içerikli oyun etkinliklerinden oluşan bir program sunulmuştur. Bulgular 
kısmında çocuklardan elde edilen görüşmeden elde edilen veriler ana ve alt temalar şeklinde tablo 
yapılmış ve ön-son değerlendirmeler olarak yorumlanıp açıklanmıştır. Çocukların çizdikleri resimler 
arkadaşlık kavramına yönelik ilk-son resimler olarak değerlendirilerek yorumlanmıştır. Elde edilen 
sonuçlarda oyun programının uygulanmasından sonra çocukların arkadaşlık kavramına yönelik bilgi 
yapılarında değişim sağladığı yani bu kavramın çocuklar tarafından algılanan özelliklerinde artma 
olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kavramlar: Okul öncesi dönem, oyun etkinlikleri programı, arkadaşlık kavramı 
 
THE EFFECT OF THE GAME ACTIVITIES PROGRAM GIVEN TO PRESCHOOL 

CHILDREN ON THEIR FRIENDSHIP CONCEPT 
 

Abstract: The objective of this study is to examine the effects of children's perception about the concept 
of friendship by applying  the game activities program in pre-school education period. The study group 
of the study consisted of 11 children who attended in the five age group of İzmir Buca Hayme Hatun 
kindergarten during 2017-2018 Spring Semester. Easily accessible case sampling was used in the 
selection of the study group. This is a case study, one of the qualitative research methods. This study 
employs pre-post case study method. Children were interviewed and the pictures they drew were 
investigated. The social skill play activities program was offered to the children in about 2 hours a week 
for 8 weeks, three days a week for 30-35 minutes. The data collected from the children after the 
interviews were put into tables as themes and sub themes and commented as pre-post evaluations. The 
pictures drawn by the children were also interpreted as the first-last pictures for the concept of friendship. 
In the results obtained, after the implementation of the game program, it was determined that there was 
a change in the information structures regarding the concept of friendship of the children, In other words, 
it has been determined that there is an increase in the characteristics of the concept perceived by children. 
 
Keywords: Prescool education period, game activities program, the concept of friendship 
 
GİRİŞ  
Çocukluk döneminin temel uğraşı kabul edilen oyun haz vericiliğe, harekete, etkileşime, aktif katılmaya, 
düşünmeye dayanan özellikleri ile beynin bütüncül olarak uyarılmasını sağlamaktadır (Tuğrul, 2013, 
akt, Tuğrul, 2015, s.11). Çocukluk döneminde yeterince oyun oynama fırsatı yakalayan çocukların 
yaşamlarının ileri yıllarında olumlu gelişim gösteren sosyal-duygusal özelliklere ve okul başarısına 
sahip oldukları araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır (Tuğrul, 2015).  
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Prososyal davranışlar, olumlu kişiler arası ilişkiler olarak da tanımlanmakta ve işbirliği, paylaşma, 
sorumluluk ve başkalarına karşı duyarlı olma gibi sosyal becerilerin uygun olarak kullanılmasını da 
içermektedir. Çocuklar oyunlarda üstlendikleri çeşitli roller ile sosyal becerilerini geliştirmektedirler  
(Bayhan ve Artan, 2007). Oyun etkinlikleri sırasında çocukların olumlu akran ilişkileri kurmasında ve 
oyun gruplarına katılmasında sosyal etkileşim ve ilişkileri etkili bir biçimde kuruyor olması önemlidir 
(Ladd, 2005; Ladd, ve Coleman, 1997, Ramsey, 1989, akt, İnan, 2014, s.296). Bu nedenle sosyal 
becerilerin geliştirilmesinin akran ilişkilerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. Sosyal 
becerilerin gelişimini destekleyen en uygun ortamlardan birisi oyundur. Oyun pek çok özelliği ile sosyal 
becerileri ve arkadaşlığı destekleyen bir yapı göstermektedir. Sosyal beceriler konusunda daha az etkili 
olan çocuklar arkadaşlarıyla oyun oynayarak yeni sosyal beceriler kazanmaktadırlar (Sebanc, 2004, akt, 
İnan, 2014, s. 305). Çocuğun sosyal gelişimi açısından sosyal becerilerin okul öncesi dönemden itibaren 
oyun yoluyla desteklenmesi önemlidir.  
 
Arkadaşlık okul öncesi dönemde sosyal beceri müdahalesi ve olumlu sosyal gelişim açısından oldukça 
değerlidir (İnan, 2014; Palut, 2005). Çocuğun oyun ortamı arkadaşıyla anlamlı hale gelir. Oyun yoluyla 
arkadaşa ihtiyaç duymayı ve oyun içinde karşılıklı olarak birbirlerinden almayı ve vermeyi öğrenirler 
(Tuğrul, 2012, akt, Tuğrul, 2015, s.11).   Kavramlar ise dünyadaki gerçeklerin deneyimlere, yeteneklere, 
değer yargılarına bağlı olarak algılanan özellikleri olarak tanımlanmaktadır (Ülgen, 2004). Arkadaşlık 
kavramı ve oyun arasındaki ilişki, oyunlar sayesinde geçirilen yaşantılar yoluyla çocuklarda sosyal 
becerilerin gelişimiyle de arkadaşlık kavramına yönelik algılanan özelliklerin değişim göstermesi ve 
gelişmesi şeklinde yorumlanabilir. Özellikle sosyal beceri içerikli oyun programlarının çocukların sahip 
olduğu arkadaşlık kavramının özelliklerine olumu etki yaparak bu özelliğe yönelik bilgi yapılarında 
olumlu değişimlerin meydana gelmesine katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
Bu açıklamalara dayalı olarak bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemi çocuklarına sunulan sosyal 
beceri içerikli oyun etkinlikleri programının çocukların arkadaşlık kavramı üzerindeki etkisini 
incelemektir. 
 
YÖNTEM 
 
Araştırmanın çalışma grubuna, 2017-2018 bahar yarıyılında İzmir ili Buca Hayme Hatun anaokuluna 
devam eden beş yaş grubundaki 11 çocuk katılmıştır. Çalışma grubunun seçiminde kolay ulaşılabilir 
durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu örneklemenin kullanılmasının amacı araştırmanın hızlı ve pratik 
bir biçimde yapılabilmesi için erişilebilmesi kolay durumun seçilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  
Araştırmanın yöntemi olarak nitel araştırma ve nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni 
kullanılmıştır. Bu çalışmada durum çalışması olarak “Öncesi-Sonrası Durum Çalışması” kullanılmıştır. 
Öncesi-sonrası durum çalışması uygulanan belirli bir programın öncesinde ve sonrasında 
değerlendirilmesi durumudur (Berg, 2009; Jensen ve Rodgers, 2001). Çocuklara 8 hafta boyunca, 
haftada üç gün 30-35 dakika olmak üzere, haftada yaklaşık 2 saatlik sosyal beceri içerikli oyun 
etkinliklerinden oluşan bir program sunulmuştur. Program hazırlanırken araştırmacı tarafından 
alanyazın taramasına bağlı olarak sosyal becerileri geliştirici oyunlar belirlenmiş ve sınıftaki çocukların 
ihtiyaçları dikkate alınarak bu oyunlara yeni düzenlenmeler yapılması yoluyla oluşturulmuştur. 
Programda duyguları tanıma ve ifade etme, başkalarının duygularını anlama, sosyal iletişim 
davranışları, işbirliği yapma, yardım etme, paylaşma, kurallara uyma ve grup içinde sorumluluk alma 
sosyal becerilerinin geliştirilmesine yer verilmiştir. Program araştırmacıyla işbirliği halinde sınıfın 
öğretmeni tarafından uygulanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından görüşme yöntemi ve 
bu yöntemden elde edilen verileri desteklemek amacıyla çocukların çizdikleri resimler yoluyla 
toplanmıştır. Görüşmede uygulama öncesinde ve sonrasında çocuklara “Oyun sırasında arkadaşlarınla 
neler yaparsınız?” şeklinde soru sorulmuş ve görüşme sırasında çocukların verdikleri yanıtlar 
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kaydedilmiştir. Resim değerlendirmesi için çocuklara  “Oyun sırasında arkadaşlarınla neler yaparsınız 
bunun resmini çizebilir misin?” diyerek resim çizmeye yönlendirilmişlerdir. Çocuklar resimlerini 
çizdikten sonra resimlerinde bulunan çizimler ve şekiller hakkında çocuklarla konuşulup her birinin 
resimleriyle ilgili yaptıkları açıklamalar resimlerine eklenmiştir. Bu açıklamalar dayanarak resimlerin 
ilk ve son olarak betimlenmesi ve karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.   
 
Araştırmacı, görüşme sonuçlarına göre çocukların yanıtları üzerinden kodlanma yapmıştır. Güvenirliği 
sağlamak için araştırmacı tarafından kodlamalara P uyuşum yüzdesi formülü uygulanmıştır (Miles ve 
Huberman, 1994). Kodlamaların güvenirliğini sağlamak amacıyla görüşmelerden elde edilen sonuçlar 
araştırmacı tarafından iki farklı zamanda kodlanmış, kodlamalar arasındaki uyuşum yüzdesi % 95 olarak 
bulunmuştur. Görüşmelerden sağlanan veriler içerik çözümlemesi tekniğiyle çözümlenmiştir (Yıldırım 
ve Şimşek, 2008).   
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Bulgularda çocukların arkadaşlık kavramına ilişkin görüşme verileri ana temalar ve alt temalar 
çerçevesinde ön-son görüşlerin değerlendirilmesi olarak açıklanmıştır. Çocukların çizdikleri resimler 
ise arkadaşlık kavramına yönelik ilk ve son resimler olarak değerlendirilerek yorumlanmıştır. 
Görüşme sonuçlarının temalar şeklinde yer aldığı tabloda çocukların isimleri bir harf ile temsil 
edilmektedir. Resimlerde ise çocukların resimlerinin her biri bir sayı olarak gösterilmiştir. Arkadaşlık 
kavramına ilişkin oyun programı öncesinde ve sonrasında çocukların görüşlerini içeren Tablo 1 aşağıda 
yer almaktadır. 
 
Tablo 1 incelendiğinde okul öncesi dönemi çocuklarına sunulan sosyal beceri içerikli oyun etkinlikleri 
programının çocukların arkadaşlık kavramı üzerindeki etkisinin çocukların program ön ve son görüşleri 
üzerinden yorumlandığında ana ve alt temalar boyutunda çocukların arkadaşlık kavramına yönelik 
olarak verdiği yanıtların sayısında artış olduğu belirlenmiştir. 
 
Tablo 1. Arkadaşlık Kavramına İlişkin Çocukların Görüşleri 
  Ön Görüşleri Son Görüşleri 

Ana Tema Alt Temalar Çocukların İsimlerini İfade Eden Harf 
Sembolleri 

 

 

 

 

Oynadıkları Oyun 
Adları 

Saklambaç  C,I,J,K 

Top Oynamak  D 

Havuzda Oynamak  D 

Tablet Oynamak  D 

Kovalamaca Oynamak  E 

Evcilik  H 

Taş Kağıt Makas  I 

Yakar Top  I 
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Yağ Satarım Bal 
Satarım 

 K 

Kurt Baba Oyunu  K 

 

 

Arkadaşlıkta 
Duygular 

   

Sevgi C A,C,F,G,H,I 

Paylaşma  J 

Kardeşlik  F 

Mutluluk  H,I,K 

 

 

Oyuncaklar 

   

Temsili Oyuncaklar 
(Bebek, Araba, Tren) 

 A,E,G,H,I,K 

Yapı Oyuncakları 
(Bloklar, Legolar) 

 C, F,J 

Bahçe Oyuncakları 
(Trambolin, Salıncak, 
Kaydırak, 
Tahterevalli)                                                                                 

                    F,J 

Arkadaşlarının 
Özellikleri 

 

Arkadaşlarının Adları B, D,G,H C,F,H,I,K 

 

 

Arkadaşla Birlikte 
Etkinlik 

Resim Yapma C,D,I ,J C,D 

Fotoğraf Çekmek                                                   A 

 Şarkı Söylemek         J 

Bisiklete Binmek                                                                                                            J 

Yap-boz Yapmak                                                    J 

 
Tablo 1 değerlendirildiğinde ana temalar boyutunda arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları oyun adlarından 
ve oyuncak adlarından ilk görüşmede hiç bahsetmemiş oldukları görülmektedir. Ancak son görüşmede 
arkadaşlarıyla oynadıkları oyun ve oyuncakları daha ayrıntılı bir biçimde ifade etmiş olmaları dikkati 
çekmektedir. Diğer ana ve alt temalardan arkadaşlıkta duygular, arkadaşlarının özellikleri ve arkadaşla 
birlikte etkinlik boyutlarında da ön görüşmeye göre son görüşmede çocukların verdikleri yanıtlarda artış 
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olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında çocukların oyun programı sayesinde arkadaşlık kavramına 
ait özelliklere ilişkin farkındalıklarının arttığı düşünülmektedir. Özellikle oyunun etkinlikleri 
programının sosyal beceri içerikli olmasının arkadaşlıkta duygular ana ve alt temasındaki artışın 
oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Oyun etkinlikleri programında yer alan sosyal becerilerin 
gelişiminin desteklenmesine uygun olarak bütün oyunlar grup oyunları olarak hazırlanmıştır. Oyun 
etkinlikleri programı sonrasında ifade ettikleri oyun adları incelendiğinde grupla oynan oyun adlarının 
daha fazla olması arkadaşlık kavramını destekleyen oyun etkinlikleri programının etkisine bağlı olduğu 
söylenebilir. Ayrıca programda yer alan oyun etkinliklerinde top ile oynan ve hareket etmeye dayalı 
oyunların da yer alması nedeniyle bu durumun son görüşmede belirtilen oyun adlarına yansımış olduğu 
düşünülmektedir. Aşağıda çocukların çizdikleri ilk ve son resimler üzerinden elde edilen bulgulara yer 
verilmektedir. 
 

      
İLK RESİM 1                                                         SON RESİM 1 

Resim 1’de çocuk çizmiş olduğu ilk resmi arkadaşları ile oyun oynarken çizdiği, son resmi ise bahçede 
yağ satarım bal satarım oyunu oynadıkları ve oynarken mutlu olduğu şeklinde resmini açıklamıştır. Son 
resimde daha fazla sayıda arkadaşını çizmiş olduğu dikkati çekmektedir. 

 
İLK RESİM 2                                                        SON RESİM 2 

 
Resim 2’de ilk resimde çocuk sadece bir arkadaşını çizmiştir. Son resimde ise bir arkadaşıyla beraber 
sınıfta tren oyunu oynadıklarını ve mutlu olduklarını belirtmiştir. Tren oyunu oyun programı içerisinde 
yer alan oyunlardan biridir. 
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İLK RESİM 3                                                      SON RESİM 3 

Resim 3’te çocuk ilk resimde arkadaşları ile bisiklete bindiklerini çizmiştir. Son resmi ise siyah topla 
arkadaşları ve babasıyla top oynadıkları, resimde yer alan atkı için ise, arkadaşımın atkısı yoksa ona 
veririm, şapka için oyunda arkadaşımla oynadığımız şapka ve eğer top yoksa şapkayı top olarak 
kullanırız şeklinde açıklamaktadır. Ayrıca resimdeki şapka oyunun çok eğlenceli olduğunu söylemiştir. 
Şapka oyunu oyun programı içerisinde yer alan oyunlardan biridir. 

 
İLK RESİM 4                                                           SON RESİM 4 

 
Resim 4’te ilk resimde çocuk arkadaşıyla trambolinde oynadığını belirtmektedir. Son resimde ise okulun 
bahçesinde arkadaşlarıyla salıncak, kaydırak ve tahterevallide oynadıklarını belirtmektedir. 

 
İLK RESİM 5                                             SON RESİM 5 

Resim 5’te çocuk ilk resimde arkadaşları ile oyun oynadıklarını çizmiştir. Ancak herhangi bir oyun adı 
belirtmemiştir.  Son resminde daha fazla sayıda arkadaşlarını çizmiştir. Saklambaç oynuyoruz şeklinde 
açıklamıştır. 
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İLK RESİM 6                                       SON RESİM 6 

 
Resim 6’ da çocuk ilk resimde arkadaşlar ile oyun oynadıklarını çizdiğini belirtmiştir. Ancak herhangi 
bir oyun adı belirtmemiştir.  Son resminde sınıfta yılbaşı kutladıklarını ve birbirlerine hediyeler 
verdikleri şeklinde açıklamaktadır.  

 
İLK RESİM 7                                      SON RESİM 7 

 
Resim 7’de ilk resmi arkadaşımızla havuzda eğlenmek olarak açıklamış ancak hiçbir arkadaşını 
çizmemiştir. Son resimde ise resme kendisini ve arkadaşını eklemiş, arkadaşımla havuzda oyuncak 
ördek oynuyoruz şeklinde açıklamıştır. Hem kendisinin hem arkadaşının yüzü ifadesini mutlu olarak 
çizmiştir. 
 

 
İLK RESİM 8                                      SON RESİM 8 

 
Resim 8’de ilk resimde çocuk sadece bir arkadaşını çizmiştir. Ancak herhangi bir oyun adı 
belirtmemiştir. Son resimde ise arkadaşıyla beraber deniz kenarında kum oyuncakları ile oynadıklarını 
çizdiğini açıklamıştır. 
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İLK RESİM 9                                      SON RESİM 9 

Resim 9’da ilk resimde çocuk arkadaşlarıyla top oynadığını belirtmektedir. Son resimde ise farklı farklı 
arkadaşlarıyla birlikte top oynadığını, trambolinde oynadığını ve resim çizdiklerini belirtmektedir. 

 
İLK RESİM 10                                      SON RESİM 10 

Resim 10’da çocuk ilk resimde arkadaşları ile oyun oynadıklarını çizdiğini belirtmiştir. Ancak herhangi 
bir oyun adı belirtmemiştir.  Son resmi ise parkta arkadaşlarıyla top oynadıkları şeklinde açıkalmıştır. 
 

 
İLK RESİM 11                                         SON RESİM 11 

Resim 11’de ilk resimde çocuk sadece bir arkadaşını çizmiştir. Ancak herhangi bir oyun adı 
belirtmemiştir. Son resimde ise arkadaşıyla beraber bahçede saklambaç oynadıklarını belirtmiştir. 
Bu araştırmada görüşme ve resimler yoluyla elde edilen bulgulara göre okul öncesi dönemi çocuklarına 
sunulan sosyal beceri içerikli oyun etkinlikleri programının çocukların arkadaşlık kavramı üzerinde 
etkili olduğu belirlenmiştir.  Birçok araştırma (Durualp ve Aral, 2010; Pellis ve diğ. 2010)  ve araştırmacı 
(Ahern & diğerleri, 2011; Anderson-McNamee & Bailey, 2010; Beaty, 2000; Ginsburg, 2007; Bayhan 
ve Artan, 2007; Gonzalez-Mena, 2001; 2015; Ömeroğlu, Ersoy, Tezel Şahin, Kandır, Turla, 2006 
Taylor, 1999; Tuğrul,) oyunun sosyal beceriler ve arkadaşlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu araştırmanın bulguları söz edilen çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir. 
 
SONUÇ 
 
Okul öncesi dönemi çocuklarına sunulan sosyal beceri içerikli oyun etkinlikleri programının çocukların 
arkadaşlık kavramı üzerindeki etkisi çocukların program ön ve son görüşleri üzerinden 
değerlendirildiğinde ana ve alt temalar boyutunda çocukların arkadaşlık kavramına yönelik bilgi 
yapılarında yani bu kavramın çocuklar tarafından algılanan özelliklerinde artış olduğu belirlenmiştir. 
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Benzer biçimde çocukların çizdikleri resimlerde arkadaşlık kavramına oyun programının etkisine 
öncesinde ve sonrasında karşılaştırmalı olarak bakıldığında son resimlerde arkadaşlıkla ilgili figürlere 
daha fazla yer verilmesi oyun programının çocukların arkadaşlık kavramıyla ilgili bilgi yapılarında 
değişikliklerin oluşmasını sağladığı ve bu kavrama yönelik algıladıkları özellikleri arttırarak etkili 
olduğu belirlenmiştir. 
 
KAYNAKÇA 
Ahern, R., Beach, R., Leibke, S. M., Proud, I., Spencer, A., & Stricland, E. (2011). The benefits of play 
go well beyond physical fitness. The Early Childhood Leaders' Magazine, 201, 68-70. 
Anderson-McNamee, J. K. & Bailey, S. J. (2010). The importance of play in early childhood 
development. Montana State University Extention, 1-4. 
Bayhan, San., P., Artan, İ. (2007). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları. 
Beaty, J.J. (2000). Skills for Preschool Teachers. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 
Berg, B. (2009). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Boston: Allyn & Bacon. 
Durualp, E. ve Aral, N. 2010. Altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine oyun temelli sosyal beceri 
eğitiminin etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160-172. 
Girsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining 
strong parent-child bonds. American Academy of Pediatrics, 119(1), 182-191. 
Gonzalez-Mena J. (2001). Foundations Early Childhood Education in a Diversity Society. London: 
Mayfield Publishing Company. 
İnan, H, Z,.(2014). Okul öncesi dönem çocuklarında sosyal ve duygusal gelişim. (Çev. Ed. B. Akman) 
Erken Çocukluk döneminde gelişim [Çok kültürlü bir bakışaçısı] içinde  (s.294-328). Ankara: Nobel 
Yayınları. 
Jensen, J., Rodgers, R. (2001). Cumulating the Intellectual Gold of Case Study Research. Public 
Administration Reviev, 61, (2), 236-246. 
Miles M.B., Huberman A., M. (1994). An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis. London: 
Sage Publications. 
Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö, Tezel Şahin, F., Kandır, A, Turla, A. (2006). Okul Öncesinde Drama. Ankara: 
Kök Yayıncılık. 
Palut, B. (2005). Sosyal Gelişim ve Arkadaşlık İlişkileri. (Ed.M. Sevinç). Erken Çocuklukta Gelişim ve 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde (s.311-318). İstanbul: Morpa Yayınları. 
Pellis, S. M., Pellis, V. C., & Bell, H. C. (2010). The Function of Play in the Development of the Social 
Brain. American Journal of Play, 2(3), 278-296. 
Taylor, B,.J. (1999). A Child Goes Forth a Curriculum Guide for Preschool Children. New Jersey: 
Merrill. 
Tuğrul, B. (2015). Oyunun Gücü. (Ed. Ayşe Belgin Aksoy) Okul Öncesi Eğitimde Oyun içinde (s. 9-
30) Ankara: Hedef Yayıncılık. 
Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık. 
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayıncılık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 93 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE, FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN SINIFLA 
BÜTÜNLEŞTİRİLMESİNDE AİLELERİN BAKIŞ AÇILARINDAKİ 

DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ 
 

Goncagül OCAK 
Cumhuriyet Anaokulu, Yenişehir, Mersin/Türkiye 

Email: goncagul3234@gmail.com  
 

ÖZ: Bu araştırma, okul öncesi dönemde farklı gelişen çocukların sınıfla bütünleştirilmesinde, 
ailelerinin bakış açılarındaki değişimlerin, aile eğitimleri ve uygulamaları ile, incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır.Bu çalışma, insan yaşamında çok önemli bir yere sahip olan ailenin sınıfa ve veli eğitimlerine 
katılmalarının, farklı gelişen çocukların akranlarıyla sınıfla etkili ve başarılı bir şekilde bütünleştirilmesi 
ve çocukların performanslarının arttırılması açısından önem arzetmektedir. Özellikle okul öncesi 
müfredatı ve programını bütünleştirme eğitimi konusunda desteklemek amacıyla “TOGETHER 
HAPPİER” projesi çerçevesinde bu çalışma gerçekleşmiştir. Bu çalışma 1,5 yıl boyunca uygulanan ön 
test ve son test sonuçlarına göre oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda, okul öncesi çocuklarımıza okul 
bazında farklı etkinlik havuzu ve farklılıklara saygı eğitimleriyle müfredat, farklı gelişen çocukların 
özelliklerine göre okul, bahçe ve sınıflarda düzenlemeler, aile eğitimlerinin nasıl olması gerektiği ile 
ilgili konularda öğretmen eğitimleri, aile ve çevreye yönelik ise aile eğitimleri ve geziler ile ailelerin 
bakış açılarında olumlu ve anlamlı bir değişim olduğu gözlenmiştir. Çalışma yapılan veliler farklı 
gelişen çocukların akranlarıyla aynı ortamda eğitim almaları gerektiğine inanmış ve sınıflara farklı 
materyaller tasarlayarak ya da alarak, sınıf ve çevre düzenine katkıda bulunmuşlardır. 

 
Anahtar Kelimeler: Aile Eğitimi, Aile Katılımı, Bütünleştirme, Özel Eğitim Gereksinimli Çocuklar, 
Sosyal Kabul 
 
 
GİRİŞ 
 
“Together Happier” projesi kapsamında çalışmanın yapıldığı okulumuz özel gereksinimli çocukların, 
birbirinden sosyo-kültürel olarak birbirinden tamamen farklı, sosyal-duygusal anlamda olumsuz yönde 
etkilenebilecek, önyargıları olan ve ekonomik gelirin düşük ailelerin olduğu bir bölgede yer almaktadır. 
Bir aile için çocuğun hayata gelmesi hayatlarının değişmesi anlamına gelmektedir. Ebeveynler artık 
inandıkları doğruları gözden geçirmeli ve çocuklarını en doğru şekilde büyütmelidirler. Ebeveynlerin 
çocuklarının onlardan farklı görünebileceğini, farklı düşünebileceğini ve farklı olabileceğini kabul 
etmeleri gerekmektedir. Sadece bu düşünce yapısıyla eğitilen bir çocuk mutlu olabilir. Ailelere nazaran 
çocuklar çevrelerinde bulunan insanlara önyargıyla bakmazlar. Onlar bütün insanları, akranları olsun ya 
da onlardan yaşça büyük insanlar olsun, oldukları gibi severler. Bu da çocukların naifliğinden 
kaynaklanan bir durumdur.(Hayward, 2006; Campbell, Gilmore ve Cuskelly, 2003).  
 
Ama çocuklar büyüdükçe, ailelerin başka insanlar hakkında olumlu ya da olumsuz konuşmalarından, 
davranışlarından etkilenirler ve zamanla aileleri gibi davranmaya meylederler.Bir çok araştırma 
çocukların ailelerinden küçük yaşlarda güçlü bir şekilde etkilendiğini rapor etmektedir. Özel 
gereksinimli olsun veya olmasın bütün çocukların, farklılıklarla birlikte yaşama kültürünün ve 
kişiliklerinin sağlıklı gelişiminde, başarısında, ebeveynlerin çocukları ile kaliteli zaman geçirmeleri, 
çocukların oyunlarına, etkinliklerine katılmaları, çocukları ile kurdukları sağlıklı iletişim ve ailelerin 
olumlu dünya görüşü şüphe götürmez güçlü bir etkidir. 
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Bu nedenle, ebeveynler çocukla iletişim konusunda eğitilmelidir ki çocuklarına sağlıklı destek 
sunabilsinler (Özel ve Zelyurt, 2016, ss. 9-36). Birey ve kurumların etkililik göstergelerinden biri de 
kontrol edebildiği ilişki çevresinin genişliğidir.Okul ve öğretmenden beklenen, sınıf ve okulun olasınca 
uzak çevresini etkileyebilmesi olmalıdır. (Başar 1999; s. 19). Okul-aile işbirliğinin, karşılıklı saygıya ve 
anlayışa dayanan, ailelerin de farklı ve benzersiz olabileceği, insan hakları görüşünden hareketle 
ilişkilerin süreklilik arz etmesi, bir çok eğitim engelini ortadan kaldırarak, eğitimin başarısını 
arttıracaktır. Bunu başarabilmek için de ailelerin ve öğretmenlerin kendilerini devamlı geliştirmeleri 
gerekmektedir (Recchia ve Lee, 2013; Block ve Obrusnikova, 2010). Eğitimin her aşamasında, eğitim 
sınıflarında, eğitim verilen her mekanda ve çevrede, farklı gelişen çocuklar ve arkadaşları için aile-
öğretmen ve çocuk birlikteliği çok önemlidir. Özel gereksinimli çocukların benlik saygısının ve kendine 
güven duygularının gelişiminde ailesinden, çevredeki diğer insanlardan ve özellikle de yaşıtlardan 
kabul, onay ve sevgi görmesi, oldukça önemli bir etmendir (Bıyıklı, 1989). Öğretmen-aile arasındaki 
iletişimin çok iyi olması, öğrencilerin okul başarısını artıracağı gibi okulda meydana gelebilecek disiplin 
sorunlarının da önüne geçebilir.(Aslanargun, 2007: 125). Önemli olan ailelerle iletişim kurmak değil, 
bu iletişim sonucunda öğrencilerin performanslarını ve okul başarılarını artırıcı bir etki yaratabilmektir 
(Hatipoğlu ve Kavas, 2016, ss.1012-1034). Bu nedenle hedef kitlemiz okul öncesinde çocukları olan 
ebeveynler olarak belirlenmiştir. Özel gereksinimli ve bütünleştirme eğitimine ihtiyaç duyan her 
çocuğun sosyal kabullerinin sağlanması, arkadaş ilişkilerinin desteklenmesi ve demokratik sınıfların 
oluşturulması için farklı gelişen çocukların çocukların özel durumları ile ilgili ailelerin ve gerekli 
görülürse arkadaşlarının bilgilendirilmeleri önemli bir unsurdur. Alan yazını incelendiğinde, normal 
gelişim gösteren çocukların ve özel gereksinimli çocukların kaynaştırma ve bütünleştirme sınıflarında 
bir arada olmalarını ve arkadaşlarını oldukları gibi kabul etmelerini etkileyen, öğretmenlerin normal 
gelişim gösteren çocuklar ve özel gereksinimli çocuklar arasındaki bağı güçlendirmesine yardım eden 
ve bu çocukların ailelerini de bilinçlendiren çok az program olduğu görülmektedir (Favazza, Ostrosky 
ve Mouzourou, 2016; Lewis ve Doorlag, 2011; Karweit, 1989; Searcy, 1996; Veziroğlu ve Gönen, 
2012).  Çocuklar arasındaki farklılıkları değil de benzerlikleri açığa çıkarmak ve önemini vurgulamak 
ise öğretmenlerin elindedir. 
 
Tüm bu gerekçelerle bu araştırmaya gereksinim duyulmuştur.Bu araştırma bütünleştirmeyle ilgili olan 
projemizin veli ayağıyla ilgili yapılacak olan çalışmalara destek olacak ve bütünleştirme eğitimini 
güçlendirip etkili olmasını sağlayacak, Anne Marie Richardson-Gibbs ve M. Diane Klein’in yazdığı 
Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu ve Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu’nun çeviri editörlüğünü yaptığı “Okul 
Öncesinde Bütünleştirmeyi Hayata Geçirme” adlı kitap rehber niteliğindedir. Ailelerin daha bilinçli 
olmaları ve bu gelişimini desteklemek için “Ana-Baba Okulu” kapsamında aile eğitimi programı 
uygulanmıştır. Bu araştırma, okul öncesi dönemde, farklı gelişen çocukların sınıfla bütünleştirilmesinde 
ailelerin bakış açılarındaki değişimlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda “Araştırmaya 
dahil edilen deney grubundaki 50 velinin, 10 maddelik veli görüşlerine ilişkin ön test ve son test puanları 
arasında, yapılan aile eğitimleri ve uygulamaları sonunda anlamlı farklılık var mıdır? sorusuna cevap 
aranmaya çalışılmıştır 
 
Bu doğrultuda yapılan aile eğitim çalışmaları sonucunda, alana şu faydaları sağlayacağı 
düşünülmektedir: 

• Araştırmaya katılan tüm velilerde farkındalık oluşturulması, 
• Veliler tarafından özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin sosyal kabullerinin artmasını 

sağlayacak çalışmalara yön verecektir, 
• Bütünleştirme sınıflarında öğretmen-çocuk-aile üçgeninin ilişkilerinde yapılandırıcı bir bağ 

kurulmasında önemli veriler sağlayacaktır. 
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• Alan yazında ilgili alanda çok fazla sayıda çalışma yer almasına karşın Türkiye’de bu konudaki 
çalışmaların sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. Çalışmanın bu anlamda da alana katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

• Türkiye’de özel eğitime ihtiyacı olan çocukların okul öncesi dönemde bütünleştirme yoluyla 
eğitim ortamında bütün ailelerin sosyal kabulünün artırılması için hazırlanmış herhangi bir 
eğitim programının olmaması, bu araştırmayla birlikte oluşturulacak orijinal, özgün ve önemli 
bir program oluşturulmasına rehber olacaktır, 

• Türkiye’de böyle bir araştırmanın MEB kazanımlarıyla eş güdümlü olarak öğrenme 
süreçlerine dahil edilmesi; okul öncesi dönemde bütünleştirme eğitimine dahil edilen 
çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin özel gereksinimli çocuklara karşı tutum ve sosyal 
kabulünün artması için yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 

Bu araştırma ve inceleme 2018-2020 eğitim-öğretim yılı, Mersin Yenişehir Cumhuriyet Anaokulu, 1,5 
yıllık uygulama süreci ve örneklem grubu 50 kişi ile sınırlı olup , aile eğitimleri, geziler, materyal 
geliştirme ve sergi çalışmalarıyla ailelerin bütünleştirmeye bakış açılarının incelenmesi süreci 
desteklenmiştir. 
 
 
ARAŞTIRMA MODELİ 
 
Eğitim alanında yapılan araştırmaların önemi gün geçtikçe artmakta; bilimsel yönden güçlü, 
uygulamaya dönük, nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı çalışmaların sayısının arttırılması 
hedeflenmektedir (Tezcan, Ada ve Baysal, 2016). Eylem araştırması ile ilgili yapılan açıklamalar 
incelendiğinde, bu araştırma türünün amacının “sınıf, program ya da tüm okuldaki mevcut durumun 
değişimi ya da gelişimini sağlamak” olduğu konusunda birleşilmektedir (Kuzu, 2009). Tezcan, Ada ve 
Baysal’a (2016)’a göre eylem araştırmasının özellikleri şunlardır: 

• İnsanların bakış açısına dayanarak gelecekteki sistemlerin insanın yararına olması gerekliliğine 
vurgu yapar. 

• Değişime rehber uygulamalarla bilgi üretir.  
• Hem eylem hem de değerlendirme anlamına gelir.  
• Eylem araştırmacısı ve süreçte yer alanlar arasındaki işbirliği ile gerçekleşir.  
• Var olan bir gerçekliği değiştirebilir ya da yeni bir sistem geliştirebilir.  
• Araştırmacı soruna müdahale eder.  
• Eylem araştırmalarında bilgi kullanılabilir, test edilebilir ve değiştirebilir. 

 
Araştırmanın amacı,özel gereksinimli çocukların ve akranlarının bütünleştirme eğitimi 
uygulamalarından ve eğitimlerinden etkin biçimde yararlanabilmesi için, çocukların ve öğretmenlerin; 
bütünleştirme eğitimi uygulaması sürecinde çevresel faktörlerden olan öğrenci velilerinden kaynaklı 
sorunların çözümlenmesinde okul ortamında yürütülecek aile eğitim uygulamalarının önemini 
vurgulamak ve okul öncesi dönemde, farklı gelişen çocukların sınıfla bütünleştirilmesinde ailelerin 
bakış açılarındaki değişimleri incelemektir. Bu amaçla çalışmamız eylem araştırması olarak yapılmıştır. 
 
 
ÇALIŞMA GRUBU 
 
Bu araştırma, 2018-2020 eğitim öğretim yılında, Mersin il Merkezi Yenişehir ilçesinde bulunan bir 
Anaokulu’ndan; okul öncesi müfredatını ve programını bütünleştirme eğitimi ve aile eğitimi konusunda 
desteklemek amacıyla Erasmus+ KA1 kapsamında; 50 aile üzerinde çalışılmıştır.  
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VERİ TOPLAMA  
 
Son yıllarda eğitim alanında sıklıkla kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem 
araştırması, hem akademisyenler hem de öğretmen araştırmacılar tarafından, eğitimin çeşitli 
konularında sistematik ve bilimsel bilgi elde etme ve uygulamaları geliştirme amacıyla yararlanılan bir 
yaklaşım olarak görülmektedir (Kuzu, 2009). Veri toplamaya başlamadan önce bir takım plan ve ön 
hazırlıkların yapılması, araştırmanın sağlıklı yürüyebilmesi için çok önemlidir (Tezcan, Ada ve Baysal, 
2016).Bu amaçla uygulama sürecinden önce, okul idaresi araştırma ile ilgili bilgilendirilmiş ve gerekli 
izinler alınmıştır. Araştırmacı, süreçte öğretmen olarak yer almıştır. Velilerin bütünleştirme ile ilgili 
görüşlerinin alınabilmesi için, bütünleştirme eğitimine devam eden çocukların ailelerinin bütünleştirme 
eğitimiyle ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla öğretmenler tarafından geliştirilen 10 sorudan oluşan 
bir form kullanılarak ön test ve son test uygulanacak 50 veli, çocuklar ve ailelerine yönelik ön hazırlık 
çalışmalarının eylem planları ve ön test-son test uygulamaları arasındaki süre belirlenmiştir.Verilerin 
analiz edilmesi, süreçte o ana dek toplanan tüm verilerin bir araya getirilerek özetlenmesi; verilerin 
yorumlanması ise bu özetten yola çıkılarak bir sonraki adımın ne olması gerektiğinin ortaya konması 
olarak tanımlanmaktadır (Tezcan, Ada ve Baysal, 2016). Eğitim- öğretim yılının başında velilere ön test 
ve 8 ay sonra da son test yapılmıştır.Ön test ve son testte kullanılan sorular değiştirilmemiştir.Ön testin 
uygulandığı veli grubu ile son testin uygulandığı veli grubu aynıdır. Konuyla ilgili aile eğitimleri ve 
uygulamaları sonucunda, velilerdeki davranış ve beklentilerindeki değişimler karşılaştırılarak sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 

 
 

İŞLEM 
 
Yapılan literatür taramasında eylem araştırması sürecine ilişkin birçok ifade yer almaktadır. Ancak 
alanyazında karşılaşılan bu yaklaşımların ortak noktası olarak, eylem araştırmasının eylemi planlama, 
planı eyleme geçirme, veri toplama ve çözümleme ile yansıtma süreci şeklinde gerçekleşen döngüsel bir 
uygulama biçimi olduğu sonucuna ulaşılabilir. (Kuzu,2009). Eylem planında yapılacaklar, bunların 
süreleri ve zamanı açıkça belirlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmamızda Erasmus+ KA1 projesi 
kapsamında uygulamalar planlanarak, 1,5 yıl boyunca çalışmalar eylem planı çerçevesinde yürütmüştür.  

 
 
VERİLERİN ANALİZİ 
 
Verilerin analiz edilmesi, süreçte o ana dek toplanan tüm verilerin bir araya getirilerek özetlenmesi; 
verilerin yorumlanması ise bu özetten yola çıkılarak bir sonraki adımın ne olması gerektiğinin ortaya 
konması olarak tanımlanmaktadır (Tezcan, Ada ve Baysal, 2016).  Çalışma öncesi ve sonrası ön test ve 
son test yapılarak veriler toplanmış, velilerdeki görüş, düşünce ve davranış değişiklikleri bu test 
sonucunda analiz edilmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 
 

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK 
 
Öğretmenlerin hipotezlerini test etmek için kullandığı yöntemler güvenilir olmalı ve sınıfa uygun olarak 
seçilmelidir (Tezcan, Ada ve Baysal, 2016). Katılımcı grup okul öncesi çocuklarının aileleri olduğu için 
yapılan ön test ve son test Okul Öncesi Eğitimi veli Programlarına ve aile eğitim çalışmalarına uygun 
olarak hazırlanmıştır. Bu maddeler, bütünleştirme eğitimi kapsamında veli görüşlerinin alınabilmesine 
olanak sağlayabilecek şekilde seçilmiştir.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Bu bölümde araştırma amacı ve alt problemlerine yönelik olarak elde edilen bulgulara ve tartışmalara 
yer verilmiştir. Araştırmaya 50 veli katılmıştır. Dolayısıyla çalışmaya katılan veli sayısı aynı 
zamanda yüzdelik oranlarını göstermektedir.Velilere yapılan ön testten sonra velilere 8 ay boyunca 
okul tarafından ve alanlarında uzman profesyonel akademisyenler ve eğitimciler tarafından ayda en 
az 1 kez aile eğitimi sunumları yapılmış, “Ana-Baba Okulu” çalışması kapsamında “AÇEV” 
işbirliğiyle babalara haftada 3 kez devam zorunluluğu olan “Baba Okulu” , sınıflarda kurulan 
atölyelerde etkinlikler yapılmış ve programın sonunda ise farklı oyuncak tasarım atölyeleri 
düzenlenmiştir. Bu program kapsamında 55 oyun, 130 günlük plan, 30 materyal geliştirilmiş ve 20 
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 
Araştırmaya katılan velilere “Çocuğumun sınıfında, farklı dil ve kültürlerde çocukların bulunması, 
çocuğumun gelişimi açısından faydalıdır” maddesi kullanılmış ve elde edilen bulgular Tablo 1’de 
sunulmuştur. 
Tablo 1. Çocuğumun Sınıfında, Farklı Dil ve Kültürlerde Çocukların Bulunması, Çocuğumun 
Gelişimi Açısından Faydalıdır Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Çocuğumun sınıfında, farklı dil ve 
kültürlerde çocukların bulunması, 
çocuğumun gelişimi açısından 
faydalıdır 

Tamamen Katılıyorum 32 16  60 30 
Katılıyorum   34       17   34       17 
Kararsızım   12        6     4         2 
Katılmıyorum   16        8  0         0 
Hiç Katılmıyorum     6         3  2              1 

 
Tablo 1 incelendiğinde, gönüllü 50 veliye “Çocuğumun sınıfında, farklı dil ve kültürlerde çocukların 
bulunması, çocuğumun gelişimi açısından faydalıdır” maddesi hakkında likert tipi ölçek uygulanarak  
ön-testte 16 kişi, yüzde 32’si “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 30 kişiye yüzde 
60’a yükseldiği, ön testte 17 kişi, yüzde 34’ü “Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 
değişmediği, ön testte 6 kişi, yüzde 12’si  “Kararsızım” seçerken, son testte bu sayının 2 kişiye, yüzde 
4’e düştüğü,ön testte 8 kişi, yüzde16’sı “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının sıfıra 
düştüğü, ön-testte 3 kişi, yüzde  6’sı “Hiç Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 1kişiye, 
yüzde 2’ye düştüğü tespit edilmiştir. 

 
 

Tablo2. “Özel gereksinimi olan çocuklara farklı ortamlarda eğitim verilmelidir” Frekans ve 
Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Özel gereksinimi olan çocuklara 
farklı ortamlarda eğitim 
verilmelidir 

Tamamen Katılıyorum 22 11  20 10 
Katılıyorum   22       11   26        13 
Kararsızım   28      14     4          2 
Katılmıyorum   24      12   34        17 
Hiç Katılmıyorum     4        2   16          8 

 
Tablo 2 incelendiğinde, gönüllü 50 veliye “Özel gereksinimi olan çocuklara farklı ortamlarda eğitim 
verilmelidir” maddesi hakkında likert tipi ölçek uygulanarak  ön-testte 11 kişi, yüzde 22’si 
“Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 10  kişiye yüzde 10’a yükseldiği, ön testte 
11 kişi, yüzde 22’si “Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 13 kişiye yüzde 26’ya yükseldiği, 
ön testte 14 kişi, yüzde 28’i  “Kararsızım” seçerken, son testte bu sayının 2  kişiye, yüzde 4’e düştüğü, 
ön testte 12 kişi, yüzde 24’ü “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 17 kişiye yüzde 34’e 
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yükseldiği, ön-testte 2 kişi, yüzde  4’ü “Hiç Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 8 kişiye, 
yüzde 16’ya yükseldiği tespit edilmiştir. 

 
 

Tablo 3. “Her çocuk, ayrım yapılmaksızın uygun koşullar hazırlanarak kendi yaşıtları ile birlikte 
eğitim alma hakkına sahiptir.” Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Her çocuk, ayrım yapılmaksızın 
uygun koşullar hazırlanarak kendi 
yaşıtları ile birlikte eğitim alma 
hakkına sahiptir. 

Tamamen Katılıyorum 62 31    90 45 
Katılıyorum   32       16  8         4 
Kararsızım     6        3      2         1 
Katılmıyorum 0        0           0 
Hiç Katılmıyorum 0        0           0 

 
Tablo 3 incelendiğinde, gönüllü 50 veliye “Her çocuk, ayrım yapılmaksızın uygun koşullar 
hazırlanarak kendi yaşıtları ile birlikte eğitim alma hakkına sahiptir.” maddesi hakkında likert tipi 
ölçek uygulanarak, ön-testte 1 kişi, yüzde 62’si “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu 
sayının 45 kişiye yüzde 90’a yükseldiği, ön testte 16 kişi, yüzde 32’si “Katılıyorum” seçerken, son 
testte bu sayının 4 kişiye yüzde 4’e düştüğü, ön testte 3 kişi, yüzde 6’sı  “Kararsızım” seçerken, son 
testte bu sayının 1  kişiye, yüzde 2’ye düştüğü, Katılmıyorum ve Hiç Katılmıyorum seçeneklerinde 
hiç bir değişim olmadığı tespit edilmiştir. 

 
 
Tablo 4. “Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar okul saatleri dışında ayrıca destek eğitim 
almalıdırlar.” Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar 
okul saatleri dışında ayrıca destek 
eğitim almalıdırlar. 

Tamamen Katılıyorum 46 23  64 32 
Katılıyorum   32       16   32        16 
Kararsızım   18        9     2          1 
Katılmıyorum     4        2      0          0 

Hiç Katılmıyorum     0        0      2          1 

 
Tablo 4 incelendiğinde, velilere “Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar okul saatleri dışında ayrıca 
destek eğitim almalıdırlar.” maddesi hakkında likert tipi ölçek uygulanarak  ön-testte 23 kişi, yüzde 
46’sı “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 32  kişiye yüzde 64’e yükseldiği, ön 
testte 16 kişi, yüzde 32’si “Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 16 kişiye yüzde 32’ye 
yükseldiği, ön testte 9 kişi, yüzde 18’i  “Kararsızım” seçerken, son testte bu sayının 1 kişiye, yüzde 
2’ye düştüğü, ön testte 2 kişi, yüzde 4’ü “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının sıfıra 
düştüğü, ön-testte hiç bir veli “Hiç Katılmıyorum” ‘u işaretlemezken, son testte bu sayının 1 kişiye, 
yüzde 2’ye yükseldiği tespit edilmiştir. 

 
 

Tablo 5. “Çocuk oyun parkları özel gereksinimli çocuklar düşünülerek tasarlanmalı ve 
akranlarıyla bir arada olmaları sağlanmalıdır.” Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Çocuk oyun parkları özel 
gereksinimli çocuklar düşünülerek 

Tamamen Katılıyorum 56 28  86 43 
Katılıyorum 40       20  12 6 
Kararsızım 2        1  2 1 
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tasarlanmalı ve akranlarıyla bir 
arada olmaları sağlanmalıdır. 

Katılmıyorum 2        1  0 0 
Hiç Katılmıyorum 0        0  0 0 

 
Tablo 5 incelendiğinde, velilere “Çocuk oyun parkları özel gereksinimli çocuklar düşünülerek 
tasarlanmalı ve akranlarıyla bir arada olmaları sağlanmalıdır.” maddesi hakkında likert tipi ölçek 
uygulanarak ön-testte 28 kişi, yüzde 56’sı “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 
43  kişiye yüzde 86’ya yükseldiği, ön testte 20 kişi, yüzde 40’ı “Katılıyorum” seçerken, son testte bu 
sayının 6 kişiye yüzde 12’ye düştüğü, ön testte 1 kişi, yüzde 2’si  “Kararsızım” seçerken, son testte 
bu sayının değişmediği, ön testte 2 kişi, yüzde 2’si “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 
sıfıra düştüğü, ön-testte ve son testte “Hiç Katılmıyorum” seçeneğini kimsenin işaretlemediği tespit 
edilmiştir. 
 
 
Tablo 6. “Okulların ve sınıfların fiziki yapıları her çocuğun farklılığı gözetilerek inşa edilmelidir.” 
Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Okulların ve sınıfların fiziki 
yapıları her çocuğun farklılığı 
gözetilerek inşa edilmelidir. 

Tamamen Katılıyorum 42 21  66 33 
Katılıyorum 32 16  26 13 
Kararsızım 18 9  2 1 
Katılmıyorum 8 4  4 2 
Hiç Katılmıyorum 0 0  2 1 

 
Tablo 6 incelendiğinde, velilere “Okulların ve sınıfların fiziki yapıları her çocuğun farklılığı 
gözetilerek inşa edilmelidir” maddesi hakkında likert tipi ölçek uygulanarak  ön-testte 21 kişi, yüzde 
42’si “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 33  kişiye yüzde 66’ya yükseldiği, ön 
testte 16 kişi, yüzde 32’si “Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 13 kişiye yüzde 26’ya 
düştüğü, ön testte 9 kişi, yüzde 18’i  “Kararsızım” seçerken, son testte bu sayının 1 kişiye, yüzde 2’e 
düştüğü, ön testte 4 kişi, yüzde 8’i “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 2 kişiye yüzde 4’e 
düştüğü, ön-testte velilerin hiç biri “Hiç Katılmıyorum” seçmezken, son testte bu sayının 1 kişiye, 
yüzde 2’ye yükseldiği tespit edilmiştir. 

 
 

Tablo 7. “Çocuklar kendi zihinsel gelişim özelliklerine göre kategorize edilerek ayrılmalı ve buna 
göre eğitim verilmelidir.” Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Çocuklar kendi zihinsel gelişim 
özelliklerine göre kategorize 
edilerek ayrılmalı ve buna göre 
eğitim verilmelidir. 

Tamamen Katılıyorum 10 5  18 9 
Katılıyorum 30 15  10 5 
Kararsızım 30 15  4 2 
Katılmıyorum 20 10  38 19 
Hiç Katılmıyorum 10 5  30 15 

Tablo 7 incelendiğinde, velilere “Çocuklar kendi zihinsel gelişim özelliklerine göre kategorize 
edilerek ayrılmalı ve buna göre eğitim verilmelidir.” maddesi hakkında likert tipi ölçek uygulanarak  
ön-testte 5 kişi, yüzde 10’u “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 9  kişiye yüzde 
18’e yükseldiği, ön testte 15 kişi, yüzde 30’u “Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 5 kişiye 
yüzde 10’a düştüğü, ön testte 15 kişi, yüzde 30’u  “Kararsızım” seçerken, son testte bu sayının 2  
kişiye, yüzde 4’e düştüğü, ön testte 10 kişi, yüzde 20’si “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu 
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sayının 19 kişiye yüzde 38’e yükseldiği, ön-testte 5 kişi, yüzde  10’u “Hiç Katılmıyorum” seçerken, 
son testte bu sayının 15 kişiye, yüzde 30’a yükseldiği tespit edilmiştir. 
 
 
Tablo 8. “Zihinsel engelli çocukların sokağa çıkarılması, diğer çocuklara zarar verebilmeleri 
açısından sakıncalıdır.” Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Zihinsel engelli çocukların sokağa 
çıkarılması, diğer çocuklara zarar 
verebilmeleri açısından 
sakıncalıdır. 

Tamamen Katılıyorum 4 2  2 1 
Katılıyorum 2 1  0 0 
Kararsızım 10 5  6 3 
Katılmıyorum 44 22  44 22 
Hiç Katılmıyorum 40 20  48 24 

 
Tablo 8 incelendiğinde, velilere “Zihinsel engelli çocukların sokağa çıkarılması, diğer çocuklara 
zarar verebilmeleri açısından sakıncalıdır.” maddesi hakkında likert tipi ölçek uygulanarak  ön-testte 
2 kişi, yüzde 4’ü “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 1  kişiye yüzde 2’ye 
düştüğü, ön testte 1 kişi, yüzde 2’si “Katılıyorum” seçerken, son testte hiç kimsenin işaretleme 
yapmadığı, ön testte 5 kişi, yüzde 10’u  “Kararsızım” seçerken, son testte bu sayının 3  kişiye, yüzde 
6’ya düştüğü, ön testte 22 kişi, yüzde 44’ü “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 
değişmediği, ön-testte 20 kişi, yüzde  40’ı “Hiç Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 24 
kişiye, yüzde 48’e yükseldiği tespit edilmiştir. 
 
 
Tablo 9. “Zihinsel engelli çocuklarla aynı ortamda bulunması çocuğumun psikolojisini 
olumsuz etkiler.” Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Zihinsel engelli çocuklarla aynı 
ortamda bulunması çocuğumun 
psikolojisini olumsuz etkiler. 

Tamamen Katılıyorum 2 1  2 1 
Katılıyorum 8 4  8 4 
Kararsızım 36 18  8 4 
Katılmıyorum 34 17  34 17 
Hiç Katılmıyorum 20 10  48 24 

 
Tablo 9 incelendiğinde, velilere “Zihinsel engelli çocuklarla aynı ortamda bulunması çocuğumun 
psikolojisini olumsuz etkiler.” maddesi hakkında likert tipi ölçek uygulanarak  ön-testte 1 kişi, yüzde 
2’si “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının değişmediği, ön testte 4 kişi, yüzde 8’i 
“Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının değişmediği, ön testte 18 kişi, yüzde 36’sı  
“Kararsızım” seçerken, son testte bu sayının 4 kişiye, yüzde 8’e düştüğü, ön testte 17 kişi, yüzde 
34’ü “Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının değişmediği, ön-testte 10 kişi, yüzde  20’si “Hiç 
Katılmıyorum” seçerken, son testte bu sayının 24 kişiye, yüzde 48’e yükseldiği tespit edilmiştir. 
 
 
Tablo 10. “Bedensel engeli olan bir çocukla aynı ortamda olması ve ona yardımcı olması, 
çocuğumun yardımlaşma kültürünü geliştirir.” Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Sorun Türü  Seçenekler % Ön Test  % Son Test 

Bedensel engeli olan bir çocukla 
aynı ortamda olması ve ona 

Tamamen Katılıyorum 64 32  84 42 
Katılıyorum 30 15  14 8 
Kararsızım 6 3  0 0 
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yardımcı olması, çocuğumun 
yardımlaşma kültürünü geliştirir. 

Katılmıyorum 0 0  0 0 
Hiç Katılmıyorum 0 0  0 0 

 
Tablo 10 incelendiğinde, velilere “Bedensel engeli olan bir çocukla aynı ortamda olması ve ona 
yardımcı olması, çocuğumun yardımlaşma kültürünü geliştirir.” maddesi hakkında likert tipi ölçek 
uygulanarak  ön-testte 32 kişi, yüzde 64’ü “Tamamen Katılıyorum” seçerken, son testte bu sayının 
41  kişiye yüzde 82’ye yükseldiği, ön testte 15 kişi, yüzde 30’u “Katılıyorum” seçerken, son testte 
bu sayının 8 kişiye yüzde 16’ya düştüğü, ön testte 3 kişi, yüzde 6’sı  “Kararsızım” seçerken, son 
testte hiç bir velinin işaretleme yapmadığı, Katılmıyorum ve Hiç Katılmıyorum seçeneğinin hiç 
işaretlenmediği tespit edilmiştir. 

 
 

SONUÇ 
 
Eylem araştırmasının son aşaması olandeğerlendirme aşamasında ise, eylemin yarattığı etkiler 
incelenmektedir (Tezcan, Ada ve Baysal, 2016).  Okul öncesi dönemde aile katılımı, okul ve ev 
arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağladığı 
görülmüştür.(Baldık, 2005;Ömeroğlu, 1999). Okul öncesi dönem normal gelişim gösteren çocukların 
kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına dahil edilmesi ve ailelerin de çocuklarını desteklemesi 
çocukların, sosyal gelişimi açısında büyük bir kazanım olarak görülmektedir. Bu da, çocukların sınıf 
içinde akranlarıyla olan benzerliklerine odaklanmalarını ve farklılıkları kabul etmelerini sağlamaktadır 
(Braunstein, 2013; Favazza, Ostrosky ve Mouzourou, 2016). 
 
Yapılan incelemeden elde edilen bulgular doğrultusunda, okul öncesi dönemde, farklı gelişen çocukların 
sınıfla bütünleştirilmesinde ailelerin bakış açılarındaki değişimlerin incelenmesinde  aile eğitimleri 
sonucunda veli bakış açılarında çoğunlukla olumlu bir yönde değişiklik olduğu sayısal verilerle tespit 
edilmiştir. 

 
 

ÖNERİLER 
 

1. Bütünleştirme eğitimi alan çocuklar ve ailelerin sosyal açıdan gelişebilmeleri için “Aile 
Eğitimi”, “İletişim ve Empati” gibi programlar zorunlu olup yaygınlaştırılmalı, özel sebeplerden 
eğitime katılamayan veliler için evde eğitim modeli uygulanmalıdır. 

2. Veli eğitimleri, her çocuğun özel gereksinimi ve ilgilerini destekleyip geliştirecek materyal 
tasarımını, oyun geliştirmeyi ve ortam düzenlemeyi kapsamalıdır. 

3. Aile Eğitimlerinin uygulandığı velilerin, özel gereksinimli çocukları olan ailelerine karşı olan 
tutumlarında ne gibi değişiklikler ve bu ailelere ne gibi katkıları olduğu incelenebilir. 

4. Her kurum için evrensel tasarım ilkelerine uygun çevresel düzenleme yapabilecek, uzmanların 
ve özel gereksinimli çocukları olan ailelerin de görev aldığı ve bu ailelerin evrensel tasarım ile 
ilgili özgün farklı tavsiye ve önerileri de dikkate alınarak, farklı bir kurum kurulabilir. 

5. Aile eğitimine katılan velilerle, boylamsal çalışmalar yapılarak çocukları ilköğretime devam 
ederken de incelenebilir. 

6. Aldıkları eğitimler sonucunda, velilerin davranışlarındaki değişimlerinin günlük yaşam 
içerisindeki davranışlarına yansımalarını inceleyen gözleme dayalı farklı çalışmalar 
yapılabilir. 

7. Bu araştırma ve uygulama farklı bölge ve okullarda da yapılarak sonuçlar karşılaştırılabilir. 
8. Ailelerin desteği ve görüşleri de alınarak bütünleştirme eğitiminin değerlendirilmesine yönelik 

yeni ve farklı değerlendirme sistemi geliştirilebilir. 
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9. Okul müfredatına çocukların haftada bir gününü aileleriyle birlikte gelişimsel eğitim 
desteğiyle geçirmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılabilir.  

10. Okul öncesi öğretmenleri ailelere verilecek eğitimler konusunda, ciddi bir eğitime tabi 
tutularak, veli ile iletişim becerileri hakkında uzmanlaşmalıdırlar.Bu öğretmen eğitimleri 
zorunlu hale getirilmeli ve belirli sürelerle yenilenmelidir.Hizmet-içi veya atölye çalışması 
gibi faaliyetler yapılabilir. 

11. Aile eğitimleri standart olmamalı her yöreye, her kültüre ve yaşayış tarzına uygun aile 
eğitimleri geliştirilmeli, atölye çalışmaları ve aile katılmları arttırılmalıdır.Bu konuyla ilgili 
her bölgenin hatta her okulun çevresine özgü aile eğitim programını hazırlayabilir; böylece 
kalıcılık ve genellenebilirlik arttırılabilir. 

12. Aile eğitimlerinin temel ilkelerini belirlemek üzere, farklı gruplardan aileler de davet edilerek 
bölgesel, yöresel kongre ve çalıştay düzenlenebilir. 

13. MEB Okul öncesi eğitim programına, Türk Milli Eğitim Sistemi ve Okul öncesi Eğitimin 
temel ilkelerine bağlı kalınarak, aile ile işbirliği, aile kavramı, ailenin etkililiği ile ilgili diğer 
gelişim alanlarına yönelik kazanım ve göstergeler eklenebilir. 

14. Aile eğitim programlarına yönelik görsel, işitsel ve yazılı materyal üreten kurum, şirketler ile 
paylaşılarak velilere uygun televizyon, bilgisayar programları, cd’ler ve kitapların üretilerek 
yaygınlaştırılması sağlanabilir. 

15. Ailenin geliştirilmesine ve farkındalık oluşturulmasına yönelik kamu spotları hazırlanabilir. 
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ÖZ: Şiir, diğer toplumlarda olduğu gibi Arap toplumunda da büyük bir öneme sahiptir. Arap şiirinin 
belli başlı konularından biri olan tasvir, diğer şiir konularına kıyasla önemli bir yere haizdir. Dünya 
kurulup insanoğlunun yaratıldığı günden beri, insanlar tabiata ilgi duymuşlar, tabiatın büyüleyici 
güzelliği karşısında sevgi ve hayranlıklarını gizlememişlerdir. Doğanın çekici güzelliğinden 
etkilenmişler ve ona olan hayranlıklarını bazen karşılarında gördükleri renklerle, bazen resim ve 
çizgilerle bazen de onları herhangi bir şeye benzeterek anlatmaya çalışmışlardır. Bu anlatma işlemi 
doğal olarak ve özellikle tasviri yapılan şeylere benzetmesinde de kendini göstermiştir. İşte teşbihi 
yapılan tasvir, saymış olduğumuz bu özellikleri sayesinde edebiyatta özellikle de Arap şiirinde çok 
önemli bir yer işgal etmiştir. Tasvirlerini övgü kasidelerinin içinde yapan el-Buhtûrî’nin şiirlerinin 
zaman zaman teşbihe dayandığı görülürken, çiçeklerin üzerindeki çiğ damlalarını, güzel kızların 
gözlerinden akan yaşlara benzetmiştir. İçinde teşbih bulunmayan hiçbir şiiri dikkate almayan şair’in 
teşbih sanatını iki şey arasında bir karşılaştırma başka bir ifadeyle benzetme yapmaya dayalı edebî bir 
sanat olarak düşünmüştür. Abbasi döneminde pek çok şair, şiiri bir kazanç ve geçim kaynağı olarak 
görmüştür. Bu çalışmada, III. Abbasî dönemi şairlerinden olan el-Buhtûrî’nin, doğum yeri ve yılından 
kısa bilgi verdikten sonra, şairin bu dönemde, Klasik Arap edebiyatında önemli bir yer işgal eden teşbih 
sanatı ile ilgili bazı şiirleri ve buralarda kullanmaya çalıştığı teşbihleri incelenmiştir. Terk edilen 
diyarların kalıntılarını, sarayları, sarayları çevreleyen havuzları, fıskiyeleri ve tabiatla ilgili tasvir ve 
teşbihleri kendine özgü üslup ve yöntem ile ele alınmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Abbasi, Tasvir, Buhtûrî, Belkıs, Süleyman 
 

A DİFFERENT PERSPECTİVE ON THE ART OF METAPHOR USED BY AL-
BUHTÛRÎ , ONE OF THE POETS OF THE THİRD ABBASİD PERİOD 

 
ABSTRACT: Poetry is of great importance in the Arabian society as it is in other societies. Depiction, 
which is one of the main subjects of Arabic Poetry, has an important place compared to other poetry 
subjects. Since the creation of the world and mankind, people have been interested in nature, and the 
people have not hidden affection and admiration for the fascinating beauty of nature. They have 
fascinated by the attractive beauty of nature, and they have tried to express their admiration to her, 
sometimes with the colors they have seen, sometimes with pictures and lines, and sometimes by liking 
them to anything. This narration process has also manifested itself especiallay in its comparison with 
what is described naturally. Thanks to these features, the depiction has a very important place in 
literature, especially in Arabic poetry. During the Third Abbasid period, many poets saw poetry as a 
source of income and livelihood. In this study, after giving brief information about the birth place and 
year of Buht kısarî, who was one of the poets of the Third Abbasid Period, some poems related to the 
art of metaphor that had an important place in Classical Arabic literature and his attempts to use them 
in this period were examined. The ruins of the abandoned lands, the palaces, the pools surrounding the 
palaces, the fountains and the depictions and explanations about the nature were handled with its own 
unique style and method. 
 
Keywords: Abbasid, Depiction, Buhtûrî, Belkis, Süleyman 
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GİRİŞ 
Yeryüzünde yaşayan insanlar; dil, din, ırk, cinsiyet, kültür ve yaşam tarzı bakımından değişik toplumlar 
olmalarına rağmen, sevinç ve üzüntülerinde tabiatın kucağında kendilerini huzur içinde hissetmişlerdir. 
İnsanlar kendi zevk ve duyguları kadar tabiatın nimetlerinden faydalanmaktadır. Toplumun bir parçası 
olan şairlerde de durum aynıdır. Arap şairleri yaşadıkları çevreye ait manzaraları, çölleri, vadileri, terk 
edilen diyarları, gökyüzünde parlayan yıldızları, bulutları, yağmurları, çevre de yaşayan canlıları ve 
bitkileri şiirlerinde çok güzel tasvir etmişlerdir. Uygar çevreye geçişten sonra yapılan sarayları, 
havuzları, bağ-bahçeleri gül-çiçekleri, günlük yaşamlarıyla ilgili kullandıkları araç ve gereçleri kısacası 
gördükleri her şeyi olduğu gibi tasvir etmişler, tasvirini yaptıkları şeylerde de teşbih sanatını 
kullanmışlardır (YANIK,2010:3:ÇINAR,2003:223). Dolayısıyla Araplar, şiiri tasvir ederken, onu en 
güzel ve en değerli ipekli kumaşlardan yapılmış rengârenk elbiselere benzetmişlerdir (KARABULUT, 
2011:13). 
 

Eski Yunan kültüründe Retorik olarak karşımıza çıkan edebi sanatların Arap dilindeki karşılığı Belagat 
‘tır. Belagat, söz söyleme sanatlarını inceleyen bilimin adıdır. Bu bilim üç alt bilim dalından oluşur. 
Bunlar: Beyan, Bedii ve Ma’ânî’dir. Teşbih ise, buyan biliminin üç temel konusundan ilkidir. Diğer ikisi 
Mecaz ve İsti’are’dir. 
 
III. Abbâsî dönemi şairlerinden el-Buhtûrî h.206 m. 821 yılında Halep ve Fırat Nehri arasında kalan 
Menbeç‘de doğmuş, daha küçük yaşta şiir söylemeye burada başlamıştır(el-CUMÂHÎ,1402/1982:393-
394:el-BUHTÛRÎ,1963-1972,11-25:er-RÂFÎ,1394/1974:264:YANIK,1995:9:ATTÂR,1372-
1952:150.YILDIRIM,2002:16). 
 
Divanındaki kasidelerin hemen hemen hepsine klasik şiir geleneğine sıkı sıkı bağlı kalarak terk edilen 
diyarla başlayıp, eski anlam ve üslupları canlandırmış ve onlara yeni bir ahenk katmıştır  (el-
CUMÂHÎ,1402/1982:282-286:et-TUVEYCİRÎ,1401/1981:59:TDV, İsam,1999:125-126). Bir tabiat 
tasviri şairi olan Buhtûrî’nin şiirleri çoğu zaman teşbihe dayandığı görülür (el-BUHTÛRÎ,1963-
1972:623-624:YANIK,2010:163).Şairin yaptığı bu teşbihler bazen benzetilene aşırı bir nitelik 
kazandırmış, bazen de ona kişilik kazandırmamasına rağmen, dağılmış inciler, mücevherler, değerli 
takılar ve altın sarısı paralara benzetmiştir (UYLAŞ,2001:60-61:POLAT,2018:370). En güzel tasvirleri 
saraylar ve havuzlar hakkında söylediği şiirlerdir. Bunlardan en dikkat çekeni ise, Kisrâ sarayı tasviridir. 
el-Buhtûrî’de diğer dönem şairleri gibi şiirlerinde teşbihleri kendi yaşadığı çevreden almaya çalışmış, 
bunu bazen doğrudan doğruya bazen de çok karmaşık duygulardan kaynaklanan anlaşılmaz bir tarz da 
ifade etmiştir (KIZIKLI,2007:27,223-224:YANIK:2010:163).Şiirleri nde felsefi konulara pek fazla yer 
vermeyen Buhtûrî, anlamı zorlaştıran üstü kapalı ifadelerden kaçınmıştır.  
 
Bediî sanatında olduğu gibi, teşbih de de hocası Ebû Temmâm’ın yolunu izlerken, bu alanda aşırılığa 
kaçmamış ve orta yolu seçmeye özen göstermiştir. Dolaylı ifadelerden kaçınarak sözü doğrudan ve 
kelimelerin yakın anlamları ile ifade etmeyi tercih etmiştir (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:11-
25:ÇETİN,1973:88).Şair, aşağıdaki örnekte, bulut ve şimşeği birlikte işlemiş, şimşeğin buluta eşlik 
etmekte olduğunu ve gözyaşı döken bulutların gül kokusunu andırdığını ifade etmiştir. Uzak diyarlardan 
saba rüzgârı ile gelen bulutlar, gerdanlık misali inciler saçarak, toprağa, güllere ve çiçeklere canlılık 
kazandırmıştır. Çiçeklerin üzerindeki çiğ damlalarını da güzel kızların gözlerinden yanaklarına aşağı 
akan damlacıklara benzetmiştir. Recez: 

ِدعولا ِقُدَص ِلْیَّذلا ُةرورْجم              ِدْعّرلا ِنینَحِب ٍزاجترا ُتاَذ  
                                             ِدْرَولا ِمیِسَنك ٌمیِسَن اھَل               ِدْجو ِریغلِ عْمدلا ُةَحوُفسم
ِدْنھلا ِفویُسك ٍقْرَب ُعْمَلَو               ِدسألا ِریئَز ُلْثِم ٌةَّنرو  

“Gök gürültüsünün sesiyle şiir okur, etekleri sürüklenir, verdiği söze sadıktır.” 
“Gözyaşları coşkusuzca dökülmüştür, gül kokusunu andıran bir rüzgârı vardır.” 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 106 

“Saba rüzgârı onu Necd’den getirdi ve o, gerdanlığın çözülüp saçıldığı gibi inciler saçtı” (el-
BUHTÛRÎ,1963-1972:567-568 ). 
 
Yukarıdaki beyitlerde de görüldüğü gibi, Buhtûrî her ne kadar klasik şiir geleneğine sıkı sıkıya bağlı 
kalsa da, dönemi şairleri arasında eski ve yeni şiirlerle en serbest çalışan ve hiç bir şeyden korkmayan 
bir şair olma özelliğine sahiptir. Yapmış olduğu teşbihlerinde methiye konularını da işlemeye özen 
göstermiştir (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:610).Halifeyi methettiği kasidesinin birinde, Leylâ’nın evini,n 
önünde üzgün bir şekilde durma motifiyle şiire giriş yaptıkta sonra,evin bahçesinde  kıvrım kıvrım duran 
havza döner ve onu büyük bir ustalık ve maharetle teşbih sanatını kullanarak tasvir eder 
(YANIK:2010:151:TÜCCAR,1992:382). 
 
Görüldüğü gibi şair, bu özelliği ile çölün saflığını ve medeniyetin inceliğini bir arada tutmaya 
çalışmaktadır. Buhtûrî’nin beyitleri ve beyitlerinde kullandığı kafiyeleri, mana ve tasvire eşlik eden 
yumuşak musiki melodilerinden birini andırmaktadır. Sanki o şiir değil, şarkı söylemektedir. Bunun en 
bariz örneğini aşağıdaki beyitlerinde görmek mümkündür. (Basit): 
 

اھینَاغَم ْتَح ال اَذإ تاَسِنألو             اھَتَیْؤُر ءاَنْسَحلا َةَكرِبلا ىأر نَم اَی  
                                      اھیِناث ُرحبلاو ً،ةدحاو َُّدعُت                اھِتَبْتُر ِلضَف نِم اھَّنأ اَھِبْسَحِب
                              اھیِھاَبُت اًراوْطأو اًرْوَط ِنْسُحلا يف             اھُسِفاَنُت ىَرْیَغلاك َةَلْجِد ُلاب اَم
اھیِناَعَم يف اوثّقََدأَف اھَعادْبإ            اوُلَو َنیذلا َنامیلس َّنِج َّنأَك  

                     اھیِبْشَتو ًالیثْمَت ُحْرَّصلا َيِھ ْتَلاَق             ضُرُع ْنَع ُسیقْلِب اھِب ُّرُمَت ْوَلَف
“Ey güzel manzaralı havuzu ve onun kıyılarında güzel kızların evlerini gören kişi, 
“Bu havuzun rütbesinin üstünlüğü hususunda, kendisinin birinci, denizin ise ikinci kabul edilmesi ona 
yeter. 
“Ne oluyor şu Dicle’ye ki, bazen kıskanır gibi yarışıyor onunla, bazen de ona tepeden bakıyor. 
“Sanki Hz. Süleyman’ın cinleri onun yapılmasını üstlenmişler de, onu son derece güzel süslerle 
süslemişler. 
“ Şayet Belkıs oraya uğrayıp seyretse onu, Hz.Süleyman’ın sarayının aynı (benzeri ) olduğunu söylerdi 
” (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:216-217:UYLAŞ,2001:81). 
 
Buhtûrî’nin şaheserlerinden biri olan bu beyitlerde hiç bir detaydan ve abartıdan kaçınmadığı gibi, onu 
okuyanın veya dinleyenin aklında ve zihninde hoş bir tasvir etkisi yapmaktadır. Öyle ki hem derinlik, 
hem de genişlik bakımından muhteşem bir tasvirle ele aldığı havuzun yanında, deniz sönük ve ikinci 
planda kalmıştır. Sanat güzelliği ve teknik inceliği ile görenleri hayrete düşürüp büyüleyen bu havuza 
bakanlar, onun cinler tarafından yapılmış bir şaheser olduğu düşüncesine kapılmaktan kendilerini 
alamamışlardır. Hatta Dicle bile o can alıcı ve muhteşem güzelliği ile bu havuzla yarışmakta aciz kalırdı 
(YANIK:2010:151). Görüldüğü gibi, şairin bu ve benzeri benzetmeler onun teşbih ve tasvirlerindeki 
abartının ne kadar mübalağalı olduğunu gözler önüne sermektedir (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:216-154). 
Abbasî dönemi şairleri av esnasında gördükleri veya uzak yerlere yapılan seferlerde karşılaştıkları 
hayvanları da tasvir etmeyi ihmal etmemişlerdir. İslam toplumunun hayatına bolluk ve refahın girmesi 
onların Kara, Deniz ve Nehir hayvanlarının avına daha fazla yönelmelerine sebep olmuştur (el-
BUHTÛRÎ,1963-1972:743:YANIK,2010:8-15). Bu seyahatlerde avcılara eşlik eden şairler, gördükleri 
hayvanları ve etraftaki manzaraları tasvir etmekten de geri kalmamışlardır (el-BUHTÛRÎ,1963-
1972:743: YANIK,2010:5-6 ). 
 
Bu dönem şairleri, terk edilen diyarları tasvir etme konusunda kendilerinden önce gelen şairlerin yolunu 
izlemelerine rağmen, eski ve yeni sarayları ve diğer yapıları tasvir ederek, zaman zaman bu geleneğin 
dışına çıktıkları da görülür. Nitekim Buhtûrî, Mütevekkil’in yaptırmış olduğu ihtişamlı sarayını tasvir 
etmeyi ihmal etmediği gibi, el-Mu’tez’in el-Kâmil adlı sarayı ile Kisrâ’nın Eyvânı’nın ihtişamını ve 
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mühendislik harikasını tasvir etmiştir (Yanık,2010:142-218). Kendi başına gelen olaylarla Sâsânîler’in 
başına gelen olaylar arasında bir benzerlik kurmaya çalışırken, üzüntüsünü, gam ve kederini 
Sâsânîlerden geriye kalan ve harabeye dönmüş binaların durumuna benzettiği tasvirini aşağıdaki 
beyitleriyle çok güzel dile getirmiştir.( Hafif ):  
 

يِسْنُتو ُبوُطُخلا ُرِكذُت ْدقلو              ِيلاَوَّتلا ُبوُطُخلا مھیِنْتَرَكّْذأ  
يِسخُیو َنویُعلا ُرِسْحُی ٍفِرشُم           ٍلاع ٍّلِظ يف َنوُضِفاخ مُھو  

“Bana onları peş peşe gelen felaketler hatırlattı; şüphesiz felaketler hem hatırlatır, hem unutturur.” 
“Onlar, gözleri yorup bitkin bırakan yüce bir sarayın gölgesinde refah içinde yaşıyorlardı”  (el-
BUHTÛRÎ,1963-1972:623-624:YANIK,2010:154-155:ÇINAR,2003:17).  
 
Buhtûrî, yukarıdaki beyitleriyle saraya özgü bir özellikten söz ederken, buraların ulvi ihtişamına 
bakıldığında gözlerin dahi görmekten aciz kalacağı derecede muhteşem olduğunu belirterek büyük bir 
ustalıkla tasvir etmiştir. Görüldüğü gibi, şair bu beyitlerinde gördüğünü olduğu gibi aktarırken, nakli 
tasvir sınırını aşmış ve görüntünün ötesinde saklı anlamları da ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Öyle ki, 
buraların bir zamanlar düğün yeri olduğunu ve görmediği halde sanki bir bir tabloyu görmüş gibi 
hayalinde canlandırarak aktarmaya çalışmıştır. Bu ise duygusal tasvirin özelliklerinden birini 
taşımaktadır. Buhtûrî bu özellikleri, aşağıdaki beyitlerde dile getirmiştir. 

نَصلا ِبَجَع نِم َناویإلا ََّنأَكَو           ِسلج َنَعَْرأ ِبْنَج يف ٌبوَج ِةَع  
يِّسَمُم َْوأ ٍحِّبَصُم يَنیَِعل ود                      بَی ِذإ  ِةبآَكلا نِم ىّنَّظَتُی  
ِسْرِع ِقیلطَتِب اًقھرُم َْوأ َّزَع                  ٍفلِإ ِسُنأ نَع ِقاِرفلاِب اًجَعزُم  
ِسْنِإل ٍّنِج ُعْنُص َْمأ ُهوُنَكَس                    َّنِجِل ٍسنِإ ُعنُصأ ىردُی َسْیَل  

“Sanat harikası Eyvân, uzun burunlu bir dağın oyuğudur sanki!” 
“Sabah veya akşam gelenin gözüne göründüğün de,  üzüntüsü sebebiyle.” 

“Kıymetli bir dostun yoldaşlığından ayrılış nedeniyle sıkılmış veya tazecik hanımından boşanmış acılı 
bir yetişkin sanılır.” 

“Bilinmiyor ki, onu insanlar mı cinlerin oturması için yapmışlar, yoksa cinler mi insanlar için 
yapmış” (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:154:YANIK,2010:8-15:ÇINAR,2003:230). 

 
Görüldüğü gibi Buhtûrî, yukarıdaki beyitlerinde Eyvân sarayının tasvirine duyusal kelimelerle başlamış, 
daha sonra hayal gücünü zorlayarak duygusallığın ötesine geçmeyi başarmıştır. Artık Eyvân, şairin 
gözünde bir cansız varlıktan veya harabeye dönüşmüşlükten çıkmış, ayrılık acısı çeken ve yalnızlığa 
dayanan bir insan kimliğine bürünmüştür. İşte cahiliye dönemi şairleri tarafından söylenen tasvir şiirleri 
ile Buhtûrî’nin daha duygusal hale gelen ve eşyanın içine nüfuz eden teşbih ve tasvirleri arasındaki 
farklılığı gösteren olguda bu olsa gerek  (YANIK,2010:5-6).Medeniyetin ve uygarlığın oluşturduğu yeni 
görüntüler karşısında büyülenen Buhtûrî, bu yeni manzaraların tasvir ve teşbihlerinde de eşsiz bir güce 
sahip olduğu ve bu gücün sayesinde uygarlığın getirdiği yeniliklerin tasvirin de muhteşem eserler 
bıraktığı ifade edilmektedir (YANIK,2010:8-15). 
Yine şair, aşağıdaki beyitlerde sevgilisinin ruh halini ve gözlerinden akan yaşları, bazen bahçenin içinde 
bulunan rengârenk çiçeklerin üzerindeki çiğ damlalarına, bazen de iç içe yaşadığı tabiatın canlı 
varlıklarına benzetmiştir (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:330: YANIK,2010:8-15). Onun bu teşbihleri 
benzetilene kişilik kazandırmamasına rağmen, teşbihlerin aşırı nitelik kazandırdığı da görülür (Tavil): 

ِدِساج ِروَّنلا َنِم ٍّرَمحُمِب ِھیَلَع            ٌعِنایِ ضوَّرلا َنِم ٌّرَضخُم َلازَالَو  
                              ِدِئارَخلا ِدودُخ يف يباصَّتلا ُعوموُد               ُھَّنَّاَكَف ىدَّنلا َنلِمحَی ُقئاَقَش

ِدِئاَرفلاَك ،ٍةََّرفصُم ٍتَكُن ىلَع                  ٍمَّظَنُم ِناوُحْقُأل يف ٍؤُلُؤل نِمَو  
ِدِراَفَو  ٍماؤُت  نِم  ٍربِت  ُرینانَد        ىحُّضلا شقضنوَر يف ِناذوَحْلا ىنَج ََّنأَك  

“Üzerinde kana bulanmışçasına kıpkırmızı çiçekler bulunan olgun yemyeşil bahçeler var sürekli.” 
“Şakayık, bakire kızların yanaklarındaki aşk gözyaşları misali çiğler yüklenmiş.” 

“Papatyanın içindeki sarı noktalar üzerine mücevherler misali dizilmiş inciler var.” 
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“Zambağın çiçekleri, kuşluk parlaklığında çifter çifter ve teker teker dağılmış altın paralarını 
andırıyor” (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:623-624:YANIK,2010:154-155:ÇINAR,2003,17). 

 
Yukarıdaki beyitler de görüldüğü gibi şair, teşbihlerini, etrafını çevreleyen tabiatın o can alıcı ve 
yemyeşil güzelliğinden almıştır. Bunu bazen doğrudan, bazen de çok karmaşık duygulardan 
kaynaklanan anlaşılması oldukça güç ve sembolik bir tarzda ifade etmeye çalışmıştır  
(ÇINAR,2003:230). Buhtûrî, bir gün hiç tanımadığı birinin evine misafir olduğu ve daha sonra çok cimri 
olduğunu öğrendiği adına da Ebu Halit denilen bu kişinin evinde kaldığı sürece gördüğü kötü muameleyi 
hiç unutamadığını söylemiştir. Kendisini bir misafir olarak değil de, yarışa hazırlanan bir yarış atına 
benzeterek teşbih yapmış ve misafirliği süresince gördüğü kötü muameleyi şu şekilde dile getirmiştir. 

                                         ھَبُْزعلاو ُةَبُْرغلاو ُعوُجلا َّن             ُهَو ،اًثَالَث ِّهللا ىلإ اوُكْشَأ
ھَبْحَّرلاو ِرْصَقلا َنْیَب ُمیِھَن              ِدلاَخ يبأ ُفاَیْضأ ُنْحَنَو  

                                    َبْلَحِلل ُرَمْضُن اَمََّنأَك              ِهِرْیَغ ىَلإ ُتوُقلا ُُذفْنَی َال
“ Üç şeyi Allah’a şikâyet ediyorum (yakınıyorum) onlar; açlık, gurbet ve yalnızlıktır. 

“ Biz Ebu Halit’in misafirleriyiz ve bizim hevesimiz(misafir olmaktaki beklentimiz) sarayda da olabilir 
bir evin küçük bahçesinde de olabilir. 

“Ebu Halit elindeki yiyeceği başkasına vermez(cimridir) ve sanki bizi yarışa hazırlanan at gibi görür” 
(el-BUHTÛRÎ,1963-1972:240 ). 

 
Görüldüğü gibi şair bu beyitlerde, Arapların müsabakaya hazırladıkları meşhur Arap atlarını daha hızlı 
koşabilmeleri için yarıştan önce günlerce aç bıraktıkları durumu kendi durumuna benzeterek teşbih 
yapmıştır (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:240). Buhturî, bir başka şiirinde, sevgilisini ve onun ardı arkası 
gelmeyen isteklerini kaleme almıştır. Sevgilinin isteklerinin gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu, ne 
yaptıysa onu bir türlü memnun edemediği ve bundan dolayı çok rahatsız olduğu sözlerini aşağıdaki 
beyitlerinde çok güzel dile getirmiştir: 

ِبَكْوَكِب ىَنْئِجَفْمُق :تَلاَقَف ىَضْرَتَل            ىَنُملا نِم ىَّنَمَت اَم اَھْیَلَع ُتْضَرَع  
                                   !ِبِرْغُم ءاَقْنَع َمْحَل ىَّھَشَتَی ْنَمَك             ُھُّلُك ُتُّنَعَّتلا اََذھ :اََھل ُتْلُقَف

                                       ىَبلْطَم َكلذِب اَنْعأ هدوُج ىفَو         )ٍكشلاَم(َّزَع يِف ُتْحَبْصَأ ْوَل ُمِسُْقأَف
ِِبلْغَت ِحاَمَْرأب ٌرْكَب ْتَیِقَش اَمَك              ِھِحاَمَسب ُھُلاَوْمَأ ْتَیِقَش ىَّتَف  

“Razı olsun diye dilediği her şeyi onun önüne serdim(sundum) ama o bana dedi: Bana bir yıldız 
getir.(Gökyüzüne ulaşıp yıldız getirmek imkânsızdır.)” 
“Ben ona: Bütün bu inat niçin dedim, çünkü benden hayali bir kuş etini istiyor. (Anka: yarısı kartal 
yarısı aslan olan hayali bir kuştur.)” 
“Allah’a yemin ederim ki, Malik’in zenginliğine ve cömertliğine sahip olsaydım da isteklerini yerine 
getiremezdim.” 
“İyiliğim (cömertlik) yüzünden paralarımı dağıttım elimde kalmadı,aynı Tağlep kabilesinin Bekir 
kabilesini mağlup ettikten sonraki zor hayat sürmesi gibi” (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:330)  
 
Şair yukarıdaki beyitlerde geçen Tağlep ve Bekir kabileleri arasında meydana gelen savaşta, Tağlep 
kabilesi, güçsüz ve zayıf düşen Bekir kabilesine mağlup gelerek savaşı kazanan tarafın o olduğunu dile 
getirmiştir. Burada kendi durumunu iki kabile arasında yapılan savaşta güçsüz ve takatsiz olduğu için 
mağlup olan Bekir kabilesinin durumuna benzeterek teşbih yapmıştır (el-BUHTÛRÎ,1963-1972:127). 
Buraya kadar sunmaya çalıştığımız bilgiler ışığında diye biliriz ki, Arap medeniyetinin ve kültürünün 
yabancı kültür ve medeniyeti ile iç içe olduğu bir ortamda, pek çok şairin, özellikle Abbasi dönemi 
şairlerinin bu kültürden oldukça etkilenmişlerdir. Bu süreç içerisinde köklü değişiklikler yaşayan 
Araplar, Batıyı bazen model olarak görüp hayran kalmışlar, bazen de nefret etmişlerdir. Bu etkilenmenin 
başında ise, şairlerin hayal güçlerinin gelişmesi ve söyledikleri klasik ve modern tarzda şiirler 
gelmektedir  (KARABULUT,2011,13). Zira şiirdeki fikir ve düşüncenin derinliği, yapılan yorumların 
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parlaklığı, konularının çokluğu, kullanılan anlam ve manaların bir hayli fazla oluşu, fikir ve düşüncelerin 
oluşumunda yabancı hayranlığı gibi konular da bu dönem şiirini derinden etkilemiştir. 
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak, Abbasi dönemi şairleri daha gerçekçi ve zengin tasvir ve teşbihler yapmışlardır. Özellikle 
üçüncü Abbasi dönemi şairleri, tasvirde müşahede ettikleri olaylar ve gözlemledikleri manzaralar ile 
ruhlarında ve zihinlerinde hayal edip canlandırdıkları mana ve teşbih arasında bir bağ kurmaya özen 
göstermişlerdir (ÇINAR,2003:223).Kişiler veya nesneler arasında kıyas ve muhakemenin ön plana 
çıktığı teşbih sanatı, sözü süslemek için kullanılan bir öğe olmaktan öte, aynı zamanda söyleyenin kültür, 
bilgi ve idrak düzeyini yansıtan bir kıstas özelliği de taşır.Dolayısıyla Arap edebiyatında teşbih,edebi 
eserlerin ve bunların yazarlarının kalitesini belirleyici çok önemli bir söz sanatıdır 
(KIZIKLI,2007:223,246). 
 
Abbasiler dönemi, Arap dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalar bakımından çok verimli geçen bir dönem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Arap edebiyatında tasvir şiirleri diğer şiir konuları içerisinde en 
geniş bölümü işgal etmiştir. Bu dönem şairleri, teşbihlerini kendi yaşadıkları çevreden almışlar. Bu 
bazen açık ve doğrudan bazen de çok karmaşık duygulardan kaynaklanan anlaşılmaz ve sembolik bir 
tarzda ifade edilmiştir. Kısacası şairler gördükleri her şeyi olduğu gibi tasvir etmişlerdir. el-Buhtûrî’de, 
tasvir ve teşbihlerinde hocası Ebu Temmâmı kendine örnek alarak farklı bir üslup tarzı geliştirmiştir. 
Şairin teşbihlerde kullandığı üslubu eski ile yeni arsında her ne kadar bir bağ kurmaya çalışmış olsa da, 
anlamları sade, anlaşılır ve doğrudan doğruya ifade edilmiştir. Dolayısıyla onun tasvirde olduğu gibi 
teşbihte de dengeli bir yol izlediği görülür. Bununla birlikte o, tasvir ettiği eşyayı gördüğü gibi tabloya 
aktaran bir şair olarak kalmamış, aynı zamanda tasvirlerinde hem duyularını hem de duygularını ön 
planda tutmaya daha çok önem vermiştir.  
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BİST 100 İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN 2017-
2019 YILLARI ARASI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARININ KİLİT DENETİM 
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ÖZ: Denetim sürecinin çıktısı olan bağımsız denetçi raporu, bir işletmenin finansal tablolarının 
doğruluğu, gerçekçiliği ve dürüstlüğü hakkında görüş veren bir araçtır. Bağımsız denetçi raporları yakın 
zamana kadar standart ifadeler içeren raporlar olarak kamuya açıklanmış ve günümüz koşullarında artık 
finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacının karşılamadıkları şeklinde eleştirilere maruz kalmıştır. Son 
yıllarda denetçi raporlarının finansal tablo kullanıcılarına daha fazla yararlı bilgi sunabilmesi için 
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu “yeni denetim raporlaması” adı altında bir proje 
başlatmıştır. Bu projenin bir sonucu olarak Bağımsız Denetim Standardı 701 – Kilit Denetim 
Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı geliştirilmiş ve Türkiye’de de 2017 
döneminde kullanılmaya başlanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada Borsa İstanbul 100 
indeksinde yer alan imalat sektörü şirketlerinin, Bağımsız Denetim Standardının uygulanmakta olduğu 
2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait bağımsız denetçi raporları kilit denetim konuları açısından analiz 
edilmiştir. Araştırmanın modeli tanımlayıcı araştırma modeli olup, gerekli veriler içerik analizi yöntemi 
kullanılarak elde edilmiştir. Bu analiz ile amaçlanan denetim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 
olan kilit denetim konularının yıllara ve alt sektörlere göre nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Bu amaç 
çerçevesinde kilit denetim konuları ilgili olduğu Türkiye Muhasebe Standardı ve Türkiye Finansal 
Raporlama Standardı altında sınıflandırılarak Borsa İstanbul 100 indeksinde yer alan imalat şirketlerinin 
denetim süreçlerinde hangi Türkiye Muhasebe Standartları veya Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarının en fazla öneme sahip olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır. Analiz sonucunda gerek 
Borsa İstanbul 100 indeksinde yer alan imalat sektörü şirketleri gerekse bu şirketlerin alt sektörlere göre 
analizi sonucunda en önemli kilit denetim konularının finansal araçlar ve hasılatın muhasebeleştirilmesi 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kilit Denetim Konuları, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları, Borsa İstanbul 

AN ANALYSIS OF 2017-2019 INDEPENDENT AUDITOR REPORTS OF THE 
MANUFACTURING COMPANIES IN BIST 100 INDEX IN TERMS OF KEY AUDIT 

MATTERS 

ABSTRACT: The independent auditor's report, which is the output of the audit process, is an instrument 
that provides an opinion on the accuracy, fairness and integrity of an entity's financial statements. 
Independent auditor's reports have been disclosed to the public as standard reports until recently and 
they have been criticized that they do not meet the needs of users of financial statements under today's 
conditions. In recent years, the International Auditing and Assurance Standards Board has initiated a 
project called “new audit reporting” to enable auditor reports to provide more useful information to users 
of financial statements. As a result of this project, Independent Standard on Auditing 701 - 
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Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor's Report have been issued and came into 
effect in 2017, which is also in effect in Turkey as well. In this study, independent auditor reports of the 
manufacturing sector companies in the Borsa İstanbul 100 index for 2017, 2018 and 2019, in which the 
Independent Auditing Standard is applied, are analyzed in terms of key audit matters. The model of the 
research is a descriptive research model and the necessary data were obtained by using content analysis 
method. The purpose of this analysis is to reveal how key audit matters, which should be considered 
during the audit process, change according to years and sub-sectors. For this purpose, key audit matters 
are classified under the related Turkish Accounting Standards or Turkish Financial Reporting Standards, 
it is intended to demonstrate which of these standards are mostly emphasized. As a result of the analysis, 
it has been determined that the most important key audit matters of the companies in the Borsa İstanbul 
100, both as a whole and as for the sub-sectors, are the accounting for financial instruments and revenue  

Keywords: Key Audit Matters, Turkish Accounting Standards, Turkish Financial Reporting Standards, 
Borsa Istanbul 

GİRİŞ  

Finansal tablo kullanıcıları için bağımsız denetçi raporları gerçekleştirilen bağımsız denetim faaliyetinin 
çıktısıdır. Denetim ve güvence hizmetleri alanında hazırlanan “finansal tablolara ilişkin bağımsız 
denetçi/denetim raporu” bir kurumun finansal tablolarının/finansal bilgilerinin, doğruluğu, gerçekçiliği 
ve dürüstlüğü hakkında görüş bildiren önemli bir iletişim aracıdır (Kavut ve Güngör; 2018). Bağımsız 
denetim raporları yıllarca standart ifadeler içeren raporlar şeklinde kamuya açıklanmıştır ve finansal 
tabloların ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olup olmadığı dışında bir bilgi sunmamıştır. Ancak son 
yıllarda ekonomideki küreselleşmenin ve muhasebe uygulamalarında tahmin ve yargı kullanımının 
artması ile finansal tabloların anlaşılması da giderek zorlaşmıştır. Bu gelişmeler finansal krizlerde 
denetim mekanizmasının erken bir uyarı sistemi olarak başarısız olmasına neden olmuştur (Li, 2020). 
Gerek akademik gerekse iş dünyasından çevrelere göre bağımsız denetçi raporlarının geleneksel yapısı 
ve açıklamaları artık sermaye piyasasının artan bilgi ihtiyacını karşılamamaktadır (Francis, 2011).  

Denetçi raporlarının, finansal tablo kullanıcılarına denetim ve denetim süreçleri hakkında önemli 
bilgilerin iletilmesi açısından etkin olmadığı genel olarak kabul edilmiş olduğundan, son yıllarda denetçi 
raporunun daha fazla bilgi vermesi, özellikle de denetçilerin, yaptıkları denetim sonucunda kullanıcılara 
daha fazla yararlı bilgi sağlamaları hususunda başta kurumsal yatırımcılar ve finansal analistler olmak 
üzere, finansal tablo kullanıcılarından talepler gelmiştir (Doğan, 2018). Bu talepler doğrultusunda, 
Uluslararası Denetim Standartları’nı (International Standard for Audit – IAS) yayımlayan Uluslararası 
Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (The International Audit and Assurance Standards Board  - 
IAASB) denetim raporlarının ve denetim kalitesinin arttırılması amacıyla “yeni denetim raporlaması” 
adı altında bir proje başlatarak denetim standartlarını, anlaşılabilirliklerini ve kalitelerini arttırmak 
amacıyla revize etmiştir (Cordoş & Fülöp, 2014). Bu sürecin bir sonucu olarak IAASB tarafından 
Bağımsız Denetim Standardı 700 – Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardı 
ile Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 701 – Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda 
Bildirilmesi isimli standartlar geliştirilmiş ve revize edilen diğer standartlar ile birlikte 2013 yılında 
görüşe açılmıştır. Proje kapsamında yer alan BDS 701 ve değiştirilmiş diğer standartlar IAASB 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 113 

tarafından 2014 yılında kabul edilmiş, 2016 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde uygulanmak 
üzere 2015 yılında yayımlanmıştır (Doğan, 2018). 

Türkiye’de ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 660 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle kendine verilen yetki sonunu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) 
yayımlamaktadır. KGK, dünya üzerinde denetim raporları konusunda yaşanan değişime paralel olarak 
konuyu ele almış ve kilit denetim konularının denetim raporunda bildirilmesine ilişkin denetçinin 
sorumluluklarını düzenleyen, “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetim Raporunda Bildirilmesi” 
başlıklı BDS 701’i hazırlamıştır. Söz konusu standart 9.3.2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmış ve borsada işlem gören işletmelerin 1.1.2017 tarihinden sonraki, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu (TTK) ile denetime tabi olan diğer işletmelerin ise 1.1.2018 tarihinden sonraki dönemlerinin 
denetiminde kullanılmak üzere yürürlüğe girmiştir (Ertan & Kızıl, 2019).  

701 numaralı BDS’de kilit denetim konularının bildirilmesinin amacı, yürütülen denetime ilişkin daha 
fazla şeffaflık sağlayarak denetçi raporunun iletişim değerinin arttırılması olarak tanımlanmıştır. Kilit 
denetim konularının bildirilmesi ile denetçinin mesleki muhakemesine göre, cari döneme ait finansal 
tabloların denetiminde en çok önem arz eden konuların anlaşılmasında finansal tabloların hedef 
kullanıcılarına daha fazla bilgi sağlanacaktır. Ayrıca kilit denetim konularının sunulması hedef 
kullanıcıların işletmeyi ve denetlenen finansal tablolardaki yönetim muhakemesi içeren alanları 
anlamalarına yardımcı olacaktır (BDS 701, madde 2).  

 Kilit denetim konuları belirlenirken denetçi aşağıdaki hususları göz önüne almalıdır (BDS 701, madde 
9): 

• BDS 315 (İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi 
ve Değerlendirilmesi) uyarınca “önemli yanlışlık” riski daha yüksek olarak değerlendirilen 
ciddi riskli olarak belirlenen alanlar. 

• Yüksek derece bir tahmin belirsizliğine maruz kalan muhasebe tahminleri dâhil, yönetimin 
önemli yargılarını içeren finansal tablo alanlarına ilişkin önemli denetçi yargıları. 

• Dönem içinde gerçekleşen önemli olay veya işlemlerin denetimine olan etkileri. 

Kilit denetim konuları bildirilirken denetçi her bir kilit konusunu, “Kilit Denetim Konuları” başlığı 
altında raporunun ayrı bir bölümünde uygun bir başlık kullanarak açıklamalıdır (BDS 701, madde 11). 
BDS 705 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi) uyarınca olumlu 
görüş dışında bir görüş verilmesi gerekiyorsa denetçi, bu görüşe sebep olan konuyu raporunun Kilit 
Denetim Konuları bölümünde bildirmez (BDS 701, madde 12). Denetim raporunda yer alan her bir kilit 
denetim konusuna ilişkin açıklama (varsa) finansal tablolardaki ilgili açıklamaya bir atfı içermelidir. 
Ayrıca kilit denetim konusu olarak belirlenmesinin sebebi ve denetimde bu konunun nasıl ele alındığı 
açıklanmalıdır (BDS 701, madde 13). Kilit denetim konusu olarak belirlenen bir konunun denetim 
raporunda açıklanması gerekir. Ancak mevzuat, konunun kamuya açıklanmasına izin vermiyorsa veya 
konunun kamuya açıklanmasının doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın yararını aştığı 
durumlarda kilit denetim konusu denetim raporunda açıklamayabilir (BDS 701, madde 14). Kilit 
denetim konularının denetim raporunda açıklanamayacağı bir diğer durum ise kilit denetim konuları ile 
BDS 705 veya BDS 570 (İşletmenin Sürekliliği) arasında etkileşim olmasıdır. Olumlu görüş dışında bir 
görüş verilmesi veya işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe 
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oluşturabilecek olay veya şartlar ile ilgili önemli bir belirsizlik olması nitelikleri itibarıyla kilit denetim 
konusudur. Ancak bu durumlarda kilit denetim konuları bölümünde bunları açıklamaz ve bunun yerine; 
bu konu veya konuları geçerli BDS’lere uygun olarak raporlar ve Kilit Denetim Konuları bölümünde 
Sınırlı Olumlu (veya Olumsuz) Görüşün Dayanağı veya İşletmenin Sürekliliği ile ilgili Önemli 
Belirsizlik bölümüne atıfta bulunur (BDS 701, madde 15).  

Kilit denetim konularının analizi son yıllarda yapılmaya başlanmış çalışmalardır. Kilit denetim konuları 
ile ilgili çalışmalar yeni olmakla birlikte gerek uluslararası gerekse ulusal alanda yapılan çalışmaların 
sayısı giderek artmaktadır.  

Cordoş ve Fülöp (2014) çalışmalarında kilit denetim konularının denetim raporuna dâhil edilmesinin 
denetim raporlarının finansal tablo kullanıcıları ile olan iletişimi nasıl etkileyeceğini analiz etmişlerdir. 
Anket şeklinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda ankete katılanların büyük bir çoğunluğu kilit denetim 
konularının denetim raporlarına eklenmesini desteklemiştir ve denetim raporlarının iletişim gücünü 
arttıracağı düşünülmektedir. Bedard, Gonthier-Besacier ve Schatt 2014 yılında Fransa’daki denetçiler 
üzerinde kilit denetim konularının denetim raporlarında yer almasının faydaları ve maliyeti üzerine bir 
araştırma yapmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre kilit denetim konularının denetim raporlarında yer 
almasının fayda ve maliyeti üzerine net sonuçlar elde edilememiştir. Lazarevcka ve Trepeska tarafından 
2016 yılında yayımlanan çalışmada Makedonya’daki sertifikalı denetçilere anket uygulanarak ISA 
701’in denetim raporunda sunulan bilgiyi ve iletişim gücünü arttırıp arttırmayacağı yönündeki 
beklentiyi ölçmüşlerdir. Elde edilen sonuçlar kilit denetim konularının açıklanmasının denetim 
raporunun iletişim gücünü arttıracağı, finansal raporlama ve denetimi daha kaliteli hale getireceği 
yönündedir. Apollos, Onuoha ve Aguguom (2016), mevcut koşullar altında denetçi raporundan 
beklentiler ile yeni rapor standardının bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağını araştırmışlardır.  
Yazarlar, kilit denetim konuları da dâhil olmak üzere standartların değişimi kadar denetçi 
performansının da önemli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Li, Hay ve Lau 2019 yılında Yeni Zelanda’da 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında kilit denetim konularının denetim kalitesi ve denetim ücretlerine 
etkisini incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre yazarlar kilit denetim konularının denetim kalitesini 
iyileştirmede yararlı olacağını ancak yeni denetim standartlarını uygulamanın da denetim maliyetlerini 
arttıracağını belirlemişlerdir. Li (2020), Çin borsasında gerçekleştirdiği çalışmasında kilit denetim 
konularının formatı, içeriği ve açıklamaların kalitesini analiz etmiştir. Çalışma sonuçlarına göre kilit 
denetim konuları denetim kalitesini arttırarak işletmelerin kâr yönetimi faaliyetlerini azaltmaktadır. 
Ayrıca kilit denetim konularının açıklanması ile denetim raporlarının iletişim gücünün arttığı ve kilit 
denetim konularının yönetici kararlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yanık ve Karataş tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmada IAS 700 ve IAS 701 Standartları 
kapsamında denetçi raporlarındaki yenilikleri ve kilit denetim konularını açıklamışlar, eski ve yeni 
raporlar arasındaki farkları ele almışlardır. Kavut ve Güngör (2018) BİST 100 şirketlerinin 2017 yılı 
bağımsız denetim raporlarında bildirilen kilit denetim konularının içerikleri açısından analizini 
yapmışlardır. Çağıran ve Varıcı benzer bir çalışmayı 2017 yılında BİST İmalat Sektörü’nde yer alan 
işletmelerin denetim raporlarındaki kilit denetim konuları açısında gerçekleştirmişlerdir. 
Gerçekleştirilen istatistiki analizler sonucunda alt sektörler ve bağımsız denetçi görüş türüne göre 
işletmelerin kilit denetim konusu sayısında anlamlı bir fark olmadığı ancak bağımsız denetim kuruluşu 
ile kilit denetim konusu sayısı arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Uzay ve Köylü (2018)’de 
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BİST İmalar Sektörü’nde kilit denetim konularını analiz eden bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 
Çalışmanın sonuçlarında hangi konuların kilit denetim konusu olarak en çok ele alındığı tespit edilmiştir. 
Doğan 2018’de gerçekleştirdiği çalışmasında kilit denetim konularının BDS 701’e uygun olarak nasıl 
belirleneceğini ve denetçi raporunda nasıl açıklanacağını ele almıştır. Gönen ve Yıldırım 2019 yılında 
yayınlanan çalışmalarında kilit denetim konularına ilişkin analizleri BİST’de yer alan Banka ve Sigorta 
şirketleri üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Bankalarda en fazla yer alan kilit denetim konusunun “Kredi 
ve Alacaklara İlişkin Değer Düşüklüğü”, sigorta şirketlerinde ise “Sigortacılık Teknik Karşılıklar 
Hesaplamalarında Kullanılan Tahmin ve Varsayımlar” olarak belirlenmiştir. İşseveroğlu (2019) kilit 
denetim konularını BİST 100’de yer alan sigorta şirketleri açısından 2017 ve 2018 yıllarını kapsayacak 
şekilde incelemiştir. Uzun Kocamış ve Yıldırım’ın 2019 yılında yayınlanan çalışmalarında kilit denetim 
konularının BDS 701 çerçevesinde nasıl belirlendiği ve denetçi raporunda vurgulanması gereken 
konular ile bu konuların olası etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Ertan ve Kızın (2019) BİST imalat 
sektöründe yer alan işletmelerin kilit denetim konuları incelenerek alt sektör bazında en fazla kilit 
denetim konusunun metal eşya, makine ve gereç yapım alt sektörü olduğu, en fazla denetim raporunda 
yer alan kilit denetim konusunun ise hasılatın muhasebeleştirilmesi olduğu belirlenmiştir. Ciğer, Vardar 
ve Kınay (2019) BİST’te yer alan şirketlerin 2017 yılı bağımsız denetçi raporlarını kilit denetim konuları 
açısından analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda büyük denetim firmalarının diğer denetim firmalarına 
göre daha az sayıda kilit denetim konusu bildirdiği görülmüştür. Teraman ve Çelik (2019) 
çalışmalarında kilit denetim konularının belirlenmesinde ve bu kapsamda açıklanacak bilgilerin 
raporlanmasında mesleki yargı sürecini incelemişlerdir. Analiz sonucunda denetçiler açısından çok fazla 
yük doğurmayacağı, denetimin şeffaflığı ve güvenilirliğini arttıracağı tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST)’de yer alan işletmelerin 2017, 2018 ve 2019 yılı denetim 
raporlarında yer alan kilit denetim konularının analizi yapılacak, denetim faaliyeti açısından önem 
taşıyan konuların yıllara göre nasıl dağıldığı ve değişim gösterdiği BİST 100’de yer alan tüm imalat 
işletmeleri ve imalat sektörünün alt sektörleri açısından incelenecektir. Ele alınan kilit denetim 
konularının başlıkları yıldan yıla ve denetim firmasına göre değişmektedir. Çalışmanın bütünlüğü 
açısından kilit denetim konuları ilgili oldukları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) veya Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS) ile ilişkilendirilerek ve analiz edilecektir. 

YÖNTEM 

Bu bölümde BDS 701 Standardının uygulanmaya başladığı yıl olan 2017 yılından başlayarak 2017, 
2018 ve 2019 yıllarında yayımlanmış olan bağımsız denetçi raporlarındaki kilit denetim konularının 
analizi yapılmıştır. 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait bağımsız denetçi raporları tek tek incelenerek, 
denetim raporlarında yer alan kilit denetim konularına yönelik içerik analizi uygulanmıştır. Analiz, 
Haziran 2020 itibariyle BİST 100 indeksinde yer alan İmalat Sektörü işletmelerine uygulanmıştır. 
Araştırma verilerinin elde edilmesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sayfasında yer 
alan bağımsız denetim raporlarından faydalanılmıştır. Araştırmanın modeli tanımlayıcı araştırma modeli 
olup, gerekli veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bu analiz ile amaçlanan denetim 
sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar olan kilit denetim konularının yıllara ve alt sektörlere göre 
nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde kilit denetim konuları ilgili olduğu TMS/TFRS 
altında sınıflandırılarak terminoloji birliği yaratılması hedeflenmiştir. Böylece denetim sürecinde hem 
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tüm BİST 100 imalat işletmeleri hem de alt sektörler bazında hangi TMS/TFRS’lerin de en fazla öneme 
sahip olduğu tespit edilebilecektir.  

BİST 100 İmalat Sektöründe 2020 yılı Haziran ayı itibariyle 41 tane şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin 
alt sektörlere göre ayrımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 1: BİST 100 İmalat Sektörü İşletmelerinin Alt Sektör Ayrımı 

Alt Sektör Şirket Sayısı 

Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler 12 

Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları 10 

Ana Metal Sanayi 6 

Taş ve Toprağa Dayalı 5 

Gıda, İçecek ve Tütün 5 

Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri 2 

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Basım ve Yayın 1 

Toplam 41 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi BİST 100 İmalat Sektöründe yer alan şirketlerin en yaygın olduğu alt 
sektörler “Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler” ve “Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar 
ve Ulaşım Araçları” alt sektörleridir. 

BİST 100 İmalat Sektöründe yer alan 41 adet şirketin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait bağımsız denetçi 
raporlarında yer alan kilit denetim konuları toplamı 259’dur. Kilit denetim konularının yıllara göre 
dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 2: Kilit Denetim Konusu Sayısının Yıllara Göre Dağılımı 

2017 2018 2019 Toplam 

91 89 79 259 

 
BİST 100 İmalat Sektörü işletmelerinin kilit denetim konuları ele alınırken ilgili kilit denetim 
konusunun hangi TMS/TFRS ile ilgili olduğu göz önüne alınarak sınıflandırma yapılmıştır. Bağımsız 
denetçi raporunda yer alan kilit denetim konularının TMS/TFRS ile nasıl ilişkilendirildiği aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur. TMS/TFRS ilgili olmayan kilit denetim konuları diğer olarak sınıflandırılmıştır. 

Tablo 3: Kilit Denetim Konularının TMS/TFRS’lere Göre Sınıflandırılması 
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STANDART KİLİT DENETİM KONUSU BAŞLIĞI 
TMS 1 Kredi Sözleşmelerine Göre Belirlenen Finansal Oranlara Uyumluluk 
TMS 2 
   

Stok Değer Düşüklüğü / Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı / Stok Maliyeti - Değer Düşüklüğü Politikası Ve Stok 
Değer Düşüklüğü Karşılığının Belirlenmesi / Stoklar Ve Değerlemesi 

TMS 12 
   
  
  

Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Geri Kazanılabilirliği / Geçmiş Yıllar Zararlarından Oluşturulan Ertelenmiş 
Vergi Varlıkları / Yatırım Teşvikleri Kaynaklı Ertelenmiş Vergi Varlıkları / Yatırım Teşviklerinden Hesaplanan 
Ertelenmiş Vergi Varlıkları / Yatırım Teşviklerinden Ve Geçmiş Yıl Zararlarından Oluşturulan Ertelenmiş 
Vergi Varlıkları 

TMS 16 
   
  
  
  

Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme Metodu / Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme Metodu 
İle Muhasebeleştirilmesi / Üretim Miktarı Yöntemi İle Amortisman Hesaplama / Maddi Duran Varlıklar - 
Amortisman Tahminleri Ve Değer Düşüklüğü Çalışmaları / Yapılmakta Olan Yatırımların Maddi Ve Maddi 
Olmayan Duran Varlıklara Sınıflaması, Yararlı Ömürler Ve Amortismanı / Yeniden Değerleme Modeli İle 
Muhasebeleştirilen Arsa Ve Arazilerin Gerçeğe Uygun Değeri 

TMS 19 
  

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar / Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar - Kıdem 
Tazminatı Ve İzin Yükümlülüğü 

TMS 20 
   

Yatırım Teşvikleri Kaynaklı Ertelenmiş Vergi Varlıkları / Yatırım Teşviklerinden Hesaplanan Ertelenmiş Vergi 
Varlıkları / Yatırım Teşviklerinden Ve Geçmiş Yıl Zararlarından Oluşturulan Ertelenmiş Vergi Varlıkları 

TMS 23 Finansman Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi  / Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi 
TMS 28 
  
   

İştirak Hissesi Satın Alımı / Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmeleri / İştirakler-Özkaynak Yöntemi-Değer 
Düşüklüğü / Özkaynak Yöntemi İle Muhasebeleştirilen Yatırımlara İlişkin Değer Düşüklüğü / Bağlı Ortaklık 
Değer Düşüklüğü 

TMS 36 
  
  
   

Sınırsız Ömürlü Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Testi / Şerefiye Değer Düşüklüğü Testi / 
Şerefiye Ve Sınırsız Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer Düşüklüğü Ölçülmesi / Şerefiyenin 
Değer Değer Düşüklüğü Testi / İşletme Birleşmeleri Ve Şerefiye Değer Düşüklüğü / İştirakler-Özkaynak 
Yöntemi-Değer Düşüklüğü / Özkaynak Yöntemi İle Muhasebeleştirilen Yatırımlara İlişkin Değer Düşüklüğü 

TMS 37 
  
   

Devam Etmekte Olan Vergi Davalarına İlişkin Koşullu Borçlar Ve Açıklamalar / Garanti Gider Karşılıkları / 
Garanti Karşılığı / Kıdem Tazminatı Karşılığı / Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar - Kıdem 
Tazminatı Ve İzin Yükümlülüğü 

TMS 38 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri  

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlerinin Tespiti / Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun 
Değeri 

TFRS 3 
  
   

İşletme Birleşmeleri / İşletme Birleşmeleri Ve Şerefiyenin Muhasebeleştirilmesi Ve Ölçümü / İşletme 
Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi / İşletme Birleşmeleri Ve Şerefiye Değer Düşüklüğü / Ortak Kontrole 
Tabi İşletme Birleşmeleri / Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs Ya Da İşletmelerin Birleşmesi 

TFRS 9 / 
TMS 39 
    

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar / Finansal Borçlar - İskonto Edilmiş Maliyetin Tespiti / Nakit Akış 
Riskinden Korunma / Riskten Korunma Muhasebesinin Uygulanmaya Başlaması / Ticari Alacaklar - Değer 
Düşüklüğü / Ticari Alacakların Geri Kazanılabilirliği 

TFRS 13 
  
   

Arazi Ve Arsalar İle Binalar Ve Yerüstü Düzenlerinin Gerçeğe Uygun Değer Tespiti / Bina Ve Arazilerin 
Gerçeğe Uygun Değeri / Finansal Yatırımlar (Makul Değer Çalışması) / MDV GUD Tespiti / Satılmaya Hazır 
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri / Yeniden Değerleme Modeli İle Muhasebeleştirilen Arsa Ve 
Arazilerin Gerçeğe Uygun Değeri / Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değeri 

TFRS 15 
  
  

Hasılatın Kaydedilmesi / Hasılat / Hasılatın Doğru Birim Fiyatlar Kullanılarak Kayda Alınması / Hasılatın 
Finansal Tablolara Kaydedilmesi / Hasılatın Muhasebeleştirilmesi  / Hasılatın Muhasebeleştirilmesi Ve TFRS 
15‘in İlk Uygulaması / TFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

TFRS 16 
  

TFRS 16 Kiralamalar Standardının Uygulanması / TFRS 16 Kiralamalar Standardının Uygulanması Ve 
Konsolide Finansal Tablolar Ve Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Notlara Etkisi 

DİĞER Denetçi Geçişi Ve Açılış Bakiyelerinin Denetlenmesi / Kurumlar Vergisi Hesaplaması 
 
Bağımsız denetçi raporunda yer alan bir kilit denetim konusunun birden fazla TMS/TFRS’yi ilgilendiği 
durumlar mevcuttur. Bu nedenle toplam 259 kilit denetim konusu olsa da TMS/TFRS’ler ile 284 kez 
ilişkilendirilmişlerdir. 4 kilit denetim konusu ise TMS/TFRS’ler ile ilişkilendirilemediği için diğer 
olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
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Kilit denetim konuları ile TMS/TFRS’ler ilişkilendirildikten sonra ilk olarak yıllar bazında tüm BİST 
100 İmalat Sektörü için kilit denetim konularının hangi TMS/TFRS’leri ilgilendirdiği incelenmiştir. 
Elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 4: Yıllara Göre BİST 100 İmalat Şirketlerinin Kilit Denetim Konularının TMS/TFRS’lere Göre Ayrımı 

STANDART 2017 2018 2019 TOPLAM 
YÜZDE 

(%) 
TFRS 9: Finansal Araçlar / TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 18 17 18 53 18 

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 12 17 14 43 15 

TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 11 9 12 32 11 

TMS 2: Stoklar 8 9 7 24 8 

TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 9 7 6 22 8 

TMS 16: Maddi Duran Varlıklar 7 8 5 20 7 

TMS 12: Gelir Vergileri 6 8 6 20 7 

TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 5 6 6 17 6 

TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması 4 5 4 13 5 

TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5 4 3 12 4 

TFRS 3: İşletme Birleşmeleri 3 2 2 7 2 

TMS 28: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 3 2 2 7 2 

TMS 23: Borçlanma Maliyetleri 2 2 1 5 2 

TMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar 3 - - 3 1 

TMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1 1 1 3 1 

TFRS 16: Kiralamalar - - 2 2 1 

TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu 1 - - 1 0 

DİĞER (TMS ve TFRS Kapsamında Olmayan Kilit Denetim Konuları) 4 - - 4 1 

TOPLAM 102 97 89 288 100 

 
Tablo 4 incelendiğinde BİST 100 İmalat Sektörü şirketlerinin kilit denetim konularının en fazla TFRS 
9: Finansal Araçlar ve TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standartları ile ilgili 
olduğu görülmektedir. Bir diğer kilit denetim konusu olarak sıklıkla denetçi raporlarında yer alan konu 
da TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı kapsamına giren, hasılatın 
muhasebeleştirilmesi işlemleridir. Ayrıca kilit denetim konusu olan muhasebe standartlarının yıllara 
göre ciddi bir dalgalanma göstermediği görülmektedir. Her bir standarda ilişkin kilit denetim konusu 
2017-2019 arası süreçte benzer öneme sahip bir şekilde denetim raporlarında yer almıştır. 

Çalışmanın bu aşamasında TMS/TFRS’ler ile ilişkilendirilen kilit denetim konuları BİST 100 İmalat 
Sektöründe yer alan işletmelerin alt sektörleri açısından da analiz edilerek, hangi muhasebe standardının 
hangi sektörde en önemli denetim konusu olarak denetçiler tarafından ele alındığı analiz edilmiştir. BİST 
100 İmalat Sektörünün Tablo 1’de de görüldüğü gibi 7 tane alt sektörü bulunmaktadır. Ancak “Tekstil, 
Giyim Eşyası ve Deri” sektöründe 2, “Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım Yayın” sektöründe 1 şirket 
olmasından dolayı bu sektörler alt sektör incelemesine dâhil edilmemiştir. 

Kimya, ilaç, petrol, lastik ve plastik ürünler sektöründe yer alan 12 işletmenin TMS/TFRS’ler açısından 
kilit denetim konuları yıllar itibariyle aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 5: Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler Sektörü Kilit Denetim Konuları 

Kilit Denetim Konusunun İlişkili Olduğu Standart 2017 2018 2019 TOPLAM 
YÜZDE 

(%) 
TFRS 9: Finansal Araçlar / TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 7 6 6 19 25 
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TMS 12: Gelir Vergileri 2 4 4 10 13 

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 2 4 3 9 12 

TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması 1 3 3 7 9 

TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 3 2 2 7 9 

TMS 2: Stoklar 1 2 2 5 6 

TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 1 1 2 4 5 

TMS 16: Maddi Duran Varlıklar 1 1 1 3 4 

TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1 1 1 3 4 

TMS 28: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 1 1 1 3 4 

TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 1 1 1 3 4 

TMS 23: Borçlanma Maliyetleri - 1 1 2 3 

TFRS 3: İşletme Birleşmeleri 1 - - 1 1 

TMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar 1 - - 1 1 

Diğer 2 - - 2 3 

TOPLAM 23 27 27 77 100 

 
Kimya, ilaç, petrol, lastik ve plastik ürünler sektöründe yer alan işletmelerin denetimi sürecinde en fazla 
önem arz eden konular finansal araçların muhasebeleştirilmesi, gelir vergileri ve müşteri 
sözleşmelerinden hasılat olmuştur. Üç yıllık süreçte denetim sürecinde önem arz eden konular ciddi bir 
değişim göstermemiştir. 
 
Metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sektöründe yer alan 10 işletmenin 
TMS/TFRS’ler açısından kilit denetim konuları yıllar itibariyle aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 6: Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları Sektörü Kilit Denetim Konuları 

Kilit Denetim Konusunun İlişkili Olduğu Standart 2017 2018 2019 TOPLAM 
YÜZDE 

(%) 
TFRS 9: Finansal Araçlar / TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 6 6 5 17 26 

TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 6 5 5 16 24 

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 2 3 2 7 11 

TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3 2 2 7 11 

TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 1 1 2 4 6 

TMS 2: Stoklar 1 1 1 3 5 

TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 1 1 - 2 3 

TFRS 3: İşletme Birleşmeleri - 1 1 2 3 

TMS 12: Gelir Vergileri 1 1 - 2 3 

TMS 28: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar - 1 1 2 3 

TFRS 16: Kiralamalar - - 2 2 3 

TMS 16: Maddi Duran Varlıklar 1 - - 1 2 

TMS 23: Borçlanma Maliyetleri 1 - - 1 2 

TOPLAM 23 22 21 66 100 

 
Metal eşya, makine, elektrikli cihazlar ve ulaşım araçları sektöründe de kimya, ilaç, petrol, lastik ve 
plastik ürünler sektöründe olduğu gibi en önemli denetim konusu finansal araçlardır. Ancak bu sektörde 
bir diğer önemli konu da karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar olmuştur. Garanti hizmetinin 
yaygın olduğu bu sektörde bu durum normal olarak değerlendirilebilir. Diğer önemli konular ise 
hasılatın muhasebeleştirilmesi ve maddi olmayan duran varlıklardır. 
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Ana metal sanayi sektöründe yer alan 6 işletmenin TMS/TFRS’ler açısından kilit denetim konuları yıllar 
itibariyle aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 7: Ana Metal Sanayi Sektöründe Kilit Denetim Konuları 

Kilit Denetim Konusunun İlişkili Olduğu Standart 2017 2018 2019 TOPLAM 
YÜZDE 

(%) 
TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 3 4 5 12 27 

TMS 16: Maddi Duran Varlıklar 3 4 - 7 16 

TFRS 9: Finansal Araçlar / TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 2 2 2 6 14 

TMS 2: Stoklar 2 2 1 5 11 

TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 1 1 1 3 7 

TMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1 1 1 3 7 

TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 2 - - 2 5 

TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1 1 - 2 5 

TFRS 16: Kiralamalar - - 2 2 5 

TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması 1 - - 1 2 

TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu 1 - - 1 2 

TOPLAM 17 15 12 44 100 

 
Ana metal sanayi sektöründe denetim sürecinde en fazla önem arz eden konu müşterilerden hasılattır. 
Daha önce incelenen iki sektörden farklı olarak maddi duran varlıklar ve stoklar da bu sektörde önem 
arz eden konulardır. Ana metal sanayi sektörünün ağır sanayi olarak tanımlanabilecek bir sektör olması 
ve ciddi sabit kıymet yatırımı gerektirmesi göz önüne alındığında maddi duran varlıkların önem arz 
etmesi olağan bir durumdur. 

Taş ve toprağa dayalı sektörde yer alan 5 işletmenin TMS/TFRS’ler açısından kilit denetim konuları 
yıllar itibariyle aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 8: Taş ve Toprağa Dayalı Sektöründe Kilit Denetim Konuları 

Kilit Denetim Konusunun İlişkili Olduğu Standart 2017 2018 2019 TOPLAM 
YÜZDE 

(%) 
TFRS 9: Finansal Araçlar / TMS 39: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 2 2 4 8 18 

TMS 12: Gelir Vergileri 3 3 2 8 18 

TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 2 2 3 7 16 

TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklaması 2 2 1 5 11 

TMS 2: Stoklar 1 1 1 3 7 

TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 2 1 - 3 7 

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat - 2 - 2 5 

TMS 16: Maddi Duran Varlıklar - 2 - 2 5 

TMS 19: Çalışanlara Sağlanan Faydalar 2 - - 2 5 

TMS 23: Borçlanma Maliyetleri 1 1 - 2 5 

Diğer 2 - - 2 5 

TOPLAM 17 16 11 44 100 

 
Taş ve toprağa dayalı sektörde de en önemli denetim konusu finansal araçlar olmuştur. Ancak gelir 
vergileri ve ertelenmiş vergiler konusu da finansal araçlar kadar önem arz etmektedir. Bir diğer önemli 
konu ise varlıklarda değer düşüklüğüdür. 
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Gıda, içecek ve Tütün sektörüne yer alan 6 işletmenin TMS/TFRS’ler açısından kilit denetim konuları 
yıllar itibariyle aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 9: Gıda, İçecek ve Tütün Sektöründe Kilit Denetim Konuları 

Kilit Denetim Konusunun İlişkili Olduğu Standart 2017 2018 2019 TOPLAM 
YÜZDE 

(%) 
TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 2 3 3 8 29 

TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü 2 3 3 8 29 

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 2 1 1 4 14 

TMS 2: Stoklar 1 1 1 3 11 

TFRS 3: İşletme Birleşmeleri 2 - - 2 7 

TMS 28: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar 2 - - 2 7 

TMS 16: Maddi Duran Varlıklar 1 - - 1 4 

TOPLAM 12 8 8 28 100 

 
Gıda, içecek ve tütün sektöründe denetim açısından en önemli konular geçeğe uygun değerin tespit 
edilmesi ve varlıklarda değer düşüklüğünün raporlanmasıdır. 
 

SONUÇ 

Bağımsız denetçi raporu finansal tablo kullanıcıları için çok önemli bir iletişim aracıdır. Denetçi raporu 
ile bir işletmenin finansal tablolarının doğruluğu, gerçekçiliği ve dürüstlüğü hakkında finansal tablo 
kullanıcılarına bilgi vermek mümkündür. Ancak son yıllarda bağımsız denetçi raporlarının standart 
ifadeler içeren raporlar haline geldiği ve günümüz ekonomik koşullarında ihtiyaç duyulan bilgileri 
sağlamadığı şeklinde eleştiriler artmıştır. Bunun bir sonucu olarak Uluslararası Denetim ve Güvence 
Standartları Kurulu “yeni denetim raporlaması” sürecini başlatmış ve bu sürecin bir çıktısı da BDS 701 
– Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi isimli standart olmuştur. Bu 
standart ülkemizde 2017 yılında bu yana uygulanmaktadır.  

Bu çalışmada BİST 100 indekisinde yer alan üretim işletmelerinin bağımsız denetim süreçlerine son üç 
yılda en fazla önem arz eden denetim konularının neler olduğu bağımsız denetçi raporlarında yer alan 
kilit denetim konularının analizi ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu analiz gerçekleştirilirken denetçi 
raporunda yer alan kilit denetim konusunun hangi TMS veya TFRS ile ilgili olduğu da göz önüne 
alınarak kilit denetim konuları ilgili oldukları standartların altında sınıflandırılmış, böylece analizin daha 
anlaşılır hale gelmesi hedeflenmiştir.  

Gerçekleştirilen analiz sonucunda dikkat çeken ilk husus bağımsız denetçi raporlarında yer alan kilit 
denetim konularının 2017 yılından 2019 yılına kadar sayısının azalarak ilerlemesidir. Bu azalış hem 
BİST 100’de yer alan tüm imalat işletmeleri hem de imalat işletmelerinin yer aldığı alt sektörler için 
geçerlidir. Bütün olarak BİST 100 imalat sektörüne bakıldığında kilit denetim konusu olarak en fazla 
finansal araçların yer aldığı görülmektedir. Bu durum alt sektörler için de geçerlidir. Ana metal sanayi 
sektörü ve gıda, içecek ve tütün sektörü dışında kalan diğer üç alt sektörde de en fazla denetçi 
raporlarında yer alan kilit denetim konusu finansal araçlardır. Finansal araçlar ile ilgili önemli 
değişiklikler içeren TFRS 9: Finansal Araçlar Standardının 2018 yılı başında uygulanmaya başlandığı 
göz önüne alındığında bu durumu normal olarak değerlendirmek mümkündür. Finansal araçların yanı 
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sıra, hasılatın muhasebeleştirilmesi de en önemli ikinci kilit denetim konusudur. Hasılata ilişkin standart 
olan TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı da 1 Ocak 2018 tarihinde uygulanmaya 
başlamıştır. Alt sektörlere göre incelendiğinde ana metal sanayi sektöründe en fazla üzerinde durulan 
kilit denetim konusu hasılatın muhasebeleştirilmesidir. Bu durumda yeni uygulanmaya başlayan 
standartların kilit denetim konusu olarak ele alınması yönünde bir eğilim olduğunu söylemek 
mümkündür. Yeni uygulanmaya başlayan bir diğer standart da 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 
uygulanmaya Başlayan TFRS 16: Kiralamalar Standardıdır. Ancak bu standart diğer yeni uygulanmaya 
başlayan standartlara göre kilit denetim konusu olarak çok daha az yer almıştır. Buradan hareketle BİST 
100 imalat sektörü işletmelerinde kiralama işlemlerinin finansal tablolarda çok büyük bir öneme sahip 
olmadığı söylenebilir. 

Alt sektörler incelendiğinde denetçi raporlarında en fazla finansal araçlar ve hasılatın 
muhasebeleştirilmesi kilit denetim konusu olarak yer almıştır. Ancak gıda, içecek ve tütün sektöründe 
diğer alt sektörlerden farklı olarak gerçeğe uygun değer ölçümü ve varlıklarda değer düşüklüğü en fazla 
denetçi raporlarında yer alan kilit denetim konularıdır. Bu iki konunun ilk iki sırada yer alması olağan 
bir durumdur çünkü varlıklarda değer düşüklüğü standardı olan TMS 36 ile gerçeğe uygun değer ölçümü 
standardı olan TFRS 3 birbirleri ile yakın ilişkisi olan standartlardır. Yapılan analiz sonucunda alt 
sektörlerin özelliklerinin kilit denetim konularının tespitinde önem taşıdığını da söylemek mümkündür. 
Örneğin ana metal sanayi gibi yüksek sabit kıymet yatırımı gerektiren bir sektörde en önemli kilit 
denetim konularında biri maddi duran varlıklardır.  

Gelecek çalışmalarda imalat sektörü dışında kalan diğer sektörlerde araştırmaya dâhil edilerek sektörler 
bazında bir farklılaşma olup olmadığı incelenebilir. Buna ek olarak BİST’te yer alan tüm imalat 
işletmeleri analize dâhil edilerek BİST 100 indeksinde yer alan imalat işletmeleri ile diğer imalat 
işletmeleri arasında bir fark olup olmadığı analiz edilebilir. Bunlara ek olarak ilerleyen yıllarda kilit 
denetim konularının yer aldığı denetçi raporu sayısı arttıkça analiz tekrarlanarak kilit denetim 
konularında eğilimin ne yönde olduğunu da incelemek mümkündür. 
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ÖZ: Farkında olmadan zarar verdiğimiz çevre hem biz insanları hem de diğer canlı ve cansız birçok 
varlığı da etkilemektedir. Bununla birlikte insanoğlu zarar verdiği çevrenin olumsuz sonuçlarının henüz 
çok farkında değildir. Bu farkındalığı sağlayabilmenin yollarından biri de hiç şüphesiz ki eğitimdir. 
Çevre bilinci ile yetişen bir neslin çevrenin önemini fark ederek çevre koruyucu davranışlar göstereceği 
açıktır. Bu bağlamda öğretim programlarında çevre ile ilgili kazanımlara yer verilmesi önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki ve 
Teknik Lise Öğretim Programlarında yer alan kazanımların çevre açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 
Nitel bir yapıya sahip olan bu çalışmada bu amaç doğrultusunda doküman incelemesi yöntemi 
kullanılmış ve verilerin analizi için betimsel analize başvurulmuştur. Okul Öncesi, İlköğretim, 
Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Lise Öğretim Programlarında yer alan kazanımlar çevre okuryazarlığı 
ile ilgili çok önemli çalışmalar yapan ve kavramı literatüre kazandıran Roth’a göre çevre eğitiminin 
amaçları açısından incelenmiştir. Roth’a göre çevre eğitiminin amaçları bilinç, bilgi, tutum, beceri ve 
katılım olarak ifade edilmektedir. Çalışmanın bulgularına göre, İlköğretimde toplam 1.475 kazanımdan 
99 tanesinin çevre ile ilgili olduğu, bunlardan da 3 katılım,14 tutum,11 bilinç,50 bilgi,21 beceri; 
Ortaokulda toplam 436 kazanımdan 100 tanesinin çevre ile ilgili olduğu, bunlardan da 7 bilinç,88 bilgi,3 
beceri,1 tutum, 1 katılım; Mesleki ve teknik lisede toplam 593 kazanımdan 5 tanesinin çevre ile ilgili 
olduğu, bunlardan da 3 tutum,1 beceri, 1 bilgi; Okulöncesinde toplam 63 kazanımdan 10 tanesinin çevre 
ile ilgili olduğu, bunlardan da 1 bilgi,4 beceri,5 tutum unsuru bulunduğu saptanmıştır. Sonuç itibariyle 
çevre ile ilgili kazanımlara her ders içeriğinde yer verilmediği, en çok ortaokul Fen Bilimleri dersi ile 
Lise Coğrafya derslerinde çevre ile ilgili kazanımların yer aldığı söylenebilir.  
 
Anahtar Kelimeler: Öğretim programı, Çevre eğitimi, Çevre okuryazarlığı 

EXAMINATION OF PRESCHOOL PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL 
AND HIGH AND VOCATIONAL HIGH SCHOOL CURRICULUMS IN TERM OF 
ENVIRONMENTAL EDUCATION 
 
ABSTRACT: The environment that we have undesirably damaged, affects both us as humans and 
many other living and inanimate beings. However human beings are not yet aware of the negative results 
of the effects. One of the possible ways to achieve this awareness undoubtely is education. It is obvious 
that a generation growing up with environmental consciousness will show environment protective 
behaviours by realizing the importance of environment. In this context it is important to have learning 
gains in curriculums related to environment.  In this study it was aimed to examine the learning gains of 
Preschool, Primary School, High School and Vocational High School curriculums in terms of 
environment. In this qualitative study, document analysis was used as method and data were analyzed 
through descriptive analysis. Curriculums were examined in terms of aims of environmental education 
which is the term first used by Roth, a well-known environmental education scientist. The aims of 
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environmental education is defined by Roth as consciousness, knowledge, attitude, ability, and 
participation. According to the findings of the study there are 1.4747 learning gaims in primary school 
curriculum and 99 of them are related to environmental education (3 participation, 14 attitude, 11 
consciousness, 50 knowledge and 21 ability). There are 100 environmental education related learning 
gains (7 consciousness, 88 knowledge, 3 ability, 1 attitude, 1 participation) out of 436 total in secondary 
school curriculum. In high school and vocational high school curriculums there are a total of 593 
learning gains and 5 of them are environmenatlly related (3 attitude, 1 ability and 1 knowledge). In 
preschool a total of 63 indicator and 10 of them environmentally related 1 knowledge, 4 ability and 5 
attitude). As a result it can be said that there are some courses with no environment related learning 
gains and the most environment related learning gains were found in Science courses in secondary 
school level and Geography in high school level.  
 
Keywords: Curriculum, environmental education, environmental literacy 

 
GİRİŞ  

Yaşadığımız dünyada insan ve çevre birbiriyle sürekli etkileşim içinde olan iki faktördür. Farkında 
olmadan zarar verdiğimiz çevre en çok biz insanları etkilemekle birlikte aynı zamanda biz insanların 
dışında canlı ve cansız birçok varlığı da etkilemektedir. Olumlu faktörler hemen fark edilebilirken 
olumsuz etkiler maalesef daha sonra fark edildiği için insanoğlu da zarar verdiği çevrenin olumsuz 
sonuçlarının henüz farkında değildir. Bu farkındalığı sağlamak için eğitimin önemli bir yere sahip 
olduğu daha evvel literatürdeki çalışmalar (Kışoğlu, 2009; Roth, 1992; Tanrıverdi, 2009) ile de 
gösterilmiştir. Bilindiği üzere eğitim formal ve informal şekilde gerçekleşir. Formal eğitimin 
okullarımızda çeşitli eğitmenler sayesinde belirli planlar dahilinde gerçekleşmesi sağlanırken, informal 
eğitim bunun tam tersi şekilde belirli bir plan olmadan ve sabit bir eğiticisi olmadan gerçekleşen eğitim 
türüdür (Ekiz ve Durukan, 2016; Gürbüz, Kışoğlu ve Erkol, 2007).  Toplumumuzun geleneksel bir 
yapıya sahip olması nedeniyle eskiden büyüklerimizin yaptığı çoğu davranış pek fazla sorgulanmadan 
uygulanırken günümüzde daha çok araştırma ve sorgulamaya yönelik olarak gelişim sağlanması 
amacıyla yapılan çalışmalar arttığı için bu durumdan uzaklaşılmıştır. Bu da ezbere davranışları değil 
kendi bakış açısına sahip olmayı beraberinde getirmiştir. Toplumda yapılan yanlış davranışları uyarmak 
ve düzeltilmesini sağlamak için davranışlar sergilenmesi eskiye nazaran daha da artmıştır. Dışarıda yere 
çöp atan bir kişiyi gören küçük bir birey eğer farkındalık oluşmamışsa ve çevresindeki insanlar da bu 
şeklide davranıyorsa bu davranışı olması gereken davranış olarak düşünebilir ve o da aynı şekilde 
davranış sergileyebilir (Alp ve ark.,2006). Formal eğitimin gerçekleştiği okullarımızda ise öğretmenler 
ve eğiticiler sayesinde olumlu davranışlar kazandırılması daha temiz bir toplum oluşmasını ve daha 
bilinçli bireyler elde edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir (Altınöz, 2010; Kışoğlu, 2009; Atasoy, 
2006; Flowers, 2007). Ağaç yaşken eğilir atasözünde de bahsedildiği gibi küçük yaşlardan itibaren 
bilinçlenmek önemli bir faktördür. Günümüzde de bu nedenle yapılan çalışmalarda okullardaki 
müfredatlarda çevre konusuna daha fazla yer verilmeye başlanmıştır (Konur ve Akyol, 2017; Bahar ve 
Kiras, 2017; Atabek-Yiğit, E., Balkan-Kıyıcı, F. ve Yavuz-Topaloğlu, M, 2019). 

Çevremizde sebep olduğumuz çoğu kirlilik göremediğimiz için yok sayılmaktadır. Fakat canlı ve cansız 
çevre elemanları olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle bilinçlenme ve farkındalığı sağlamak için çevre 
okuryazarlığına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Çevre okuryazarlığının birçok tanımı 
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olmasıyla birlikte kesin bir tanımı yoktur. Bununla ilgili birçok kişi farklı tanımlar yapabilmektedir. 
Çevre okuryazarlığı konusunda en çok çalışma yapan kişilerden biri de Roth’tur. Roth’a (1992) göre 
çevre okuryazarlığı; bireyin içinde bulunduğu ve bir parçası olduğu ekosisteme dair bir farkındalık 
kazanması ile başlayıp böylece hem doğa hem de toplum ve gelecek kuşaklar için sorumlu tercihler 
yapabilecek hale gelmesi ile devam eden, bu sorunların çözümüne yönelik davranışları sergileme ile 
sona eren bir süreçtir olarak tanımlanmaktadır. Roth (1992) aynı zamanda çevre okuryazarlığının bilinç, 
bilgi, tutum, beceri ve katılım olmak üzere beş amaçtan oluştuğunu belirtmiş ve çevre okuryazarlığının 
bu amaçları geliştirecek nitelikte olması gerektiğini ifade etmiştir.  

Çevre okuryazarlığının amaçları şu şekilde açıklanabilir: 

1- Bilinç: Kişinin kendisine, yaşantılarına, çevresine, öteki kişilere, bir bütün olarak içinde 
yaşadığı dünyaya ilişkin farkındalığı ile tüm çevre ve sorunları hakkında bilinç ve duyarlılık 
kazanmasını sağlamak. 

2- Bilgi: Bireylerin ve toplumların yaşadıkları çevre ve bu çevre sorunları hakkında temel bilgi ve 
deneyim sahibi olmalarını sağlamak.  

3- Tutum: Bireylerin ve toplumların yaşadıkları çevre için belli duyarlılığı göstermelerini, çevreyi 
koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteğini kazanmalarını sağlamak.  

4- Beceri: Bireylerin ve toplumların yaşadıkları çevrede meydana gelen çevresel sorunları 
tanımlamaları ve bu sorunları çözümlemeleri için beceri kazanmalarını sağlamak.  

5- Katılım: Bireylere ve toplumlara, yaşadıkları çevrede meydana gelen sorunlar ile ilgili çözüm 
getirmeleri için yapılan çevresel çalışmalara her seviyeden aktif olarak katılma imkanı 
sağlamak.  

Çevre okuryazarlığını geliştirmek için de çevre koruyucu davranışlar geliştirilmesi önemlidir (Kışoğlu 
ve ark.,2010; Yavuz, Balkan-Kıyıcı, Atabek-Yiğit, 2014; Alp ve ark, 2006). 

Yapılan bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okul Öncesi, İlköğretim, 
Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Lise Öğretim Programlarında yer alan çevre ile ilgili kazanımları 
çevre açısından incelemektir. Böylece geleceğimizi teşkil edecek olan öğrencilerimizin öğretim 
programları ile çevre konusunda bir farkındalık kazanıp kazanamayacakları irdelenmiş olacaktır.  
 
YÖNTEM 

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Lise 
Öğretim Programlarının çevre eğitimi açısından incelenmesi amaçlandığından doküman incelemesi 
yöntemine başvurulmuştur. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  
 
 
Veri Toplama 
 
Araştırmada kullanılan dokümanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okulöncesi (MEB, 
2016), İlköğretim (MEB, 2018a), Ortaöğretim (MEB, 2018b) ve Mesleki ve Teknik Lise (MEB, 2017) 
Öğretim programlarıdır. Öğretim Programlarına Millli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme 
ve Değerlendirme Sistemi üzerinden ulaşılmıştır. 
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Verilerin Analizi 
 
Öğretim programlarının çevre eğitiminin amaçları açısından incelenmesi istendiğinden verilerin analizi 
için betimsel analize başvurulmuştur. Betimsel analiz elde edilen verilerin daha önceden belirlenen 
temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmada izlenen yol 
kısaca aşağıda açıklandığı gibidir: 

• Öncelikle verilerin elde edilmesinde kullanılacak dokümanlar olan öğretim programlarına Milli 
Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi üzerinden 
ulaşılmıştır. 

• Elde edilen öğretim programlarındaki tüm kazanımlar ders ve sınıf seviyesine bağlı olarak ele 
alınmıştır. 

• Kazanımlar Roth tarafından ileri sürülen çevre okuryazarlığının amaçları açısından incelenmiş 
ve her bir kazanım için değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 

• Buna göre her bir öğretim programındaki sınıf seviyesine bağlı olarak kazanımlar bilinç, bilgi, 
tutum, beceri, katılım kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. 

• İkinci araştırmacı tarafından da verilerin %15’lik kısmı kodlanmış ve kodlayıcılar arası uyum 
değeri hesaplanarak güvenirlik belirlenmiştir. Hesaplanan kodlayıcılar arası uyum değeri %85 
olarak bulunmuştur ve böylece çalışmanın güvenirliğinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(Miles, Huberman ve Saldana, 2014). 

• Analiz sonucunda elde edilen bulgular tablolaştırılmış, anlamlandırmanın kolaylığı bakımından 
frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır.  

 
BULGULAR  

Öğretim programlarının çevre okuryazarlığının amaçları bakımından incelenmesi neticesinde elde 
edilen bulgular bu bölümde sunulmuştur. Okulöncesi öğretim programı “bilişsel gelişim”, “dil gelişimi”, 
“sosyal ve duyusal gelişim” ve “motor gelişim” olmak üzere dört temel alandan ve bu alanlara ait 
göstergelerden oluşmaktadır. Tablo 1’de Okulöncesi öğretim programının çevre eğitiminin amaçları 
açısından incelemesi soncunda elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Tablo 1. Okulöncesi öğretim programının çevre eğitiminin amaçları açısından incelenmesi 

Gelişim alanı Toplam Kazanım Sayısı Çevre ile ilgili kazanım sayısı 

Bilinç Bilgi Tutum Beceri  Katılım 

Bilişsel gelişim 21  1  1  

Dil gelişimi 12   1 1  

Sosyal ve 
duygusal gelişim 

17   3 2  

Motor gelişim 5   1   
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Okulöncesinde bilişsel gelişim alanında belirlenmiş kazanımlardan 2 tanesinin çevre ile ilişkili 
olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlar da 1 bilgi,1 beceri şeklinde belirlenmiştir. Dil gelişimi alanında 
belirlenmiş kazanımlardan ise 2 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlar 1 
tutum,1 beceri şeklinde belirlenmiştir. Sosyal ve duyusal gelişim alanında belirlenmiş kazanımlardan 
ise 5 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlar da 3 tane tutum ,2 tane beceri 
şeklinde belirlenirken; motor gelişim alanında ise belirlenmiş olan kazanımlardan 1 tanesinin çevre ile 
ilişkili olabileceği değerlendirilmiş bu da tutum şeklinde belirlenmiştir. Tüm gelişim alanlarına 
baktığımızda ise bilinç ve katılım alanına dair ise hiçbir kazanım bulunmadığı belirlenmiştir. 

İlköğretim öğretim programında yer alan toplam 8 derse ait inceleme sonucunda elde edilen bulgular 
Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 

Tablo 2. İlköğretim öğretim programının çevre eğitiminin amaçları açısından incelenmesi 

Dersin adı Toplam Kazanım Sayısı Çevre ile ilgili kazanım sayısı 

Bilinç Bilgi Tutum Beceri Katılım 

Beden Eğitimi 
ve Oyun 

107   2  1 

Fen Bilimleri 305 3 29 7 6 1 

Görsel Sanatlar 145  1 4 5  

Seçmeli Görsel 
Sanatlar 

197    2  

Hayat Bilgisi 53 7 11  7 1 

Sosyal Bilimler 137 1 8 1 1  

Şehrimiz 30  3    

Türkçe 501  1    

 

İlköğretim Beden ve Oyun dersi için mevcut kazanımların 3 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği 
değerlendirilmiştir. Bunlar da 1 katılım, 2 tutum şeklinde belirlenirken; Fen Bilimleri dersi için mevcut 
kazanımların 46 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiş ve bunlardan da 3 tanesi bilinç, 
29 tanesi bilgi, 7 tanesi tutum, 6 tanesi beceri ve 1tanesi de katılım şeklinde belirlenmiştir. Görsel 
Sanatlar dersi için yapılan inceleme sonucunda belirlenen mevcut kazanımların 6 tanesinin çevre ile 
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ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlar da 1 bilgi, 5 beceri, 4 tutum,  şeklinde belirlenmiştir. 
Seçmeli Görsel Sanatlar dersi için mevcut kazanımların 2 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği 
değerlendirilmiştir. Bunlardan ise 2 tanesi beceri şeklinde belirlenmişti ve Hayat Bilgisi dersi için 
mevcut kazanımların 26 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilirken bunlar da 7 bilinç,11 
bilgi,7 beceri,1 katılım şeklinde belirlenmiştir. Şehrimiz dersi için mevcut kazanımların 3 tanesinin 
çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiş olup bunlardan da 3 tanesi bilgi şeklinde belirlenmiştir. 
Sosyal Bilimler dersi için mevcut kazanımların 3 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği 
değerlendirilmiştir. Bunlar da 1 bilinç, 8 bilgi, 1 tutum, 1 beceri şeklinde belirlenmiştir. Son olarak 
Türkçe dersi için mevcut kazanımların 1 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. 
Bunlardan 1 tanesi bilgi şeklinde belirlenmiştir. Burada en çok dikkat çeken kazanım sayısı Türkçe dersi 
içerisindeki toplam 501 kazanımdan yalnızca 1 tanesinin çevre ile ilgili olduğu olmuştur. 

Ortaöğretim programında yer alan toplam 4 derse ait inceleme sonucunda elde edilen bulgular ise Tablo 
3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Ortaöğretim öğretim programının çevre eğitiminin amaçları açısından incelenmesi 

Dersin adı Toplam Kazanım Sayısı Çevre ile ilgili kazanım sayısı 

Bilinç Bilgi Tutum Beceri Katılım 

Coğrafya 159 1 63    

Kimya-fen lisesi 
Kimya 

135 3 6  2  

Biyoloji ve fen 
lisesi Biyoloji 

91 2 17    

Sosyal 
Etkinlikler 

51 1 2 1 1 1 

 

Ortaöğretim Coğrafya dersi için mevcut kazanımların 64 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği 
değerlendirilmiştir. Bunlar da 1 bilinç,63 bilgi şeklinde belirlenmiştir. Kimya ve fen lisesi Kimya dersi 
için mevcut kazanımların 11 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiş olup bunlar da 3 tane 
bilinç, 6 tane bilgi, 2 tane beceri şeklinde belirlenmiştir. Biyoloji ve fen lisesi Biyoloji dersi için ise 
mevcut kazanımların 19 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlar da 2 bilinç, 17 
bilgi şeklinde belirlenmiştir. Son olarak Sosyal Etkinlik dersi için mevcut kazanımların 19 tanesinin 
çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiş ve bunlar da 1 tane bilinç, 2 tane bilgi, 1 tane tutum,1tane 
beceri,1 tane katılım şeklinde belirlenmiştir. En çok kazanımın Coğrafya dersinde olduğu ve en az 
kazanımın ise Sosyal Etkinlikler dersinde olduğu belirlenmiştir. 
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Mesleki ve teknik lise öğretim programının çevre eğitiminin amaçları açısından incelendiğinde 
programda yer alan toplam 4 derse ait inceleme sonucunda elde edilen bulgular ise Tablo 4’de 
sunulmuştur. 

Tablo 4. Mesleki ve teknik lise öğretim programının çevre eğitiminin amaçları açısından incelenmesi 

Dersin adı Toplam Kazanım Sayısı Çevre ile ilgili kazanım sayısı 

Bilinç Bilgi Tutum Beceri Katılım 

Seramik ve Cam 184   1   

Plastik Teknolojisi 90   1 1  

Sağlık Hizmetleri 207   1   

Yenilenebilir Enerji 
Teknolojileri 

112  1    

 

Mesleki ve teknik lise Seramik ve Cam dersi için mevcut kazanımların 1 tanesinin çevre ile ilişkili 
olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlardan 1 tanesi tutum şeklinde belirlenmiştir. Plastik Teknolojisi 
dersi için belirlenen mevcut kazanımların 2 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilirken 
bunlardan da 1 tanesi tutum, 1 tanesi beceri şeklinde belirlenmiştir ve Sağlık Hizmetleri için mevcut 
kazanımın 1 tanesinin çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiş ve bu da tutum şeklinde 
belirlenmiştir. Son olarak Yenilenebilir Enerji Teknolojileri dersi için mevcut kazanımların 1 tanesinin 
çevre ile ilişkili olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlardan 1 tanesi bilgi şeklinde belirlenmiştir. Tüm bu 
dersler incelendiğinde ise bilinç ve katılım alanlarında herhangi bir kazanım bulunmadığı belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Okulöncesi öğretim programı “bilişsel gelişim”, “dil gelişimi”, “sosyal ve duyusal gelişim” ve “motor 
gelişim” olmak üzere dört temel alandan ve bu alanlara ait göstergelerden oluşmaktadır. Bu alanlar 
incelendiğinde belirlenmiş olan toplam kazanımlar içerisinden çevre ile ilgili olan kazanımlar 
değerlendirildiğinde 1 bilgi, 5 tutum, 4 beceri alanında kazanım olduğu bilinç ve katılım alanında 
kazanım olmadığı belirlenmiştir. Toplam 55 kazanımdan 10 tanesinin çevre ile ilgili olduğu belirlenmiş 
ve böylece çevre ile ilgili kazanımların toplam kazanımlar içerisindeki payının % 18,18 olduğu 
hesaplanmıştır.  

Eski ilköğretim programları incelendiğinde elde edilen verilere göre çevre ünitelerinin ağırlıklı olarak 
4. ve 5. sınıf Sosyal Bilgiler ile 4, 6 ve 7. sınıf Fen Bilgisi derslerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ünite 
konuları incelendiğinde ise özellikle çevre kirliliği ve çevre sorunlarının (su, hava, toprak kirliliği gibi) 
ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi programlarında daha çok 
canlılar ve çevrenin korunması, çevre temizliği ve doğal afetlerden korunma konularının ön planda 
olduğu görülmektedir.(Alım 2006; Kışoğlu, 2009). 2018 yılında yenilenen ilköğretim programları 
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incelendiğinde ise, çevre içerikli konulara eski programa göre çok daha fazla yer verildiği; sarmal bir 
yapı ile konuların birbiriyle ilişkisinin sağlandığı ve sınıf seviyesine göre geliştirildiği dikkat 
çekmektedir (Bilgi 2008). 

Yaptığımız çalışmada İlköğretim öğretim programları incelendiğinde yer alan toplam 8 derse ait 
inceleme sonucunda elde edilen veriler sonucunda 11 tane bilinç, 53 tane bilgi,14 tane tutum, 21 tane 
beceri, 3 tane katılım alanında kazanım olduğu belirlenmiştir. Toplamda 1475 kazanımdan 102 tanesinin 
çevre ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Böylece tüm kazanımlar içerisindeki çevre ile ilgili kazanımların 
payı % 6,92 olarak hesaplanmıştır. Burada en çok dikkat çeken kazanım sayısı Türkçe dersi içerisindeki 
toplam 501 kazanımdan yalnızca 1 tanesinin çevre ile ilgili olduğu olmuştur. 

Ortaöğretim programlarını incelediğimizde önceki programlarda çevre ile ilişkili bazı derslere seçmeli 
olarak yer verilmekteydi. Eski programda yer alan çevre içerikli ünite ve konular incelendiğinde, çevre 
sorunları ve kontrolü konularına fazla yer verilmediği görülmektedir. Örneğin eski programda lise 
Coğrafya programında çevre ve çevrenin korunması ile ilgili konular yer almamaktaydı. Aynı zamanda 
açılan seçmeli derslerin öğrenciler tarafından pek tercih edilmediği, edildiğinde ise verimli sonuç elde 
edilmediği ve derslerin birbiriyle sarmallık ilkesine bağlı olarak işlenmediği belirlenmiştir (Uzun ve 
Sağlam 2005; Kışoğlu, 2009). Yenilenen ortaöğretim programlarında çevre ile ilgili konulara Biyoloji, 
Coğrafya ve Kimya ders programlarında yer verilmektedir. Bununla birlikte liselerde seçmeli ders 
olarak verilen Çevre ve İnsan dersi müfredattan çıkarılmış aynı zamanda yenilenen Kimya ders 
programına, eski programda yer almayan Çevre Kimyası konusu eklenmiştir.  

 Yeni Biyoloji programında yer alan çevre konularında ise, eski programa oranla fazla bir değişiklik 
yapılmamıştır. Eski programda yer alan konular 9.,10. ve 12. sınıfa yayılmış, 9. sınıf Biyoloji 
programına “Bilinçli Birey Yaşanabilir Çevre” ünitesi adı altında çevre sorunları konusu eklenmiştir. 
Yenilenen ortaöğretim programlarında çevre içerikli ünite ve konularda yapılan değişiklik ise Coğrafya 
öğretim programında yapılmıştır. Bu programda çevre konularına, Biyoloji ve Kimya programlarına 
oranla daha fazla yer verilmiştir. Yeni Coğrafya öğretim programında, önceki programın öğretmenler 
tarafından bir eksiği olarak görülen çevre konuları artırılmış ve program, konuların birbirinin devamı 
olduğu sarmal bir özelliğe kavuşturulmuştur. Yenilenen programda çevre içerikli konulara büyük oranda 
“Çevre ve Toplum” öğrenme alanı içerisinde yer verilmiştir (Alım, 2006; Kışoğlu, 2009). Bu çalışmada 
Ortaöğretim programında yer alan toplam 4 derse ait inceleme sonucunda elde edilen verilere göre 7 
bilinç,88 bilgi, 1 tutum,3 beceri, 1 katılım alanında kazanım olduğu belirlenmiştir. Toplam 436 
kazanımdan 100 tanesinin çevre ile ilgili olduğu bununda %22,94 lük değere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Mesleki ve teknik lise öğretim programının çevre eğitiminin amaçları açısından incelendiğinde de 
programda yer alan toplam 4 derse ait inceleme sonucunda 1 bilgi, 3 tutum, 1 beceri alanında kazanım 
olduğu fakat bilinç ve katılım alanında kazanım olmadığı belirlenmiştir. Toplamda 593 kazanımdan 5 
tanesinin çevre ile ilgili olduğu bununda yüzde olarak % 0,84lük bir değere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında ise çevre ile ilgili kazanımların her ders içeriğinde yer verilmediği, 
en çok ilköğretimde Fen Bilimleri ile ortaöğretimde Coğrafya derslerinde yer verildiği gözlemlenmiştir. 
Bu bulgular dikkate alındığında ise gelişen teknoloji ile birlikte farkında olmadan artan çevre kirliliği 
konusunun önüne geçebilmek için bilinçlenmenin en temel kaynak yeri olan okullarda yeterli derecede 
ele alınmadığı gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda ise okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde çevre 
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eğitiminin ve çevreye yönelik bilinçlenmenin arttırılması için tüm kademelerde MEB ders kitaplarında 
farklı etkinlik ve içeriklerde çevre ile ilgili kazanımlara yer verilmesinin daha uygun olacağı önerilebilir. 
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KÜMELENME YAKLAŞIMI VE MICHAEL E. PORTER’IN ELMAS MODELİ 
YAKLAŞIMI: TURİZM SEKTÖRÜNDE BAZI ÖRNEK UYGULAMALAR 

Dr. Erinç TOZLU ÖZHAN 

Muğla, Türkiye 

 
ÖZ: Rekabet avantajlarını ülkelerden daha fazla, ülke içinde faaliyet gösteren işletmeler yaratmaktadır. 
Bir endüstri için her bakımdan avantajlı olmanın gerekliliği yerine, çeşitli belirleyiciler açısından üstün 
olmanın yeterli olabileceğine odaklanmak daha uygun görünmektedir. Diğer yandan, endüstrilerin ve 
işletmelerin yapıları giderek değişmekte, işletmeler birbiriyle daha yakın ilişki kurmak durumunda 
kalmaktadır. Elmas modeli yaklaşımı, sektörlerdeki ulusal rekabet gücünü oluşturan belirli unsurların, 
birbiri ile ilişkili olarak incelenmesini gerektirmekte ve ayrı ayrı ele almak yerine bütünüyle bir 
değerlendirme yoluna gitmektedir. Turizm açısından ise, rekabet gücünün artması, daha fazla turistin 
bölgeye çekilmesini sağlayabilecek bir özellik olmaktadır. Turizm, çok yönlü, etkileşimli ve bağlantılı 
bir yapıya sahip olması nedeniyle, kümelenme yaklaşımına uygun nitelikler taşımaktadır. Turizm 
sektörünün büyümesi ve genişlemesi ile birlikte, bölgesel olarak turizm kümelerinin oluşumu doğal bir 
süreci oluşturmaktadır. Uluslararası olduğu kadar ülke içinde de turizm potansiyeli, turizm 
kümelenmeleriyle aktif hale getirilebilir. Çalışmada, kümelenme yaklaşımı ve Porter’ın Elmas Modeli 
yaklaşımı genel hatlarıyla ele alınmakta, turizm kümelenmelerine yönelik dünyada ve Türkiye’de çeşitli 
örnekler bulunmakla birlikte, bazı uygulamalar incelenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kümelenme, Kümelenme Yaklaşımı, Porter’ın Elmas Modeli, Turizm Kümelenmesi. 

 
GİRİŞ 
Küreselleşme süreci ile birlikte dünya ülkeleri, sürece etki eden ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik 
nitelikteki temel değişkenler aracılığıyla bir köy halini almıştır. Söz konusu temel etkenler beraberinde, 
işletme, sektör, bölge ve ülke rekabetçiliğinin de arttığını gözlemlemek mümkündür. Çevrede oluşan 
değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen ve sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilen ülkeler, 
ekonomik olarak hayatta kalabilmekte ve var olma çabalarını sürdürebilmektedirler. 
Bölgesel ve ulusal kalkınma stratejileri açısından önemli olduğu varsayılabilecek rekabetçilik ve 
rekabetçiliği elde etme konularına yönelik ilginin, farklı bakış açılarıyla gelişerek arttığı görülmektedir. 
Rekabet edebilir konuma gelme ve bunu sürdürebilir kılma çalışmalarının, birçok araştırmacının 
dikkatini çekmeye başlaması da, ilgi artışını destekler niteliktedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir 
rekabetçiliği sağlayarak bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak için yöntemler geliştirilmeye 
başlandığı söylenebilir. Günümüzde kullanılan bu yöntemlerden birini de kümelenme yaklaşımı ve buna 
bağlı çeşitli analiz teknikleri oluşturmaktadır. 
 
Kümelenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak, yaklaşımın bir hedef değil, bir araç olarak 
değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Genel hedef, öncelikle toplumun refahı ve toplumda 
yaşayan bireylerin memnuniyetini gerçekleştirerek sürdürülebilir hale getirmek olmalıdır. Bu hedefe 
ulaşmak için uygun tekniklerin seçilmesi ve uygulanması ise, güncel kalkınma anlayışının bir gereği 
olarak görülebilmektedir. 
 
KÜMELENME KAVRAMI VE KÜMELENME YAKLAŞIMI 
Kümelenme yaklaşımında temel olan, “sektörel değer zincirinde yer alan ve sektörde birbirleriyle girdi 
ve çıktı ilişkisinde bulunan, tüm mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşların belli bir coğrafi mekânda 
toplanması ve böylece toplam katma değerin söz konusu mekânda oluşumuna katkı sağlamalarının 
temin edilmesidir” (Gözek, 2012: 19). Coğrafi mekan kavramının ve bir kümelenmenin ne kadar 
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genişleyebileceği bir tartışma konusu olarak görülebilmektedir. Bir kümelenme yerel bir kapsamda 
köklenmiş de olabilmekte veya gerçek anlamda uluslararası bağlarıyla birlikte tüm bölgeye ve ülkeye 
de yayılabilmektedir. Küreselleşmenin, işletmeleri çekirdek yeterliliklerine daha fazla odaklanmaları ve 
hammaddeden nihai ürüne kadar olan bütün katma değer zincirinden yalnızca küçük bir bölümün 
sorumluluğunu almaya zorlamasının sebebi de bu şekilde açıklanabilmektedir.  
Yeni küreselleşme daha fazla iş bölümü ve daha fazla karşılıklı ekonomik ilişkiye sebep olmaktadır 
(Scheer ve Zallinger, 2007). Buna göre; yaşanılan rekabetin boyutları küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
tek başına başarılı olabilmelerini güçleştirdiği için, bu tür işletmelerin işbirlikleri, stratejik ortaklıkları, 
ağlarda ve kümelerde yer almaları, sağlayacağı avantajlar nedeniyle önem kazanmaya başlamaktadır. 
Bir sanayide ya da tedarik zinciri etrafında stratejik işbirlikleri kuran çok sayıda işletmenin olduğu ve 
mühendisler, teknik bürolar, avukatlar, profesyonel muhasebeciler, vergi danışmanları, yönetim 
danışmanları, araştırma kurumları, üniversiteler ve gelişmiş eğitim kurumları gibi uygun hizmet 
sağlayıcılarının olduğu bölgelerde ekonominin geliştiği rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Ekonominin 
benzer veya birbirine bağımlı dallarında faaliyet gösteren işletmelerin yer aldığı kümeler, küçük ve orta 
ölçekli işletmelere avantajlar sağlamakla birlikte, bazıları şu şekilde sıralanabilir (Gözek, 2012: 20): 
 

• Yeni ve tamamlayıcı teknolojiye ulaşabilmek, 
• Birlikte iş yapmanın sinerjisini yakalamak ve karşılıklı güven, 
• Riski dağıtmak, 
• Ortak araştırma geliştirme çalışmaları yapabilmek, 
• İşbirliği ile rekabeti azaltmak, 
• Ortak bilgi ve varlıkların birlikte kullanımı ile karşılıklı fayda sağlamak, 
• Öğrenme sürecini hızlandırmak, 
• İşlem maliyetlerini düşürmek (insan kaynağı, ortak tedarik vb.), 
• Pazara giriş engellerini oluşturmak ya da bu engellerin üstesinden gelmek. 

 
Kümelenme konusunun yazında uzun süredir yer aldığı görülmekle birlikte konuya ilişkin dönüm 
noktası olarak Porter’ın kabul edildiği görülmektedir. Porter’a göre (1998: 32) kümelenme, “aynı 
sektörde faaliyet gösteren, aralarında işbirliği ve aynı zamanda rekabet olan işletmelerin, onlara 
mal/hizmet sunan tedarikçilerin, üniversiteler, meslek kuruluşları, iş koluyla ilgili standartları belirleyen 
ve kontrol eden kurumlar gibi ilgili kurumsal yapıların aynı coğrafi bölgede yoğunlaşmaları” olarak 
tanımlanmaktadır. Kümelenmeler genel bir ifadeyle, belirli bir endüstri kolu içerisinde faaliyet gösteren 
ve birbirleri ile ilişki içerisinde bulunan şirket, kurum ve kuruluşların coğrafi yoğunluklarıdır (Alüftekin 
vd., 2009: 12).  Kümelenmenin firmalar arasındaki sistematik ilişkilere dayalı olduğu görülmekle 
birlikte, bu ilişkilerin tamamlayıcı ürünler, üretim süreçleri, temel teknolojiler, doğal kaynak şartları, 
beceri, gelişimler ve dağıtım kanalları aracılığıyla olması mümkün olmaktadır. Kümelenme yaklaşımda 
iki temel varsayım dikkate alınmaktadır (Çakmak, 2009: 4): 
• Ekonomi bir bütündür: Bir sektördeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler diğer sektörleri de farklı 

oranlarda etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, maliyetler de btünsel bir yapıda ele alınmalıdır. Duruma 
yalnızca sanayi açısından bakmak, üretim için gerekli olan pazarlama, ulaştırma, iletişim gibi hizmet 
sektörlerinin yeri ve öneminin yanlış ya da yetersiz anlaşılması sonucunu doğurabilir. Örneğin, bir 
sektörde rekabet avantajı elde etmek üzere üretim maliyetlerini düşürmeye çalışmak yerine, kısa 
dönemde sonuç verebilecek ulaştırma maliyetlerini düşürmek girişimi daha elverişli bir yöntem 
olabilir. 

• Kaynaklar sınırlıdır: Tüm sektörlerin toplu bir şekilde desteklenmesi istenilen bir durumdur. Ancak, 
sektörlerin desteklenmesi için, teşvik verilmesi, o alanda düzenleme yapılması, o alana özgü 
eğitim/altyapı yatırımı yapılması gibi gerekli kaynakların sınırlı olması nedeniyle, birçok sektör için 
önder olacak öncelikli alanların belirlenerek, buralardaki sorunların çözümü önem taşımaktadır. 
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Bir ulusun rekabet edebilirliği, mikro çevre, makro çevre ve iş stratejisine bağlıdır; buna göre, 
kümelenme, rekabeti ve işbirliğini ilgili endüstriye yoğunlaştırmakta ve bu yoğunlaşma; tedarikçiler, 
müşteriler, devlet kurumları ve ilgili diğer kuruluşlardan oluşmaktadır (İrhan, 2010: 11). Kümeler, 
modern küresel ekonomilerin temel rekabet birimleri olan “değer zincirlerini” oluşturmakta, zaman 
içinde gelişmekte ve o bölgedeki temel ekonomik yapıları oluşturan şirketlerden ve yerel bazdaki ürün 
ve hizmet taleplerinden meydana gelmektedir; iş kümeleri ise aynı zamanda yerel halkın dokusundan 
ortaya çıkmakta ve bölgenin ekonomik gelişiminin önderleri olmaktadırlar (Humphrey ve Schmitz, 
1996). 
 
ELMAS MODELİ YAKLAŞIMI 
 
Michael E. Porter, 1990 yılında Ulusların Rekabet Avantajı adıyla yayınladığı kitabında, bazı ülkelerin 
diğer ülkelere göre daha rekabetçi olmasının altında yatan nedenleri anlamak amacıyla, elmas modeli 
olarak adlandırdığı yeni bir model oluşturmuştur (Bulu vd., 2006). Oluşturulan model, ulusal rekabet 
avantajlarının belirleyicilerini bir düzen içinde ortaya koymak üzere, küresel rekabetin unsurlarını bir 
sistem yaklaşımı içinde analiz etmektedir.  
 
Ülkelerin Rekabetçi Avantajları (Porter, 1998) kitabının başlığında ülkelerden bahsedildiği dikkati 
çekse de, aslında kitap hiç bir ülkenin her konuda rekabetçi olamayacağını açıklamaktadır. Bu açıdan, 
her ülke bir dizi rekabetçi gücü olan ve olmayan sanayilere sahiptir. Bir ülkenin belirli endüstrilerde 
başarılı, diğerlerinde başarısız olmasına yönelik açıklamaları da elmas modeli ile açıklamak 
mümkündür. Örneğin 1990’lı yıllarda Japonya’nın rekabetçi gücü tüketici elektroniği, otomotiv, 
bilgisayar, kamera sanayileri veya kümelenmeleri çevresinde yönlenirken, kimya, uzay ve havacılık, 
işlenmiş gıda, yazılım ve hizmet endüstrilerinde rekabetçi avantaj yaratamamış olması bu konuya güzel 
bir açıklama getirmektedir. Porter, yalnızca endüstriler arasındaki farklılıkla ilgilenmekle kalmamış aynı 
zamanda ülkelerin bazı bölgelerindeki ortak özelliklerine de dikkat çekmiştir. 
 
Geçerli bir paradigmaya ulaşabilmek üzere Porter (1990), özelleştirilmiş (specific) endüstrilere 
yoğunlaşmış, rekabetçiliğin ülke toprağı, doğal kaynaklar ve nüfus gibi faktörlerden etkilendiğini ancak, 
bazı durumlarda bu faktörlerin yoğun (abundant) olmasının sürdürülebilir büyümenin önünde engel 
olabileceğini açıklama yoluna gitmiştir. Porter, ulusların nitelikli işgücü, güçlü teknoloji, bilgi birikimi 
ve kültür gibi kendi ileri faktör havuzlarını oluşturabileceğini ileri sürmüş ve bunun özelleşmiş koşullar 
altında gerçekleştiğini ifade etmiştir (Neven, 2001; Porter, 1990). Altay’ın (2006: 38) ifadesine göre; 
Porter’ın ortaya attığı kuramda doğal kaynak, sermaye ve işgücü avantajları ayrı ayrı değil, rekabet 
avantajı yaratan tüm faktörler genel olarak ele alınmıştır. Bir başka ifadeyle, yeni ürün, teknolojik 
farklılıklar, ölçek ekonomileri ve piyasa yapıları hep birlikte rekabet gücünü yaratmaktadır. Buna göre; 
ürünün tasarımı ve teknolojisi de, faktör avantajı ve ölçek ekonomileri kadar önemli unsurlar olarak 
dikkati çekmektedir. Rekabet stratejisinin temelinde, farklı olmak yaklaşımı bulunmakta, firmanın 
rekabet ettiği diğer firmalardan farklı faaliyetler gerçekleştirmesi gereklilik halini almaktadır.  
 
Porter küme yaklaşımını, günümüzdeki konumuna ve uygulamalarına yönlendiren, rekabetçi avantaj 
kuramını “elmas modeline” dayandırmıştır (Porter, 1990). Buna göre; bütün bir küme, gerçek bir işletme 
veya girişim biçimi olarak ifade edilebilmektedir. Bir grubun bazı bileşenleri, sıklıkla çeşitli endüstrilere 
hizmet verecektir ve bunlar bazı grupların üyeleri olabilirler. Yani, ekran teknolojisi işindeki şirketler 
bir elektronik grubunun, bir savunma sanayi grubunun ve bir eğlence grubunun parçası olabilmektedir. 
Porter, bir grubun gücünün birbiriyle etkileşim halinde olan dört ana grup halinde toplanılabilen çeşitli 
faktörlere bağlı olduğunu savunmaktadır. Porter, ülkelerin rekabet gücü ve yeteneğini belirlerken dört 
ayrı bileşenden ve bu temel faktörlerin altında yer alan çeşitli değişkenlerden yola çıkmaktadır (Bulu 
vd., 2006). Alt değişkenlerden her biri, sektörlere göre farklılık göstermekte olup, her bir sektörün alt 
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sektörlerinin değişkenleri de çoğu zaman farklı özelliklerde olabilmektedir (Gürpınar ve Sandıkçı, 2012: 
110). Kamu yönetimi ya da devlet olarak ifade edilen temel değişken de Elmas Modeli’nde dört ana 
değişkene ek olarak göz önüne alınabilmektedir. Faktörlerin bir elmasın köşelerini andıran 
konumlanmaları ve birbirleri ile bağımlı, bağlantılı ve etkileşimli olması nedeni ile “Elmas (Diamond) 
Modeli” olarak adlandırılan görüşte yer alan faktörler ise şunlardır (Alsaç, 2010: 18; Gözek, 2012: 33; 
Ülgen ve Mirze, 2010: 314): 
 

• Üretim Faktör Koşulları: Porter üretim faktörlerinin doğal kaynaklar, işgücü, sermaye ve 
girişimcilik gibi temel faktörlerin ötesinde, inovasyon (yenilik), işgücünün yeteneği, eğitimi ve 
gelişmişlik düzeyi, ülke altyapı durumu gibi daha gelişmiş faktörleri de içerdiğini 
vurgulamaktadır. Bu yönden, Porter rekabet gücünün sağlanmasında ve sürdürülebilmesinde 
girdi koşullarının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilmesi yeteneğinin, mevcut faktör 
stokundan daha önemli olduğunu vurgulamıştır.  

• Talep Koşulları: Bir ülkedeki yerel talep, firmaları ve üreticileri yeni ürün ve hizmetler 
konusunda diğer ülkelerden daha önce yönlendirebiliyorsa, ülkenin o sektörde rekabet avantajı 
sağlaması beklenmektedir. Benzer durum müşterilerin, firmaların ürün ve hizmetlerinde yenilik 
yapma açısından baskı unsuru oluşturduklarında da görülmektedir. Bu durumda sürekli olarak 
yenilik, çeşitlilik ve kalite arayan bilinçli müşterilerin olduğu bir piyasanın, firmalara yeni 
ihtiyaçlar konusunda yol gösterdiği düşünülebilir. Böyle bir talep yapısı, firmaların ürünleri 
taklit ederek üretmek ya da düşük kaliteli ürün ve hizmet sunmak yerine, ürünlerinde 
farklılaştırmaya giderek rekabet etmelerinde etkili olmaktadır. 

• İlgili ve Destekleyici Sanayiler: Porter Elmas Modeli’nde, ilgili sanayiler kavramı ile bir 
sanayinin mevcut imkânlarını ve kaynaklarını ortak kullanan sektörleri; destekleyici sanayiler 
kavramı ile belirli bir sektörün üretim yapması için ihtiyaç duyacağı girdileri sağlayan tedarikçi 
sektörleri ifade etmektedir. 

• İşletme Stratejisi, Yapısı ve Rekabetçiliği: Piyasadaki firmaların örgütlenme şekli, hedefleri ve 
stratejileri ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ülkedeki rekabet yapısı, piyasanın tam 
rekabetçi ve dışa açık olması durumunda uluslararası rekabet gücü üzerinde etkili olmaktadır. 
Piyasada güçlü rakiplerin varlığı, diğer firmaların gelişmesi ve yenilik yapmaları konusunda 
etkili olmaktadır. Rakipler, maliyetlerin azaltılmasında, hizmet kalitesinin artırılmasında, yeni 
ürünlerin geliştirilmesinde baskı unsuru oluşturmaktadır. Diğer taraftan, piyasadaki firmaların 
yapısı ve stratejileri, firmaların yönetim ve rekabet etme biçimi ülkelerin özelliklerinden 
etkilenmektedir. 

 
Modeldeki unsurlar, ülke içindeki piyasanın bir sektör için oluşturduğu çerçeveyi göstermektedir. Bu 
unsurlar, tek başına ya da sistem olarak işletmelerin kuruldukları, faaliyet gösterdikleri ve rekabet 
ettikleri ortamı temsil etmektedir. Rekabet avantajının oluşmasının başlangıç aşamasında Elmas 
Modeli’ndeki unsurların tamamı ihtiyaç duyulan düzeyi sağlamasa da zaman içerisinde karşılıklı 
etkileşim ile modeldeki unsurlar gelişmektedir (Alsaç, 2010: 18). Bu şekilde; bir unsurda ortaya çıkacak 
üstünlük, diğerleri üzerinde de olumlu etki göstermekte ya da bir unsurdaki zayıflık sektörün tüm 
gelişme potansiyelini kısıtlayabilmektedir. 
 
TURİZMDE BAZI KÜMELENME UYGULAMALARI 
Turizm kümesi, konaklama, seyahat acentası, tur operatörleri, yeme-içme, eğlence, rehber hizmetleri, el 
sanatları, tedarikçiler, ulaşım altyapısı gibi turizm sektörüyle ilgili birçok faaliyeti içermektedir. Turizm 
kümesi genel bakış açısıyla, bir bölgedeki birbirleriyle ilişkili işletmeler ve kurumların coğrafi 
konsantrasyonu olarak tanımlanmaktadır (Ferreira ve Estevao, 2009: 5). Novelli ve diğerlerine göre 
(2006); bir turizm kümesinin amacı genellikle, bir bölgede başarılı bir turizm ürünü oluşturmak için, tek 
başına çalışan işletmeleri bir araya getirmektir. Bir turizm kümesinin geliştirilebilmesi için yalnızca 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 137 

tedarikçilerin katılımı yeterli olmamakla birlikte, turizmle ilişkili tüm aktörlerin katılımının 
gerçekleşmesi gerekmektedir (Brown ve Geddes, 2007). 
 
Literatürde farklı alanlarda, çeşitli kümelenme yaklaşımlarına yönelik çalışmaların bulunduğu 
görülmekle birlikte; turizm alanında da kümelenme yaklaşımı uygulamalarıyla karşılaşılmaktadır. 
Flowers ve Easterling (2006) tarafından gerçekleştirilen çalışmada,  Porter'ın kümelenme teorisi ve 
rekabet gücü stratejileri uygulanarak, Güney Carolina Lowcountry ve Tatil Adaları bölgesinde seyahat 
ve turizm sektöründe turizm kümesinin büyümesi incelenmektedir. Çalışmaya göre, ülkenin rekabetçi 
girişimi açısından turizm kümelemesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Lowcountry, turizm 
kümelemesinin sağlanması için uygun bir yer olarak bulunmuştur. Faktör koşulları yerel altyapının 
oldukça önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, ekonomik refah sağlayabilmek için iyi bir 
yönetimin uygulanması ve korumacı bir yaklaşım geliştirilmesi gerekmektedir. Turizmin spesifik bir 
alanına yoğunlaşarak Firman ve Wang (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, medikal turizmin 
Endonezya'da geliştirilmesiyle rekabet avantajı elde edilebileceği üzerine yoğunlaşılmıştır. 
Endonezya'nın medikal seyahat açısından durumu ve bu konudaki büyümesini incelemek üzere ikincil 
veriler yoluyla veri toplanan çalışmada, sonuçlar medikal turizm talep modeliyle değerlendirilmiş ve 
Porter Elmas Modeli örnek alınarak analiz yapılmış, stratejiler değerlendirilmiştir. 
 
California şarap kümelemesi, turizmin tedarikçi firmalar anlamında etkileşimde olduğu kümelemeye 
örnek olarak verilebilir (Alüftekin ve ark., 2009: 13; Porter, 1998:122). Buna göre; California şarap 
kümesi 680 ticari şaraphane ve binlerce bağımsız üzüm üreticisinden oluşmuştur. Ayrıca aşı, sulama ve 
hasat teçhizatı, fıçı ve etiketler, uzman halkla ilişkiler ve tanıtım şirketleri ve tüketici ile ticari kitleyi 
hedef alan çok sayıda şarap reklâmı dahil olmak üzere hem şarap yapımını hem de üzüm yetiştiriciliğini 
destekleyen geniş çaplı tamamlayıcı sanayi de bu kümeye dahildir. Davis’deki California Üniversitesi 
dünyaca ünlü bağcılık ve şarapçılık programı, Şarap Enstitüsü ve California senatosundaki özel 
komiteler de bu kümeye destek vermektedir. California şarap kümesinin aynı zamanda ziraat, gıda, 
restoran ve şarap turizmi ile ilgili California’da yer alan kümeler ile bağlantıları da vardır. Yine ayakkabı 
parçaları, makine, kalıp, tasarım hizmetleri ve tabaklanmış derinin özel tedarikçileri olarak Ferragamo 
ve Gucci gibi tanınmış ayakkabı şirketlerini de içinde barındıran İtalyan deri kümesi de örnek olarak 
verilebilir. 
 
Ülkemizde ise Tansuğ (2009) tarafından “Türkiye’nin İlk Kümelenme Analiz ve Geliştirme Çalışması: 
Sultanahmet Bölgesi Turizm Sektörü Kümelenme Projesi” ismiyle bir çalışma gerçekleştirilmiştir. CAT 
projesi kapsamında Sultanahmet turizm kümelenme geliştirme projesi, 2000 senesinde başlamış ve 2005 
yılına kadar devam etmiştir. Sultanahmet turizm sektörünün rekabetçilik seviyesinin analizi için Porter 
tarafından geliştirilen Elmas Modeli kullanılmıştır. Kümelenmenin 2000 yılı girdi koşulları açısından 
değerlendirilmesine göre; Sultanahmet bölgesinde coğrafi olarak birbirine çok yakın ve turistlerin 
ilgisini çeken çok sayıda tarihi yapının bir arada olması ve büyük holdinglerin sektöre girmesiyle yeni 
sermaye akışının sağlanması sektörün rekabetçiliğine olumlu yönde etki etmektedir. Bunun yansıra, 
yetersiz altyapının olması destinasyondaki işletmeleri zorlamaktadır. Sultanahmet Kümelenmesi ile 
ilgili gerçekleştirilen toplantılar (fikir alışverişi), yarışmalar, altyapı düzenlemeleri gibi çalışmalarla, 
mevcut durumun iyileştirildiği görülmektedir. 
 
Güneş (2009) tarafından gerçekleştirilen bir tez çalışmasında ise; Erzurum ili turizm profili, turizm 
kümelenme potansiyeli analiz edilerek, kümelenme yaklaşımı kapsamında değerlendirme yapılmıştır. 
Erzurum turizm kümelenme potansiyeline yönelik yapılan bu araştırmada; sektördeki paydaşların 
işbirliği, aktörler arası diyalog, tedarikçi seçimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim ve işbirliği 
kümelenme kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırmada kamu kurum ve kuruluşlarına mülakat, sektör 
temsilcilerine ise anket tekniği uygulanmış ve elde edilen veriler kümelenme kriterleri dikkate alınarak 
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değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ile Erzurum’da turizm kümelenme potansiyeli incelendiğinde; 
kamu kurum ve kuruluşlarının kümelenme oluşumunda yeteri kadar etkin olmadıkları gözlemlenmiştir.  
 
Bir başka çalışmada ise Yüzbaşıoğlu ve diğerleri (2011); müşteriler, sivil toplum kuruluşları, eğitim 
kurumları, diğer kurumlar ve bunların bağlantılarını inceleyerek, Anlatya bölgesinin kümelenme 
haritasını hazırlamayı ve ekonomisinin analizini yapmayı amaçlamışlardır. Söz konusu küme haritası, 
turizmin dört temel alanına odaklanmaktadır ve bunlar da konaklama, restoran ve yemek servisi, ulaşım, 
ve çekicilikler şeklindedir. Çalışma sonucunda, Antalya bölgesinde ciddi bir devlet desteği olmadan 
gelişmekte olan bir kümelenme yapısının bulunduğu, fakat benzer bölgesel kümelenme yapılarının 
gerisinde bir kümelenme yapısı izlemekte olduğu belirtilmiştir. Bölgenin büyüme potansiyelini teşvik 
etmek amacıyla, devletin kolaylaştırıcı siyasi, hukuki ve sosyal ortamı sağlayarak, Antalya'nın altyapı 
ve iş ortamının iyileştirilmesi konusunda gereğini yapması gerektiği ortaya konulmaktadır. Güçlü küme 
tabanlı çalışmalarla da, turizm sektöründe koordine pazarlama ve küme geliştirme açısından 
telekomünikasyon ve reklam gibi destekleyici sektörler arasındaki bağlantı teşvik edilmelidir. 
 
Turizm, sahip olduğu çok yönlü, etkileşimli ve bağlantılı yapısı nedeniyle de kümeleme yaklaşımına 
uyumlu görünmektedir. Turizm faaliyetleri açısından, belirli alanlarda ortaya çıkan kümelenme 
oluşumları, farklı alanların bir araya gelmesiyle de oluşabilmektedir. Başka bir ifadeyle, turizm 
kümeleri, genel turizm işletmeciliğine ilişkin işletmeler ve alt sektörlerden oluşan faaliyetlerin 
yoğunlaşması ve etkileşiminin yanı sıra, farklı turizm çeşitlerinin bir bölgede yoğunlaşması ile de 
oluşabilmektedir. Ayrıca, birden fazla turizm çeşidinin etkileşimli olarak bir turizm kümelemesini 
oluşturabilmesi de mümkündür. 
 
SONUÇ 
 
Rekabet edebilirliğin önemi ulusal ve uluslararası olarak artmakla birlikte, rekabetçiliğin 
geliştirilebilmesi için, bölgesel kaynakların değerlendirilmesi ve potansiyelin faal hale getirilmesinin 
gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bölgesel kaynakların uygun ve verimli bir şekilde kullanımına 
yönelik, sektörlerin ve faaliyetlerin kümelenme yaklaşımı ile harekete geçirilmesi ise, rekabet gücünün 
geliştirilmesi açısından etkili sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Bir bölgenin her alanda rekabet 
üstünlüğü geliştirmesi yerine, farklı sektörler ve alt sektörlerle etkileşimli olarak belirli bir alanda 
rekabet şartlarını geliştirmesini ön planda tutan Porter’ın Elmas Modeli, işbirliği ile uygun koşulları 
yaratmak ve bağlantılı çalışmalar ile genel anlamda rekabeti geliştirmesi açısından etkili niteliklere 
sahiptir.  
 
Porter’ın elmas modeli ulusal bir sektörün uluslararası alanlarda kazandığı rekabet gücünün temelinde 
bulunan unsurları araştırmaya ve genel çıkarımlar yapmaya elverişli görünmektedir (Öz, 1999). Kümede 
bulunan sektörlerin birbirlerini etkiledikleri ve tamamen bağımlı oldukları düşünüldüğünde, herhangi 
birinin başarısının diğerlerinin başarısını artıracağı öngörülmektedir (Porter, 1998). Bu açıdan, turizm 
sektöründeki işletmelerin işbirliği çerçevesinde sürdürdükleri faaliyetler, ortak pazar paylarını ve 
kapasitelerini artırabilmekte ve elde ettikleri avantajlı koşullardan, kümelenme içerisinde yer alan bütün 
taraflar faydalanabilmektedir (Nordin, 2003). 
 
Kümelenme yaklaşımlarının farklı sektörlerde uygulandığı görülmekte, bir hizmet sektörü olan turizm 
alanında çok fazla olmamakla birlikte bazı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Farklı sektörlerin 
etkileşimine ve ortak çalışmasına açık bir alan olan turizm sektörünün, sahip olduğu özellikler açısından 
kümelenme yaklaşımı ile birlikte bölgesel rekabet avantajı oluşturabileceğini söylemek mümkündür. 
Çeşitli işletme ve hizmet yapılarına sahip turizm sektörü içinde, tedarikçilerden başlayarak, seyahat, 
konaklama, yeme, içme, eğlenme ve dinlenme gibi birbiriyle rekabet içinde olan ve aynı zamanda 
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etkileşimli olan işletmelerin, kümelenme yaklaşımıyla rekabet gücü konusunda avantaj oluşturması 
sağlanabilir. 
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ÖZ: Günümüz iş yerleri için rekabet avantajı en önemli öncelikleriden birisidir. Bu avantajı sağlamanın 
bir çok yolundan biri de uzaktan çalışma ortamlarını ve sanal takım çalışmalarını etkin bir şekilde 
kullanmaktan geçmektedir. Bu nedenle bir çok işveren, büyümenin bir parçası olarak sanal ofis 
çalışanlarını da kullanmakta ve bunlar için politikalar oluşturmaktadır. Daha önce bu tür bir çalışma 
ortamını deneyimlememiş olan organizasyonların da salgın sonrası deneyimlemeleri ile birlikte sanal 
çalışma ortamları çok daha önem kazanmıştır. Yine bu gelişmelerden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda 
gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu bağlamda, sanal çalışma ortamlarına ve etkinliğine nelerin katkı 
sağlladığını bilmek önemli olmaktadır.  
 
Teknolojik gelişmeler ile birlikte farklı iletişim ve etkileşim yolları ortaya çıktı. Chat-bot’lar, yapay 
zeka, arttırılmış ve sanal gerçeklik araçları gibi yeni gelişmeler diğer sistemler ve insanlar ile 
gerçekleştirdiğimiz iletişim ve etkileşimlerin yöntemini değiştirmektedir. Ancak hala bu alanda 
yöneticiler zorluk çekmeye devam etmektedirler. Çalışanların hissettikleri stres seviyeleri veya sosyo-
kültürel boyutları algılamaları ile bu tür organizasyonlarda/ortamlarda çalışma tercihi arasıdaki ilişkilere 
kişilik özelliklerinin yaptığı etki araştırıldı. Çalışanların bu konudaki tercihlerinin tahmin etmekte 
kullanılabilecek bir çerçeve hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçeve sayesinde, iş verenlerin 
sanal/uzaktan çalışma ortamlarına eleman alırken veya mevcut çalışanlarını bu tür bir ortamdaki bir işe 
atarken, çalışanlarının veya çalışan adaylarının bu tür ortamlarda çalışma tercihleri ve uyumluluklarının 
tahminlenmesi amaçlanmıştır.  
 
Bu makaleye baz olan tez, çalışan tercihlerinin yukarıda hissedilen global stres ile sanal ortamlarda 
çalışma tercihi arasındaki ilişki ile belirsizlikten kaçınma algısı ile sanal ortamlarda çalışma tercihi 
arasındaki ilişkilere bakılarak tahminlenmesi önerilmiştir. Kişilik özelliklerinin bu iki ilişkiye de 
düzenleyici bir etkiye sahip olduğu önerilmekte iken yapılan çalışmalar sonucunda kişilik özelliklerinin 
kayda değer bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Veriler, anket ile beyaz yaka çalışanlardan toplanmıştır. 
Düzenleyici etki SPSS PROCESS makrosundaki Hayes’ model1 kullanılarak test edilmiştir. Bu 
çalışmaya göre kabul edilen ve reddedilen hipotezler çalışmanın sonuç bölümünde açıklanmıştır 
(Gultekin, 2020).  
 
Anahtar Kelimeler: Sanal Çalışma Ortamı, Çalışan İş Uyumu, Büyük Beş Kişilik Özellikleri, Global 
Stres, Sosyo-Kültürel Boyutlar 
 
ABSTRACT: Gaining competitive advantage is one of the most important priorities for the 
contemporary organizations. One of the many ways of gaining competitive advantage is extending teams 
to virtual work environments. This is the reason of why many employers are creating policies for virtual 
organizations. The recent pandemic Covid-19 that became a part of our life since March 2020, took 
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special attentions to the importance of virtual work environments. Virtual organizations became more 
important especially after which organizations who have not experienced such a working environment 
previously, started to see its benefits after the epidemic. Therefore, studies on the basis of these 
developments continue to increase day by day. In this context, it is important to know what contributed 
to virtual work environments and their effectiveness.  
 
With the increasing technological developments, different ways of communication and interaction 
methods have been emerged. New developments such as chat-bots, artificial intelligence, enhanced, 
augmented and virtual reality tools change the way we communicate and/or interact with other systems 
and people. Eventhough these tools ease managers’ tasks, they still have difficulty in this area. Even 
today's modern companies use a wide variety of these rich communication tools, their executives are 
still having difficulties in establishing an effective communication channel, especially in global virtual 
organizations/work environment. 
 
In this thesis, which is the basis of this article, the moderator effect of personality traits on the 
relationships between employees' perception of global stress levels and the preference of working in 
such organizations /environments and the one between socio-cultural dimensions and the preference of 
working in such organizations /environments were investigated. A framework has been aimed to be 
prepared that can be used to estimate the preferences of the employees in this regard. With the help of 
this framework, it is aimed to estimate the preferences and compatibility of employees or prospective 
employees for working in virtual environments while in hiring/assigning process. The study’s 
hypothesis proposed to estimate employee preferences by looking at the relationship between the global 
stress and employees’ preference of working in virtual environments, and the relationship between the 
perception of avoiding uncertainty and the preference of working in virtual environments. Even though 
the study proposed that personality traits would have a moderator effect on these two relationships; no 
significant effect was found after analyzing the results. The data were collected from white-collar 
employees working in various companies using the questionnaire method. The moderator effect is tested 
by using the Hayes’ model one in PROCESS macro of SPSS. The accepted and rejected hypotheses of 
this study are explained in the conclusion. (Gultekin, 2020) 
 
Keywords: Virtual Work Environment, Employee Job fit, Big Five Personality Traits, Global Stress, 
Stress, Socio-Cultural Dimensions 
 
GİRİŞ  
Günümüz iş yerleri için rekabet avantajı en önemli öncelikleriden birisidir. Bu avantajı sağlamanın bir 
çok yolundan biri de uzaktan çalışma ortamlarını ve sanal takım çalışmalarını etkin bir şekilde 
kullanmaktan geçmektedir. Daha önce bu tür bir çalışma ortamını hiç deneyimlememiş olan 
organizasyonların da yakın zamanda COVID-19 salgını sonrası zorunlu olarak bu çalışma ortamlarını 
deneyimlemeleri ile birlikte sanal çalışma ortamları çok daha önem kazanmıştır. Yine bu gelişmelerden 
yola çıkılarak yapılan çalışmalarda gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar da 
şirketlerin uzaktan çalışma yöntemleri ve sanal çalışanlar ile daha fazla ilgilendiklerini gösteriyor. 
Dünyanın küresel olarak en büyük 500 şirketleri de geleneksel ofis lokasyonlarını azaltıp sanal ortamları 
arttırmaktadır (Mulki, Bardhi, Lassk, & Nanavaty-Dahl, 2009). Tabii olarak bunların çalışanlar, şirketler 
ve sanal ortamdaki toplum açısından pozitif ve negatif etkileri vardır  (Neufeld, 1997). 
 
Çalışanların ana şirket ofisi dışında çalıştıkları ortamlara sanal çalışma ortamı olarak düşünülmektedir  
(Lam, 2010). Sanal organizasyon aynı zamanda coğrafi olarak dağıtıllmış lokasyonlarda çalışan sanal 
takımları içieren organizasyonlar olarak da tanımlanır. Bu tür organizasyonlardaki iletişim, genellikle 
elektronik yollar ile yapılır görevler çalışanların yeteneklerine göre atanır  (Tamošiūnaitė, 2011). 
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Dünyanın değişen dinamikleri, şirketleri yeni çalışma yönetmlerini kullanan sanal takımlar ile 
çalışmalara zorladı. Şirketler bu değişime ayak uydurmak için sanal takımlar oluşturmaya başladı. 
(Yesil, 2011).  
 
İlk sanal ortamlar mainframe bilgisayar sistemlerine telefon hatları ile bağlantı kurulduğu 1960 ve 
1970’lerde görülmüştür. Araştırmacılar uzaktan çalışma konusunda 1970’lerden beri çalışmaktadırlar. 
Bu konudaki ilk kitap ise organizasyon tasarım uzmanı Fritz Steele tarafından 1975’te yazılmıştır. 
Yapılan çalışmalara göre sanal ortamların verimliliği, aile bireylerine destek olmada esneklik gibi 
faydalara sahip olduğu gibi, soyutlanma hissi, profesyonel destek eksikliği gibi negatif etkilere de 
sahiptir (Demas, 2011).  
Genel olarak sanal takımların faydalarından bahsedilirken aşağıdakiler örnek gösterilebilir.  

• Seyahat süresini ve masraflarını azaltır  
• Sessiz, dikkat dağıtmaz 
• Otonomi/bağımsızlık sağlar 
• İş kalitesini arttırır 
• Esnek ve ulaşılabilir çalışanlar 
• Devamsızlığı azaltır 
• Kuruluşa olumlu bir imaj kazandırır 
• Trafik sıkışıklığını azaltır  (Lam, 2010). 
• Daha az ofis giderleri oluşturur 
• Ofis verimliliğini arttırır (Acar & Acar, 2019).     

 
Diğer yandan sanal takımların bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlara verilebilecek örnekler ise 
aşağıdadır.  

• İşbirliği ve ekip çalışmalarının zorluğu 
• İletişim zorlukları 
• İş memnuniyetini sağlama 
• İş Stresi 
• Hedef ve beklentileri belirleme 
• Organizasyonel destek, iş arkadaşı desteği, eş desteği gibi sosyal desteklerin zorluğu  (Lam, 

2010) 
• Yanlız hissetme 
• Sosyal etkileşim eksikliği 
• Sadakatın düşmesi (Larson, Vroman, & Makarius, 2020) 
• Uzaktan çalışanların veri, ekipman ve iletişim kanallarını yönetme zorluğu (Acar & Acar, 2019) 

  
Günümüz iş dünyasında sanal takımdar daha fazla araştırılmaktadır. Bunun nedenlerinden birisi de 
günümüzdeki iş türlerinin değişimidir. Birçok ülkede on yıllar önce ürünler üretilirkken, şimdilerde 
hizmetler sağlanıyor. Her yeni hizmet ise daha fazla bilgi yönetimine ihtiyaç duymaktadır. 
Teknolojideki ilerlemeler şirketler için özellikle bilgi teknolojileri alanındaki şirketlere daha fazla fırsat 
yaratabilmektedir. (Clark, 2006). Sanal takımlar sayesinde, şirketler farklı yetenek, farklı geçmiş ve 
farklı bilgi düzselerine sahip kişilerden oluşam bir takım kurabilmekteler (Mutluer, 2012). Diğer 
yandan, bazı şirketler serbest çalışan bazı kişileri de ekiplerinin parçası olarak görmekteler. Özellikle 
bilgi teknolojileri, muhasebe, halkla ilişkiler alanlarında çalışan şirketlerde bu durum daha yaygındır. 
Giderek globalleşen çalışma hayatı ile birlikte sanal iş atamaları değişen müşteri ihtiyaçları, artan işe 
gidiş maliyet ve zamanlarına da bağlı olarak artmaya devam edecektir (Mulki, Bardhi, Lassk, & 
Nanavaty-Dahl, 2009). 
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Sosyo-Kültürel boyutlar, kültürel değer yargılarımız, düşünme şekillerimiz ve bunların sosyal 
hayatımıza yansımaları hakkında bilgi verir (Yahyagil, 2011). 
Geert Hofstede iki büyük deneysel çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarda farklı ulusların kültürleri 
arasındaki farklılık ve benzerlikleri sınıflandırmıştır. İlk çalışmada 5 boyut önermiştir. (Yoo, Donthu, 
& Lenartowicz, 2011). 

• Bireysellik/Toplumsallık 
• Belirsizlikten Kaçınma 
• Güç Mesafesi 
• Eril Toplum/Dişi Toplum 
• Kısa/Uzun Vadeye Dönüklük 

Daha sonra 6. boyut olarak Heveslilik/Kısıtlılık boyutunu önermiştir.  (Winter & Liebrenz-Himes, 2015; 
Yahyagil M. Y., 2015), 
 
Bu çalışmaya baz olan tez çalışmamızda belirsizlikten kaçınma boyutlarını inceledik. En önemli sosyo-
kültürel boyutlardan birisi belirsizlikten kaçınma boyutu, iki şekilde tanımlanabilir. İlk olarak, bu boyut 
kişilerin geleceğin bilinmeyen yönleri ile nasıl baş ettiğini gösterir. İkinci tanımda ise  bir kültürün 
üyelerinin belirsiz veya bilinmeyen durumlardan duygusal olarak kendilerini ne kadar tehdit altında 
hissettiklerini gösterir (Hofstede, 1980). Belirsizlikten kaçınma algısı yüksek olan bireyler, din, yasalar, 
sosyal planlar ve herhangi bir kural dahil olmak üzere çeşitli kontrol yöntemleri icat ederek gelecek 
konusunda endişeli ve riskten kaçınırlar. Bu boyutta düşük olan bireyler genellikle gelecek konusunda 
güvende hissederler  (Akour, 2006). 
 
Kurum kültürünun çalışnaların yeni teknolojileri kabul etmeye duruşlarını etkilemesi oldukça olasıdır. 
Çalışanların duruşu onların belirsizlikten kaçınma seviyelerine bağlıdır. Örneğin, Japon çalışanların 
belirsizlikten kaçınma seviyeleri onların daha zengin iletişim kanallarını kabul etmelerine yol açarken, 
Arap çalışanlar arasındaki işlemlerde güvenin en önemli faktör olmasının da sebebidir.  (Akour, 2006). 
Bu konudaki başka bir çalışmanın çıktılarına göre yüksek belirsizlikten kaçınma seviyesi ile tanımlanan 
bir şirketin düşük risk ve belirsizliklere yöneldiğini gösterdi. Aynı çalışma ulasal kültür ile şirket 
yapısındaki bilgi yönetimi arasında da bir ilişki olduğunu gösterdi.  (Gonzalez, 2013). 
Stres kavramı insanların günlük hayatta oluşan olaylara verdiği tepkilerden oluşan psikolojik duygular 
bütünüdür (Leung, Isabelle Chan, & Dongyu, 2011). Stres genellikle kişinin çevresi ile ilişkisinde farklı 
stresli olaylar içierisinden geçerken duygularını kontrol etme duygusu olarak da tanımlanır (Cohen, 
Kamarck, & Mermelstein, 1983) (Yahyagil & İkier, 2009). 
 
Uzun çalışma saatleri, teknik yetkinliklerin ve eğitimin eksikliği, bina, havalandırma ve iş yoğunlukları 
gibi zayıf çalışma koşulları iş ile ilgili stress kaynaklarıdır. Aile sorunları, ekonomik koşullar, sağlık 
prblemleri kişisel stres kaynakları arasındadır  (Mishra, 2014). 
 
Stres, virüs veya mikrop gibi bir taşıyıcı bulunmayan benzersiz bir hastalık türüdür. Zihnimizin çalışma 
şekli ve çevresi ile etkileşim biçimi bu hastalığa neden olan başlıca sebeptir. Stres ile zamanında başa 
çıkılamaz ise ülser, astım, soğuk algınlığı, baş ağrısı, göğüs ağrısı gibi bazı hastalıklar ile sonuçlanabilir. 
Koroner kalp hastalığı, hipertansiyon ve kanser gibi birçok fiziksel hastalık da yine genellikle stresli bir 
olaydan sonra ortaya çıkar. Yapılan araştırmalara göre, stress ayrıca anksiyete, depresyon, çaresizlik ve 
diğer psikolojik sonuçlarla da ilişkilidir  (Mishra, 2014). 
 
Yapılan tez çalışmasında stresin insanların çalışma ortamına karar vermedeki etkisi de incelenmiş oldu. 
Çalışma ortamlarını benimseme veya tercih etmede belirsizliğe bakışımızın ve stres algımızın etkisi 
olabileceği gibi, bu ilişkiler kişilik özelliklerimize göre farklı güçte olabilir.  
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Çalışanlar, kişilik özelliklerine ve çalışma ortamlarına bağlı olarak sanal takımlar için uygun olabilir 
veya olamazlar. Bazıları değişimlere hızlı adapte olurken diğerleri bu konuda sorun yaşayabilirler  
(Clark, 2006). 
 
Kişilik ölçümlenmesi özellikle psikoloji ve yönetim alanları için oldukça önemlidir. Birçok çalışmada, 
kişinin kişilik özelliklerini inceleyerek belirli bir durum karşısında beklenen davranışlarının anlaşımlası 
hedeflenmiştir  (Humburg, 2017).  Büyük Beş Kişilik Modeli bu alanda en çok bilinen ve kabul gören 
modeldir. Büyük beş kişilik modelinde belirlenen kişilik özellikleri açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, 
uyumluluk ve duygusal dengedir  (Vasilatos, 2010). 
 

- Deneyime açık kişilik özelliği açık fikirli, aktif hayal gücüne, çeşitli tercihlere sahip ve bağımsız 
yargı kullanan, yeni deneyimlere açık birini ifade eder  (Clark, 2006).   

- Sorumluluk sahibi olan bir kişinin disiplinli olma yönelimi, azimli ve planlı olma özellikleri öne 
çıkar  (Vasilatos, 2010). 

- Dışadönük bir kişi, sosyal, iddialı, konuşkan aktif ve belirsizdir  (Vasilatos, 2010). Yapılan 
çalışmalara göre bir ekipte çok az veya çok fazla dışa dönük çalışanın bulunmasının negatif bir 
etkisinin olabileceğini göstermekte iken bazıları ise belirgin bir etkisinin olmayacağını 
önermekteler (Gustavsso & Bäccman, 2015), (Clark, 2006).   

- Uyumluluk kişinin merhametli olmasını ve yardıma hazır davranışlarını gösterir.  (Vasilatos, 
2010). 

- Duygusal denge özelliğine duygusal dengesizlik de denir. Bu özelliğiği yüksel olan birkişinin 
öfke, kaygı bunalım ve alınganlık durumları sık yaşanabilir.  (Vasilatos, 2010).   

 
Yaptığımız tez çalışmasında bu özelliklerin kişinin sanal çalışma ortamı tercihleri ile belirsizlikte 
kaçınma ve stress algıları arasındaki ilişkilerine etkisi olup olmadığı incelendi.  
 
YÖNTEM 
Bu çalışmaya baz olan çalışmada veriler farklı şirketlerde çalışan beyaz yaka çalışanlardan toplandı. 
Toplamda alınan 160 örneklem alındı. Çalışmada herhangi bir sektöre fokuslanılmasa da verilerin çoğu 
teknoloji alanındaki çalışlnalardan alınmıştır. Çalışmada nicel araştırma metodu kullanılmıştır. 
Açıklayıcı, kesitsel ve ilişkisel bir araştırma tasarımı kurgulanmıştır. İlgilendiğimiz kavramlar 
arasındaki ilişkinin doğasını açıklamayı amaçladık.  
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Çalışmada kullanıla model aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki model baz alınarak aşağıdaki hipotezler üzerinde analizler yapılmıştır.  Toplamda dört farklı 
gşpotez varken, kişilik özelliklerinin etkisi her bir alt boyutta incelenmiştir.  
H 1: Algılanan global stres seviyesi ile kişinin sanal ortamlarda çalışma tercihi ilişkilidir.  
H 2: Belirsizlikten kaçınma algısı ile kişinin sanal ortamlarda çalışma tercihi ilişkilidir.  
H 3: Kişilik özellikleri kişinin algılanan global stres seviyesi ile sanal ortamlarda çalışma tercihi 
arasındaki ilişkiyi düzenler. 
H 4: Kişilik özellikleri kişinin belirsizlikten kaçınma algısı ile sanal ortamlarda çalışma tercihi 
arasındaki ilişkiyi düzenler. 
 

Çalışmada toplanan veriler SPSS 24 uygulaması kullanılarak analiz edilmiştir. Özellikle düzenleyici 
etki için bu uygulamada bulunan Hayes tarafından geliştirilen modeli kullanan PROCESS makrosu 
kullanılmıştır. (Hayes	A. F. , 2016). 

Global sterss etkisi  (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983) tarafından geliştirilen Algılanan stress 
ölçeği (PSS) kullanılarak ölçülmiştir. Bu ölçeğin PSS-4, PSS-10 ve PSS-14 şekillerinden 10 soruya 
sahip olana PSS-10 kullanılmıştır. 

Kültür ölçeği olarak Hofstede’in 5 boyutunu 26 soru ile ölçen (Dorfman & Howell, 1988) tarafından 
geliştirilen CVSCALE soruları kullanılmıştır. Bu çalışmada sadece belirsizlikten kaçınma boyutu ile 
ilgilenildiğinden ilgili olan 5 soru kullanılmıştır.  

Kişilik ölçümleri için 10 sorudan oluşan by (Gosling, Rentfrow, & Swann Jr., 2003) tarafından 
geliştirilen TIPI 10 ölçeği kullanılmıştır.  

Sanal ortamlarda çalışma ile ilgili olarak ilk aşamada (Shaw & Duffy, 2000) tarafından geliştirilen ve 
takım çalışması ile yanlız çalışma arasındaki tercihleri ölçen soruları (Luse A. W., 2014) sanal ortamlara 
uyarlamıştır. Uyarlana dört soru bu çalışmada tercihleri ölçmek için kullanıldı.  

Belirsizlikten 
Kaçınma 

Global Stres 

Çalışma Ortamı 
Tercihi 

Kişilik 
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Son olarak kendi hazıladığımız demografik sorular ve mevcuttaki uzaktan çalışma seviyesini ölçen bir 
soru kullanıldı. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Demografik Dağılım 

Çalışmaya katılanların %70’ini erkek katılımcılar oluşturuyordu. Tüm katılımcıların %60’ı bekar ve 
%87’si 25-44 yaş aralığında aktif iş hayatının içindeki kişilerden oluşmaktadır. Eğitim seviyeleri 
incelendiğinde, katılımcılar %54’ü üniversite mezunu, %38’i master derecesine %6’sı da doktora 
derecesine sahip. Kalanlar ise kolej beya yüksek okul mezunu olan katılımcılardan oluşuyor. Beklendiği 
gibi katılımcıların yarıdan fazlası teknoloji ile ilgili kişilerden oluşmaktadır.  

Bu çalışma gerçekleştiğinde katılımcıların %33’ü uzaktan çalışma hiç yapmayan kişilerden oluşmakta 
idi. %29’u ayda 1-4 gün, %16’su ayda 5 gün, %10’u 5 günden fazla ve %12’si ise hemen hemen hergün 
uzaktan çalışıyorlar. Çalışma gerçekleştiğinde henüz covid-19 salgını olmamıştı. Bu salgın ile birlikte  
daha önce deneyimlememiş olanlar da uzaktan çalışmayı deneyşmleme fırsatı buldular.  

Global Stress 

 

Label Eigen 
Value 

Explained 
Varience % 

Rahatsızlık 3.438 34.381 
Özgüven Eksikliği 1.744 17.443 

Bartlett Sphere test’s significance < 0,001 

KMO değeri 0,775 olarak ölçüldü. Analizimize göre stress rahatsızlık ve özgüven eksikliği olmak üzere 
iki faktöerde açıklandı.  Toplam açıklanan değişim (eigenvalues) 51,825. Bu kavramın Cronbach alpha 
coefficient:α  değeri 0,782 olarak bulundu. Bu değer kabul edilebilri olsa da soruların daha anlaşılır 
olması değerin armasına sebep olacaktı.  

Belirsizlikten Kaçınma Algısı 

 

 

Bartlett Sphere test’s significance < 0,001 

KMO değeri 0,761 olarak ölçüldü. Burada sadece belirsizlikten kaçınma boyutuna ait sorular 
sorduğumuz için beklendiği gibi tek faktör ile açıklanıyor. Toplam açıklanan değişim (eigenvalues) 
52,825. Bu kavramın Cronbach alpha coefficient:α  değeri 0,758 olarak bulundu. Stress ile benzer 
aralıkta bir değer bulundu. 

 Sanal Ortam Tercihi 

Label Eigen 
Value 

Explained 
Varience % 

Belirsizlikten Kaçınma 2.630 52.591 
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Label Eigen 
Value 

Explained 
Varience % 

Sanal Ortam Tercihi 1.774 44.344 

Bartlett Sphere test’s significance < 0,001 

KMO değeri 0,601 olarak ölçüldü. Burada sadece sanal ortamda çalışma tercihine ait sorular 
sorduğumuz için beklendiği gibi tek faktör ile açıklanıyor. Toplam açıklanan değişim (eigenvalues) 
44,344. Bu kavramın Cronbach alpha coefficient:α  değeri 0,751 olarak bulundu. Yine diğer iki kavram 
ile benzer aralıkta bir değer bulundu. 

Kişilik Özellikleri 

Label Eigen 
Value 

Explained 
Varience % 

Cronbach’s 
Alpha 

Açıklık 2.786 27.862 0.715 
Uyumluluk 1.366 13.662 0,735 
Duygusal Denge 1.180 11.803 0,673 
Sorumluluk 1.019 10.191 0,699 
Dışa Dönüklük 0.932 9.319 0,666 

Bartlett Sphere test’s significance < 0,001 

KMO değeri 0,637 olarak ölçüldü. Burada 5 kişilik özellikleri de belirgin olarak faktörlere ayrıldı. 
Toplam açıklanan değişim (eigenvalues) 72,837. Bu kavramın Cronbach alpha coefficient:α  değerleri 
her boyut için ayrı ayrı hesaplanarak tabloya konulduBazı değerlerin beklenenin altında olduğu 
biliniyor. Özellikle 0,6’ya yakın olan sonuçların anlaşılması daha az olmuş. TIPI10 ölçeği doğrulanmış 
bir ölçek olsa da gelecekte alt boyutlarda detaylı çalışma için boyut başına daha fazla soru bulunduran 
farklı bir ölçekle tekrar kontrol edilebilir.  

Hşpotez Testleri 

Hipotez testlerinde H1 ve H2 için relation incelendi, H3 ve H4’te ise ilk iki hopetezdeki ilişkiye olan 
düzenleyici etki incelendi.  

Hipotez B  SH t p Sonuç 
H1 -0,426 0,169 2,521 0,013* Kabul 

edildi 
H2 0,294 0,147 1,999 0,047* Kabul 

edildi 
H3 a) Açıklık -0,149 0,135 -1,104 0,270 

Reddedild
i 

H3 b) Uyumluluk 0,109 0,193 0,566 0,571 
H3 c) Duygusal Denge -0,122 0,195 -0,623 0,533 
H3 d) Sorumluluk 0,021 0,230 0,095 0,924 
H3 e) Dışa Dönüklük -0,119 0,166 0,714 0,475 
H4 a) Açıklık -0,017 0,122 -0,143 0,886 

Reddedild
i H4 b) Uyumluluk -0,056 0,164 -0,342 0,730 

H4 c) Duygusal Denge -0,038 0,152 -0,252 0,801 
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H4 d) Sorumluluk -0,120 0,214 -0,562 0,574 
H4 e) Dışa Dönüklük 0,055 0,099 0,561 0,575 

* p<0,05 
 

Görüldüğü gibi ilk iki hipotezdeki ilişkileri bulabilsek de kişilik özelliklerinin düzenleyici etkisi 
belirgin olarak gözlemlenememiştir. P değerleri 0,05’ten büyüktür.   

 SONUÇ 

İlk iki hipotezimizde bulunan ayrı ayrı belirsizlikten kaçınma ve global stresin sanal ortamlarda çalışma 
tercih ile olan ilişkileri bu çalışma ile birlikte ispatlanmıştır. Ancak bu ilişkilere kişilik özelliklerinin 
düzenleyici bir etkisi olması ispatlanamamıştır.  

Bu çalışmaya katılanların çoğu Bilgi Teknolojileri veya teknoloji ile ilişkili sektörlerde çalışanlardan 
oluşmaktadır. Bu kısıt sonuçlarda belirli miktarda etkili olabilir. Yine çalışmaya katılanların çoğu aynı 
kültür grubundaki insanlar. Dolayısı ile kültüre olan etkiyi ayırmak daha zor olabilir.  

Calışmadaki veriler Covid-19 pandemisinden önce toplanmıştır. Sonrasında yapılacak bir çalışmada çok 
farklı bir sonuç elde edilebilir. Bunu sebebi, bu salgın döneminde bir çok kişinin zorunlu evinde kalması 
veya uzaktan çalışmasıdır.  

Çalışmada kullanılan anket sorularının anlaşılır olması önemlidir. Çoğunlukla Cronbach’s Alpha 
değerleri 0,7 ile 0,8 arasında bulunmuştur. Daha yüksek değerler güvenilirliği arttırır.  Özellikle kişilik 
özelliklerinde olan 0,6 ile 0,7 arasındaki bazı değerler o boyut ile ilgili soruların daha az anlaşıldığını 
göstermektedir.  

Yaptığımız çalışma sonucunda daha fazla stres hissedenlerin sanal çalışmayı tercih etmediği, daha çok 
ofis ortamında çalışmayı tercih ettiği bulunmuştur. İnsan kaynakları departmanları bu bilgiyi kullanarak 
uygun çalışanları (stres algıları daha düşük olanları) uzaktan çalışma ortamlarına önermelidirler.  

İş uyumu adayları belirlerken de önemli bir kavramdır. Şirketler çalışanları sanal takımlara atamadan 
önce onların üzerindeki baskı ve stres kaynaklarını azaltacak politikalar üzerinde çalışmalıdırlar.  

İnsan kaynakları departmanları ortamdan bağımsız olarak gerekli çalışan desteğini sağladıklarından 
emin olmalıdır.  

Çalışanların belirsizlikten kaçınma algıları ile uzaktan çalışma tercihleri arasında bir ilişki vardır.  

Belirsizlikten kaçınma düzeyi yüksek olan bir çalışanı uzaktan çalışma ortamlaerına atamadan önce, 
yöneticisi tüm işlerinin net bir şekjilde tanımlandığına, iletişim kanallarının net bir şekilde açıklandığına 
emin olmalıdır. 

Yöneticiler, uzaktan çalışma politikalrına ek olarak  iletişimi arttırmalı, kuralları ve adımları net bir 
şekilde belirlemelidir.  
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Şirketler, mevcutta ölçtükleri diğer kavramlara ek olarak çalışanlarının stress seviyelerini ve 
belirsizlikten kaçınma algılarını düzenli olarak ölçmelidir   

Daha uygun teknolojik araçları sağlamak, etkileşim ve birlikte çalışmayı güçlendirerek uzaktan çalışma 
için iş gereksinimlerini daha net hale getirmekte fayda sağlayabilirler. 
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ÖZ: Bu araştırmada Türkiye’de yaratıcılık kavramı ile ilgili yapılan basit betimsel, ilişkisel betimsel ve 
deneysel çalışmalar incelenerek genellenmiş sonuçlara ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırmada Türkiye’de 
yaratıcılık konusunda çalışılmış toplam 66  basit betimsel, ilişkisel betimsel  ve deneysel  çalışmaların 
makalele türünde olanlarına Google Scholar’dan,  yüksek lisans ve doktora tezlerine Yüksek Öğrenim 
Kurumu Ulusal Tez Merkezi’nden PDF formatında erişilmiş ve incelenmiştir. Araştırmada incelenen  
çalışmalar içerik analizi yönergesindeki 8 boyut esas alınarak  analiz edilmiştir. Bu boyutlar her bir 
araştırmanın; araştırma yöntemine göre dağılımına, yayımlanma yılına göre dağılımına, yayın türüne 
göre dağılımına, örneklemine göre dağılımına, veri toplama aracına göre dağılımına, araştırma 
değişkenlerine göre dağılımına, çalışmanın amacına göre dağılımına ve genellenmiş bulgularına göre 
dağılımına odaklanılarak incelenmiştir. Çalışmalar içerik analizindeki kriterlere göre kodlanmış, 
kategorilerin tekrarları frekans (f) ve yüzde (%) olarak belirtilmiş ve çalışmalardan elde edilen veriler 
tablolaştırılmıştır. Araştırmada erişilen genellenmiş bulgulara göre çalışmaların çoğunluğunu makale ve 
yüksek lisans tez çalışmalarının oluşturduğu tespit edilmiştir. Deneysel ve ilişkisel yöntem ile daha fazla 
çalışma yürütüldüğü, çalışmalarda daha çok öğrenci örneklemi kullanıldığı, araştırmaların genelinde 
test, ölçek, anket, form ve görüşme veri toplama araçları kullanıldığı bulgularına ulaşılmıştır. 
Çalışmaların büyük bir kısmının yaratıcılık düzeyi ve yaratıcı düşünme becerisi düzeyini belirlemeye 
ve geliştirmeye; yaratıcı etkinlikler ve tekniklerin kullanımının yaratıcılık becerisi üzerine etkilerini 
ölçmeye yönelik yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda erişilen genellenmiş bulgular göz 
önünde bulundurularak, gelecek dönemlerde yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünme Becerisi, İçerik Analizi, Yaratıcılık Eğitimi 

 
 

ANALYSIS OF STUDIES ON THE CONCEPT OF CREATIVITY IN TURKEY 
 
 
ABSTRACT: In this study, it is aimed  to reach the  generalized results by examining the simple 
descriptive, relational descriptive and experimental studies which are related with the creativity concept. 
In total 66 simple descriptive, relational descriptive and experimental  studies which are conducted about 
creativity in Turkey are studied. Essays have been reached from Google Scholar, master’s and doctoral 
thesis have been reached from Higher Education Institution National Thesis Center as PDF formats.  
The studies examined in the study have been analyzed based on 8 dimensions in the content analysis 
directive. These dimensions of each research has been examined by focusing on the  distribution by 
research method, distribution by publication year, distribution by publication type, distribution by 
sample, distribution by data collection tool, distribution by research variables, distribution by purpose 
of studies and distribution by generalized findings. The studies have been coded according to the criteria 
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in the content analysis, the repetitions of the categories have been specified as frequency (f) and 
percentage (%) and the data obtained from the studies have been tabulated. According to the generalized 
findings reached in the study, it has been determined that the majority of the studies consisted of articles 
and master thesis studies. It has been found that more studies have been carried out with the experimental 
and relational method, mostly student samples have been used in the studies; and test, scale, 
questionnaire, form and interview data collection tools have been used throughout the studies. It has 
been concluded that most of the studies carried out to determine and improve the creativity level and 
creative thinking skills, and  the use of creative activities and techniques aims to measure the effects on 
creativity skills. Considering the generalized findings obtained as a result of the research, suggestions 
for future studies are presented.  
 
Keywords:  Creativity, Creative Thinking Skill, Content Analysis, Creativity Education 
 
 
GİRİŞ 
 
İnsanlığın geçmişten günümüze ve geleceğe yolculuğunda yaratıcılık  her zaman atılan önemli 
adımlardan biri olmuştur. Bireyler ve toplumlar  çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek, yeni bir 
gelecek inşa etmek için özgün ürünler ortaya koyabilmeli, karşılaştıkları problemleri edindikleri strateji 
ve deneyimlerle çözebilmeli ve bunları en etkili şekilde kullanabilmek için yaratıcılık potansiyellerini 
arttırmalıdırlar. Yaratıcılık, hem bilim, sanat ve teknolojide hem de günlük hayatta kullanılabilecek bir 
beceridir. Bu bağlamda, yaratıcılık bireysel ve toplumsal gelişimin temelini oluşturan dinamik bir unsur 
olarak ortaya çıkmıştır (Arcagök, 2016). 
 
Eğitim alanında, bu durum  öğretim programları ve uygulamalarının günün koşullarına uygun şekilde 
güncellenmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Dünyadaki eğitim alanında yaşanan gelişmelere 
ve değişimlere paralel olarak ülkemizde de bu çerçevede bir takım yenilikler yapılmıştır. Türk Milli 
Eğitim sisteminin genel amaçlarına baktığımızda ; “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından 
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir 
dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı 
sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” amaçlanmıştır. Eğitim 
sistemimiz, vatandaşlarımızın ve toplumumuzun refahını ve mutluluğunu artırmak; aynı zamanda milli 
birlik ve bütünlük bilinci  içerisinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi desteklemek ve 
hızlandırmak ve sonuç olarak da Türk Milletini modern uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir paydaşı 
yapmak için yaratıcılık becerisinin önemini en temel hedeflerden biri olarak göstermiştir. Hem bireysel 
hem de toplumsal gelişmenin ve ilerlemenin sağlanması için yaratıcılık becerisine yönelik eğitim 
öğretim çalışmalarının planlanması gerektiği vurgulanmıştır  (MEB, 2018). 
 
Eğitim hedeflerinin biri de, bireylerin içinde bulundukları topluma katkıda bulunabilmeleri için 
öncelikle kendi gelişimlerini sağlamaktır. Bu sebeple, eğitim öğretim etkinlikleri ve materyalleri yaratıcı 
düşünme becerilerini kapsamalı ve eğitimciler, yaratıcı ürünlerin oluşabilmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında yeniliklere açık olmalı ve bu konuda çaba sarf etmelidir. Alan yazını incelendiğinde farklı 
yaratıcılık eğitimi programlarının uygulandığı ve   farklı yaratıcılık faaliyetlerinin eğitimde denendiği 
görülmektedir.  
 
Yaratıcılık, kavramsal açıdan öznel ve soyut bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda bu 
kavram eğitimciler, psikologlar, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından farklı açılardan 
tanımlanmaktadır (Fisher & Willams, 2004). Yaratıcılık: "Tüm duygusal ve zihinsel etkinliklerde, her 
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türlü çalışma  ve uğraşın içinde var olan, insan yaşamının ve insan gelişiminin tüm yönlerinin temelini 
meydana getiren bir yetidir." (San, 1979:20, Akt. Akdeniz, 2019). 
 
Bloom’ un taksonomisinde en üst basamak olan yaratmak (Creat), “uyumlu veya fonksiyonel bir bütün 
oluşturmak için, zihinsel olarak öğeleri bir araya getirmek,  tekrar organize etmek, yeni bir desen ve 
yapı ortaya çıkarmak” şeklinde tanımlanmıştır  (Anderson & Krathwohl, 2001). Yaratmak kelimesinin  
Arapça anlamı “Halk”tır. Halk “yaratmak, meydana getirmek, bir şeyden yeni bir şey icat etmek, imal 
etmek, ölçüp biçmek (takdir) ve mecazen “yakıştırmak, uydurmak” gibi anlamlarda masdar, 
“yaratılmışlar, insanlar” manasında isimdir (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2016). 
 
Yaratıcılık kavramı, 1950’den sonra farklı yönleriyle ele alınan bir kavram olmuştur ve çeşitli 
anlamlarda açıklanmaya çalışılmıştır. Bazı kavramcılara göre vurgulama, verilen ürün üzerindedir, 
bazıları düşünme süreçlerine önem verir, bazıları da kişilik yapısı üzerinde yoğunlaşmışlardır  (Öncü, 
2003). Eğitim ve psikoloji alanlarında daha çok karşımıza çıkan yaratıcılık, tam olarak tanımlanamayan, 
komplek bir terimdir. 
 
Yaratıcılık becerisini ölçmek için en sık kullanılan ölçeklerden birini hazırlamış olan Torrance: “ 
yaratıcılık; problemlere  duyarlı olma  süreci  ve bunun  sonucu olarak,  eksikliğin  duyulması, eksik 
öğelerin fark edilmesi, bu öğelerle ilgili fikir veya hipotezlerin sekillendirilmesi, çözüme iliskin 
tahminler yürütme, hipotezlerin test  edilmesi, gerektiğinde  değistirilip yeniden  test  edilmesi ve  
sonucun  ortaya konmasıdır” tanımını literatüre kazandırmıştır  (Özden, 2005: 45; Kuyubaşıoğlu, 2009: 
11, Akt. Sungur, 1992). 
 
Yaratıcılık,  kesin bir tanımı yapılamadığı, çok boyutlu bir alan olduğu hem akademik hem de güncel 
hayatta farklı şekillerde değerlendirildiği için üzerinde çalışmak için oldukça geniş bir alan olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, hem dünya da hem de Türkiye’de yaratıcılık becerisi önemli  bir 
yere sahip olmasına rağmen, yapılan çalışmalar yeterli  düzeyde değildir. Bu doğrultuda yaratıcılıkla 
ilgi çalışmak isteyen araştırmacılar tek tek çalışmaları incelemek yerine konuya bakışlarına yön 
verebilecek böyle genel bir doküman analizi çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. 
 
 
AMAÇ 
  
Bu çalışmanın amacı  Türkiye’de yaratıcılık ile ilgili yapılan basit betimsel, ilişkisel betimsel ve 
deneysel çalışmaları analiz ederek çalışmaların çerçevesini ve kapsamını belirlemek ve bundan sonraki 
dönemlerde yapılacak olan çalışmalara bir ön zemin oluşturmaktır. 
 
 
YÖNTEM 
 
Bu araştırmada bir betimsel analiz yöntemi olan döküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Doküman 
inceleme araştırma dahilinde incelenen konunun ilgili olgu ve olayları hakkında bilgi içeren yazılı 
belgelerinin bazı başlıklar altında bir araya getirilerek analiz edilmesidir (Çatlak, Tekdal ve Baz, 2015). 
Şimşek (2009), kitabında doküman incelemesini, araştırılması hedeflenen, olay veya olgular hakkında, 
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan çalışma olarak tanımlamıştır ve ayrıca doküman 
incelemesinin, geleneksel olarak, tarihçiler, antropologlar ve dil bilimcilerin kullandığı bir yöntem 
olduğunu, sosyologlar ve psikologların da doküman incelemesi yoluyla önemli kuramların 
geliştirilmesine katkıda bulunduklarını belirtmiştir. 
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Çalışmanın Kapsamı 
Araştırma 2010-2019 yılları arasında eğitim alanında yapılmış 66 adet akademik çalışmayı 
kapsamaktadır. Çalışmaların örneklemini okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üstün yetekli öğrenciler, 
üniversite öğrencileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. 
 
İçerik Analizi Yönergesi 
 
Çalışmada cevabına ulaşılmak istenen sorular şunlardır: 
1. Araştırmada kullanılan çalışmaların, araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır? 
2. Araştırmada kullanılan çalışmaların, yıllara göre dağılımı nasıldır? 
3. Araştırmada kullanılan çalışmaların, yayın türüne göre dağılımı nasıldır? 
4. Araştırmada kullanılan çalışmaların, örneklemine göre dağılımı nasıldır? 
5. Araştırmada kullanılan çalışmaların, veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır? 
6. Araştırmada kullanılan betimsel çalışmaların, değişken dağılımı nasıldır ve genel bulgular 
nelerdir? 
7. Araştırmada kullanılan ilişkisel çalışmaların, değişken dağılımı nasıldır ve genel bulgular 
nelerdir? 
8. Araştırmada kullanılan deneysel çalışmaların, değişken dağılımı nasıldır ve genel bulgular 
nelerdir? 
 
Verilerin Kodlanması  
 
Verilerin kodlanmasında ilk başta yaratıcılık ile ilgili olarak ulaşılabilen tüm 
araştırmalar elektronik dosya şeklinde PDF formatında ortak bir dosyada bir araya getirilmiştir. 
Sonrasına, Microsoft Office Excel programı yardımı ile bütün yazarların isimleri her yazara/ortak 
yazarlara  bir sütun biçiminde listelenmiş ve dosyalarla ve ilgili yazarlar arasında köprü kurularak 
istenildiğinde çalışmalara kolay erişim sağlanmıştır. Yaratıcılık konusunda erişilen 66 adet çalışmayı 
içerik analizi yönergesindeki 8 soruya uygun şekilde analiz edebilmek için Microsoft Excel programında 
açılan sayfaya başlıklar atanmıştır. (Örneğin, yayın türü, örneklem türü, amaç vb.) Başlıklara ve sorulara 
uygun şekilde sürunlar doldurulmuştur. Daha sonra araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiyi 
belirleyebilmek için, Microsoft Word dosyası açılmış ve her bir çalışma türü için değişkenler bu 
sayfalarda gruplara ayrılarak analizleri yapılmış, araştırmaların bulguları ile bu değişkenler arasındaki 
ilişkiler incelenmiştir. Böylece çalışmalarla ilgili genel bulgulara ulaşılmıştır. 
 
Verilerin Çözümlenmesi 
 
Çalışmalar içerik analizi yönergesindeki 8 boyuta uygun olarak Microsoft Office Excel sayfasındaki 
sütunlara kodlanmıştır. İlgili bilgiler her bir boyut bir kategoriyi temsil edecek şekilde Excel sayfasına 
kodlandıktan sonra, kategorilerin kaç kere tekrarlandığı frekans (f) ve yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. 
Sonrasında, çalışmanın her bir boyutu için elde edilen veriler tablo olarak ortaya koyulmuştur.. 
Tabloların açıklanması ve yorumlanması ile ilgili elde edilen  sonuçlara göre  daha sonraki dönemlerde 
yaratıcılık konusunda yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuştur. 
 
Çalışmaların bazılarında hem basit betimsel hem de ilişkisel betimsel araştırmalar yapılmıştır. Bu 
nedenle analiz edilen toplam çalışma sayısı 66 iken, araştırma türlerine göre incelendiğinde, betimsel 
araştırmalar, ilişkisel çalışmalar, deneysel çalışmalar ve toplam çalışma sayıları  ile tabloda verilen 
frekansların toplamı birbirinden farklıdır. 
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BULGULAR 
 
Bu bölümde, araştırmanın amacına uygun olarak ulaşılan bulgular çalışmanın alt amaçlarına ilişkin 
başlıklar altında tablolaştırılarak sunulmuştur. 
 
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların, araştırma yöntemine göre dağılımı  
 
Tablo 1’e göre, incelenen çalışmaların 15’i betimsel yöntem (%20,55), 31’i ilişkisel  yöntem (%42,47) 
ve 27’si deneysel yöntemle (%36,99) yürütülmüştür. 
Tablo 1. Çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımı 

Araştırma Yöntemi f % 

Betimsel 15 20,55 

İlişkisel 31 42,47 

Deneysel 27 36,99 

Toplam 73 100,00 

 
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların, yıllara göre dağılımı  
 
Tablo 2’ye göre, incelenen çalışmaların  % 13,70’i 2010-2011 yıllarında, %19,18’i 2012-2013 
yıllarında, %13,70’i 2014-2015 yıllarında , %26,03’ü 2016-2017 yıllarında, %27,4’'ı 2018-2019 
yıllarında gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 2. Çalışmaların yıllara göre dağılımı 

Yıllar Betimsel 
 

İlişkisel 
 

Deneysel 
 

Toplam 
 

 f % f % f % f % 

2010-
2011 

2 2,74 4 5,48 4 5,48 10 13,70 

2012-
2013 

3 4,11 8 10,96 3 4,11 14 19,18 

2014-
2015 

- - 4 5,48 6 8,22 10 13,70 

2016-
2017 

6 8,22 7 9,59 6 8,22 19 26,03 

2018-
2019 

4 5,48 8 10,96 8 10,96 20 27,40 
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Toplam 15 20,55 31 42,47 27 36,99 73 100,00 

 
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların, yayın türüne göre dağılımı 
 
Tablo 3’e göre, toplam 63 çalışmanın, 44’ü makale türünde (%60,27), 26’sı yüksek lisans düzeyinde 
(%35,62) ve 3’ü doktora düzeyinde (%4,11) gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 3. Çalışmaların yayın türüne göre dağılımı 

Yayın 
Türü Betimsel  İlişkisel  Deneysel  Toplam  

 f % f % f % f % 

Makale 9 12,33 21 28,77 14 19,18 44 60,27 

Y. 
Lisans 6 8,22 8 10,96 12 16,44 26 35,62 

Doktora - - 2 2,74 1 1,37 3 4,11 

Toplam 15 20,55 31 42,47 27 36,99 73 100,00 

 
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların, örneklemine göre dağılımı 
 
Tablo 4’e bakıldığında, çalışmalar örneklemine göre betimsel araştırmalar, ilişkisel araştırmalar  
deneysel araştırmalar ve tüm araştırmalar olmak üzere 3 kategoride analiz edilmiştir. Analiz verilerine 
göre; 
Ø Okul öncesi öğrencileri betimsel çalışmalarda örneklem olarak kullanılmamışken, ilişkisel 
çalışmaların 4’ünde (%4.94) , deneysel çalışmaların 2’sinde (%2,47) ve toplamda 6 çalışmada (%7,41) 
kullanılmıştır. 
Ø İlkokul öğrencileri örneklem olarak betimsel çalışmaların  1’inde (%1,23), ilişkisel çalışmaların 
5’inde (%6,17), deneysel çalışmaların 3’ünde (%3,70) ve toplamda 9 çalışmada (%11,11) kullanılmıştır. 
Ø Ortaokul öğrencileri örneklem olarak betimsel çalışmaların  3’ünde (%3,70), ilişkisel 
çalışmaların 7’sinde (%8,64), deneysel çalışmaların 15’inde (%18,52) ve toplamda 25 çalışmada 
(%30,86) kullanılmıştır. 
Ø Lise öğrencileri örneklem olarak betimsel çalışmalarda kullanılmamışken, ilişkisel çalışmaların 
2’sinde (%2,47), deneysel çalışmaların 2’sinde (%2,47) ve toplamda 4 çalışmada (%4,99) kullanılmıştır. 
Ø Üstün yetenekli öğrenciler  örneklem olarak betimsel çalışmalarda kullanılmamışken, ilişkisel 
çalışmaların 2’sinde (%2,47), deneysel çalışmaların 1’inde (%1,23) ve toplamda 3 çalışmada (%3,70) 
kullanılmıştır. 
Ø Üniversite öğrencileri örneklem olarak betimsel çalışmaların  5’inde (%6,17), ilişkisel 
çalışmaların 5’inde (%6,17), deneysel çalışmaların 4’ünde (%4,94) ve toplamda 14 çalışmada (%17,28) 
kullanılmıştır. 
Ø Öğretmenler örneklem olarak deneysel çalışmalarda kullanılmamışken, betimsel çalışmaların  
8’inde (%9,88), ilişkisel çalışmaların 12’sinde (%14,81), deneysel çalışmaların 4’ünde (%4,94) ve 
toplamda 20 çalışmada (%24,69) kullanılmıştır. 
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Tablo 4. Çalışmaların örneklemine göre dağılımı 

 

Örneklem Betimsel  İlişkisel  Deneysel  Toplam  

 f % f % f % f % 

Okul Öncesi - - 4 4,94 2 2,47 6 7,41 

İlkokul 1 1,23 5 6,17 3 3,70 9 11,11 

Ortaokul 3 3,70 7 8,64 15 18,52 25 30,86 

Lise - 0,00 2 2,47 2 2,47 4 4,94 

Üniversite 5 6,17 5 6,17 4 4,94 14 17,28 

Üstün 
Yetenekli - - 2 2,47 1 1,23 3 3,70 

Öğretmen 8 9,88 12 14,81 - - 20 24,69 

Toplam 17 20,99 37 45,68 27 33,33 81 100,0
0 

 
Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların, veri toplama aracına göre dağılımı 
 
Tablo 5’e  bakıldığında, çalışmalar veri toplama aracına göre betimsel araştırmalar, ilişkisel araştırmalar, 
deneysel araştırmalar ve tüm araştırmalar olmak üzere 4 kategoride analiz edilmiştir. Analiz verilerine 
göre; 
Ø Anket, deneysel çalışmalarda kullanılmamışken, betimsel çalışmaların 2’sinde (%1,75), ilişkisel 
çalışmaların 2’sinde (%1,75) ve toplamda 4 çalışmada (%3,51) kullanılmıştır. 
Ø Test, betimsel çalışmaların 4’ünde (%3,51), ilişkisel çalışmaların 15’inde (%13,16), deneysel 
çalışmaların 17’sinde (%14,91) ve toplamda 36 çalışmada (%31,58) kullanılmıştır. 
Ø Ölçek,  betimsel çalışmaların 7’sinde (%6,14), ilişkisel çalışmaların 21’inde (%18,42), deneysel 
çalışmaların 14’ünde ve toplamda 42 çalışmada (%36,84) kullanılmıştır. 
Ø Form, betimsel çalışmaların 7’sinde (%6,14), ilişkisel çalışmaların 11’inde (%9,65), deneysel 
çalışmaların 5’inde (%4,39) ve toplamda 23 çalışmada (%20,18) kullanılmıştır. 
Ø Görüşme, betimsel çalışmaların 1’inde (%0,88), ilişkisel çalışmaların 1’inde (%0,88), deneysel 
çalışmaların 1’inde ve toplamda 3 çalışmada (%2,63) kullanılmıştır. 
Ø Diğer ölçme araçları betimsel çalışmaların 1’inde (%0,88), ilişkisel çalışmaların 3’inde 
(%2,63), deneysel çalışmaların 2’sinde ve toplamda 6 çalışmada (%5,26) kullanılmıştır. 
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Tablo 5. Çalışmaların Veri Toplama Aracına Göre Dağılımı 

Ölçme 
Aracı Betimsel  İlişkisel  Deneysel  Toplam  

 f % f % f % f % 

Anket 2 1,75 2 1,75 - - 4 3,51 

Test 4 3,51 15 13,16 17 14,91 36 31,58 

Ölçek 7 6,14 21 18,42 14 12,28 42 36,84 

Form 7 6,14 11 9,65 5 4,39 23 20,18 

Görüşme 1 0,88 1 0,88 1 0,88 3 2,63 

Diğer 1 0,88 3 2,63 2 1,75 6 5,26 

Toplam 22 19,30 53 46,49 39 34,21 114 100,00 

 

Tablo 6. Basit Betimsel Çalışmalarda Elde Edilen Bulgular 

Tema Bulgular Kod 

1. Yaratıcılıkla İlgili 
Görüşler 

 

  
a. Yaratıcı 
Öğretmen 

Yeni, farklı ve özgün tasarımlar yapabilen, yeni ve 
özgün ürünler ortaya koyabilen, kendi sorusunu 
yazabilen, sorunlara özgün çözümler üretebilen, 
bilinmeyen yönleri keşfedebilen, üretken, yenilikleri 
günlük hayata uygulayabilen, mevcut nesneleri, 
bilgileri kulanarak yeni, farklı nesne ve bilgiler 
üretebilen, rehberlik yapabilen, yol gösteren, 
yönlendiren, problem çözen, yenilenen, 
koruyucu/kollayıcı, üretici, çalışkan. 

 

13,34,41 

(3) 

b. Yaratıcı Öğrenci Ortaya yeni orijinal fikirler koyabilen, pratik 
çözümleri özgün yöntemlerle ifade edebilen, 
olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşıp, çözümler 

 
47 

(1) 
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Tablo 6’da yaratıcılık kavramına yönelik yürütülen basit betimsel çalışmaların yaratıcılık kavramı ile 
ilgili görüşler ve yaratıcılık düzeyi ile ilgili ölçümlerden oluştuğu görülmektedir. Yaratıcı birey ile ilgili 
görüşler yaratıcı öğretmen ve yaratıcı öğrenci alt başlıkları altında araştırılmıştır. Yaratıcı  öğretmen ile 
ilgili görüşlerin bulunduğu 3 çalışmada yaratıcı öğretmenin, yeni, farklı ve özgün tasarımlar yapabilen, 
yeni ve özgün ürünler ortaya koyabilen, kendi sorusunu yazabilen, sorunlara özgün çözümler üretebilen, 
bilinmeyen yönleri keşfedebilen, üretken, yenilikleri günlük hayata uygulayabilen, mevcut nesneleri, 
bilgileri kullanarak yeni, farklı nesne ve bilgiler üretebilen, rehberlik yapabilen, yol gösteren, 
yönlendiren, problem çözen, yenilenen, koruyucu/kollayıcı, üretici, çalışkan  özelliklerine sahip bireyler 
olduğu görüşlerine ulaşılmışmıştır. Yaratıcı öğrencinin özellikleri ile ilgili yapılan 1 çalışmada, yaratıcı 
öğrencinin  ortaya yeni orijinal fikirler koyabilen, pratik çözümleri özgün yöntemlerle ifade edebilen, 
olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşıp, çözümler üretebilen, strateji geliştirebilen, sınırsız düşünebilen 
bireyler olduğu görüşüne ulaşılmıştır. Çalışmalarda, yaratıcılığı geliştirme konusunda pek çok teknik, 
etkinlik ve uygulama kullanılmıştır. Bu araştırmada da 5 çalışmada karşılaşılan bu uygulamalar, 
etkinlikler ve teknikler ile öğretmen ve öğretmen adaylarının yaratıcılıkla ilgili uygulamalar hakkındaki 
görüş ve inanaçları yaratıcı birey ve yaratıcı öğretmen nitelikleri ile paralellik göstermekte ve 
demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir. Yaratıcılık düzeyinin ölçüldüğü 7 araştırmada ise 
hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yaratıcılık düzeyleri genelde orta ve yüksek olarak rapor 
edilmiştir. Yaratıcılığı destekleyici davranış düzeyinin ölçüldüğü 1 çalışmada ise öğretmenlerin 
yaratıcılığı destekleyici davranış düzeyinin yüksek olduğu belirtilmiştir. 
 

üretebilen, strateji geliştirebilen, sınırsız 
düşünebilen. 

c. Yaratıcılıkla İlgili 
Etkinlikler/ Uygulamalar/ 

Teknikler 

Öğretmen ve öğretmen adaylarının yaratıcılıkla 
ilgili uygulamalar, etkinlikler ve teknikler 
hakkındaki görüş ve inanaçları yaratıcı birey 
niteliklerini desteklemekte ve gliştirmektedir. 

13,31,34,47 

(5) 

2. Yaratıcılık 
Düzeyi 

 

Öğretmen ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyi orta ve 
yüksek olarak ölçülmüştür. 

4,14,15,19,2
0,29,53 

(7) 

Yaratıcılığı Destekleyici 
Davranış Düzeyi 

Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici 
davranış düzeyi yüksektir. 

49 
(1) 

Tablo 7. İlişkisel Çalışmaların Değişken Tablosu ve Bulgular 

Örneklem Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Bulgular Kodlar 

Öğretmen 

(f12) 

Yaratıcılık Düzeyi  

(f9) 

Demografik Özellikler 

 

Değişkene göre 
farklılaşmakta 

14,22,2
4,33, 

48,49,5
4,12 

Dağıtımcı Liderlik 
Davranışı 

Düşük/Orta Düzey 12 
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Yaratıcı düşünme 
Becerisi 

Demografik Özellikler Değişkene göre 
farklılaşmakta 

53 

Fen Öğrenimi Yaratıcılık Düzeyi Pozitif Anlamlı 36 

Yaratıcı 
Kişilik/Yaratıcı Çevre 

Demografik Özellikler Değişkene göre 
farklılaşmakta 

44 

Üniversite 
Öğrencisi 

(f6) 

Yaratıcı Düşünme 
Becerisi 

(f4) 

Resim Yapma 
Etkinliğindeki 

Yaratıcılık Becerisi 

Pozitif anlamlı 9 

Demografik Özellikler Değişkene göre 
farklılaşmakta 

23,28,5
2 

Yaratıcılık Algısı 

(f2) 

Eleştrel Düşünme 
Becerisi 

Pozitif Anlamlı 52 

Öğrenim Görülen 
Bölüm 

Değişkene göre 
farklılaşmakta 

10 

Öğrenci 

(f17) 

Yaratıcılık Düzeyi 

(f6) 

Yaşam Doyumu Pozitif Anlamlı 13 

Yaratıcı sınıf Ortamı Pozitif Anlamlı 8 

Sınıf Kademeleri Kızlarda daha yüksek 15 

Öğrenme Stilleri Görsel öğrenenler 
daha yüksek 

40 

Demografik Özellikler Değişkene göre 
farklılaşmakta 

13,25 

Bilimsel Yaratıcılık 
Düzeyi 

(f2) 

Demografik Özellikler Değişkene göre 
farklılaşmakta 

4,7 

Üst Bilişsel 
Beceriler 

(f7) 

Yaratıcı 
Düşünme 
Becerisi 

(f3) 

Sosyal Bilgiler Dersine 
YönelikÖzerklik 

Destek Algısı 

Pozitif Anlamlı 3 

Yaratıcı Sınıf Ortamı Düşük Poztif 
Anlamlı 

18 

Problem Çözme 
Becerisi 

Pozitif Anlamlı 39 
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Tablo 7’de ilişkisel betimsel çalışmalar öğretmen (f12), üniversite öğrencisi (f6) ve örgün eğitim 
öğrencileri (f17) örneklemleri açısından gruplandırılarak incelenmiştir. Araştırmalarda; 
• Öğretmen örnekleminin kullanıldığı 12 çalışmanın 9’unda yaratıcılık düzeyi bağımlı değişkeni, 
demografik özellikler açısından incelenmiş ve bu özelliklere göre  ( cinsiyet, ekonomik durum, kıdem 
vb.) öğretmenlerin yaratıcılık düzeylerinin demografik özelliklere göre farklı sonuçlar ortaya çıkardığı 
rapor edilmiştir. 
• Öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerisi müdürlerin dağıtımcı liderlik davranışı bağımsız 
değişkenin kullanıldığı bir çalışmada ise öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerisi orta düzeyde rapor 
edilmiştir. 
• Öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerisinin, demografik özelliklere göre incelendiği bir 
çalışmada öğretmenlerin yaratıcı düşünme becerisinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği 
belirtilmiştir. 
• Öğretmenin yaratıcılık düzeyi ile öğrencilerin fen öğrenimi üzerindeki etkisini araştıran bir 
çalışmada ise pozitif anlamlı bir ilişki rapor edilmiştir. 
• Öğretmenlerin, yaratıcı kişilik ve yaratıcı çevre oluşturma konusundaki tutumu ile demografik 
özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada ise demografik özelliklere göre farklı sonuçlara 
ulaşılmıştır. 
• Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerisi ve yaratıcılık algısı altı çalışmada bağımlı 
değişkenler olarak incelenmiştir. 
• Üniversite öğrencilerinin resim yapma etkinliğindeki yaratıcı düşünme düzeyi ile yaratıcı 
düşünme becerisi arasındaki ilişkinin incelendiği  bir araştırmada pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
• Üniversite öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerisi ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi 
inceleyen üç çalışmada, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinn demografik özelliklere göre farklı 
sonuçlar ortaya koyduğu belitilmiştir. 
• Üniversite öğrencilerinin, yaratıcılık algısı ve eleştirel düşünme becerisi arasındaki ilişkinin 
incelendiği bir çalışmada pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
• Üniversite öğrencilerinin yaratıcılık algısı ve öğrenim gördüğü bölüm arasındaki ilişkinin 
incelendiği  bir çalışmada ise öğrencilerin yaratıcılık algısının okudukları bölümlere göre farklılıkb 
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
• Okul öncesi, ilkokul, orta okul, ortaokul, lise ve  üstün yetenekli öğrencilerin çalışıldığı 17 
çalışma bulunmaktadır. Bu gruptaki öğrencilerle yapılan ilişkisel betimsel çalışmalarda; 
• Öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelendiği bir 
çalışmada pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yaratıcı 
Yazma 
Becerisi 

(f4) 

Okuma/Konuşma/Yaz
ma Becerisi 

Pozitif Anlamlı 27 

Yaratıcı Yazma Öz 
Yeterlikik Algısı 

Pozitif Anlamlı 32 

Demografik Özellikler Değişkene göre 
farklılaşmakta 

37 

Çizgisel Gelişim Pozitif Anlamlı 38 

Sosyal Beceriler Yaratıcılık Düzeyi Pozitif Anlamlı 3 

Zeka Düzeyi İlişki yok 6 
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• Öğrencilerin yaratıcılık düzeyi ve yaratıcı sınıf ortamıarasındaki ilişkinin incelendiği bir 
çalışmada pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
• Öğrencilerin yaratıcılık düzeyi ve sınıf kademleri arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada 
her sınıf kademesinde de kızların erkelerden daha yüksek yaratıcılık düzeyine sahip olduğu rapor 
edilmiştir. 
• Öğrencilerin yaratıcılık düzeyi  ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada 
ise görsel öğrenen öğrencilerin diğer öğrencilerden daha yüksek yaratıcılık düzeyine sahip olduğu 
belirtilmiştir. 
• Öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri  ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği iki 
çalışmada ise öğrencilerin yaratıcılık düzeylerinin demografik özelliklere göre farklı sonuçlar ortaya 
koyduğu bulgularına ulaşılmıştır. 
• Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyi ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği 
iki çalışmada, bilimsel yaratıcılık düzeyinin demografik özelliklere göre farklılık sonuçlar ortaya 
çıkardığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Öğrencilerin  üstbilişsel becerileri bağımlı değişken olarak yedi çalışmada incelenmiştir 
• Öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerisi ile sosyal bilgiler dersine yönelik özerklik destek 
algısıarasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada pozitif yönlü anlamlı bir ilişki rapor edilmiştir. 
• Öğrencilerin, yaratıcı düşünme becerisi ve yaratıcı sınıf ortamı arasındaki ilişkinin incelendiği 
bir çalışmada düşük ama pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
• Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisi  ve problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin 
incelendiği bir çalışmada pozitif yönde alamlı bir ilişki bulunmuştur. 
• Öğrencilerin yaratıcı yazma becerisi ve okuma, konuşma ve yazma becerisi arasındaki ilişkinin 
incelendiği bir çalışmada pozitif anlamlı bir ilişki rapor edilmiştir. 
• Öğrencilerin, yaratıcı yazma becerisi  ve yaratıcı yazma öz yeterlilik algısı arasındaki ilişkinin 
incelendiği bir çalışmada pozitif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
• Öğrencilerin yaratıcı yazma becerisi ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelendiği 
bir çalışmada ise demografik özelliklere göre farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 
• Öğrencilerin yaratıcı yazma becerisi ve çizgisel gelişim arasındaki ilişkinin inelendiği bir 
çalışmada ise pozitif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 
• Öğrencilerin yaratıcılık düzeyi ve sosyal becerileri arasındaki ilişki incelendiği bir çalışmada  
pozitif anlamlı bir ilişki rapor edilmiştir. 
• Öğrencileri yaratıcılık düzeyi ve zeka düzeyi arsındaki ilişkinin incelendiği  bir çalışmada hiçbir 
ilişki bulunamamıştır. 
 

Tablo 8. Deneysel Çalışmaların Değişken ve Bulgu Tablosu 

Bağımsız 
Değişkenler Bağımlı Değişkenler Bulgular Kodlar 

Yaratıcılığı 
Teşvik Eden 
Etkinlikler 

(f21) 

Akademik Başarı Olumlu 
etki 

7,23,56,58,60 

Yaratıcı Düşünme Becerisi Olumlu 
etki 

8,59,60 

Bilimsel Yaratıcılık Olumlu 
etki 

10,55 
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Yaratıcılık Düzeyi/ Sözel Yaratıcılık 
Düzeyi 

Olumlu 
etki 23,66,64 

Motivasyon Olumlu 
etki 23 

Derse Karşı tutum (Türkçe, Fen .Okuma, 
Yazma) 

Olumlu 
etki 30,56,63,64 

Öz Düzenleme 
Olumlu 
etki 55 

Bilimsel Süreç Becerileri 
Olumlu 
etki 55 

Yaratıcılık Algısı Olumlu 
etki 

63 

Yaratıcılığı 
Teşvik Eden 

Teknikler 

(f8) 

Akademik Başarı  Olumlu 
etki 

2,62 

Yaratıcılık Düzeyi  Olumlu 
etki 

2 

Derse Karşı Tutum (İngilizce) Olumlu 
etki 2,62 

Yaratıcı düşünme Becerisi/Yaratıcı Yazma 
Becerisi 

Olumlu 
etki 26,42,46 

Yaratıcılık 
Eğitimi Programı 

(f1) 
Yaratıcı Davranışlar 

Olumlu 
etki 1 

Farklı Öğretim 
Yöntemleri 

(f8) 

Yaratıcılık Düzeyi Olumlu 
etki 

16,17,65 

Yaratıcı Düşünme Becerisi Olumlu 
etki 

35,51,61 

Bilmsel Yaratıcılık Olumlu 
etki 5,57 

• Deneysel çalışmalar yaratıcılığı teşvik eden etkinlikler 21 , yaratıcılığı teşvik eden teknikler 8, 
yaratıcılık eğitimi programı bir ve farklı öğretim yöntemleri 8 çalışmada  bağımsız değişkeler olarak 
incelenmiştir.  
• Deneysel çalışmaların 21’nde yaratıcılığı teşvik eden etkinliklerin; akademik başarı, yaratıcı 
düşünme becerisi, bilimsel yaratıcılık, yaratıcılık düzeyi, sözel yaratıcılık düzeyi, motivasyon, derse 
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karşı tutum (türkçe,fen,okuma,yazma), öz düzenleme, bilimsel süreç becerileri, yaratıcılık algısı 
üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğu rapor edilmiştir.  
• Deneysel çalışmaların 8’inde yaratıcılığı teşvik eden tekniklerin; akademik başarı, yaratıcılık 
düzeyi, derse karşı tutum, (İngilizce), yaratıcı düşünme becerisi ve yaratıcı yazma becerisi üzerinde 
olumlu etkileri olduğu bulgularına ulaşılmıştır.  
• Deneysel çalışmaların birinde yaratıcı eğitim programının da yaratıcı davranışları pozitif yönde 
etkilediği bulunmuştur.  
• Deneysel çalışmaların 8’inde farklı öğretim yöntemlerinin yaratıcılık düzeyi, yaratıcı düşnme 
becerisi ve bilimsel yaratıcılık üzerinde olumlu etkileri olduğu rapor edilmiştir. 
 
SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de yaratıcılık ve yaratıcı düşünme ile ilgili 66 çalışma analiz edilmiştir. 
Bu çalışmaların incelenmesi neticesinde Türkiye’de yaratıcılık ve yaratıcı düşünme becerisi ile ilgili 
yapılan araştırmaların çoğunluğunun makale ve yüksek lisans tez çalışması olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Araştırmaların yöntemine bakıldığında  %20,55’i betimsel yöntem ile %42,47’si ilişkisel 
yöntemle %36,99’u ise deneysel yöntem ile yapılmıştır. Araştırmaların yöntemine göre dağılımlarına 
bakıldığında ilişkisel yöntemin diğer yöntemlerden daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Yıllara göre 
araştırmaların dağılımına bakıldığında ise yaratıcılık ile ilgili yapılan çalışmalarda artış olduğu 
görülmektedir. Toplam çalışmalara oranlandığında 2010-2011 yılları arasında %13,70 olan çalışma 
oranının 2018-2019 yıllarında % 27,4’e yükseldiği belirtilmiştir. Bu da yaratıcılık konusunun giderek 
daha fazla araştırılan ve ilgi çeken bir konu olduğunu göstermektedir. 
 
Araştırmaların yayın türüne bakıldığında daha çok makale düzeyinde araştırma yapıldığı en az ise 
doktora düzeyinde araştırma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemin grubu olarak 
öğretmen ve öğrenciler seçilmiştir. Seçilen örneklem grubunun büyük bir bölümünü öğrenciler 
oluşturmaktadır. Öğrenciler 61 çalışmada öğretmenler ise 20 çalışmada kullanılmıştır. Araştırmaya 
örneklem olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üstün yetenekli öğrenciler, üniversite öğrencileri ve 
öğretmenler örneklem olarak kullanılmıştır. Örneklem grubunun eğitim kademesine bakıldığında ise 
ortaokul öğrencilerinin büyük oranda olduğu görülmektedir. Yaratıcılık toplumda zeka  ile 
ilişkilendirilen bir kavram olduğu için üstün yetenekli öğrenciler özellikle farklılaştırılarak 
incelenmiştir. İncelenen tüm çalışmalarda zeka ile yaratıcılık becerisi arasında bir ilişki 
bulunamamaıştır. Bu da her bireyin yaratıcılık potansiyelinin olduğu ve geliştirelieceği sonucuna bizi 
ulaştırmıştır. Betimsel çalışmalarda okul öncesi, lise ve üstün yetenekli çocuklar örnekleminde araştırma 
yapılmamıştır. Bu konu literatürde eksik olan bir kısımdır ve araştırmacılar tarafından çalışılabilinir. 
Ayrıca, öğretmenler üzerinde de bu konuda deneysel bir aratırma yürütülmemiştir. Veri toplama aracına 
göre yapılan çalışmalarda anket, test, ölçek, form, görüşme, ve diğer ( açık uçlu sorular, rubrik, ve çözüm 
üretme) daha çok ölçek, test ve anket kullanılmıştır. Bazı araştırmalarda birden fazla veri toplama aracı 
kullanıldığı görülmüştür. Deneysel çalışmalarda anket kullanılmamıştır. 
 
Betimsel çalışmalarda yaratıcılık kavramı ve yaratıcılık düzeyini belirleyen ve bu konudaki teknik, 
uygulama ve etkinliklere yönelik görüşleri belirlemeye yönelik araştırmalar yapılmıştır. İlişkisel 
çalışmalarda ise daha çok yaratıcılık düzeyini, yaratıcılık becerisini etkileyen etkinlikler, teknikler, 
öğretim uygulamaları ve demografik özellikler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmacı yapılan 
incelemelerde yaratıcılık becerisinin her insanda doğuştan belli bir seviyede var olduğunu ve 
geliştirilebilir bir beceri olduğunu, demografik özelliklere göre de, daha genç ve daha fazla imkan ve 
daha fazla sosyal ortam ve ekonomik duruma sahip olanların daha yaratıcı olduklarını rapor etmiştir. 
Deneysel çalışmalar ise, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren farklı tekniklerin, uygulamaların ve 
etkinliklerin öğrencilerin yaratıcılık seviyesi ve yaratıcı düşünme becerilerini etkileyip etkilemediği 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 166 

üzerine kurgulanmış ve uygulanmıştır ve tüm deneysel çalışmalarda bu tarz uygulama, etkinlik ve 
tekniklerin yaratıcılığı anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 
 
Öneriler 
Yapılan çalışmalarda yaratıcılık kavramı ile ilgili görüşler, yaratıcılık düzeyini ölçme, yaratıcılık ve 
yaratıcı düşünme becerisi ile farklı değişkenler arasındaki ilişki ve farklı etkinlik, uygulama ve 
tekniklerin yaratıcı düşünme ve yaratıcılık üzerine etkileri incelenmiştir.  Yaratıcılık ve yaratıcı 
düşünme becerisi konusunda daha fazla araştırma yapmak istenirse, aşağıdaki konular önerilmektedir. 
 
1. İncelenen çalışmalar kapsamında bazı kademelerle farklı yöntemlerle hiç çalışma yapılmadığı 
yada az sayıda yapıldığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu kapsamda; 
Ø  Lise düzeyinde yapılan çalışmaların az ve yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lise öğrencisi 
örnekleminde daha fazla çalışma yapılması, okul öncesi örnekleminde basti betimsel araştırmalar 
yapılması, üstün yetenekli öğrencilerle ilgili basit betimsel araştırmalar yapılması ve öğretmenlerle 
deneysel araştırmalar araştırması önerilmektedir. 
 
2. İncelenen çalışmalardan yaratıcılık becerisinin doğuştan her bireyde var olduğu ama daha sonra 
çeşitli etkenlerle azaldığı tespit edilmiştir. Bu bulgu kapsamında; 
 
Ø Yaratıcılığı olumsuz etkileyen faktörler, durumlar ve tutumlar incelenmesi, bütün kademelere 
göre yaratıcılığı geliştirmek için öğretim programlarında kullanılabilecek teknikler ve materyallerin 
geliştirilmesi önerilmektedir. 
Ø Öğretim kademlerinin ilk ve son basamakları arasındaki yaratıcılık düzeylerinin 
karşılaştırılması önerilmektedir.  (Örneğin, ilkokul birinci sınıf ve 4. Sınıf öğrencilerinin yaratıcılık 
düzeyi arasındaki fark). 
Ø Farklı okul türlerinde eğitim alan öğrencilerin yaratıcılıklarını ölçülmesi ve aralarındaki farkın 
ortaya konduğu çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
Ø Bu çalışmada yaratıcı birey ile ilgili görüşlere ulaşılmıştır. Bu bağlamda, yaratıcılık becerisi ve 
2023 vizyonundaki hedeflenen öğrenci profilinin incelenmesi ve karşılaştırılması önerilmektedir. 
 
3. İncelenen çalışmalarda yaratıcılık becerisinin geliştirilmesinin, öğretilmesinin ya da 
öğrenilebilmesinin mümkün olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda,  
Ø Yaratıcılığı teşvik eden farklı teknikler, uygulamalar ve etkinlikler ile deneysel çalışmaların 
yapılması önerilmektedir. 
Ø Sürdürülebilir bir yaratıcılık için kademelere uygun yaratıcı öğretim tekniklerinin araştırması 
önerilmektedir. 
Ø Yaratıcılığı arttıran ve azaltan öğelerin incelenmesi önerilmektedir. 
 
4. İncelenen araştırmalarda yaratıcı bireylerin hem bireysel hem de toplumsal manada öncü kişiler 
oldukları, bireysel gelişimleri ve toplum kalkınmasında etkileri olduğu vurgulanmıştır, bu bağlamda 
Ø Yaratıcı bireyin özelliklerinin ilerdeki meslek seçimini yordayıp yordamadığının araştırması 
önerilmektedir. 
 
5. Bu çalışmada yaratıcı öğretim programının yaratıcı düşünme becerisi üzerinde pozitif yönde 
anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Yaratıcılığı bir alışkanlık haline getirebilecek/beceri haline 
getirebilecek öğretim programlarının hazırlanması önerilmektedir. 
6. Bu çalışmada Türkiye’de yapılan çalışmalar incelenmiştir. Dünyadaki yaratıcılıkla ilgili 
yapılmış araştırmaların literatür tarama çalışması önerilmektedir 
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7. Bu çalışmada yaratıcılığı geliştirmek için farklı etkinlik, teknik ve uygulamaların pozitif anlamlı 
sonuçlar ortaya koyduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde dünyadaki bu tarz etkinlikler ve 
uygulamalar incelenerek, karşılaştırma çalışmaları önerilmektedir. 
8. Bu çalışmada yaratıcı ortamın öğrencilerin yaratıcılığını geliştirdiği bulgusuna erişilmiştir. Bu 
sebeple, yaratıcı düşünmeyi arttıran ortam tasarımları yapılması veya hangi ortamların yaratıcılığı arttığı 
veya azalttığı konusunda çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
9. İncelenen çalışmalarda cinsiyet ve zeka düzeyi arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bu 
sebeplerle bu konularda çalışma yapılması önerilmemektedir. 
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DEĞIŞEN SATIŞ PARADIGMASI: DANIŞMANLIK TIPLI SATIŞ DÖNÜŞÜMÜ – 
YAPI MALZEMELERI ENDÜSTRISI VAKA ÇALIŞMASI 
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ÖZ: Günümüz iş dünyasında firmalar; ağır rekabet koşullarının geçerli olduğu, müşteriler açısından 
seçeneklerin çok hızlı bir şekilde çoğaldığı, sadece fiyat, kalite ve/veya fiyat-kalite dengesinin tek başına 
yeterli olamayabileceği tüm pazarlarda ve özellikle endüstriyel pazarlarda, yeni müşteri edinebilmek ve 
daha da önemlisi hale hazırda var olan müşterileri koruyabilmek adına sahip oldukları strateji, bakış 
açısı ve paradigmalarında bazı değişiklikler yapmak durumundadırlar. Bu değişikliklere ihtiyaç duyulan 
en önemli alanlardan bir tanesi de firmaların yönetmekte olduğu satış fonksiyonlarıdır. Günümüzde 
firmalar; özellikle de B2B pazarlarında yer alanlar, her geçen gün satış fonksiyonları ile ilgili 
anlayışlarını ‘danışman’ tipli satış stratejilerine dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Bu dönüşüm içerisinde, 
firmaların müşterilerine yaklaşımının nasıl olması gerektiği çok önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Firmaların bu yaklaşımı sağlayabilmek adına birçok yapısal stratejiyi kurgulamaları 
gerektiği gibi aynı zamanda satış kadrolarının eğitimlerini de bu anlayışa uygun olarak yeniden 
tasarlamaları ve dönüştürmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada; küresel bazda operasyonlarını sürdüren 
çokuluslu bir Yapı Malzemeleri üretici firmasının yukarıda bahsedilen bu ihtiyaçlara uygun olarak 
geliştirdiği yeni strateji anlatılacaktır. Bu yeni strateji açıklanırken, gerek akademik araştırmalar gerekse 
iş dünyasından konuyla ilgili örnekler ve bu anlamda firmanın tasarladığı yeni stratejinin olumlu ve 
olumsuz yönleri mukayese yoluyla ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Değişen satış anlayışı, danışman tipli satış, satış stratejileri, satış eğitimleri. 
 
Abstract: At almost all of the markets, especially at B2B markets; due to the increasing level of 
competency, increasing level of products/services, increasing number of high product-quality balanced 
products/services, companies do have to make some changes in their paradigms, perspectives, and 
strategies to gain some new customers and to hold their existing customers. One of the most important 
functional areas, that has to be covered in that change process is sales function. In today’s business 
world, companies are trying to transform their sales function into ‘consultant’ type of sales management. 
While doing that; the potential ways of the customer approach of the companies is a very important 
topic. Trying to sustain the right customer approach strategies; companies have to restructure their sales 
strategies and have to redesign their sales trainings.   In this research; a globally operating building 
materials multinational company which globally redesign its sales strategies due to the requirements 
mentioned above will be analyzed. In addition; researches done on this topic at academia and the 
examples from the business world will be used for a comparison with the company that is the subject of 
this research.   
 
Keywords: Changing sales paradigm; Consultant type of sales; Sales strategies; Sales trainings. 
 
 
GİRİŞ 
 
Günümüzde gittikçe yoğunlaşan rekabet ortamı, ve özellikle endüstriyel pazarlarda farklı etkileri olan 
bu rekabet koşulları, firmaların bazı anlayış ve stratejilerini değiştirmeleri zorunluluğunu ortaya 
koymaktadır. Firma yapılarında yer alan tüm fonksiyonlar içerisinde değişimler meydana gelirken, satış 
departmanları ve satış yönetimi anlayışı bahsedilen bu değişim gerekliliklerine en yavaş uyum sağlayan 
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alanlardan biri olarak yerini almaktadır (Pelham, 2006). Firmaların değişim ihtiyaçları, özellikle; artan 
rekabet koşullarının yanı sıra kısalan ürün yaşam eğrileri, artan küreselleşme, ve çok ilerlemiş olan 
iletişim teknoloji ve imkanlarının etkileri ile de ortaya çıkmıştır. Endüstriyel firmaların; ürettikleri 
ürünlerdeki farklılaşmaların en üst seviyeye ulaşmaları ve artan iletişim imkanlarının tüm firmalar 
tarafından kullanılabiliyor olmasından ötürü, bizzat müşterilerini ziyaret ediyor olmaları, güvene dayalı 
kuvvetli ilişkiler kurabiliyor olmaları ve en önemlisi müşterileri hakkında daha derinlemesine bilgi ve 
fikir sahibi olabilmeleri çok önemlidir.  
 
Bahsedilen değişim anlayışı ihtiyaçları, sadece firmaların değil, aynı zamanda müşterilerin de talep ettiği 
bir süreci doğurmaktadır. Günümüzde, bahsedilen artan ürün/hizmet seçenekleri ve iletişim imkanları 
yüzünden potansiyel müşteriler de yaptıkları seçimlerde zorlanmakta ve bazen yanılabilmektedirler. Bu 
nedenle; pazardaki müşteriler de firmalar ile daha kapsamlı ve derin iletişim ve kuvvetli ilişkiler 
geliştiremeyi isteyebilmektedirler. Bu anlamda; müşteriler, firmalardan işlerine fikri olarak ortak 
olabilecek bir süreci yönetmelerini isteyebilmektedirler (Pelham, 2006). Bu nedenle müşteriler, 
kendilerine hizmet veren firmaların satış personelinden veya satış yönetimlerinden, sattıkları ürün ya da 
hizmetlerin yanı sıra bir anlamda bir iş ortağı gibi, tüm olası iş ve projeleri için danışmanlık hizmetleri 
de talep edebilmektedirler. 
 
Önceki bölümde de anlatıldığı gibi, satış fonksiyonları ve yönetimleri oluşan değişime çok hızlı bir 
şekilde uyum sağlayamaktadırlar. Değişen ihtiyaçlar sonucunda satış yönetimlerinin sağlaması gereken 
özellikler ve hale hazırda yaşananlar ile ilgili birçok akademik araştırma yapılmıştır. Hale hazırda 
günümüzde satış fonksiyonu ile ilgili bazı araştırmalar şu şekildedir; 
 
- Firmalar, satış fonksyionlarının gelişimini önceki nesillerde gözlemlediklerine göre 
geliştirmeye çalışmaktadırlar (Cespedes, 1995). 
- Araştırmaya konu olan firma yöneticilerinin % 53’ü, satış ekiplerinin en iyi ihtimalle rakipleri 
kadar, çoğunlukla da rakiplerinden daha kötü performans gösterdiklerini belirtmişlerdir (Calabro, 2005). 
- Satış yönetimleri ve personeli, çoğunlukla firmaların belirlemiş olduğu standartlar ve hedeflerin 
altında performans göstermektedirler (Calabro, 2005). 
Yukarıda bahsedilen değişim ihtiyaçları ve satış yönetimleri ve personelinin nasıl uyum sağlaması 
gerektiği ile ilgili yapılmış çalışmalardan bazıları ise şu şekildedir; 
- Endüstriyel pazarlarda yer alan firmalar, çevrelerinde ortaya çıkan değişimlere karşın 
bünyelerinde yer alan satış fonksiyonlarını ve yönetimlerini, değişimlere karşılık verecek şekilde 
değiştirmelidirler (Manning ve Reece, 1992). 
- Kısalan ürün yaşam döngüleri, artan tedarik zinciri ihtiyaçları, satış personelinin danışman 
rolüne girebilme ihtiyacını doğurmaktadır (Cespedes, 1995). 
- Ürün farklılaştırmanın kaynakları tükendikçe, göreceli olarak yüksek kaliteli satış gücünün 
etkisi de artmaktadır (Shapiro ve arkadaşları, 1998). 
- Değişen çevre koşullarında; aktif bir biçimde yaptıkları işleri yapmanın yeni yollarını öğrenen 
satış personeli, öğrenmeye istekli olmanın avantajlarından faydalanmaktadırlar (Henderson, 1999). 
- Talepleri her geçen gün artan müşterilerin varlığında ve artan rekabet koşulları içerisinde, 
firmalar hiç olmadığı kadar satış üretkenliği üzerine odaklanmaktadırlar (Calabro, 2005). 
 
Bahsedilen bu çalışmaları destekler nitelikte; çok detaylı ürün bilgisi ve fiyat avantajları artık firmaların 
müşteri kazanmaları için yeterli olamayabilmektedir. Firmalar, bu değişen koşulların farkında olup 
tasarladıkları satış eğitimlerinin, ürün bilgisi, itirazlarla başa çıkma teknikleri, satış becerileri gibi 
konular yerine müşterilerine danışmanlık hizmeti ve o güveni verebilecek satış personeli yetiştiren tarz 
eğitimlere odaklanmak durumundadırlar (Pelham, 2006). Wilson’a (1993) göre; değişen çevre 
koşullarına uygun olarak firmalarda yer alan satış personeli, aynı anda pazar analisti ve planlamacısı, 
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satış takımı koordinatörü, müşteri hizmetleri sağlayacısı, bilgi toplayıcı, satış tahmincisi, ve pazarlama 
maliyetleri analisti olmalıdır. Anderson (1996) ise; günümüzde satış personelinin odağının, 
müşterileriyle uzun vadeli, karşılıklı çıkara dayalı, karlı işbirlikleri geliştirmek olması gerektiğini 
belirtmiştir. Araştırmacıya göre bu sayede satış personeli, firmasındaki destek ekipleriyle de iyi ilişkiler 
kurarak, müşterileriyle ilgili bilgi toplama işine daha fazla dikkat göstermeli, müşterilerinin karlılığı için 
daha fazla sorumluluk almalı, ve daha çok katma değer üretebileceklerdir.  
 
Marshall ve arkadaşları (1999), yapmış oldukları çalışmada; satış personelinin yapmakta oldukları 
aktiviteleri 1986 ve 1999 yılları için kıyaslamışlardır. Buna göre; 1999 yılında, 1986 yılına nazaran 49 
yeni aktivite eklenmiştir. Araştırmacılar, tüm bu yeni aktiviteleri beş ayrı başlık altında kategorize 
etmişlerdir. Bu başlıklar; iletişim, satış, ilişki, ekip çalışması ile satış, ve bilgi toplama/veri yönetimi 
şeklinde sınıflandırılmıştır. Kohli ve Jaworski (1990) yaptıkları çalışmada; pazara daha iyi nüfus eden 
firmaların daha yüksek performans gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Yine Pelham’ın (2000) yapmış 
olduğu çalışmada; endüstriyel pazarlarda yer alan firmaların müşterilerinin, müşteri memnuniyeti 
isteklerinin, müşterilerin ve rakiplerin anlaşılmasından çok daha önemli bir kriter oldukları ortaya 
konmuştur.    
 
Firmalar, müşterilere nüfus etmek ile ilgili farklı stratejiler geliştirebilmektedirler. Örneğin, bazı 
firmalar, müşterilerini kapsama stratejileri açısından coğrafi veya bölgesel kapsama yerine müşteri 
gruplarına göre kapsama yapabilmektedirler. Yine diğer bazı firmalarda, ‘kilit müşteriler’ departmanı 
kurulmuş olup belirledikleri özel müşterileri ile bu departman personel ve imkanları ile ilgilenmekte ve 
odaklanmaktadırlar. Müşterilere nüfus etmekte etkili olan en önemli kavramların başında müşterileri 
anlamak gelmektedir. Müşteri doğru anlamak veya anlayamamak ile ilgili birçok akademik çalışma 
yapılmıştır; bu anlamda firmaların ve satış yönetimlerinin yapmaları gerekenler ile ilgili ortaya konmuş 
bazı akademik çalışmalar ve onların elde ettikleri sonuçlar şu şekildedir; 
- İlişki yöneticilerinin rolleri; satıştan tavsiye vermeye, konuşmaktan dinlemeye, itmekten tavsiye 
vermeye dönmelidir (Pettijohn ve arkadaşları, 1995). 
- İletişim yönetimi veya ortaklık hedefleyen bir satış biriminde, geleneksek satış rol ve 
aktivitelerine nazaran daha fazla müşteri bilgisine sahip olmak gerekmektedir (Bradford, 1999). 
- Satış yapan firmalar, müşterilerinin müşterilerini bilerek ve anlayarak rekabette avantaj sahibi 
olabilmektedirler (Smith ve Owens, 1995). 
- Net olmayan satış personeli öngörüleri, firma performansını olumsuz olarak etkilemektedir 
(Lambert ve arkadaşları, 1990).  
Diğer yandan, gerek iş dünyasında satış yönetimleri açısından gerekte ve çoğunlukla neler olduğuna 
dair de birçok akademik araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları ise şu şekildedir; 
- Satış yönetimleri ve personelinin müşterileri ile ilgili kabulleri genellikle zayıftırlar (Sharma ve 
Lambert, 1994). 
- Satış personelinin, müşterilerinin performans seviyeleri ile ilgili beklentileri çok kesin 
olamamaktadır - %50 hata ile (Lambert ve arkadaşları, 1990). 
- Daha tecrübeli satış personelinin, müşterilerinin performans beklentileri ile ilgili öngörüleri 
göreli olarak daha tutarsız olabilmektedir (Sharma ve Lambert, 1994). 
- Satış personelinin %47’si, müşterilerinin en büyük sorun ve endişelerini bilmediklerini itiraf 
etmektedirler (Cummings, 2002). 
 
YÖNTEM 
 
Vaka Çalışması – Çokuluslu bir Yapı Malzemeleri Firmasının Küresel Düzeyde Değişen Satış 
Paradigması ve Buna Uygun Değişen Strateji ve Satış Eğitimi Süreçleri 
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Araştırmanın devamında; isim hakları ile ilgili hukuki koşullardan ötürü araştırmaya ve vaka 
çalışmasına konu olan çokuluslu yapı malzemeleri firmasının kurumsal ismi kullanılmayacaktır, bunun 
yerine ABC firması olarak isimlendirilecektir. ABC firması; yapı malzemeleri sektöründe; yeni ürünler 
pazara sunma, yüksek teknoloji, inovasyon, verimlilik gibi konularda sektöründe en önde gelen 
firmalarının başında gelmektedir. Ayrıca 100’ün üzerinde pazarda aktif bir şekilde operasyonlarını 
sürdürmekte ve gerek ciro gerekse karlılık bakımından Dünya’da bu sektörde ilk iki firmadan biri 
olmaya devam etmektedir.  
 
ABC firması; kurulduğu tarihten bu yana sadece ürün ve teknolojileri ile değil aynı zamanda satış 
vizyonu, stratejileri ve uygulamaları ile de sektörde daima önderlik etmiştir. Vaka çalışmasına konu olan 
kurumsal çalışmalara dek; ABC firması, müşterilerini iş potansiyelleri, çalışan sayıları ve ABC 
ürünlerini kullanma potansiyellerine göre sınıflandırmış ve belirlenen müşteri sınıflarına göre 
müşterilerine belirli bir ziyaret programı çerçevesinde ziyaret etmekte olup, çizgi üzeri bazı pazarlama 
aktiviteleri, çağrı merkezi vb. uygulamaların yanı sıra doğrudan satış stratejilerini uygulamışlardır.  
 
Buna göre ABC firması; satış mühendisleri ünvanı verilen saha satış personeli aracılığı ile doğrudan 
satış yapabilmek amacı ile müşterilerine ulaşmaktadır. Bu ziyaretleri de, yazılı olarak sabit bir kural 
olmamakla beraber yukarıda belirtilen ve firmanın belirlediği müşteri potansiyelleri sınıflarına uygun 
olarak herhangi bir sisteme bağlı olmadan ama saha satış personelinin insiyatifi ile yapmaya 
çalışmaktaydı. ABC firması, bu ziyaretlerde öncelikli ve en önemli ziyaret amacı olarak müşterilerine 
satış yapabilme gayretindeydi, daha az bir oranda da yapılan satışların ücretlerini müşterilerden 
toplamaya çalışmaktaydı. ABC firması, her ne kadar, bulunduğu sektörde müşterilerini birebir ziyaret 
yapan tek firma olsa da, yapılan ziyaretlerde çoğunlukla ürün satışına, ve kalan zamanda da sadece 
tahsilat amaçlarına odaklanıyor olması değişen iş paradigmaları açısından yetersiz bir hale gelmekteydi. 
2003 yılında ‘Sales and Marketing Management magazine ve Equation Research’ dergisinde yapılmış 
bir araştırmaya göre; günümüzde teker teker ürün veya hizmet satmak yerine, sistemleri satmaya yönelik 
ihtiyaç çok kuvvetli bir biçimde hissedilmektedir. Bu tarz bir strateji de firmaların, müşterileriyle daha 
derin ilişkiler kurma gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yine bu şekilde bir strateji, satış personelinin 
danışman profiline dönmesinin gerekliliğine dair bir vurgu gerektirmektedir (Pelham, 2006). Diğer bir 
araştırmacı olan Baber (1997) yapmış olduğu çalışmada; ’satış danışmanı’ profilini, aynı anda satış 
danışmanlığı ve danışmanlık rollerinin bir arada yapılması olarak tanımlamıştır. Araştırmacıya göre; bu 
rolün tanımı kapsamında; pazar ve müşteri geliştirmek, müşterilere teknik bilgi sağlamak, müşterilere 
katma değer sağlayacak herhangi bir alanda uzmanlık göstermek, ve bu uzmanlık ve tecrübe sayesinde 
müşterilerin ihtiyaç, istek, problem ve fırsatlarına doğru çözümler geliştirebilmek faaliyetlerini 
içermektedir. Bu rol, sadece ürün veya hizmetleri satmaya çalışan, iten bir satıcı rolünün tam olarak 
tersini ifade etmektedir.  
 
Cummings (2004) yaptığı çalışmada; firmaların ve onların satış personelinin, müşterilerine danışmanlık 
hizmeti verebilmeleri için müşterileri ile ilgili derinlemesine çok daha fazla bilgi sahibi olmaları 
gerektirdiğini belirtmiştir. Bu nedenle firmaların, müşterilerin bulundukları sektörler ile ilgili bilgilere 
ve müşterilerin müşterileri hakkında detaylı bilgilere sahip olmaları gerekmektedir. Araştırmacıya göre, 
ancak bu sayede firmalar ve satış personeli, müşterilerinin gizli kalmış problemlerini tespit edip bunlara 
çözüm geliştirecek fırsatlara sahip olabilmektedirler. Pelham’a (2006) göre; anlatılan şekilde bir bakış 
açısı özellikle, ürünlerin karmaşık, pahalı ve katma değerli olduğu sektörler için çok daha anlamlı ve 
değerli olabilecektir.  
 
Wilson’a (1996) göre; firmaların, müşterileriyle uzun vadeli ilişki kurabilmesi için değer yaratabilmek, 
beklentileri karşılayabilmek ve güven oluşturabilmek zorundadırlar. Yine aynı araştırmada, müşterileri 
dinlemek ve doğru anlamak sayesinde firmalar cirodan çok ilişki yönetimine yönlenebileceklerdir; 
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bunun yanı sıra tekil satışlar yerine sistem olarak tüm ürün, hizmet ve danışmanlık hizmetlerinin bir 
arada satışı mümkün olabilecektir.  
 
Tüm bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile de uyumlu olarak, ABC firması değişen satış 
paradigmasına uygun olarak önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi firmanın küresel boyutta 
operasyonlarını sürdüren tüm birimleri için 2012 yılında vizyon ve strateji değişikliğine gitme kararı 
almıştır. Küresel boyutta, yapılmış olan bu değişikliklere uygun olarak hayata geçirilen tüm süreçlerden 
değil, ancak bu araştırmaya konu olan bölümlerle ilgili bilgi verilecektir. Bu anlamda, ABC firmasının 
yeni müşteri sadakat tanımı ve buna bağlı müşteri ilişkileri; ABC firmasının müşteri ziyaretleri içerik 
tasarımı; ve tüm saha satış personeli için hazırladığı yeni satış eğitimleri başlıkları inceleniyor olacaktır. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
ABC Firması – Değişen Müşteri Sadakat Programı 
 
ABC firması, akademide yer alan araştırmalara uygun olarak, ve değişen iş anlayışına uygun olarak B2B 
pazarlarda yer alan müşterilerini farklı başlıklar altında sınıflandırmaya, segmentasyon yapmaya ve 
belirlenen sınıflamalara göre ve son olarak faaliyette oldukları iş kollarına göre farklı amaçlar ve farklı 
kaynaklar kullanmaya karar vermiş ve bu anlamda sahada çok daha etkili ve verimli olmaya karar 
vermiştir. Bu araştırmada ise; bahsedilen bu sınıflandırmalardan sadece müşteri sadakati 
sınıflandırmasına yer verilecek ve bu sürecin müşterileri daha iyi anlamada ve sorunlarına daha etkili ve 
doğru bir şekilde cevap verebilmekte neden çok önemli olabileceği ve bu sürecin nasıl sonuçlar verdiği 
ile ilgili kısımlardan bahsedilecektir.  
ABC firması; müşterilerini sadakat tanımlarına uygun olarak sınıflandırırken, ilgili sınıfları şu şekilde 
sıralamıştır; yeni müşteriler / pasif müşteriler / aktif müşteriler / sık alım yapan müşteriler / sadık 
müşteriler. 
 
ABC firması; bu sınıflandırmayı yaparken, B2B pazarlarda müşteri sadakati sınıflandırmalarına uygun 
olarak sırasıyla, son 1-3 yıl arasında müşterilerin ABC ürünlerini alım adeti / ABC farklı ürün 
gruplarından alım adeti / ABC ürünlerini alırken kullandığı satış kanalı adeti (ör. elektronik alım, 
doğrudan alım) kriterlerini ortaya konmuştur. Bu kriterlerin neden ve hangi amaçlarla seçildiği ayrı bir 
araştırmanın konusudur ve bu araştırmada anlatılmayacaktır ancak müşteri sadakati sınıflandırmasının, 
müşteriyi anlamaktaki katkısı irdelenirken, bu kriterlerin açıklanması gereklidir.  
 
ABC firmasının, müşterileri için yapmış olduğu sadakat sınıflarının tek amacı onlara daha çok ürün 
satabilmek değildir. ABC firması, bu segmentasyon süreçlerini, araştırmanın içeriğinde de anlatıldığı 
gibi müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurabilmek; onları daha iyi anlayabilmek; gerçek sorun ve 
ihtiyaçlarını daha doğru ve etkili olarak tespit edebilmek; ve bu gerçek ihtiyaçlara yönelik cevapları 
daha hızlı, doğru ve etkili bir şekilde verebilmek amacıyla oluşturmuştur. ABC firması bu süreci; 
müşterilerin alış veriş alışkanlıkları, ihtiyaçları ve sorunlarına göre onlara farklı muamele yaparak 
sadece ikili işkilerinde müşteri özelliklerini kullanmaya çalışmayıp aynı zamanda müşterilerine 
danışmanlık yapıp her birini uzun vadede sadık müşterileri haline getirmek amacıyla yapmıştır. ABC 
firmasının, bu yeni satış yaklaşımında amacı, sadece farklı müşteri ihtiyaçlarına göre farklı yaklaşımlar 
göstermek değil, aynı zamanda aynı müşterilerin farklı sadakat aşamalarında da farklı yaklaşımlar 
gösterebilmek esnekliğine sahip olmak da vardır.  
Araştırmanın devamında ABC firmasının sadakat tanımlarını oluşturduğu süreci daha iyi anlayabilmek 
adına firmanın belirlemiş olduğu sadakat tanımlarına sırasıyla bakılacak olursa; 
- Yeni (prospect) müşteri …………….Son 3 yıl içerisinde hiç alım yapmayan müşteri 
- Pasif müşteri……………….Son 3 yıl içerisinde 1 kez sipariş veren müşteri 
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- Aktif müşteri……………….Son 1 yıl içerisinde 2-6 sipariş veren müşteri 
- Sık alım yapan müşteri………………..Son 1 yıl içerisinde 6’dan fazla sipariş + 2 veya üzeri 
satış kanalı kullanımı yapam müşteri 
- Sadık müşteri…………………Son 1 yıl içerisinde 12’den fazla sipariş + 2 veya üzeri satış 
kullanımı yapmak + 4 veya üzeri farklı ürün grupları içerisinden sipariş veren müşteri 
Önceki bölümlerde ABC firmasının sadece sadakat değil, diğer yapmış olduğu bazı sınıflandırmalar 
aracılığı ile de müşterilerini daha iyi anlamak ve onlara daha hızlı ve doğru cevaplar vermek için 
yapıldığından bahsedilmişti. Ancak bu araştırmanın konusu olarak sadece ABC firmasının tasarlayıp 
uygulamaya koyduğu sadakat sınıflandırmasının müşterilere yansıması irdelenecektir.   
ABC firmasının, tasarladığı ve uygulamaya koyduğu sadakat aşamalarında (yeni müşteriden sadık 
müşteriye uzanan süreç), müşterilerle daha uzun vadeli ve daha iyi ilişkiler kurabilmek ve onları daha 
iyi anlamak, danışmanlık yapmak ve onları daha iyi yönlendirebilmek için kademe kademe planlanan 
aksiyonlar, beklenen reaksiyonlar ve buna örnekler aşağıdaki gibidir; 
- 1. Aşama – Temas kurmak: Ana amaç; müşteriyi ittirerek ilk satışı yapabilmek. Müşteri 
problemlerini tanımlamak, genel müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak, ürün spesifikasyonu yapmak, teklif 
çeşitlendirmesi yapmak. Kilit aktiviteler; demo ürün gösterimleri yapmak, alternatif satış kanalları ile 
müşteriyi tanıştırmak. Müşteriyi sorgulatmak; Fiyat-Ürün-Tavsiye-Hizmet.  
- 2. Aşama – Bağlantı kurmak: Ana amaç; müşteriye birden fazla satın alım yaptırmak. Kilit 
aktiviteler; müşteriye tüm satış kanallarını, katma değeri, hizmetleri tanıtmak. Müşteriyi sorgulatmak; 
Ürün-Tavsiye-Hizmet. 
- 3. Aşama – Geliştirmek: Ana amaç; müşteriye 2’den fazla satış kanalı kullandırmak, daha fazla 
ürün grubu kullandırtmak, üründen ziyade daha fazla sistem satışı yaptırtmak. Kilit aktiviteler; 
müşteriye ürün gruplarını genişletmek, birden fazla temas noktasıyla kontak kurmak, eletronik ticaret 
tanıtımını yapmak, memnuniyet anketleri başlatmak. Müşteriyi sorgulatmak; Tavsiye-Hizmet. 
- 4. Aşama – Bağlamak: Ana amaç; müşteriyle yüksek seviyede ilişkiler kurmak, çoklu temaslar 
kurmak, çoklu ürün grupları, yüksek miktarda satış kanalı paylaşımı, daha fazla sistem satışı yaptırmak. 
Kilit aktiviteler; müşteri memnuniyetinden emin olmak, süreçlerde mükemmelliği kovalamak, yeni ürün 
gösterimlerinde inovatif yaklaşımlar geliştirmek, sadakat arttırmaya yönelik pazarlama aktiviteleri 
düzenlemek, müşteri hizmetleri ile müşteri ilişkisi kurmak, müşteri bağlılık endeksine yönelik anketler 
düzenlemek. Müşteriyi sorgulatmak; Tavsiye. 
 
Görüldüğü üzere ABC firması bahsedilen aşamaları tasarlayıp uygulayarak, sahip olduğu tüm 
müşterileri konumlarına göre belirlemiş olduğu sadakat kriterlerine göre sınıflandırmış; bu 
sınıflandırmaya uygun olarak her müşterisini sadık müşteri yapmak hedefiyle ilk temastan, derin ve 
danışmanlığa dönüşen seviyeye kadar tüm aktivitleri planlamıştır. Bu sayede değişen satış 
paradigmasına uygun olarak, ABC firması müşterileri için bir danışman rolüne geçiş yapmayı 
hedeflemiştir.  
 
ABC Firması Satış Yönetimi ve Personelinin Müşterilerini Kapsama Taktikleri 
Araştırmanın bu bölümünde, saha yönetimi ve kapsamı dahilinde ABC firmasının stratejik olarak makro 
düzeyde hangi tip firmalara ne kadar kaynak kullandığı ve mikro düzeyde satış personelinin 
müşterilerine yaptığı satış ziyaretlerinde ziyaret içerik ve amaçlarının neler olduğu üzerinde 
durulacaktır.   
ABC firması; değişen satış paradigması içinde, önceki bölümde belirtilen uygulamaya koyduğu, müşteri 
sadakat programının yanı sıra sahada müşterilerini nasıl kapsadığı da araştırmada çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Müşterileri kapsama noktasında, ABC firması öncelikle, yine müşterilerini farklı 
sınıflandırmalara konumlandırmak suretiyle öncelikle elindeki kaynakları etkili ve verimli kullanma 
noktasında harcayacağı vakti, insan kaynağını ve maddi imkanları doğru kullanma yoluna gitmişlerdir.  
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Araştırmanın önceki bölümünde de belirtildiği gibi ABC firması müşterilerini farklı başlıklar altında 
sınıflandırmıştır. Müşteri potansiyeli ve müşteri sadakat statüsü tasarlanan en önemli iki başlıktır. ABC 
firması; yapmış olduğu bu iki sınıflandırmayı çapraz olarak eşleştirerek matris bir tablo oluşturmuş ve 
bu tabloya göre müşterilerine ziyaret programını ve ziyaret adetlerini belirlemiştir. Bu araştırmada bu 
tablo ve sayı hesaplamaların detaylarına girilmeyecektir ancak daha anlaşılır olabilmesi açısından birkaç 
küçük örneği açıklamak yerinde olacaktır.  
 
Yukarıda da belirtildiği gibi ABC firması, müşterilerini potansiyellerine göre sınıflandırmıştır. Bu 
sınıflandırmada kullanılan iki kriter vardır; bunlardan birincisi müşterilerin cirosu yani yaptıkları işlerin 
çokluğudur, ikincisi ise müşterilerin ABC ürünlerini kullanma potansiyelidir. Örneğin, müşteri X, 
Türkiye’nin en büyük Kaba İnşaat firmalarından ve dolayısıyla en çok ciro elde eden firmalarından biri 
olarak düşünelim; diğer yandan X firması, işleri alıp taşere eden bir firma değil de aynı zamanada 
uygulamaları da bizzat kendi personeli ile yapan bir firma olarak kabul edelim ki bu da ABC firmasının 
ürünlerini alma ve kullanma potansiyelini en yüksek düzeye çıkarmış olsun. Bu örnekteki müşteri X, 
ABC firması için en yüksek potansiyele, yani firmanın kendi kodlamasıyla A potansiyele sahiptir. Bu 
şekilde ABC firması, müşteri potansiyellerini, A; B; C; D olarak sınıflandırmıştır. Bir önceki bölümde, 
hale hazırda tasarlanıp uygulanan müşteri sadakat sınıflandırmasından bahsedilmişti.  
 
Önceden de belirtildiği gibi, ABC firması, bu iki sınıflandırmayı eşleştirerek müşterilerine harcayacağı 
kaynakların miktarlara karar vermiştir. Bu kaynaklar; müşteri için harcanan zaman, para, insan kaynağı 
vb. tüm firma imkanları olarak düşünülebilecektir. Örneğin, ABC firması, A potansiyelli ve sadık 
statüsündeki bir müşteriye en yüksek adette ziyarette bulunup, bu sınıfa uygun iskonto yapıp, 
kampanyalardan en çok faydalandırılırken, D grubu yeni bir müşteride tam tersi bir süreç 
işletilebilmektedir. Burada, kaynakları en etkin ve verimli kullanılırken, danışmanlık yapılacak ve uzun 
vadeli, sağlıklı ilişkiler kurulacak müşterilerin en doğru biçimde seçimine gayret edilmektedir.  
 
Bu bölümde irdelenecek olan diğer bir konu ise mikro düzeyde incelenecek olan ve saha satış 
personelinin müşterilerine uyguladığı ziyaretlerin içeriklerinin nasıl revize edildiği ile ilgilidir. 
Araştırmanın öncekii bölümlerinde de belirtildiği gibi, değişen satış paradigması içinde firmalar, 
günümüzde kısa vadede sadece ürün veya hizmeti satmaya zorlamaması gerekmekte, bunun yerine uzun 
vadeli sağlıklı ilişkiler kurup müşterilerine danışmanlık yapmaları gerekmektedir. Bu anlayış içinde, 
ABC firması, satış personeline yapacağı günlük ziyaretlerin içerikleri doğrultusunda ziyaret amaçlarını 
planlamışlardır. Buna göre, belirli adette ziyaret amacı, tüm satış personelinin sınıflandırmalara bağlı 
olmaksızın tüm müşteriler için uyguladığı aktiviteleri içerirken, belirli adette ziyaret amacı ise tarif 
edilen sınıflandırmalara uygun müşterilerin sınıflarına uygun belirlenmiş aktiviteleri içermektedir (ör. 
Satılan ürün grubu, müşteriye uygun iskonto tutarlarının konuşulması, müşteri sınıfına uygun 
kampanyalardan konuşmak vb.).  
 
ABC firması, saha satış personelinin bölgelere göre günlük hangi alanda ziyaretleri gerçekleştirmesi 
gerektiğini önceden belirlemiştir. ABC firması, saha satış personelinden bu günlük rota ziyaret programı 
kapsamında, her gün 15 ziyaret planlamasını, en az 10 ziyareti gerçekleştirmesini planlamıştır. Firma; 
bu ziyaretlerin 2 tanesinin yeni müşteri olmasını, en az 2 tanesinde ise mutlaka tahsilat amacının 
gerçekleşmesini beklemektedir. Firma, satış temsilcilerinden yine günde en az 4 adet yeni ürün tanıtımı 
ve gösterimi (demonstrasyon) yapmasını beklemektedir. Bu amaçların yanı sıra satış temsilcilerinden, 
müşterileriyle; müşterinin teklif verebileceği ya da doğrudan dahil olabileceği sektörel haberler ile ilgili 
konuşulması, müşterinin iş kolu, potansiyeli ve sadakat statüsüne göre kendileri için hazırlanmış ürün 
veya pazarlama kampanyalarından bahsedilmesini, tahsilat görüşmelerinin yapılmasını, müşterilerinden 
yeni müşteri bilgilerinin alınmasını ve referans istenmesini, ve doğal olarak satış görüşmeleri yapılması 
istenmektedir.  
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ABC firması; örnekte anlatılmak istenilen saha satış programı ve yönetimi sayesinde, akademik 
çalışmalar ve bu çalışmanın önceki bölümlerinde de belirtildiği gibi iş dünyasında ve özellikle B2B 
pazarlarda, değişen satış paradigmasına uygun olarak müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurup 
müşterileri için sadece satış yapan değil yanı sıra müşterileri için danışmanlık yapan bir firma haline 
gelmeye çalışmış ve alınan geri bildirimler ölçüsünde de bu hedefini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir.  
 
ABC Firmasının Satış Eğitimi 
 
Önceki iki başlıkta anlatılan; yeniden tasarlanan müşteri sadakat programı, ve satış personeli saha ziyaret 
programı daha stratejik boyutta müşteri yaklaşımı için geliştirilen süreçlerdi. Ancak, firmaların, ve bu 
araştırma kapsamında ABC firmasının, uyguladığı ve uygulayacağı satış eğitimlerinin temel amacı, satış 
personeli ve müşterileri arasındaki iletişim ve ilişkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili kapsamlar 
oluşturabilmektir ve çok daha taktiksel ve kişisel boyutta sürdürülmesi gereken müşteri ilişkilerini 
kapsamaktadır.   
 
Bilindiği üzere firmalar, tüm çalışanları için departman ya da kişisel ihtiyaçlara uygun olarak ya terzi 
usülü eğitimler tasarlar ve uygularlar ya da bu hizmeti dışarıdan alırlar. Satış eğitimleri de, firmalardaki 
satış personelinin, müşterileri ile kurdukları satış ilişkilerinin çevçevesini ve içeriğini belirlemektedir.  
Bu aşamada firmalar, satış personeline, değişen satış paradigmasına uygun satış eğitimleri 
verebilmektedirler mi sorusunun cevabı için bazı akademik çalışmalara değinmek yerinde olacaktır.  
Pelham’a (2002) göre; endüstriyel (B2B) pazarlardaki satış eğitimlerinin ortalamada sadece % 10’u soru 
sorma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesini içermektedir. Galea ve Wiens’e (2002) göre ise; satış 
eğitimlerinin % 40’ı ürün bilgisinin arttırılması için tasarlanmaktadır. Araştırmacılar yine aynı 
çalışmasında; satış eğitimlerinin sadece % 51,5’unda iletişim kabiliyetlerine değinildiğini 
belirtmektedirler. Günümüzde değişen anlayışa uygun olarak iş dünyasında satış eğitimlerinin nasıl 
olması gerektiği ile ilgili de bazı akademik çalışmalar yapılmıştır. Ramsey ve Sohli’ye (1997) göre; 
dinleme becerilerini geliştiren satış eğitimleri daha yüksek firma karlılıkları ile sonuçlanmaktadır. 
Castleberry ve arkadaşlarının (1999) çalışmalarına göre; yüksek seviyede dinleme becerileri, yüksek 
seviyede satış personeli performansına sebep olmaktadır. Ingram ve arkadaşlarının (1992) 
çalışmalarında; satış personelinin başarısızlıklarında etken olan faktörler sıralanmıştır. Bu sıralamaya 
göre, düşük dinleme becerileri listede ilk sırayı alırken, yetersiz ürün bilgisi ancak altıncı sırada yer 
almıştır. Anon (2003) ise; genel anlamda bu konularla ilgili bir özet niteliğinde, günümüz iş dünyasında 
satış fonksiyonunun, geleneksel olan salt ürün ve hizmet satışına odaklanmaktan uzaklaşması 
gerekliliğini ortaya koymuştur.  
 
Satış personelinin, ürün ve hizmet satışından, danışman tipli satışa dönmesindeki zihniyet değişiminin 
oluşabilmesi, yeni ve mevcut satış personeline yapılacak olan satış eğitimlerine firmalar tarafından 
yapılacak olan yatırımlara ve yine bu eğitimlerdeki uygun içeriklerin oluşturulmasına bağlı olmaktadır 
(Pelham, 2006). Ancak firmalar ve/veya satış yönetimleri, satış eğitimlerine gerektiği kadar özen 
göstermeyebilmektedirler. Galea ve Wiens’e (2002) göre; araştırmalarında konu olan satış 
yöneticilerinden sadece % 47’si satış eğitimlerinin değerli olabileceğini kabul etmişlerdir. Aynı 
çalışmada, araştırmacılar, araştırmalarına konu olan firmaların % 60’ının satış eğitimlerinin, firmaya 
olası mali katkılarını anlayamadıklarını, çünkü bu eğitimlerin önyargılı bir biçimde kabul ettikleri zorluk 
ve maliyetlerinin kendilerini çok zorlayabileceğini düşünmektedirler. Benzer bir şekilde, Puri (1993); 
araştırmasına konu olan endüstriyel firmalardan % 37’sinin satış personeline eğitim vermediğini tespit 
etmiştir. 
 
Diğer yandan, yapılmakta olan satış eğitimlerinin, firmalara yaptığı olası katkılar ile ilgili de bazı 
akademik çalışmalar yapılmıştır. Hall (2004) çalışmasında; satış eğitimleri için yapılan harcamalar ile 
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firmaların hisse değeri arasında olumlu bir ilişki bulunduğunu tespit etmiştir. Klein, 1997’de yaptığı 
çalışmasında ve Zoltners ve arkadaşları, 2001 yılında yaptıkları çalışmalarda; doğru satış eğitiminin, 
satışta önemli artışlara neden olduğunu ortaya koymuşlardır.  
 
Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi, firmaların satış personeline yönelik eğitimler düzenlemesi 
gerekliliği kadar eğitimlerin içeriğinin de değişen satış paradigmasına uygun olarak hazırlanması 
gereklidir. İçeriğin doğru hazırlanması için, satış fonksiyonunun doğru anlaşılması gereklidir. 
Brooksbank’a (1995) göre; satış süreçlerinin % 80’i müşteri ihtiyaçlarının keşfi ve karşılanması 
demektir. Dyer ve arkadaşlarına (2000) göre; başarılı satış personeli müşteri ihtiyaçlarına, daha az 
başarılı satış personeli ise ürün özelliklerine odaklanmaktadır. Bu çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, 
satış eğitimlerinin içerikleri mutlaka müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve onları karşılamak konularına 
odaklanmak durumundadırlar.  
 
Chonko ve arkadaşlarına (1993) göre; satış eğitimlerinin, daha güçlü ürün danışmanlığı ve problem 
çözme becerilerine odaklanması gerekmektedir. Napolitano (1997), yapmış olduğu araştırmada; alıcı ve 
satıcı arasında ortaklık ilişkisi geliştirmekle yükümlü olan satış personeli, verimlilik hedefleri koyabilen 
ve problemleri analiz edip bunlara uygun çözümler getirmeye yarayan daha yüksek seviyelerde analitik 
becerilere sahip olmak durumundadırlar. Golterman’a (2000) göre; ilişki bazlı pazarlama stratejileri 
uygulayan satış personeline gerekli olan ihtiyaçların en tepesinde danışmanlık ve ilişki yönetimi 
becerileri gelmektedir. Rosenbaum’a (2001) göre; en yüksek performans gösteren satış personelinin en 
çok ayrıştıran becerileri, danışman tipli problem çözme becerileridir. Günümüzde firmaların, doğru 
içerikler oluşturamaması yönünde ise yine bazı akademik çalışmalar yapılmıştır. Pelham’a (2002) göre; 
endüstriyel firmaların satış eğitimlerinin ancak ortalamada % 13’ünde müşteri problemlerini analiz etme 
ve bu problemlere çözüm geliştirme ile ilgili içerik mevcuttur. Puri (1993) ise; konuya daha da somut 
yaklaşmış ve endüstriyel satış personelinin, müşterilerinin teknik personeline yeteri kadar karşılık 
veremediğini ve bu anlamda yeteri eğitimleri alamadığını vurgulamıştır.  
 
Bu çalışmanın önceki iki bölümünde de anlatıldığı gibi değişen iş anlayışına uygun olarak firmaların 
uyum sağlaması gereken konuların başında pazar analizi, segmentasyonu ve stratejik yönetimi 
gelmektedir. Yani müşterilerin ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayabilmek ve müşterilerin ihtiyaç ve 
problemlerine en etkili ve verimli bir şekilde cevap verebilmek için kurumsal ve makro düzeyde de 
pazara nüfus edebilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılmış akademik çalışmalardan bazılarını 
aktarmak gerekmektedir. Clancy ve Shulman’a (1994) göre; firmalar için müşterilerini elde tutabilmek, 
karlılık için en önemli faktörlerden biridir. Çünkü, araştırmacılara göre, mevcut müşterilerden elde 
edilebilecek olan karlılık, bulunacak yeni müşterilerden elde edilebileceklere oranla çok daha yüksek 
olacaktır. Reichheld ve Sasser’a (1990) göre; ihtiyaçları tatmin edilmiş, uzun vadeli müşteriler, yeni 
müşterilere nazaran daha yüksek hacimlerde, daha sık ürün veya hizmet satın almaktadırlar. Kerr ve 
Burzynski (1988), yaptıkları çalışmada; satış yöneticilerinin, görev yaptıkları firmaların tüm 
birimleriyle kurdukları müşteri hizmetleri ve ilişkilerinin, etkili satış yönetimi için gerekli olduğunu 
belirttiklerini vurgulamışlardır.  
 
Firmaların, pazara nüfus etme konusunda yetersiz kalabildiklerine dair de birçok akademik çalışma 
yapılmıştır. Bunlardan bazı örnekleri yansıtmak yerinde olacaktır. Avlontis ve Gounaris’e (1997) göre; 
endüstriyel firmaların sadece % 24’ü pazara nüfus etmektedirler, firmaların % 30’u ise bu kavramı 
dikkate bile almamaktadırlar. Franckwick ve arkadaşlarına (2001) göre; ortalama bir firma, her sene 
müşterilerinin %25-30’unu kaybetmektedirler. Puri (1993), çalışmasında; firmaların %37’sinin satış 
eğitimlerinde, müşteri ilişkilerine ya çok az değinildiğini ya da hiç değinilmemediğini belirttiklerini 
ortaya koymuştur.  
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ABC firması, tüm bahsedilen akademik çalışmalara da uygun bir biçimde ve yine değişen paradigmalara 
uygun geliştirdiği yeni satış stratejilerine uygun bir biçimde satış eğitimini de tasarlayıp uygulamaya 
koymuştur. ABC firması, ilgili stratejik ve vizyoner dönüşümü yapabilmek için küresel düzeyde tüm 
satış personeline uygulanacak olan satış eğitimlerine karar vermiş, firmanın uygulamaya başladığı 
pazara nüfus etme stratejilerini içerik olarak eğitime dahil etmiş bu sayede en tepeden en alta kadar 
uygulanacak stratejinin doğru bir şekilde anlaşıldığına ve uygulanacağına emin olmak istemiş, ve son 
olarak da bünyesinde çalışan tüm satış personelinin müşterileriyle uzun ilişkiler kurmasına yardımcı 
olacak müşteriyi dinleme, anlama ve doğru çözümler geliştirebilme ile ilgili konu başlılarını eğitim 
içeriğine dahil etmiştir. Firmanın tasarladığı eğitimin ismi ve içeriğinin detayları bu araştırmada 
anlatılmayacaktır ancak eğitimin genel çerçevesi irdelenmeye çalışılacaktır.   
 
ABC firmasının tasarladığı eğitimin içeriğini incelemek bu aşamada çok aydınlatıcı olacaktır. Ancak 
içeriğinden önce, ABC firmasının tasarladığı satış eğitiminin düşünsel altyapısını ifade etmek 
gerekmektedir. Firma bu eğitim yolculuğunu ‘iyi’den mükemmelliğe giden yol’ anlayışıyla başlatmıştır. 
Firma, bu eğitim yolculuğunda katılımcılar tarafından sindirilmek üzere üç farklı disiplin tanımı 
yapmıştır; Disiplinli insanlar, Disiplinli düşünce, Disiplinli eylem. Bu disiplinleri kısaca tanımlamak 
gerekirse; 
- Disiplinli insanlar; Önce kim sonra ne mottosuyla kavram oluşturulmaktadır. Satış personelinin 
her birinin lider karaktere sahip olmasına uğraşılacaktır.  
- Disiplinli düşünce; Eğitimin bu kısmında firma, satış personeline, içinde bulunulan durumu, 
piyasa şartlarını, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi birçok faktörle ilgili bilgi vermektedir. Firmanın, 
eğitimin bu bölümündeki amacı; satış personeline, firmanın içinde bulunduğu tüm zorlukları ve acı 
gerçekleri göstermek ve bu zorluklara rağmen olası çözümleri buldurabilmek için personelini 
eğitmektir. 
- Disiplinli eylem; Eğitimin bu bölümünde, firma, çalışanlarına, öz disipline sahip insanların 
hiyerarşiye ihtiyaç duymayacağını, disiplinli düşünce varsa bürokrasiye ihtiyaç duyulmayacağını, ve 
son olarak disiplinli eylem varsa kontrole ihtiyaç duyulmayacağını anlatmaktadır.  
ABC firması, eğitim felsefesindeki nihai başarıyı; Doğru insanlarla, Doğru hedefe odaklanmış, Disiplin 
kültürü altında bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyerek yakalamak istemektedir. Firmanın eğitim 
felsefesi; müşteriyi dinlemeyi, anlamayı, fikir takibini, problem çözmeyi, pazara nüfus etmeyi ve 
reaksiyon vermeyi hedeflemektedir. Bu da tamamen değişen satış paradigmasına adapte olabilmeyi 
gerektirmektedir.  
ABC firmasının tasarlamış olduğu eğitim içeriğinin başlıklarını, detaylara girmeden vermek, eğitimin 
felsefesinin ardından daha aydınlatıcı olacaktır. ABC firmasının eğitim başlıkları şu şekildedir; 
- Zaman ve Alan Yönetimi 
- Müşteri Ziyareti Planlaması ve Hazırlığı 
- Müşteri Ziyareti……….Hazırlık, Dinleme-Anlama, Uygun çözümleri bulma, Doğru reaksiyon 
verebilmek 
- Müşteri Ziyareti Raporlanması 
- Müşteri Ziyareti Gözden Geçirilmesi ve Analizi 
- Müşteri için Değer Yaratma…….Müşteri ihtiyaçları; Teknik ürün bilgisi; ABC ürün fayda ve 
özellikleri; ABC hizmet fayda ve özellikleri; Rakip ürün ve hizmet fayda ve özellikleri; Müşteriye 
oluşturulan toplam katma değer; Fiyatlama 
- Saha Satış Yönetimi………..Pazar ve müşteri bilgileri organizasyonu; Analiz ve pazara nüfus 
öncelikleri; Müşteri grup hedefleri adına aksiyon planı geliştirme; Zonları oluşturma; Müşteri ziyaret 
frekanslarının müşteri potansiyeli ve sadakat statüsü kullanılarak belirlenmesi; Bilgi toplama; Eylem 
takip taktikleri  
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- Ürün Gösterimi (Demonstrasyonu) Yönetimi……………..Malzeme ve uygulama hazırlık; 
Müşteri uygulamaları ve ihtiyaçlarını anlamak; Ürünün etkin kullanımı; Ürün özelliklerinin ve 
faydalarının gösterilmesi ve satışı; Müşteriyi sürece dahil etmek; Yaratıcı olmak. 
Çok açık bir şekilde de görüldüğü gibi, ABC firması; tasarlamış olduğu eğitimde yeniden tasarladığı 
stratejilere birebir uyumlu bir biçimde makro düzeyde pazarın anlaşılması ve buna yönelik olarak pazara 
nüfus edilmesi (müşteri ihtiyaçlarına göre farklı segmentasyonlar ve birleşik aksiyonlar), müşteri ziyaret 
programları ve içeriklerinin belirlenmesi, ve son olarak yapılacak ziyarette müşteriyi dinleme, anlama, 
ve ihtiyaçlarına yönelik başta demo uygulamaları olmak üzere ihtiyaçları gidermek üzerine yapılan 
planlamalar ve uygulanan aksiyonlar başlığı ile değişen satış paradigmasına en etkili ve verimli bir 
biçimde uyum sağlamayı başarmıştır. 
 
SONUÇ 
 
Firmalardaki satış birimleri, genel anlamda tüm fonksiyonlarda olduğu gibi değişime direnç 
göstermekte, kendilerini geçmişten bugüne dek sonuca ulaştıran yöntemlerle ilerlemeyi tercih 
edebilmektedirler. Olson ve arkadaşlarına (2001) göre; satış yöneticileri, kendilerine sonuç veren 
yöntemleri tercih eden, yeni bilimsel metodolojiyi kullanmayı tercih etmeyen, ve düzenlerini korumak 
isteyen kişilerdir. Buna göre; satış yöneticileri, geçmişe göre hareket etmekte, yeniliklere adapte 
olamamaktadırlar. 
 
Tüm akademik araştırmalar ve saha uygulamaları göstermektedir ki; firmaların günümüze dek 
uygulanan satış metodolojisinden sıyrılıp danışman tipli satış yöntemine geçmeleri, ilgili firmaların çok 
daha etkili ve verimli satış rakamlarına ulaşmasına sebep olabilecektir. Günümüzde çok kısalan ürün 
yaşam döngüleri ve gittikçe zorlaşan ürün farklılaştırma süreçleri varken, rekabet içerisinde fark 
yaratabilmenin en önemli yollarından bir tanesi de değişen satış paradigmasını anlayan ve adapte olan 
firma yapıları oluşturmak ve buna uygun satış personelini istihdam ettirip, yine buna göre onları 
eğitebilmek olacaktır. Bu doğrultuda firmalar adına mevcut müşterilerini tanımak, onlara nüfus 
edebilmek, onları kaybetmemek, ve yine mevcut müşteriler ile dayanıklı, uzun vadeli ilişkiler 
kurabilmek, çok daha sürdürülebilir, karlı ve yüksek miktarlarda satışlara sebebiyet verecektir. Tabi ki 
bu değişimi yapmak kolay olmayacaktır; tepe yönetimlerin desteklediği doğru müşteri stratejilerini 
kurgulamak ve bunu kişiler düzeyinde satış personeli ile de yansıtmak bu hedefe gitmede en gerekli 
unsurlardır. Bu noktada diğer kilit bir unsur, tüm bu kurgulamaların ardından müşterilerin, verilen 
hizmetten memnun olduğuna dair müşteri memnuniyetlerinin toplanıp değerlendirilmesi ve bu 
stratejileri uygulayan satış personelinin bu strateji doğrultusunda ortaya koyduğu emeğin, satış 
rakamlarının yanı sıra, değerlendiriliyor ve ödüllendiriliyor olmasıdır;ancak tabi ki bu konuların 
değerlendirilmesi başka araştırmaların konusu olacaktır.  
 
Bu araştırmada, vaka çalışması olarak sunulan ABC firması, değişen satış paradigmasının nereye doğru 
yönlendiğini anlamış ve buna uygun aksiyon planları yapmış ve uygulamaya koymuştur. Öncelikle, 
ABC firması, makro düzeyde, pazara nüfus edebilmek, müşterilerini en doğru şekilde sınıflamak, onlara 
en doğru çözümleri bulabilmek ve kaynaklarını en etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek adına pazar 
oryantasyonu stratejisini kurgulamış ve devreye sokmuştur. Daha sonra, kurgulanmış bu planın en 
verimli bir şekilde uygulanabilmesi adına ABC firması, satış personelinin ziyaret içeriklerinin nasıl 
olması gerektiği ve sadece satış için uğraşmak yerine, uzun vadeli stratejik ilişkiler kurabilmek adına 
diğer birçok ziyaret amacı ile birlikte müşteri ziyaretlerini planlamıştır. Son olarak, satış personelinin 
tüm bu stratejileri içselleştirmesi ve özellikle dinleme ve anlamak odaklı yeteneklerin arttırılması adına 
etkili bir satış eğitimi vermiştir.  
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ÖZ: Çalışmamız Rorty’nin (1991) kaleme aldığı On Heidegger’s Nazism adlı makalesinin bir 
değerlendirilmesine ilişkindir. Bu makale onun liberal, pragmatist, olumsal ve ironist kişiliği göz önünde 
tutularak değerlendirilmesi gereken bir çalışmadır. Rorty tüm çalışmalarında pragmatizm ile karakterize 
ettiği felsefeyi, yaşamın içinde yer alacak ve somut projeler üretecek şekilde düşünmüştür. Onun 
nominalist ve tarihselci yaklaşımı ile ortaya koyduğu en merkezi düşüncelerinden biri, ‘liberal ironist’e 
ilişkindir. Liberal ironist, Rorty için her türlü metafizik düşünceyi bir kenara bırakarak zalimlikle 
mücadele eden kişidir. Ancak Rorty, bu çalışmasında zalimlikle ilgili düşüncelerini bir kenara koymak 
suretiyle, Nazi savunuculuğuna girişen Heidegger’in sadece pragmatist yönüne yönelmiş görünür. 
Böylece Rorty, Heidegger’in eserlerini ele alırken takınacağı tavrı açıkça ortaya koyar: ‘Heidegger’in 
pragmatist yönüne yönelip, Nazist yönünü görmezden gelebiliriz.’ Rorty, kendisinin ve kendisi gibi 
pragmatistlerin, yirminci yüzyılı iyi ve kötü haberlerin içerisinde karıştığı bir çanta olarak ve 
Heidgger’in eserlerini de bir araç-gereç kutusu olarak görmekte ısrarcı olduklarını ifade etmektedir. 
Liberal ironistin en önemli amaçlarından birinin zalimlikle mücadele olduğu düşünüldüğünde, Rorty’nin 
Heidegger konusundaki pragmatist tutumunun kendisi ile ne kadar tutarlı olduğu üzerine düşünmek 
gerekir. Rorty makalesinde Heidegger’i birine gerçek dünya dediği, diğerineyse olumsal dünya dediği 
iki farklı dünya açısından değerlendirmektedir. Bu bakımdan Rorty, gerçek dünyadaki Heidegger’i 
zaman zaman doğru bir şekilde ele alarak, onu toplumsal umutlara kendini kapamış ve diğerlerinin 
ızdırabını paylaşmayan biri olarak değerlendirmişse de, makalenin önemli bir kısmında pragmatist 
tutum adına bu değerlendirmenin görmezden gelinerek alaşağı edildiğini söylemek gerekmektedir. 
Rorty, Heidegger’in Nazist kimliğini deyim yerindeyse geçiştirmek için, onun pragmatist yönünü ve 
kaderin cilvelerini ileri sürüp durmuştur. Dolayısıyla her fırsatta Heidegger’in felsefesini bir imkân, bir 
araç-gereç kutusu olarak görmek gerektiğini ve kişinin bu kutudan kendi işine yarayacak olanı seçmesini 
öğütleyen Rorty’nin bu iyimserliği ne kadar doğrudur? Bu kutunun yine pragmatist kaygılarla 
başkalarının elinde Pandora’nın kutusuna dönüşmeyeceğinin bir garantisi var mıdır? Çalışmamız, 
Rorty’nin Heidegger üzerine olan bu okumasını bu yönlerden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rorty, Heidegger, Pragmatizm, Nazizm 

AN EVALUATION: A RORTY READING ON HEIDEGGER’S NAZISM 

Abstract: Our study is related to the evaluation of Rorty’s (1991) article  named On Heidegger’s 
Nazism. This article is a study to be analyzed considering his liberalist, pragmatist, contingent and ironist 
personality. Rorty regarded, in all of his works, the philosophy he characterized with pragmatism as 
included in life and as producing concrete projects. One of his most centralized thoughts he revealed 
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with nominalist and historicist approaches is related to ‘liberal ironist’. Liberal ironist is a person who 
struggles cruelly leaving alone any kind of metaphysical thinking, for Rorty. Yet, Rorty in this study of 
his, seems to have been inclined to only pragmatist aspect of Heidegger, who sets about defending Nazis 
by letting alone his thoughts regarding cruelty. Thus, Rorty clearly displays his attitude to take while 
dealing with Heidegger’s works: ‘ We can disregard Heidegger’s Nazist aspect, by inclining to his 
pragmatist aspect. Rorty expresses that he himself and pragmatists like him insist on regarding the 20th 
century as a bag in which good and bad news are mixed and regarding Heidegger’s works as a toolbox. 
Considering that one of the most important purposes of liberal ironist is the struggle with cruelty, it is 
necessary to think how consistent Rorty’s pragmatist attitude about Heidegger is to himself. In his 
article, Rorty analyzes Heidegger in terms of two different worlds for one of which he calls real world 
and for the other one he calls contingent world. Although Rorty evaluated him as a person having closed 
his mind to social hopes and a person not sharing other people’s suffer by occasionally regarding 
Heidegger in real world in a correct manner, it is necessary to say that in a substantial part of the article 
this evaluation was disregarded and overturned in the name of pragmatist attitude. Rorty, so to speak to 
avoid Heidegger’s Nazist identity, has always set forth his pragmatist aspect and twists of fate. 
Therefore, how important is Rorty’s optimist, who advises, on all occasions, to see Heidegger’s 
philosophy as an opportunity a toolbox and for a person to choose what will be beneficial for him out 
of this toolbox? Is there a guarantee that this box will not turn into Pandora’s box in other people’s hands 
with pragmatist worries? Our study aims to evaluate Rorty reading on Heidegger from these viewpoints. 

Keywords: Rorty, Heidegger, Pragmatism, Nazisim 

 

GİRİŞ  

Çalışmamız Rorty’nin (1991) kaleme aldığı On Heidegger’s Nazism adlı makalesinin bir 
değerlendirilmesine ilişkindir. Bu makale onun liberal, pragmatist, olumsal ve ironist kişiliği göz önünde 
tutularak değerlendirilmesi gereken bir çalışmadır. Rorty tüm çalışmalarında pragmatizm ile karakterize 
ettiği felsefeyi, yaşamın içinde yer alacak ve somut projeler üretecek şekilde düşünmüştür. Onun 
nominalist ve tarihselci yaklaşımı ile ortaya koyduğu en merkezi düşüncelerinden biri, ‘liberal ironist’e 
ilişkindir. Liberal ironist, Rorty için her türlü metafizik düşünceyi bir kenara bırakarak zalimlikle 
mücadele eden kişidir. Ancak Rorty, bu çalışmasında zalimlikle ilgili düşüncelerini bir kenara koymak 
suretiyle, Nazi savunuculuğuna girişen Heidegger’in sadece pragmatist yönüne yönelmiş görünür. 
Böylece Rorty, Heidegger’in eserlerini ele alırken takınacağı tavrı açıkça ortaya koyar: ‘Heidegger’in 
pragmatist yönüne yönelip, Nazist yönünü görmezden gelebiliriz.’ Rorty, kendisinin ve kendisi gibi 
pragmatistlerin, yirminci yüzyılı iyi ve kötü haberlerin içerisinde karıştığı bir çanta olarak ve 
Heidgger’in eserlerini de bir araç-gereç kutusu olarak görmekte ısrarcı olduklarını ifade etmektedir. Peki 
nasıl ve neden? 

YÖNTEM 

Rorty’nin Heidegger okumasını doğru bir şekilde değerlendirmek için, öncelikle onun Heidegger’in 
metinlerini kendi içinde ilk ve son dönem eserleri olmak üzere ikiye ayırmakta olduğunu görmek 
gerekir. Bu bağlamda Rorty (1991) için, onun ilk dönem eserleri taşıdıkları pragmatist değerler 
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açısından daha değerli bulunur. Ancak pragmatist tutumunu sürdürmekte ısrarcı olan Rorty’nin, 
‘Nietzscheci nihilizmin banal bir versiyonu’ olarak görse de, Heidegger’in geç dönem eserlerinin de 
pragmatist açıdan belli bir önem taşıdığını düşünür. Heidegger’in geç dönem eserlerinin taşımakta 
oldukları önem, Rorty’e göre temelde Varlık’ın teknolojik kavranışıyla ilgilidir. Burada Rorty Batı’nın 
Antik Yunan’a kadar uzanan Varlık üzerine olan düşünceleri çerçevesinde, Heidegger’in görüntü gerçek 
ayrımına dayandırdığı Varlık’ın teknolojik kavrayışını pragmatist bir tutumla ele aldığını düşünür. 
Bununla birlikte Rorty, Heidegger’in kendi retorik pratiğinde yoğun bir şekilde görüntü ve gerçeklik 
ayrımı üzerinde yoğunlaşmaktayken teoride bunu reddetmekte olduğunu da gözden kaçırmaz. Böylece 
Rorty, onun ilk ve geç dönem eserleri arasındaki farkı da açık kılmış olur.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Buna göre Rorty (1991), Varlık ve Zaman’da Heidegger’in kendisini önceleyenlerden daha fazla olasılık 
koşullarıyla ilgili olduğunu düşünür. Heidegger’in sonraki, yani geç dönem eserlerinde ise bize sürekli 
olarak tarihsel durumumuza ilişkin her çağdaş kavrayışımızın yüzeysel olduğunu söylediğine işaret 
eder. Heidegger’e göre, bu çağdaş kavrayışlar teknolojinin özüne nüfuz etmekten yoksundur. Bunun 
yanı sıra Rorty, Heidegger’in bu eserlerinde çeşitli projelerin başarılması için bağlı kalınması gerektiğini 
düşündüğü İnsan Varoluşu (Dasein) düşüncesine kendisini bağlamayı reddettiğinin de altını çizer. 
Nitekim gerçekten de Heidegger, bu son dönem eserlerinde sadece Varlığın sesini aktarabilecek bir 
kanal görevi görmeyi ister ve pratik bir sonucu, sonu, yani bir anlamda sonluluğu içinde taşıyan projeleri 
görmezden gelir. 

Bu hususla ilgili olarak Rorty (1991), Heiddegger’in Varlık ve Zaman’da ısrarla üzerinde durduğu bu 
sonluluk düşüncesini, geç dönem eserlerinde sürdürmeyerek bundan vazgeçmesini de şüpheyle 
karşılayarak bunu bir gerileme olarak değerlendirir. Heidegger’in yaşlandıkça gittikçe daha orjinal, daha 
ilginç ve daha megaloman biri olmaya doğru gittiğine dikkat çeken Rorty, bu durumu ciddi ve kullanışlı 
gerçeklerden daha öğretici olan tutkulu ve tuhaf bir hata olarak nitelendirir. Bu arada 
değerlendirmelerinde metafiziği devre dışı bırakmayı da isteyen Rorty, pek tabi Heidegger’in kendisini 
Varlık’ın sesini ileten bir kanal olarak görmesini de anlamsız bulur. Bu noktada Rorty, Heidegger’in 
metinlerini bir araç gereç kutusu olarak, yani bir projenin gerçekleşmesi için çeşitli zamanlarda keşfettiği 
araçları depoladığı bir kap olarak gördüğünü bir kez daha ve ısrarla yineler. 

 Rorty, Heidegger’in bu iki döneminden yola çıkarak onun projelerinin çeşitliliğine ve hatta zaman 
zaman onların birbirlerinin yolunu kestikleri olgusuna dikkat çeker. Rorty’nin Heidegger ile ilgili, onun 
ilk dönemlerinde Aristoteles’i yeniden canlandırmayı isterken, sonraları Aristoteles’in gerisine gitmek 
suretiyle Nietzsche’nin ötesine geçmeyi istediği yönündeki tespitinin doğruluğuna da katılmak gerekir. 
Rorty (1991), önceleri ulusal bir hareket için kahramanımsı bir lider, sonralarıysa sadece Tanrı’nın bizi 
kurtarabileceğini bilen bilge bir münzevi olmayı isteyen Heidegger’in sürekli olarak takip ettiğini 
söylediği tek yıldızı, haklı olarak, onun kendisini aldatma ve pohpohlamasının bir işareti olarak da görür. 
Ancak buna rağmen Heidegger’in birbiriyle çelişen bu görüşlerinin arasında hala kimilerinin kullanışlı 
olabileceğinide düşünür. Rorty, onun bize bıraktığı tüm bu düşünsel mirastan seçiciliğimizi kullanarak 
önemli şeyler çıkarabileceğimizi düşünmekte ve kendisinin de bu tür bir yol izlediğine dikkat 
çekmektedir. Bu noktada o, Heidegger’in pragmatist yönünü ele alırken, Nazist yönünü görmezden 
geleceğini de açık bir şekilde ifade eder. Bu bağlamda pragmatist tutumu dolayısıyla Rorty için 
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Heidegger’de önemli olacak unsurlar arasında, metafiziğin tarihine ilişkin verdiği bilgiler ile onun 
betimleme ve jargonuyla ilgili özelliklerini ön plana çıkaracak olduğunu belirtmek gerekir. 

Rorty, Heidegger’i böyle yorumlamanın, her ne kadar Heidegger açısından bu kabul edilemez görünse 
de, onu amansız bir eleştirinin pençesinden kurtaracağı kanaatindedir. Bu amansız eleştiri, tahmin 
edebileceğimiz gibi, onun Nazist yönüdür. Rorty’e (1991) göre, kimi düşünürler onun Nazizmini, 
düşüncesinin özünde yatan önemli bir ip ucu olarak görür. Ayrıca Nazizim onlara göre, Heidegger’in 
düşüncesinin görünen tek yüzü de değil, onun çeşitli projelerinden sadece biridir. Rorty’nin belirttiğine 
göre, bu düşünürler onda çeşitli görünüşler altında yatan bir gerçeklik bulunduğuna, Heidegger’in 
gerçekten de tek bir yıldızı, fakat karanlık ve şeytani olan bir yıldızı takip etmekte olduğuna 
inanmaktadır. Buna göre Heidegger, bu düşünürlerce tam bir yirminci yüzyıl karşıtı olarak 
değerlendirilerek görüşleri önemsizleştirilir. 

Rorty ise kimi konularda onlara katılsa da, bir araç-gereç kutusu olarak gördüğü Heidegger felsefesini 
yabana atma niyetinde de değildir. Ancak  Rorty’e(1991) göre de Heidegger’in savunulmayacak yönleri 
vardır. Örneğin Yahudi katliamı ile ilgili sessizliği, Yahudi meslektaşlarının işlerinden çıkarılmaları ve 
kaderlerinin gittikçe silikleştirilmesine karşı seyirci kalmış olması gibi. Ancak Rorty, bu eleştirilerin 
onun antiegaliteryanist tutumundan kaynaklanmadığının altını çizer ve bunu desteklemek üzere,  
yirminci yüzyılın tanınmış pek çok yazarının demokrasi karşıtı olmasına rağmen, Yahudi katliamına 
karşı tepkisiz kalmamış olmasına dikkat çekerek bunun asıl nedeninin araştırılması gerektiğini düşünür. 

Heidegger’in bu konuyla ilgili sessizliğinin peşine düşen Rorty, Habermas ve Derrida ile onun Hitler’i 
Almanya’nın 1933’teki tek umudu olarak gördüğünü konusunda hemfikirdir. Ayrıca Rorty, onların bu 
savaş sonrası sessizliği gerçekten affedilemez bir şey olarak değerlendirmelerini de doğru bulur. Ancak 
Rorty, Heidegger’in bu sessizliğini affedilemez olarak görmekle birlikte, bunu onun kitaplarının 
içeriğinde görmediğini de ısrarla vurgular. Çünkü Rorty’e göre, onun kitaplarında bizi bu konuyla ilgili 
şüpheye düşürecek herhangi bir işarete bile yer yoktur. Dolayısıyla Rorty (1991), bu durumu onun moral 
karakteriyle, yani diğerlerinin ızdırabına yönelik olan duyarlılığıyla ilişkilendirir, ki ona göre, bu moral 
karakterin kendisi de kişinin hayatındaki olayların kader tarafından şekillendirilmesiyle oluşur. Rorty 
hem genel olarak, hem de özelde Heidegger için, bu duyarlılığın sıkça, belki de genellikle eserlerde 
üstlenilmiş olan öz-yaratım projesinden bağımsız olarak değiştiği konusunda ısrarcıdır.  

Bu noktada Rorty (1991) Heidegger’in kitaplarının içeriğine bakmak gerektiği kanaatindedir. Burada 
Rorty’nin Heiddegger’in kitaplarıyla, Nazi tutumu arasında bir bağlantının kurulup kurulamayacağı 
üzerinde durduğu görülür. Rorty, örneğin bunlardan Heidegger’in Metafiziğe Giriş’inin, Hitler’in 
Almanya’yı Rusya ve Amerika’nın metafizik seviyesinin aşağılarına sürüklediğine yönelik olan ve 
Nasyonel Sosyalist Hareketi modern teknolojinin akılsız nihilizmiyle özdeşleştiren düşünceye karşı bir 
hor görmeyi kapsadığının da altını çizer. Ancak Rorty, onun Nietzsche üzerine verdiği seminerlerin, 
Yahudi-karşıtlığından bağımsız bir portre çizemediğini de belirtir. Ancak bu dünyada pek çok benzer 
yorumsal makale yazan Heidegger’in özellikle Harvard ve Virgina Üniversiteleri’ndeki konferanslarda 
sunduğu iki makalesinin bu metinde Rorty tarafından ön plana çıkarıldığına da tanık oluruz. Bu iki 
makalenin özelliği, toprağın çiftçiye eşit oranda dağıtılmasını isteyen doktrinle ilgili onun bilindik 
duyarlılığını yansıtıyor olması ve kentli proleter sınıfa karşı duyduğu şüpheleri dile getiriyor olmasıdır. 
Buna paralel olarak Rorty kısaca, onun bu dünyadaki kitaplarının, bu aktüel, gerçek dünyada sürdürdüğü 
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aynı mücadelenin belgeleri olduğunu söyler ve bu mücadelenin felsefe geleneğinin dışında hareket 
etmeye yönelik olduğunun da altını çizer. Heidegger’in bu mücadelesini, yani saflığa yönelik bu kişisel 
uğraşısını onun hayatının esasını teşkil ettiğini düşünen Rorty, bu durumu onun ne belli kişilere duyduğu 
sevginin ne de zamanının politik olaylarının etkisi altında kalmış olmasıyla ilişkilendirir. 

 Bu bağlamda Rorty’nin Heidegger okumasının, Heidegger’i gerçek dünyaya ilişkin hem bir Nazi olarak 
hem de zamanımızın önemli bir Avrupalı düşünürü olarak ortaya koyduğunu belirtmek gerekir. Rorty 
bu okumasıyla, onun bir felsefeci olarak saygınlığını teslim etmek ister. Dolayısıyla Rorty’nin bize 
göstermeye çalıştığı Heidegger, kendi ifadelerine göre, nihayetinde Yahudilerin çektiği ızdırapların 
farkına vararak burnu sürtülmüş olan, bu durumla ilgili bir acıma ve utanç duygusuna kapılmış olan 
Heidegger’dir. Rorty, onun bu dünyada bir Nazi haline gelemeyecek kadar iyi bir şansa sahip olduğunu 
düşünür. Gerçek dünyamızda Heidegger’in yüzünü başka bir tarafa döndürdüğünü ve sonunda da 
histerik inkarlara gittiğine dikkat çeken Rorty (1991), onun afedilemez bulduğu sessizliğini işte bu 
inkarın kendisine bağlar. Rorty ayrıca onun bu söz konusu sessizlik ve inkarının yazmış olduğu kitaplar 
hakkında bize bir şey anlatmıyor olduğuna da ayrıca dikkat çeker. Rorty, gerek olumsal gerekse de bu 
gerçek dünyada, Heidegger’in politikası ve kitapları arasındaki tek bağlantının, onun demokrasiyi hor 
görmesiyle ilgili olduğunu söyler. Onun bu demokrasi karşıtlığının, eğer tüm karşıtlığı bununla sınırlı 
kalsaydı, yani bunun yanında bir de önceleri daha yoğun bir şekilde savunduğu Yahudi karşıtlığı 
olmasaydı affedilebilir olduğunu düşünen Rorty, yine de Heidegger’in yaşadığı ilişkilerin Yahudi 
karşıtlığını yumuşatmasını ise onun adına bir şans olarak nitelendirir. 

 Rorty (1991), metninin sonunda hem Heidegger’i nasıl okuduğuna yönelik bir toparlama yapar hem de 
onun nasıl okunması gerektiği ile ilgili bize öğütler verir. Buna göre onun yapmaya çalıştığı şey, 
insanları ve kitapları tek yönlü bir bakışla değerlendirmekten vazgeçmektir. Dolayısıyla Heidegger’in 
ilk dönemlerindeki pragmatik özcülük-karşıtlığına bakarak bunun üzerinden, bu tek taraflı bakışı 
kıracak olan bir takım nedenleri göstermeye çalışmıştır. Hatta o, böylece kitapları tek bir düşünme yolu 
(Denkweg) üzerindeki aşamalar olarak görme eğilimini de ortadan kaldırmayı ister. Ancak Rorty, 
Heidegger’in bu özcülük karşıtlığına bakarken bizim Heidegger’den daha ciddi bir şekilde bu konuyu 
ele almamızın, bazı yanlış yorumlamalara yol açabileceği konusunda bizleri de uyarmaktadır. Nitekim 
Rorty, Heidegger’in kendi favori düşünür ve şairlerini dramatize ettiği şekilde, bizim de onu dramatize 
etme gibi bir hataya düşmemizi engellemek ister. Rorty, bu düşünür ve şairlere dünya tarihi öyküsünde 
bir yer tahsis etmenin doğru olmadığı kanaatindedir. Rorty’e göre, onları ve onların kitaplarını, olası 
zorlamaların, etkilerin vektörel bir toplamı olarak görmeliyiz. Yine bu doğrultuda Rorty, Heidegger’i 
daha çok kafası karışık, kendi içinde ikiye bölünmüş, zaman zaman umutsuz olan bir insan, yani oldukça 
bize benzeyen birisi olarak görmenin doğru olacağı kanaatindedir. Ona göre Heidegger’in kitapları, tam 
da onun ez az isteyeceği gibi okunmalıdır; yani bir başka ifadeyle Rorty bu kitapların kendi çıkarımıza 
olacak bir şekilde, mevcut eklemelerle kendi düşünce haznemize aktarılmasını talep etmektedir. Son 
olarak, kendi adımıza kullanışlı olan araç-gereci nerede bulursak oradan almamızı tavsiye eden 
Rorty’nin, bu noktada derinlik arayışından, kahramanlara tapmaktan ve suçluları yakalayıncaya kadar 
onların peşinden gitmekten vazgeçmemiz konusunda son bir uyarıda bulunarak metnini sonlandırdığı 
görülür. 
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SONUÇ 

Görüleceği gibi, Rorty bu makalesinde Heidegger’i birine gerçek dünya dediği, diğerineyse olumsal 
dünya dediği iki farklı dünya açısından değerlendirmeyi uygun bulmuştur. O bu doğrultuda, gerçek 
dünyadaki Heidegger’i iki yüzlü korkak bir Nazi, toplumsal umutlara kendini kapamış ve diğerlerinin 
ızdırabını paylaşmayan biri olarak değerlendirir, ki bizde bu konuda onunla hem fikiriz. Ayrıca onun 
ideali olan liberal ironistinin, zalimlikle mücadele eden kişi olduğu hatırlandığında, Heidegger’e 
yönelttiği bu eleştiriler ve onun Yahudilere yapılan zalimliklere karşı sessiz kalışını affedilemez bulması 
kendi içinde bir tutarlılık taşımaktadır ama görülebileceği gibi bu tutarlılık metnin içinde pek çok kez 
de alaşağı edilmiştir. Rorty bu konuyu deyim yerindeyse geçiştirmek için onun pragmatist yönünü ve 
kaderin cilvelerini ileri sürüp durmuştur. 

Yine kişinin olumsallığının farkında olmasını talep eden Rorty, Heidegger’in olumsal yönlerini de bize 
göstermek istemiştir. Rorty’nin Heidegger’in olumsallığı olarak bize işaret ettiği şey, onun da bir insan 
olarak kafası karışmış, kendi içinde ikiye bölünmüş ve umutsuzluğa düşmüş olabileceğidir. Rorty’nin 
zaman zaman, kaderin de cilvesiyle Heidegger’in bu Yahudi karşıtlığının yumuşadığına ve hatta zaman 
zaman da Nazi karşıtlığına döndüğüne dair verdiği örnekler ile onun kimi makalelerinin toplumsal 
konularda –örneğin çiftçilere eşit oranda toprak dağıtılması vb.- duyarlılık göstermiş olduğu göz önüne 
alındığında onun bu tespitinde haklı olduğu düşünülebilir. Ancak metnin içersinde Rorty’nin kendisinin 
de dikkat çekmekten çekinmediği gibi, Heidegger’in önemli sayılabilecek birtakım eserleri ve 
seminerleri ne yazık ki, gerçek hayattaki Yahudi-karşıtlığıyla tam bir paralellik içermektedir. Bu 
bakımdan Heidegger’in kafasının çok da karışık olmadığını savunmak da mümkündür. Hatta onun 
Yahudi karşıtı bir tutum takınmadığı görülen makale ya da eserlerinden bile şüphe duymak olasıdır. 
Nitekim onun 1953’te verdiği derslerden derlenen Metafiziğe Giriş yayımlandığında, Heidegger 
Nasyonel Sosyalizme’e, Nazizim’e ithafeen yazdığı “bu hareketin içsel hakikati ve büyüklüğü” 
satırlarını çıkarmayı reddetmiş, bunları silmek veya değiştirmek yerine bir parantez içi yaması yaparak 
şunları eklemiştir: “yani, dünyasal teknolojinin ve modern insanlığın meydan okuması”. Yine onun 
Hitler’e yazdığı bir mektupta da şöyle dediğini biliyoruz: “Ah! Führerim siz bizim insanlarımızın ihtiyaç 
duyduğu kurtarıcısınız. Azim ve şeref! Yeni bir ruhun hocası ve öncü savaşçısı”. 

Tüm bunlara karşın bu makalede Rorty’nin Heidegger’i Avrupa’nın en önemli düşünürlerinden biri 
olarak görmesinin sebebi, Heidegger’in gerek ilk dönem gerekse de geç dönem eserlerinde farklı türden 
olsa da pragmatist bir bakış açısı taşıyor olmasıdır. Rorty’nin pragmatizme verdiği önem göz önüne 
alındığında, onun Heidegger’in geç dönem eserlerinde bulunan banal pragmatizmi bile değerli bulması 
kendince haklı nedenlere dayanmış görünse de, bunu Heidegger’in öneminden çok, Rorty’nin ilkesiz 
pragmatizmi çerçevesinde değerlendirmek de mümkün görünmektedir.  

Yine her fırsatta Heidegger’in felsefesini bir imkân, bir araç-gereç kutusu olarak nitelendiren ve kişinin 
bu kutudan kendi işine yarayacak olanı seçmesini öğütleyen Rorty’nin bu iyimserliği karşısında olumsal 
bir şekilde kötümser olmanın da söz konusu olabileceğini görmek gerekir. Rorty’nin kendisi bu kutudan 
toplum adına faydalı gördüğü araç-gereçleri seçmiş olabilir. Fakat madem ki Heidegger bir imkân, bir 
araç-gereç kutusu, ki daha çok Nazist öğeler barındırdığına inandığımız bir araç-gereç kutusu, kişinin 
bu kutudan seçtikleriyle daha çok yıkıcı şeyler oluşturabileceğini düşünemez miyiz? Bu oldukça yüksek 
bir ihtimal. Bu noktada Rorty’ye haksızlık etmek niyetinde de değiliz, bu kutu elbette bugün hala işe 
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yarayabilecek birtakım düşüncelere de kaynaklık etmektedir. Ancak dikkatli olunmalı ve 
unutulmamalıdır ki, bu araç-gereç kutusu kimilerinin elinde Pandora’nın kutusu haline gelmeye de 
oldukça yatkındır. 
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ÖZ: Sosyal sermaye konusu son yıllarda gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Kalkınma sorunları için 
geliştirilen çözümlerin yetersiz kalması ise yeni arayışlara neden olmaktadır. Özellikle ülkelerin farklı 
kalkınma düzeylerine sahip olması, kalkınma konusunun farklı kavramlar ile birlikte irdelenmesini 
gerektirmiştir. Sosyal sermaye, kalkınmayla ilgili sorunların giderilmesinde etkisi olan değişkenlerden 
biridir. Araştırmalar, sosyal sermaye düzeyinin ülkelerin kalkınmışlık düzeyi ile doğrusal bir ilişki 
içerisinde olduğunu göstermektedir. Denilebilir ki sosyal sermaye endeksi yüksek olan ülkelerde 
kalkınmışlık seviyesi de yükselmektedir. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinin sosyoekonomik 
düzeyleri ile sosyal sermaye düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, OECD ülkeleri 
bazında hesaplanmış olan sosyal sermaye endeksleri ile kalkınma düzeyleri arasındaki ilişki 
kurulmuştur. Elde edilen veriler göstermiştir ki ülkelerin kalkınma düzeyleri ile sosyal sermaye 
düzeylerinin aynı yöndedir. Araştırmanın söz konusu ülkelerde kalkınma politikalarının oluşturulmasına 
ve sosyal sermaye literatürüne katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, OECD, Ekonomik Kalkınma 

ABSTRACT: Social capital issue has an important place in the agenda in recent years. Insufficient 
solutions developed for development problems cause new searches. The fact that countries have 
different levels of development made it necessary to focus on regional studies. Social capital is one of 
the variables that have an impact on solving problems related to development. Research shows that the 
level of social capital is in a linear relationship with the level of development of countries. For this 
purpose, the relationship between social capital indices calculated on the basis of OECD countries and 
development levels has been established. The data obtained showed that the development levels of 
countries and social capital levels are in the same direction. The research is expected to contribute to the 
development of development policies and social capital literature in these countries. 

Keywords: Social Capital, OECD, Economic Development 

GİRİŞ  

Sosyal sermaye” kavramının bilinen ilk kullanımı Lyda Judsen Hanifan'a aittir. Amerikalı reformist, 
eğitimci Hanifan, 1916 yılında yaptığı “The Rural School Community Center” adlı çalışmasında, 
sermayenin ekonomik boyutu dışında kalan fakat ona katkı yapan, toplumsal bütünlüğü oluşturan 
bireyler ve aileler arasında, insanların günlük yaşamlarıyla ilgili, iyi niyet, arkadaşlık, sempati ve sosyal 
birtakım münasebetlerin varlığına dikkat çekmek için sosyal sermaye kavramını geliştirmiştir (Şan ve 
Şimşek,2011:93). 

Sosyal sermaye kısaca ilişkilerin önemini vurgulayan ve ilişkilerin güçlü tutulması sayesinde bireylerin 
tek başlarına başaramayacakları ya da başarmaları zaman alacak durumları rahatlıkla üstesinden 
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gelmelerini sağlayan bir kavram olarak anlaşılmaktadır. Bireylerin tek başına iken üstesinden gelmeleri 
zaman alacak olan işleri bir başkasının yardımıyla daha hızlı bir şekilde yapabilmeleri, bireylerin tatmin 
duygularının artması, insanlar arasındaki ilişki ağlarının zenginliği ile mümkün olabilmektedir. Bu da 
sonuç itibariyle yapılması planlanan işin daha hızlı verimli bir biçimde yapılabilmesini sağlayabildiği 
için aslında bu ağlar bir nevi sermaye olarak anılmaktadır. Böylelikle bireyler birbirileri iyi ilişkiler 
kurup bu ilişkilerini hedeflere ulaşma doğrultusunda besledikçe aralarındaki bu soyut ve görülmeyen 
ilişki ağları görünür hale gelebilmektedir. Sosyal sermayenin ekonomik bir terim gibi adlandırılması 
sahip olduğu bu özellik sayesindedir. 

Sosyal sermaye başka bir deyişle insanlar birbirine güvendiğinde ve saygı duyduğunda bir toplumun 
deneyimlediği ağları ve uyumu temsil eder. Daha geniş anlamıyla sosyal sermaye, kişilerarası ilişkileri, 
paylaşılan bir kimlik duygusunu, normları, değerleri, güveni, işbirliğini ve karşılıklılığı kapsayan etkili 
bir şekilde işleyen sosyal gruplar gibi faktörlere atıfta bulunur, ancak yine de tam tanımı konusunda net 
bir fikir birliği yoktur. Yokluğunda başarılamayan veya ancak daha yüksek bir maliyetle elde 
edilebilecek hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran sosyal organizasyon olarak da düşünülebilir; başka bir 
deyişle, aralarında işbirliğine izin veren bir grubun üyeleri arasında paylaşılan belirli bir dizi resmi 
olmayan kural veya normun varlığıdır. Alternatif olarak, bireyler arasındaki bağlantılar - sosyal ağlar - 
ve onlardan kaynaklanan karşılıklılık ve güvenilirlik normları olarak da tanımlanmıştır. 

Araştırmalar göstermiştir ki bir kişinin refahı en iyi, insanların birbirlerine güvendikleri ve 
arkadaşlarının ve ailelerinin desteğini aldıkları bir toplumda sağlanır ve daha düşük güven düzeyine 
sahip toplumlar daha düşük düzeyde ekonomik büyüme yaşama eğilimindedir. Dolayısıyla, "sosyal 
sermaye" deki "sermaye" kelimesi, sosyal ağların ekonomik getiri üreten ve refahı artıran bir varlık 
olarak katkısını vurgular. Örneğin, Kuzey İtalya'nın Güney İtalya'dan daha hızlı geliştiği, çünkü Kuzey 
İtalya'nın sosyal sermaye unsurlarından grup ve kulüp üyeliğine sahip insan varlığının daha fazla olduğu 
ileri sürülmüştür. Sağlık ve eğitimden politik katılıma ve iyi yönetişime kadar çeşitli şekillerde sosyal 
sermaye ile refah arasındaki bağlantı geniş çapta araştırılmıştır. Sosyal Sermayenin işlediği süreç şu 
şekilde tanımlanmıştır: (1) sosyal sermaye grup üyeleri için pozitif dışsallıklar yaratır; (2) bu dışsallıklar, 
paylaşılan güven, normlar ve değerler ve bunların beklentiler ve davranışlar üzerindeki sonuçlarıyla elde 
edilir; (3) paylaşılan güven, normlar ve değerler, sosyal ağlara ve derneklere dayanan gayri resmi 
kuruluş biçimlerinden doğar (Legatum Institute,2019:11). 

Zaman içerisinde sosyal sermaye ile yapılan araştırmalar göstermiştir ki kavram çok boyutludur. Sosyal 
sermayenin ekonomik, sosyal ve politik yönleri bulunmaktadır. Sosyal sermayeye artan ilgi, kısmen, 
ağların rolü ve karşılıklı destek normlarının daha kaliteli toplum yönetişiminin yanı sıra ekonomik ve 
sosyal ve kişisel gelişime katkıda bulunmasına ilişkin ampirik kanıtlardan kaynaklanmaktadır. Sosyal 
sermayenin kavramsallaştırılmasında katkıları bulunan dört önemli isim vardır. Bunlar Pierre Bourdieu, 
James Coleman, Robert D. Putnam ve Francis Fukuyama’dır. 

Pierre Bourdieu ‘ya göre, gerekli olduğunda faydalı destekler sağlayan toplumsal ilişkilerin 
sermayesidir. Herhangi biri toplumsal açıdan önemli konumlara geldiğinde örneğin siyasi bir kariyer 
gibi aynı zamanda para değeri de olan konumlara sahip olanlar için çoğu kez vazgeçilmez olan 
saygınlığın ve onurluluğun sermayesidir. Ayrıca Pierre Bourdieu’ya göre sosyal sermaye uzun süreli 
iletişim ağlarına sahip olmaya bağlı gerçek ve potansiyel kaynakların bütünüdür. Bu bağlamda sosyal 
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sermaye bireylerin ekonomik ve kültürel sermayelerini harekete geçirmeleri için gerekli temel unsurlar 
olarak tanımlanabilir (Bourdieu,1986:49). 

James Coleman’a göre ise sosyal sermaye aile bağlarına ve toplumun sosyal kurumlarında varolan ve 
bir çocuğun veya gencin toplumsal ve bilişsel gelişimine faydalı birtakım kaynaklardır. Bu kaynaklar 
farklı farklı insanlara göre farklılık gösterir, çocukların ve gençlerin insani sermaye gelişimi için de 
önemli bir avantaj oluşturur. Yine Coleman’a göre sosyal sermaye yalnızca onu gerçekleştirenlerin 
yarattığı ve onların faydalanacağı bir kavram değil, yapının bütün parçaları tarafından kullanılabilecek 
mükemmel bir kamusal maldır (Coleman,1998). 

Robert D. Putnam’a göre ise sosyal sermaye iletişim ağları, normlar ve güven gibi katılımcıların 
paylaşılmış nesneleri sürdürebilmek için bir arada hareket etmelerini sağlayan sosyal yaşamın 
özellikleridir. Sosyal sermaye burada, güven, normlar, iletişim ağları gibi toplumun etkinliğini koordine 
edilmiş eylemlerle kolaylaştıran sosyal organizasyonların özelliklerine gönderme yapmaktadır. 
Putnam’ın çalışmaları sosyal sermayenin alt bileşenlerinin neler olduğunun irdelenmesi konusunda da 
önem taşımaktadır. Putnam “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy” isimli 
çalışmasında İtalya’da Kuzeydeki yerel yönetimlerin ekonomik başarılarının Güneydeki yerel 
yönetimlere göre daha fazla olmasının nedenlerini ve bu iki bölge arasındaki farklılıkların sebeplerini 
araştırmıştır. Araştırmasının sonuçları göstermiştir ki Kuzey İtalya’da sivil toplum kuruluşları Güney 
İtalya’daki yerel yönetimlere göre çok daha etkindir. Putnam’a göre iyi çalışan bir yerel yönetimin ve 
ekonomik refahın olduğu bölgelerde vatandaşların sivil etkinlikleri; karşılıklı işbirliğinin, yaşamsal 
sosyal ağların, eşit siyasi ilişkilerin ve siyasi katılımın yaygın olduğu bir ortam yaratmıştır 
(Putnam,1994:6).  

1995’te sosyal bilimci Francis Fukuyama büyük dikkat çeken “Trust, The Social Virtues and the 
Creation of Prosperity” çalışmasını yayınlamıştır. Fukuyama’ya göre bireyselcilik Amerikan toplumunu 
tehdit etmektedir. İtalya ve Çin ise toplumsal yapının dayandığı yakın aile bağları ile birlikte güçlü 
hükümet kontrolü nedeniyle tehdit altındadır. Diğer taraftan Fukuyama’ya göre Japonya ve Almanya 
ise modern üretimde büyük kapsamlı organizasyonlar inşa etmede gerekli olan ve bağlılığı güçlendiren 
sosyal sermayeye sahiptir (Fukuyama,1995). 

Buraya kadar verilen tanımlardan da anlaşılacağı üzere bir ulusun sosyal sermayesi, toplumsal istikrarın 
ve tüm nüfusun refahının (algılanan veya gerçek) toplamıdır. Sosyal sermaye, sosyal uyum ve belli bir 
düzeyde fikir birliği yaratır ve bu da ekonomi için istikrarlı bir ortam sağlar ve doğal kaynakların aşırı 
sömürülmesini önler.Ancak şu da unutulmamalıdır ki sosyal sermayenin her zaman olumlu bir etki 
yaratmadığı ülkeler de olaiblir. Sosyal sermaye kavramı, kullanıcıları nezdinde genellikle olumlu bir 
anlam ihtiva etse de, bir takım olumsuz şeylerin güçlenmesini de sağlayabileceği, kötü etkileri de 
olabileceği fark edilmiştir. Bunu açıklamak için sosyal sermayenin “karanlık tarafı”ndan da 
bahsedilmiştir (Field, 2008: 101).  

Daha önce de belirtildiği üzere sosyal sermaye somut bir değer değildir ve bu nedenle sayısal değerlerde 
ölçmek ve değerlendirmek zordur. Ancak yine de sosyal sermaye göstergesi olarak nitelendirilen 
değişkenler vardır ve bu değişkenler ile yapılan ölçümler çeşitli endeks değerleri haline getirilmiştir. Bu 
çalışmada kullanılan Legatum refah endeksinde ülkelerin refah seviyesi hesaplanırken sosyal sermaye 
ile birlikte 12 değişken kullanılmıştır. Legatum refah endeksi sosyal sermayeyi de refah düzeyine etki 
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eden bir değişken olarak dikkate almasıyla insani gelişim endeksi, yoksulluk endeksi vb. daha 
geleneksel endekslerden ayrışmaktadır.  

Legatum Refah Endeksi dünya nüfusunun% 96'sını ve küresel GSYİH'nın% 99'unu kapsayan 167 
ülkenin yer aldığı yıllık bir refah sıralamasıdır. Bilindiği üzere refah kalkınma sonucunda elde edilen 
temel çıktıdır. Ülkeler refah seviyelerini artırmak için kalkınmak isterler. Bu bağlamda düşünüldüğünde 
ekonomik büyüme kalkınmanın gerçekleşebilmesi için gerekli bir olgudur. Ancak tek başına yeterli 
değildir.  Ekonomik büyümenin varlığı kalkınmanın varlığı göstermez ancak kalkınmış bir ülkede 
ekonomik büyümenin de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan ekonomik kalkınma ve bunun 
sonucunda elde edilecek refah çok boyutlu bir kavramdır. Bir ülkenin kalkınabilmesi için eğitim, sağlık, 
güvenlik hizmetlerinin istenilen ölçüde verilebiliyor olması, özgürlük ve cinsiyetler arası eşitliğin 
sağlanmış olması gerekmektedir.  Legatum Refah Endeksi ise refah için gerekli koşulları açıklar. 
Legatum refah endeksinin oluşturulmasında kullanılan on iki değişken vardır. Bunlar koruma ve 
güvenlik, kişisel özgürlük, yönetişim, sosyal sermaye, yatırım çevresi,  girişimcilik koşulları, piyasaya 
erişim ve altyapı, ekonomik kalite, yaşam koşulları, sağlık, eğitim ve doğal çevredir. Legatum Refah 
Endeksinin, bireysel veya ulusal refah için temel olan boyutları ifade ettiği için geçerli bir refah 
değerlendirmesi kaynağı olarak kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır. Legatum Refah Endeksi 
ülkelerin refah karşılaştırmalarında sıklıkla kullanılan GSYİH ölçülerine olan bağımlılığın azaltılmasına 
izin verir (Khan&Ahmad, 2019:425). Çalışmada OECD üyesi ülkelerin Legatum Refah endeksindeki 
sıralamaları ile endeks bileşenlerinden olan sosyal sermaye skorları arasındaki ilişki anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Bunun için öncelikle endeksin tüm bileşenlerinin eşit ağırlıklandırılmış hali ile ülkelerin 
sıralamasına bakılmış, sonrasında ise sosyal sermaye endeksinin ağırlıklandırılması sıfıra eşitlenerek 
yeni sıralamaya erişilmiştir. Bu iki sıralama OECD ülkeleri özelinde karşılaştırılmış, en büyük farka 
sahip olan ülkelerin hangileri olduğu ortaya konulmuştur. 

OECD’nin Kavramsal Çerçevesi 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü veya kısaca OECD, İkinci Dünya Savaşından sonra oluşturulan 
Batı kuruluşları sisteminin bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Örgüt, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
Batı Avrupa ekonomilerinin desteklenmesi ve onarımı amacıyla, Marshall Planı çerçevesinde ABD ve 
Kanada’nın o dönemde yaptıkları, yaklaşık 12 milyar $ civarında olan mali yardımın dağıtımına 
yardımcı olmak ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari ödemeleri serbestleştirerek geliştirmek amacıyla 
1947-1960 yılları arasında faaliyette bulunan Avrupa Ekonomi İşbirliği Örgütü’nün (OEEC) işlevini 
tamamlaması üzerine, onun yerine ve daha geniş bir görev tanımı çerçevesinde kurulmuştur.14 Aralık 
1960 yılında Paris’te imzalanan “Convention on the Organisation for Economic Co-operation and 
Development”, OECD’nin kurucu anlaşmasını teşkil etmektedir. 

OECD üyesi ülkeler ise 2020 yılı itibariyle Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, 
Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kore Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 
İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, İzlanda, Kanada, Kolombiya, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Şili, Yeni Zelanda, 
Yunanistan’tan oluşmaktadır. OECD’nin  temel amaçları ise şunlardır; 
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• Ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma 
alanlarında işbirliği yoluyla refahın sağlanması ve yoksullukla mücadele konularında 
hükümetlere yol göstermek, 

• Ekonomik ve sosyal gelişme ile çevrenin korunması arasındaki dengeyi gözetmek, 
• Herkes için iş imkânı yaratılması ve sosyal eşitlik ile etkin ve sağlıklı bir yönetişim 

gerçekleştirilmesidir. 
Bu bakımdan denilebilir ki OECD ülkelerinin öncelikli amacı üye ülkelerin kalkınmasının 
sağlanmasıdır. Sosyal sermaye bileşeni de ülkelerin kalkınmışlık seviyeleri artırabilmek için 
iyileştirmeleri gereken bir bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada bu amaçlar doğrultusunda 
kurulan bir organizasyon olan OECD’ye üye olan ülkelerin refah seviyelerinde sosyal sermayenin 
rolünün ne olduğu tartışılmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada refah seviyesinin bileşenlerinden biri olan sosyal sermayenin, Legatum refah endeksinde 
OECD ülkeleri için karşılaştırmaları yapılarak ülkeler arasında sosyal sermaye farklılıklarının 
kalkınmışlığa olan etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken literatürde sosyal srmayeye atfedilen 
refah düzeyini ve verimliliği artırıcı yönünün mü yoksa daha seyrek olarka bahsedilen “karanlık” 
yönünün mü var olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada OECD ülkelerini sosyal sermaye 
endeks değerlerini gözlemleyebilmek ve karşılaştırabilmek için Legatum Refah Endeksi kullanılmıştır. 
Daha önce de bahsedildiği üzere Legatum endeksi refah düzeyini belirleyebilmek için 12 değişkenden 
yararlanmaktadır. Bu değişkenler Koruma ve Güvenlik, Bireysel Özgürlük, , yönetişim, sosyal sermaye, 
yatırım çevresi,  girişimcilik koşulları, piyasaya erişim ve altyapı, ekonomik kalite, yaşam koşulları, 
sağlık, eğitim ve doğal çevredir. Bu değişkenlerin ağırlıklandırılmasıyla birlikte refah endeksi elde 
edilmektedir. Çalışmamızda refah endeksinin sayılsa değerleri değil, OECD ülkelerinin birbirine göre 
sıralamaları kullanılmıştır. Böylelikle ülkelerin refah seviyesi ve sosyal sermaye açısından birbirilerine 
göre daha avantajlı ya da dezavantajlı konumda olup olmadıklarını tayin edilmeye çalışılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

2019 yılı için Legatum refah endeksine ve bu endeksin bileşenlerine göre OECD ülkelerinin dünya 
çapında sıralaması tablo 1’de verilmiştir. Bu tablonun değerlendirilmesi neticesinde OECD ülkelerinin 
güçlü ve zayıf oldukları refah bileşenleri görülebilmektedir. 

Tablo 1: Legatum Refah Endeksi Bileşenlerine Göre OECD Ülkelerinin Sıralamaları (2019) 

OECD 
Ülkeleri 

Genel 
Refah 

Sıralaması 

Ekono
mik 

Kalite 

Eğiti
m 

Girşimcil
ik 

Koşulları 

Yönetişi
m Sağlık Yatırım 

Çevresi 

Yaşam 
Koşulla

rı 

Piyasaya 
Erişim ve 
Altyapı 

Doğal 
Çevre 

Kişisel 
Özgürl

ük 

Koru
ma ve 
Güven

lik 

Sosya
l 

Serm
aye 

Norveç 2 12 11 9 1 5 2 7 15 7 1 2 1 
Danimarka 1 8 3 7 3 8 6 1 8 10 2 5 2 
İzlanda 10 16 13 30 13 7 25 20 12 8 6 6 3 
Finlandiya 5 21 6 18 2 26 7 6 10 2 3 17 4 
Hollanda 6 6 8 8 4 9 12 2 4 54 5 12 6 
Yeni 
Zelanda 7 19 10 14 5 22 3 26 21 6 10 13 7 
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İsviçre 3 2 12 3 7 3 13 4 7 5 12 1 8 
İsveç 4 4 17 13 6 15 10 3 5 1 4 11 9 
Kanada 14 38 5 15 10 25 14 16 19 15 7 18 10 
Avusturya 13 22 22 19 15 10 11 13 17 3 17 9 11 
İrlanda 12 3 16 10 14 20 23 12 23 14 9 14 12 
Almanya 8 5 21 4 9 12 15 5 11 17 13 21 13 
Birleşik 
Krallık 11 15 15 6 11 23 4 8 9 24 15 16 14 
Avustralya 17 31 9 21 12 18 9 21 29 19 14 26 15 
ABD 18 17 14 2 21 59 8 29 6 25 22 58 16 
Lüksemburg 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
İspanya 25 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 
Estonya 21 11 18 20 19 55 20 28 24 13 25 33 38 
Slovenya 27 24 40 33 32 41 23 26 4 27 23 40 24 
Fransa 23 37 29 26 20 16 18 17 14 16 23 30 41 
Belçika 22 33 19 17 17 24 24 18 16 47 16 29 45 
Portekiz 26 49 39 28 26 30 31 27 25 45 11 25 53 
İtalya 30 52 31 25 39 17 40 24 32 48 29 24 56 
İsrail 31 18 25 24 22 11 16 22 30 121 72 129 57 
Şili 37 51 46 39 28 70 37 44 34 55 28 66 65 
Slovakya 32 32 48 49 40 43 30 33 44 12 35 27 76 
Macaristan 46 30 45 57 72 52 45 37 45 30 89 39 90 
Kolombiya 72 75 73 77 68 44 71 83 68 32 74 153 97 
Polonya 36 39 34 32 38 40 38 31 42 62 62 22 111 
Çekya 28 13 26 35 31 28 26 32 35 18 32 20 112 
Yunanistan 42 88 41 34 41 33 93 39 38 29 43 42 114 
Meksika 67 45 74 75 80 37 66 81 53 78 68 140 118 
Letonya 35 34 30 37 37 87 34 40 40 11 39 34 130 
Japonya 19 26 7 11 18 2 17 19 13 23 31 10 132 
Litvanya 33 35 27 36 34 92 32 38 37 27 38 28 141 
Güney Kore 29 10 2 33 30 4 21 25 20 75 46 35 142 
Türkiye 91 67 80 58 111 64 50 54 57 110 146 149 147 

Kaynak: https://www.prosperity.com/  Erişim Tarihi: 10.08.2020 

 Tablo 1’e bakıldığında görülmektedir ki OECD ülkelerinde 2019 yılında refah seviyesi olarak ilk 10 
sırada olan ülkeler Danimarka, Norveç, İsviçre İsveç, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Almanya, 
Lüksemburg ve İzlanda’dır. Bu ülkeler sadece OECD ülkeleri arasında değil, dünya sıralamasında da 
aynı skora sahiptir. Bu sebepten OECD’ye üye olan ülkelerin dünyada refah seviyesi en yüksek olan 
ülkelerden oluştuğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. İlk sırada yer alan Danimarka’nın refah 
bileşenlerine bakıldığında Yaşam koşulları, Kişisel Özgürlük, Sosyal Sermaye,  eğitim, Yönetişim başta 
olmak üzere diğer bileşenlerde de dünyanın en iyisi olduğu görülmektedir. Bu durum ilk 10 sırayı 
paylaşan diğer ülkeler için de benzerlik taşımaktadır. Kalkınma, çalışmamızda da belirttiğimiz üzere 
sadece ekonomik boyut taşıyan bir kavram olmadığı için, ülkeler refah seviyelerinde diğer unsurlara 
önem vererek de belirgin farklılıklar yaratabilmektedirler. Örnek vermek gerekirse genel refah seviyesi 
bağlamında dünyanın en müreffeh 5. ülkesi olan Finlandiya’nın , ekonomik kalite boyutunda dünyada 
21. olduğunu görmekteyiz .Ancak Finlandiya eğitim, yönetişim, doğal çevre, kişisel özgürlükler ve 
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sosyal sermaye başlıklarında sahip oldukları yüksek sıralama ile refah seviyesi en yüksek ilk 10 ülke 
arasında kendisine yer bulmayı bilmiştir. Bu bağlamda ülkelerin birbirlerinden farklı güçlü ve zayıf 
noktalara sahip olduğu düşünülebilir.  

Sosyal sermayenin OECD ülkeleri için yıllar içerisindeki değişimini ise tablo 2’deki verilere bakarak 
inceleyebiliriz. Legatum endeksinde sosyal sermaye, bir ülkedeki kişisel ve sosyal ilişkilerin gücünü, 
kurumsal güveni, sosyal normları ve sivil katılımı ölçer. Bu bakımdan sosyal Sermeynin hangi 
kavramlara dayanılarak hazırlandığını bilmek de gerekmektedir. 

Legatum endeksinin bir bileşeni olarak kullanılan sosyal sermaye 5 temel faktöre dayanılarak 
hesaplanmaktadır. Sosyal Sermayenin Unsurları kişisel İlişkiler ve Aile İlişkileri, sosyal Ağlar, Kişiler 
arası güven, kurumsal güven ve yurttaşlık ve toplumsal katılımdır. 

1. Kişisel ve Aile İlişkileri - en yakın kişisel ilişkilerin ve aile bağlarının gücünü temsil etmektedir. Bu 
ilişkiler, bireylerin duygusal, zihinsel ve finansal olarak günlük olarak destek için başvurabilecekleri 
temel yapıyı oluşturur. 

2. Sosyal Ağlar - bir bireyin daha geniş ağlarındaki insanlarla sahip olduğu bağların gücü ve sağladığı 
fırsatları temsil eder.  Bu bağlar, sosyal desteğin hayati bir parçasıdır ve bu ağlar, sosyal ağlar ve topluluk 
ağları toplumdaki farklı katmanları kucakladığında sermaye köprüsü kurulmasını, yani bireylerin sahip 
olduğu sermayeyi birbirine aktarım kolaylığını destekleyebilir. Yerel sosyal ağlar, komşular da dahil 
olmak üzere diğer bireyler ve ailelerle ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye bağlıdır.  

3. Kişilerarası Güven - insanların yabancılara ve bilinen sosyal alanlarının dışındakilere ne kadar 
güvendiğini kapsayan, bir toplumdaki güven miktarını temsil etmektedir. Bu değişken bireylerin 
birbirini ne kadar güvenilir olarak gördüklerini anlatır. 

4. Kurumsal Güven - bireylerin kurumlarına güvenme derecesi. Kurumlara güven, birçok kurumun 
güveniyle siyasi sistemlerin meşruiyetinin ve istikrarının üzerine inşa edildiği önemli bir temeldir. Tablo 
2’de OECD’ye üye ülkelerin sosyal sermaye puanlarına göre sıralamaları verilmiştir. 

5. Yurttaşlık ve Toplumsal Katılım: İnsanların bir topluma katılma miktarı, genel olarak sivil ve sosyal 
alanlara bölünmüştür.  Bireyler vatandaş olunan ülkeye karşı derin bağlar hissedilebileceği gibi 
toplumda ait oldukları katmanı tanımlayarak, kendilerini o toplumsal katmana da eklemleyebilir. 1 

 

Tablo 2: Legatum Refah Endeksine Göre OECD Ülkeleri Sosyal Sermaye Sıralaması (2009-
2019) 

OECD 
Ülkeleri 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 

Norveç 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 
Danimarka 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 

                                                             
11 https://prosperitysite.s3-
accelerate.amazonaws.com/7515/8634/9002/Methodology_for_Legatum_Prosperity_Index_2019.pdf  
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İzlanda 8 10 10 11 12 8 8 10 9 6 3 
Finlandiya 6 6 5 5 5 6 5 4 5 3 4 
Hollanda 2 5 7 8 8 9 4 7 4 5 6 
Yeni Zelanda 5 3 4 3 3 3 2 3 3 4 7 
İsviçre 4 8 9 9 6 5 9 8 10 7 8 
İsveç 7 4 2 4 4 4 6 5 6 8 9 
Kanada 11 7 8 7 7 7 7 6 7 12 10 
Avusturya 9 13 13 14 13 12 16 17 17 18 11 
İrlanda 13 12 11 10 11 11 11 13 12 13 12 
Almanya 14 15 16 17 16 16 12 11 15 15 13 
Birleşik 
Krallık 16 17 15 16 15 17 18 19 19 17 14 
Avustralya 10 9 6 6 10 10 10 9 8 11 15 
ABD 12 11 12 12 9 13 15 15 16 14 16 
Lüksemburg 17 18 17 19 21 66 24 26 26 19 21 
İspanya 18 34 28 34 28 40 37 39 34 27 30 
Estonya 59 75 84 41 53 54 56 46 31 31 38 
Slovenya 20 31 20 31 31 43 40 40 36 28 40 
Fransa 22 42 36 35 45 51 62 55 57 42 41 
Belçika 25 26 32 39 40 30 28 27 28 25 45 
Portekiz 66 60 75 84 57 53 50 56 56 46 53 
İtalya 50 27 54 50 29 56 58 62 59 49 56 
İsrail 71 62 78 61 62 58 83 50 46 37 57 
Şili 52 50 40 45 48 65 60 75 96 67 65 
Slovakya 121 119 110 97 106 111 103 111 85 60 76 
Macaristan 84 79 99 79 79 63 109 119 95 79 90 
Kolombiya 46 55 51 48 36 62 75 79 86 87 97 
Polonya 57 70 52 85 74 98 65 86 68 68 111 
Çekya 110 85 102 101 114 119 125 93 72 95 112 
Yunanistan 97 104 122 125 133 140 108 90 112 134 114 
Meksika 101 82 80 104 96 112 121 148 120 127 118 
Letonya 89 115 121 89 97 83 88 94 106 115 130 
Japonya 88 101 69 77 93 90 97 110 100 103 132 
Litvanya 161 164 164 158 158 159 159 149 154 102 141 
Güney Kore 134 127 98 118 121 123 145 143 131 121 142 
Türkiye 163 162 161 163 164 160 85 100 82 131 147 

Kaynak: https://www.prosperity.com/  Erişim Tarihi: 10.08.2020 

Tablo 2’de görüldüğü üzere yıllar içerisinde OECD ülkelerinin sosyal sermaye değişkenine göre 
sıralamaları birbirinden farklılaşmaktadır. 2019 yılı için İlk 10’da yer alan ülkeler Norveç, Danimarka, 
İzlanda, Finlandiya Hollanda Yeni Zelanda, İsviçre, İsveç ve Kanada’dır.  Refah seviyesi zaten yüksek 
olan ülkelerde sosyal sermaye seviyesi de yüksektir. Literatürde genelde sosyal sermayesi yüksek çıkan 
ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğu ve bu ülkelerde sahip olunan etnik homojenliğinin de bu konuda 
oldukça etkili olduğu belirtilmektedir (Glaeser,2004:18). OECD ülkeleri arasında 2019 yılı için sosyal 
sermaye sıralamasında en altta yer alan ülke ise Türkiye olmuştur. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında 
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bu denli düşük puan almasının nedeni ise literatürde etnik heterojenlik ve yapılan anketlerde bireyler 
arasındaki güvenin az çıkmasının sınırlayıcı etkisinden kaynaklanmaktadır. 2 

Ayrıca tablo 2 ‘de görülmektedir ki ülkelerin sosyal sermaye sıralaması bazı yıllarda ciddi bir biçimde 
kötüye gitmiştir. Örnek vermek gerekirse, sosyal sermaye açısından Lüksemburg 2013 yılında 21. 
Sırada yer alırken, 2014 senesinde 66. Sıraya gerilemiştir. Yine Türkiye 2017 yılında 82. Sıradayken 
2019 yılında ciddi bir gerileme yaşayarak 147. Sıraya kadar gerilemiştir. Bu değişimin ülkelerin refah 
seviyelerinde ne gibi değişikliklere yol açtığına ise tablo 3’te bakabiliriz. Daha önce de bahsedildiği 
üzere  Legatum refah endeksi oluşturulurken kullanılan 12 adet değişken eşit ağırlıklandırılmıştır. Bu 
eşit ağırlandırmaya göre ortaya çıkan sıralama ilk sütunda tablo 3’te verilmektedir. İkinci sütunda sosyal 
sermaye endeksi bir refah bileşeni olarak değerlendirilmediği durumda ülkelerin sıralaması ve son 
sütunda ise sadece sosyal sermaye endeksi bir refah bileşeni olarak dikkate alındığı durum yer 
almaktadır.  

Tablo 3: Legatum Refah Endeksine Göre OECD Ülkelerinin Refah Sıralamasının Sosyal 
Sermaye Bileşeni Bağlamında Değerlendirilmesi (2019) 

OECD 
Ülkeleri 
Refah 

Sıralaması 
Endeks Faktörleri Eşit 
Ağırlıklandırıldığında  

Endeks 
Faktörlerinden 
Sosyal Sermaye 

Endeksi 
Çıkartıldığında 

Endeks 
Faktörlerinden Sadece 

Sosyal Sermaye 
Endeksi Dikkate 

Alındığında  
Norveç 2 3 1 
Danimarka 1 2 2 
İzlanda 10 14 3 
Finlandiya 5 5 4 
Hollanda 6 6 6 

Yeni Zelanda 7 10 7 
İsviçre 3 1 8 
İsveç 4 4 9 
Kanada 14 15 10 
Avusturya 13 13 11 
İrlanda 12 12 12 
Almanya 8 8 13 
Birleşik 
Krallık 11 9 14 
Avustralya 17 18 15 
ABD 18 19 16 
Lüksemburg 9 7 21 
İspanya 25 25 30 
Estonya 21 21 38 
Slovenya 27 29 40 
Fransa 23 22 41 
Belçika 22 20 45 

                                                             
2 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264189515-
en.pdf?expires=1597288691&id=id&accname=guest&checksum=0D6A9373EC06E2762030642D0EF3EC4D 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 197 

Portekiz 26 28 53 
İtalya 30 30 56 
İsrail 31 32 57 
Şili 37 37 65 
Slovakya 32 34 76 
Macaristan 46 43 90 
Kolombiya 72 72 97 
Polonya 36 36 111 
Çekya 28 26 112 
Yunanistan 42 40 114 
Meksika 67 62 118 
Letonya 35 33 130 
Japonya 19 17 132 
Litvanya 33 31 141 
Güney Kore 29 27 142 
Türkiye 91 85 147 

Kaynak: https://www.prosperity.com/  Erişim Tarihi: 10.08.2020 

Tablo 3’te görülmektedir ki refah sıralamasında ilk sırada olan Danimarka’da endeks bileşenlerinden 
sosyal sermaye çıkartıldığında Danimarka refah seviyesinde 2. Sıraya düşmektedir. İlk sıraya ise İsviçre 
yükselmektedir. Denilebilir ki İsviçre’nin sosyal sermaye bileşeni diğer bileşenlere göre daha düşük 
puana sahiptir ve bu sebepten çıkartıldığında ülkenin refah seviyesi ciddi bir biçimde artış göstererek 
ilk sıraya taşınmaktadır. Nitekim İsviçre’nin sosyal sermaye sıralamasında 8. Sırada olduğu 
görülmektedir. OECD ülkeleri arasında sosyal sermayenin dramatik bir biçimde kötü durumda olduğu 
ülke ise Japonya’dır. Japonya sosyal sermaye sıralamasında 2019 yılı itibariyle 132. Sırada yer 
almaktadır. Ancak genel refah sıralamasında 19. Sırada, sosyal sermaye çıkartıldığında ise 17. Sıraya 
çıkmaktadır. Bu ise Japonya’nın sosyal sermaye dışında refah değerlendirmelerinde kullanılan diğer 11 
değişkende oldukça iyi bir skora sahip olduğunu düşündürtmektedir. O halde sosyal sermaye bileşeni 
yönünden güçlü olan ve bu gücün genel refah sıralamasında iyileştirici etkisinin görüldüğü ülkelere ve 
sosyal sermaye bileşeni yönü zayıf olan ve bu zayıflığın genel refah seviyesini kötüleştirici etki yarattığı 
OECD ülkelerini bir araya getirmek anlamlı olacaktır. Bu gruplandırma tablo 4’te yer almaktadır. Bu 
gruplandırma yapılırken tablo 3’ten yararlanılmış ve endeks faktörlerinden sosyal sermaye endeksi 
çıkartıldığındaki sıralama ile Endeks faktörleri eşit ağırlıklandırıldığında sıralama karşılaştırılmıştır. Bu 
karşılaştırma sonucunda eğer ülkenin sıralamasında sosyal sermaye endeksi çıkartıldığında bir 
kötüleşme var ise bu ülkede sosyal sermayenin genel refah seviyesinde iyileştirici bir etkisinin olduğuna 
inanılmış; eğer ülkenin sıralamasında sosyal sermaye endeksi çıkartıldığında bir iyileşme var ise bu 
ülkede sosyal sermayenin genel refah seviyesinde kötüleştirici bir etkisinin olduğuna inanılmıştır. Eğer 
sıralamada herhangi bir değişme gözlemlenmemişse, sosyal sermayenin refah seviyesi üzerinde 
herhangi bir etkisinin olmadığı söylenmiştir.  

Tablo 4: Ülkelerin Refah Seviyelerindeki Değişmenin Sosyal Sermayenin Etkisi Yönünden 
Değerlendirilmesi (2019) 
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Sosyal Sermayenin Genel 
Refah Seviyesi Sıralamasında 
İyileştirici Etki Yarattığı 
Ülkeler 

Sosyal Sermayenin Genel 
Refah Seviyesi Sıralamasında 
Kötüleştirici Etki Yarattığı 
Ülkeler 

Sosyal Sermayenin Genel 
Refah Seviyesinde Bİr 
Etki Yaratmadığı Ülkeler 

Norveç İsviçre Finlandiya 

Danimarka Birleşik Krallık Hollanda 

İzlanda Lüksemburg İsveç 

Yeni Zelanda Fransa Avusturya 

Kanada Belçika İrlanda 

Avustralya Macaristan Almanya 

ABD Çekya  İspanya 

Slovenya Yunanistan Estonya 

Portekiz Meksika İtalya 

İsrail Letonya Şili 

Slovakya Japonya Kolombiya 

 Litvanya Polonya 

 Güney Kore  

 Türkiye  

   

Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 4’e bakıldığında görülmektedir ki bazı ülkelerde sosyal sermayenin genel refah seviyesinin 
iyileştirici yönde etki yarattığını söylemek mümkünken, bazı ülkelerde bu etkinin kötüleştirici yönde 
olduğu, bazı ülkelerde ise herhangi bir etkinin olmadığıdır. Bu durum şu şekilde yorumlanabilir. Sosyal 
sermaye konusunda zaten güçsüz olan ülkelerde, sosyal sermaye refah seviyesini olması gerektiğinden 
daha düşük bir seviyeye çekmektedir. Buna örnek olarak ise Macaristan, Çekya, Yunanistan, Meksika, 
Letonya, Japonya, Litvanya, Güney Kore ve Türkiye verilebilir. Bu ülkelerin sosyal sermaye 
sıralamalarına bakıldığında zaten dünya genelinde 90. ve üzerinde sıralamalara sahip oldukları 
görülmektedir. Bu bağlamda sosyal sermayede bu kötü karneye sahip olan ülkelerin genel refah 
seviyelerinde sosyal sermayenin yaratmış olduğu azaltıcı etkiden mustarip olduklarını düşünmek 
yerinde olacaktır. Ancak Burada ilgi çekici başka bir nokta vardır ki, sosyal sermaye notu yüksek ancak 
sosyal sermayenin varlığının refah seviyesini düşürdüğü ülkelerdir. Bu ülkeler ise İsviçre Birleşik 
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Krallık, Lüksemburg, Fransa ve Belçika’dır. Bu ülkelerin sosyal sermaye sıralaması 8, 14, 21, 41 ve 
45’tir. Bu dünya geneli sıralamasında alınan yüksek skorlara rağmen, bu ülkelerde sosyal sermayenin 
varlığı refah seviyesinde sahip olunan sıralamanın gerisine düşülmesine neden olmuştur. Bu da akıllara 
bu ülkelerde sosyal sermayenin karanlık yönünün varlığını getirmektedir. 

Sosyal sermaye kavramının üzerinde anlaşmaya varılmış bir tanımının ve boyutlarının olmaması bu 
kavramın farklı yönlerinin olabileceği gerçeğinin görülmesini de engellemiştir. Dolayısıyla sosyal 
sermaye ana akım literatürde hep olumlu çıktılar üreten bir kavram gibi görülse de aslında yapılan 
çalışmalar göstermiştir ki sosyal sermaye ülkelerin refah seviyesini negatif yönde etkileyen çıktılara da 
sahip olabilmektedir. Buna en güzel örnek, daha sonraları „sosyal sermayenin karanlık tarafı‟ olarak 
ifade edilen, iletişimin ve ilişki ağlarının sadece olumlu neticeler vermeyeceği görüşünün ve bunu 
destekleyen verilerin elde edilmesidir (Field, 2008). Sosyal sermayeyi tanımlarken kullanılan ilişkilerin 
ve ağların kötü maksatlarla da kullanılabileceği ve mesela çeşitli suç örgütlerinin de bununla 
açıklanabileceği söylenmiştir. Sosyal sermaye teorisyenleri ise bu araştırmaları ve verileri de literatüre 
“sosyal sermayenin karanlık tarafı‟ olarak dahil etmişlerdir (Narayan,1999).   

SONUÇ 

Çalışmamız göstermiştir ki ülkelerin refah seviyelerinin birbirlerinden farklılaşmasında sosyal sermaye 
önemli bir girdidir. Burada yanıtlanması gereken bir başka soru ise, ülkelerin sadece sosyal sermaye 
bileşeni açısından hangi noktada olduklarıdır. Bu sorunun yanıtı, sosyal sermayenin genel refah 
düzeyine yaptığı etkinin şiddetini ve boyutunu anlamak için oldukça önemlidir. Görülmüştür ki OECD 
ülkelerinin genelinde yüksek refah seviyesine sahip olan ülkelerin genelinde sosyal sermaye de 
yüksektir. Ancak bunun istisnalarına da rastlanmıştır. Genel refah seviyesi yüksek ancak sosyal sermaye 
seviyesi göreceli olarak düşük olan OECD ülkeleri Japonya, Polonya, Çekya, Yunanistan, Litvanya ve 
Güney Kore’dir. Bu ülkelerde genel refah seviyesi anlamında dünyada ilk 40 ülke arasında bulunurken 
sosyal sermaye sıralamasında dünyada 100. ve daha üzerinde sıralamalara sahiplerdir. Bu bağlamda 
lietratürde var olan görülmüştür ki literatürde var olan “sosyal sermaye yüksek refah düzeyini besler” 
hipotezi geçerli olabilse de “yüksek refah düzeyi yüksek sosyal sermayeyi besler” çıkarımı 
yapılamamaktadır. Bu bağlamda OECD ülkelerinin hepsinde refah ve sosyal sermaye kavramları 
arasında çift yönlü doğrusal bir korelasyon ilişkisinden bahsetmek doğru değildir. 

Legatum Refah endeksi hesaplamasına sosyal sermayenin bir ilave edilip bir de çıkarılmasıyla elde 
edilen sonuçların karşılaştırılması göstermiştir ki sosyal sermaye sıralamasında ön sıralarda yer alan 
ülkelerin bazı ülkelerde sosyal sermayenin genel refah seviyesinin iyileştirici yönde etki yarattığını 
söylemek mümkünken, bazı ülkelerde bu etkinin kötüleştirici yönde olduğu, bazı ülkelerde ise herhangi 
bir etkinin olmadığıdır. O halde denilebilir ki sosyal sermaye konusunda zaten sıralamanın gerisinde yer 
alan ülkelerde, sosyal sermaye refah seviyesini olması gerektiğinden daha düşük bir seviyeye 
çekmektedir. Buna örnek olarak ise Macaristan, Çekya, Yunanistan, Meksika, Letonya, Japonya, 
Litvanya, Güney Kore ve Türkiye verilebilir. Bu ülkelerin sosyal sermaye sıralamalarına bakıldığında 
zaten dünya genelinde 90. ve üzerinde sıralamalara sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda sosyal 
sermaye yönünden kötü karneye sahip olan ülkelerin, genel refah seviyelerinin göreli olarak düşük 
olmasının sosyal sermayenin yaratmış olduğu azaltıcı etkiden kaynaklandığını düşünmek yerinde 
olacaktır. Ancak burada ilgi çekici başka bir nokta vardır ki, sosyal sermaye notu yüksek ancak sosyal 
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sermayenin varlığının refah seviyesini düşürdüğü ülkelerdir. Bu ülkeler ise İsviçre Birleşik Krallık, 
Lüksemburg, Fransa ve Belçika’dır. Bu ülkelerin sosyal sermaye sıralaması 8, 14, 21, 41 ve 45’tir. Bu 
dünya geneli sıralamasında alınan yüksek skorlara rağmen, bu ülkelerde sosyal sermayenin varlığı refah 
seviyesinde sahip olunan sıralamanın gerisine düşülmesine neden olmuştur. Bu da akıllara bu ülkelerde 
sosyal sermayenin karanlık yönünün varlığını getirmektedir. Sosyal sermayenin karanlık yönü olarak 
tanımlanan durum ise çeşitli ağ gruplarının birbirini kayırması, nepotizm gibi olumsuzlukların varlığıdır. 
O halde sosyal sermayenin tek çıktısı pozitif olmayabilmektedir. Sosyal sermaye kimi ülkelerde negatif 
yönlü etki de yaratabilir.  

Çalışma sosyal sermayenin refah üzerinde yaratacağı etkiler hakkında  
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ÖZ: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 1945 yılında kurulmuştur.  
UNESCO’nun amacı; evrensel değere sahip kültürel ve doğal alanların korunması sağlamaktır. Bu amaç 
neticesinde Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 1972 yılında Paris’te 
imzalanmıştır. Türkiye, UNESCO’nun kurulduğu ilk günden beri faaliyetlerde bulunmakta ayrıca 
kurucu ilk on ülke içinde yer almaktadır. Çanakkale 1462 yılında Çimenlik Kalesi’nin etrafında bir köy 
olarak kurulmuş, sonrasında Fatih Camii ve civarındaki Cami-i Kebir mahallesinin kurulmasıyla 
genişlemiştir. Şehrin gelişimi Çay, Rum, Ermeni ve Yahudi mahallelerinin de kurulmasıyla birlikte çok 
kültürlü bir hal almıştır.  18. yy’a kadar kent olma yolunda belirli bir gelişme gösteren Çanakkale, 
boğazlarda ekonomik faaliyetin yoğunlaşması ile bir liman kenti olmaya ve zenginleşmeye başlamıştır. 
Boğaz ticareti ve liman kenti olarak oynadığı rol kente ticari ataşelikler ve fahri konsoloslukların 
gelmesine neden olmuştur. 

Çanakkale şehir merkezinde bulunan yapı ve eserlerin bir yürüyüş rotası oluşturmak suretiyle tanıtımını 
ve korunmasını sağlamak, gelen turistlere Çanakkale’nin tarihi şehir dokusunu doğru ve detaylı biçimde 
aktarmak çalışmanın temel amacıdır. Böylelikle çalışma, turistlere Çanakkale’nin daha iyi tanıtılmasına 
ek olarak kadim şehir kültürünün sürdürülebilirliğini sağlama noktasında kent kültürüne katkı 
sağlanacaktır. Turizm paydaşlarının katılımı sağlanarak, kültür güzergahı konusunda eğitim ve 
bilgilendirilmelerinin sağlamak açısından önem taşıyan bu çalışma, günümüz teknolojilerinin de (dijital 
paneller, QR kodlar, Web siteleri, sosyal medya vb.) turizm alanında kullanılması açısından ayrıca önem 
arz etmektedir. Araştırmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Araştırmada yöntem olarak nitel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden gözlem ve doküman 
incelemesi kullanılmıştır. Gözlem yönteminde davranışın gerçekleştiği doğal ortamlarda araştırmacının 
katıldığı katılımlı gözlemleme yapılır. Araştırmacı burada kültürün bir parçası olmaya çalışır (Metin, 
2014). Yöntem gereği Çanakkale kent merkezinde 01.01.2020-01.06.2020 tarihleri arasında beş ay 
süresince güzergah ve tarihi-kültürel yapılar gözlemlenerek, kullanılabilecek fiziki ve teknolojik altyapı 
ve imkanlar belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra bu, fotoğraf ve notlar analiz edilerek 
sınıflandırılmıştır.  Barbaros, Cevat Paşa, Namık Kemal, Fevzi Paşa, Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Esenler 
mahallesinde bulunan toplam 34 durak noktasını içeren rota, zorluk derecesine göre 3 parkura 
ayrılmıştır. Sonuç olarak yeşil (3km), mavi (5km) ve kırmızı (9km) olarak kodlanan, zorluk derecesine 
göre planlanmış üç farklı kent kültür rotası önerisi ortaya koyulmuştur. Rotaların valilik, belediye ve 
turizm paydaşları tarafından benimsenmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kültürel Miras, Şehir Kültür Rotası 
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ÇANAKKALE CITY CULTURE ROUTE PROPOSAL AS A CITY TOUR ROUTE 

ABSTRACT: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) was 
established in 1945. The purpose of UNESCO; to provide protection of cultural and natural areas with 
universal value. As a result of this purpose, the Convention for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage was signed in Paris in 1972. Turkey, located in the UNESCO's activities since the first 
day of establishment is also located within the first ten founding countries. Çanakkale was established 
in 1462 as a village around Çimenlik Castle and then expanded with the establishment of Fatih Mosque 
and Cami-i Kebir neighborhood. The development of the city has become multicultural with the 
establishment of the Çay, the Greek, the Armenian and the Jewish neighborhoods. Çanakkale, which 
showed a certain development in the way of becoming a city until the 18th century, started to become a 
port city and enriched with the intensification of economic activity in the straits.  Strait trade and the 
role it played as a port city caused commercial attachments and honorary consulates to come to the city. 

The main purpose of the study is to provide the promotion and protection of buildings and artifacts 
located in the city center of Çanakkale by creating a walking route, to convey the historical city texture 
of Çanakkale to the incoming tourists accurately and in detail. Thus, in addition to promoting Çanakkale 
better, tourists will be provided with income from the bazaar shopkeepers and will contribute to the 
culture of the city to ensure the sustainability of the ancient city culture. This study, which is important 
for ensuring the participation of tourism stakeholders and providing education and information on the 
cultural route, is also important for the use of today's technologies (digital panels, QR codes, Web sites, 
social media, etc.) in the field of tourism. Secondary data were used in the research. Qualitative research 
method was used as a method in the research. In the research, observation and document analysis, one 
of the qualitative data collection techniques, were used. In the observation method, in the natural 
environments where the behavior takes place, participant observation is made with the participation of 
the researcher. The researcher tries to be a part of the culture here. In accordance with the method, the 
physical and technological infrastructure and facilities that can be used have been tried to be observed 
by observing the routes and historical-cultural structures for five months between 01.01.2020-
01.06.2020 in Çanakkale city center. Later, these photographs and notes were analyzed and classified. 
The route, which includes 34 stops in the Barbaros, Cevat Pasha, Namık Kemal, Fevzi Pasha, Kemal 
Pasa, Ismet Pasa and Esenler districts, is divided into 3 tracks according to the difficulty level. As a 
result, three different urban culture route suggestions, which are coded as green (3km), blue (5km) and 
red (9km), are planned in terms of difficulty and tour route. The routes are expected to be adopted by 
the governorate, municipality and tourism stakeholders. 

Keywords: Çanakkale, Cultural Heritage, City Culture Route 

GİRİŞ 

Türkiye’nin batısında, iki kıtanın ayrıldığı boğaza sahip olan Çanakkale birçok yönüyle önem taşıyan 
bir ildir. Doğal, tarihi ve kültürel dokularının yanı sıra, Türk milletinin kaderini belirleyen önemli 
mücadelelere de tanıklık etmesiyle ayrıca bir önem taşımaktadır. İl sınırları içerisinde bulunan antik 
kentler, tarihi kalıntılar ve tarihi savaş alanları turizm faaliyetlerinde öne çıkan unsurlardır.  
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Çanakkale’nin günümüz kent yerleşimi, İstanbul’un fethinin ardından boğaz güvenliğini sağlamak 
amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462 yılında yaptırılan Kale-i Sultaniye (bkz., Acıoğlu, 2015) 
etrafında gelişmiştir (canakkale.ktb.gov.tr). Tarihi süreç içerisinde büyüyen kent, Rum ve Ermenilerin 
de gelmesiyle doğu ve kuzey yönünde genişler (Erten, 2012:405). 18. Yüzyıldan başlayarak bir ticaret 
merkezi haline gelen kente Yahudi ve Levantenler de yerleşir (Erten, 2012:403). Bu yeni yerleşimlerle 
beraber kent sahil yönünde ve doğu yönünde genişler. Çanakkale kent yapısının oluşumunda, Türkler 
kadar gayrimüslimlerin de inşa ettikleri ticaret yapıları ve konutlar önemli rol oynamıştır (Dündar, 
2020). 

Çanakkale’nin boğaz ticaretiyle önemli bir liman kentine dönüşmesi kente, sayısı kısa sürede yirmiyi 
bulan ticari ataşeliklerin ve konsoloslukların gelmesine sebep olur. Bu yapılar kordon sırasınca ticari 
ataşelikler mahallesini oluşturmuştur (canakkale.ktb.gov.tr). 

Tüm bu gelişmeler Çanakkale kent merkezinin de çok sayıda sivil ve askeri yapıya sahiplik yapmasına 
sebep olur. Bu yapılar, Çanakkale kent yapısını ve kültürünü yansıtan önemli eserler olarak 
değerlendirilebilir. Şehir merkezinde yürüme mesafesi içerisinde bulunan bu eserlerin çoğu restore 
edilmiş, bakımlı ya da halen faal durumdadır. Fakat yalnızca birkaç tanesi Çanakkale’ye ziyarete gelen 
turistlerin odağındadır.  

Çanakkale ziyaretinde bulunan turistlerin çoğunlukla tercih ettiği destinasyonlar Gelibolu yarımadası ve 
Troya ören yeridir. Bu durum, Çanakkale kent kültürünün tanıtımında yetersiz kalınmasına sebep 
olmaktadır. Şehir merkezinde, toplumun da hafızasını yansıtan diğer eserlerin ziyaret edilmesi sosyal ve 
ekonomik açıdan şehrin ve halkın yararına olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 yılı verilerine 
göre; Troya Ören Yeri’ni 583.491 kişi ziyaret etmiştir (www.dosim.gov.tr). Gelibolu Yarımadası ise 
yaklaşık 3 milyon turist tarafından ziyaret edilmiştir (www.trthaber.com). 

Hazırlanan bu çalışma sayesinde Çanakkale şehir merkezinde bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan 
yerlerle beraber diğer saklı kalmış eserlerden bir yürüyüş rotası oluşturulup, bu eserlerin tanıtımını 
sağlanarak gelen turistlere Çanakkale’nin tarihi şehir dokusunu doğru ve detaylı biçimde aktarılacaktır. 
Böylelikle, turistlere Çanakkale’nin daha iyi tanıtılmasına ek olarak çarşı esnafına gelir sağlanacak ve 
kadim şehir kültürünün sürdürülebilirliğini sağlama noktasında çalışmalara katkı sağlanacaktır. Rehber 
eğitimi ve üniversite öğrencilerinin katılımını sağlayarak eğitim boyutunda da önem taşıyan bu çalışma, 
günümüz teknolojilerinin de (dijital paneller, QR kodlar, Web siteleri, sosyal medya vb.) turizme entegre 
edilmesini sağlayarak ülke ve dünya çapında bir örnek teşkil edecektir. 

İnsanoğlu, yeryüzünde var olmasından itibaren çeşitli sebeplerle ardında eserler bırakmıştır.  Yüzyıllar, 
hatta bin yıllar boyunca bir şekilde korunmuş birçok eser günümüze kadar ulaşmıştır. Türkiye, coğrafi 
konumu itibariyle çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu sebepten ötürü Anadolu coğrafyası 
tüm bu medeniyetlerden izler taşımaktadır. İnsanoğlunun, edindiği bilgiyi aktarma güdüsü farklı 
şekillerde tezahür etmiştir. Kimi zaman bir mağarada karşımıza çıkan resim yahut inşa edilen bir tapınak 
biz, günümüz insanlarına miras bırakılmıştır. Bu miraslar bazen de gözle görülür, elle tutulur eserler 
olmaktan öte, bir kültürü soyut bir şekilde temsil eden öğretiler, anlatılar, davranışlar vb. olmuştur. 

Dünyanın miras olarak kabul edilen tüm değerlerini müşterek bir geçmiş olarak benimseme, tanıtma, 
koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla UNESCO, Türkiye’nin 14 Şubat Şubat 1983 tarihinde 
taraf olduğu “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’yi 1972 yılında Paris’te 
toplanan 17. Genel Konferansı’nda kabul etmiştir. UNESCO Somut Kültürel Miras, Somut Olmayan 
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Kültürel Miras ve Geçici Miras Listesi olmak üzere 3 ana listeye sahiptir. Ülkemizin, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 18, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne 18 adet ve Geçici 
Miras Listesi’ne 83 adet varlıkla katılım gösterilmiştir (www.unesco.org.tr). 

UNESCO’nun 16 Kasım 1972 yılında kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına 
Dair Sözleşme’ye göre kültürel miras üç başlık altında şu şekilde tanımlanmaktadır; 

“Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerdeki mimari eserler, heykel ve resim 
alanındaki şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler, mağaralar ve eleman 
birleşimleri. 

Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya 
bilim açısından istisnaî evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları. 

Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel değeri olan insan 
ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan alanlar” 
(www.unesco.org.tr) 

Yine aynı sözleşmeye göre, doğal miras kavramı ise şu şekilde tanımlanmaktadır; 

“Estetik veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlardan veya bu 
tür oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar. 

Bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik oluşumlar ve 
tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş alanlar, 

Bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal sitler veya kesinlikle 
belirlenmiş doğal alanlar” (www.unesco.org.tr) 

Kültür Rotası kavramı 1980’li yıllarda ortaya çıkmış olup günümüze kadar çeşitli şekillerde 
tanımlanmıştır. Bu tanımların en kapsamlı ve kabul görmüş olanlarından biri de ICOMOS’un 2008 
yılında yayımladığı Kültür Rotaları Tüzüğü’nde bulunmaktadır. Tüzüğe göre Kültür Rotası kavramı;  

Kara, su veya başka bir ortamda bulunup fiziksel olarak tanımlanabilen ve aynı zamanda kendine özgü 
çekiciliklere ve tarihi özelliğe sahip olan, insan etkileşimleri dolayısıyla oluşmuş, önemli zaman 
süreçleri boyunca insanlar, ülkeler, bölgeler ve hatta kıtalar arasındaki çok boyutlu ve sürekli mal, fikir 
ve bilginin karşılıklı hareketini ve değişimini halen yansıtan, bu süreci ilişkide bulunduğu somut ve 
somut olmayan kültürel miraslara yansıtıp karşılıklı etkileşim sağlayan, tarihsel bağlantıları ve varlığı 
ile ilişkili kültürel özellikleri hareketli bir sistemle bütünleştiren bir çeşit iletişim rotasıdır. (aktaran 
Kavak, 2019) 

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’na göre ise bir kültür rotasının;  

“Günümüzde yaratılmış veya tarihin belirli bir döneminde gerçekten kullanılmış, üzerinde kültürel 
ve/veya doğal miras öğelerini taşıyan ve önemini bu miras sayesinde kazanan, koruma, kırsal kalkınma 
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ve turizmin geliştirilmesi gibi amaçlarla geliştirilebilen, yerel, bölgesel veya ulusal ölçekli bir ulaşım 
koridoru” şeklinde tanımlanabileceği belirtilmektedir (ÇEKÜL, s.12). 

Ülkemizde Kültür Rotası üzerine çalışmalar ilk olarak 1999 yılında Likya Yolu ile başlamıştır. Likya 
yolu Türkiye’nin güneyinde, Fethiye’den Antalya’ya yaklaşık 540 km uzunluğunda, Roma yollarını, 
eski patikaları ve katır yollarını içeren işaretlenmiş bir rotadır (cultureroutesinturkey.com) 

YÖNTEM 

Çanakkale şehir merkezinde bulunan yapı ve eserlerin bir yürüyüş rotası oluşturmak suretiyle tanıtımını 
ve korunmasını sağlamak, gelen turistlere Çanakkale’nin tarihi şehir dokusunu doğru ve detaylı biçimde 
aktarmak çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca çalışma, turistlere Çanakkale’nin daha iyi tanıtılmasına ek 
olarak kadim şehir kültürünün sürdürülebilirliğini sağlama noktasında kent kültürüne katkı sağlaması 
açısından önem arz etmektedir. Çalışma ayrıca, turizm paydaşlarının katılımının sağlanması, kültür 
güzergahı konusunda paydaşlara eğitim ve bilgilendirilme sağlamak açısından da ayrıca önem arz 
etmektedir.  

Araştırmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. İkincil veriler, devletlerin ya da özel girişimlerin sistemli 
ve devamlı biçimde topladığı ve depoladığı verilerdir (Karagöz, 2017, sf.87) Araştırmada yöntem olarak 
nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden gözlem ve 
doküman incelemesi kullanılmıştır. Gözlem yönteminde davranışın gerçekleştiği doğal ortamlarda 
araştırmacının katıldığı katılımlı gözlemleme yapılır. Araştırmacı burada kültürün bir parçası olmaya 
çalışır (Metin, 2014). Bu gözlem yönteminin tercih edilmesindeki sebep; meydana gelen olayın 
içerisinde yer almakla, olayın dışından izlemek arasında, olayı anlama noktasında farklılıkların ortaya 
çıkabilme olasılığıdır (Karagöz, 2017, sf.583) Doküman incelemesi ise geçmişe yönelik her çeşit yazılı 
ve sözlü kaynaklardan oluşmaktadır (Kozak, 2015, sf.97) Yöntem gereği Çanakkale kent merkezinde 
01.01.2020-01.06.2020 tarihleri arasında beş ay süresince güzergah ve tarihi-kültürel yapılar 
gözlemlenerek, kullanılabilecek fiziki ve teknolojik altyapı ve imkanlar belirlenmeye çalışılmıştır. 
Yapılan doküman incelemeleriyle de zenginleştirilen veriler daha sonra fotoğraf ve notlar aracılığıyla 
analiz edilerek sınıflandırılmıştır.   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Elde edilen verilerden yola çıkılarak Çanakkale şehir merkezinde, yürüyerek gezmeye elverişli bir rota 
belirlenmiştir. Tarihi yapılar, müzeler ve rekreasyon alanlarından oluşan ve toplamda 36 durak noktasını 
içeren bu rota, uzunluk ve zorluk derecesine göre nitelendirilerek yeşil, mavi ve kırmızı olarak üç 
parkura ayrılmıştır.  

Görsel 1: Yeşil Parkur 
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Kaynak: Araştırmacılar tarafından Google Earth kullanılarak oluşturulmuştur. 

Yeşil Parkur: İskele –Vitalis Konağı (Eski Rektörlük binası)  – Saat Kulesi – Yabancılar Oteli – Yalı 
Hanı – Yalı Camii – Kent Müzesi – Muvakkithane Binası – Yalı Hamamı – Çimenlik Kalesi – Deniz 
Müzesi – Fatih Camii – Nedime Hanım Kız Okulu – Eski Ermeni Kilisesi – Tıflı Camii – Aynalı Çarşı 
– Öğretmenevi – Halk Bahçesi – Morabbin Parkı – Whittall Konağı - Necip Paşa Konağı olmak üzere 
toplamda 21 durak noktasını içermektedir. Yaklaşık 3 km uzunluğunda olan bu parkur, düşük 
kondisyona sahip katılımcılar için uygundur. 

Görsel 2: Mavi Parkur 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından Google Earth kullanılarak oluşturulmuştur. 

Mavi Parkur: İskele – Vitalis Konağı (Eski Rektörlük binası) – Saat Kulesi – Yabancılar Oteli – Yalı 
Hanı – Yalı Camii – Kent Müzesi – Muvakkithane Binası – Yalı Hamamı – Çimenlik Kalesi – Deniz 
Müzesi – Fatih Camii – Nedime Hanım Kız Okulu – Eski Ermeni Kilisesi – Tıflı Camii – Aynalı Çarşı 
– Havra – Kurşunlu Camii – İstiklal İlkokulu – Cumhuriyet Ortaokulu – Öğretmenevi – Halk Bahçesi – 
Morabbin Parkı – Sahil Sıhhiye Binası – Necip Paşa Konağı – Necip Paşa Camii – 18 Mart İlkokulu – 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 207 

Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü Binası – Seramik Müzesi olmak üzere toplamda 29 
durak noktasını içermektedir. Yaklaşık 5 km uzunluğunda olan mavi parkur, orta seviyede kondisyona 
sahip katılımcılar için uygundur.  

Görsel 3: Kırmızı Parkur 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından Google Earth kullanılarak oluşturulmuştur. 

Kırmızı Parkur: İskele – Vitalis Konağı (Eski Rektörlük binası)  – Saat Kulesi – Yabancılar Oteli – Yalı 
Hanı – Yalı Camii – Kent Müzesi – Muvakkithane Binası – Yalı Hamamı – Çimenlik Kalesi – Deniz 
Müzesi – Fatih Camii – Nedime Hanım Kız Okulu – Eski Ermeni Kilisesi – Tıflı Camii – Aynalı Çarşı 
– Havra – Kurşunlu Camii – Kayserili Ahmet Paşa Camii – Hamidiye Tabyası – Hamidiye Şehitliği – 
Yeni Kordon – İngiliz Mezarlığı – İstiklal İlkokulu – Cumhuriyet Ortaokulu – Öğretmenevi – Halk 
Bahçesi – Morabbin Parkı – Sahil Sıhhiye Binası – Necip Paşa Konağı – Necip Paşa Camii – 18 Mart 
İlkokulu – Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü Binası – Seramik Müzesi – Askeri Hastane 
– Özgürlük Parkı olmak üzere, çalışma kapsamında belirlenen toplam 36 durak noktasının hepsini 
içermektedir. Yaklaşık 9 km uzunluğunda olan bu parkur, yüksek kondisyona sahip katılımcılar için 
uygundur.  

Görsel 4: Vitalis Konağı 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 
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Vitalis Konağı (Eski Rektörlük binası)  : Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan yapının 1890’lı yıllarda 
hayatını kaybeden İtalya ticari ataşesi Emilie Vitalis tarafından inşa ettirildiği düşünülmektedir (aktaran 
Dündar, 2019). 20.yy başlarında İngiliz mezarlıklar müdürü Mrs.Milton tarafından bir süre konut olarak 
kullanılan yapı Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1992 yılına kadar Tekel Müdürlüğü olarak kullanılmıştır. 
1992 yılında Onsekiz Mart Üniversitesine tahsis edilen yapı 2001 yılına kadar rektörlük olarak hizmet 
vermiştir (Tombul, 2015). Yapı, günümüzde üniversite tarafından Sürekli Eğitim Merkezi ve sosyal 
tesis olarak kullanılmaktadır.  

Görsel 5: Saat Kulesi 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

 
Saat Kulesi: Kitabesinde yer alan bilgilere göre 2. Abdulhamid döneminde inşa edilen kulenin, dönemin 
İtalya ticari ataşesi Emilie Vitalis’in bağışladığı para ile yapıldığı belirtilmektedir (Kurtman, 1991). 
Doğu cephesinde, üzerinde kitabe olan bir çeşmeye sahiptir. Yapı, mimari özellikleriyle 19.yy mimari 
üslubunu yansıtmaktadır. 

Görsel 6: Yabancılar Oteli 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Yabancılar Oteli: “Hotel Des Eetrangers” adıyla da bilinen Yabancılar Oteli’nin 19 yüzyılda inşa 
edildiği düşünülmektedir. Osmanlı ve Rum mimari özelliklerini yansıtan yapıda, Troya definecisi Henry 
Schiliemann’ın da konakladığı bilinmektedir.  

 

Görsel 7: Yalı Hanı 
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Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Yalı Hanı: Fetvane Sokak ile Yalı Caddesi arasında bulunan yapının her iki taraftan da girişi mevcuttur. 
1887 yılında han olarak inşa edilen yapının alt kat odalarından bazıları ahır ve hizmet odası, üst kat 
odaları ise konaklama için kullanılmaktaydı. 1980 ve 1997 yılında onarımlar geçiren yapı şehirdeki tek 
han olması bakımından önemlidir (Tombul, 2015). 

Görsel 8: Yalı Camii 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Yalı Camii: Fetvahane Sokak ve Çarşı Caddesinin birleştiği yerde bulunan yapının orijinal kitabesine 
ulaşılamadığından kesin yapılış tarihi ve yaptıran kişi bilinememektedir. Onarım kitabesinden 3 kez 
yandığı anlaşılan yapının ilk restorasyonunu Tavil Ahmet Ağa, üçüncü restorasyonunu ise Miralay Halil 
Bey’in yaptırdığı anlaşılıyor (Arbaş, 2003) Cami, ayrıca bir hazireye sahiptir. 

Görsel 9: Kent Müzesi 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 
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Kent Müzesi: İlk iki katıyla 19.yy mimarisini yansıtan yapının yapım tarihi kesin olarak 
bilinmemektedir. Yapının 3. katının Cumhuriyet döneminde inşa edildiği bilinmektedir. Çok defa el 
değiştiren yapının belirli dönemlerde ticarethane, askerlik şubesi ve otel olarak kullanıldığı 
belirtilmektedir (www.canakkale.bel.tr) Yapı, günümüzde Kent Müzesi olarak hizmet vermektedir. 

Görsel 10: Muvakkithane Binası 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Muvakkithane Binası: Çarşı Caddesi ile Hapishane Sokak’ın kesiştiği yerde bulunan iki katlı yapının 
kitabesinde 1867 yılında Hacı adında biri tarafından muvakkithane binası olarak yaptırıldığı 
yazmaktadır.  

Görsel 11: Yalı Hamamı 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Yalı Hamamı: Çarşı Caddesi ile Mahkeme Sokak arasında bulunan yapı genel mimari özellikleriyle 
19.yy üslubunu taşımaktadır. 
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Görsel 12: Çimenlik Kalesi 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Çimenlik Kalesi: Çanakkale Boğazında, Kilitbahir Kalesi ile karşılıklı bir konumda bulunan yapı 1461-
62 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un korunması amacıyla inşa ettirilmiştir. Şehrin 
oluşumunda da büyük etkisi olan kale, yıllar geçtikçe ihtiyaçlara göre yenilenmiştir. 1915 Çanakkale 
Savaşlarında Merkez Savunma Grubu’nun sevk ve idare mevkii olan yapı günümüzde müze olarak 
hizmet vermektedir (canakkalemuze.dzkk.tsk.tr). 

Görsel 13: Deniz Müzesi 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Deniz Müzesi: 18 Mart 1915 Deniz Zaferinin 67. yıl kutlama programı dahilinde açılan müze 1915 
Deniz ve Kara Savaşları'nın anlatımına yönelik ihtiyacı gidermek amacıyla açılmıştır. Müzede, sahip 
olduğu top koleksiyonu ve askeri malzemelerin yanında, aslına uygun bir şekilde inşa edilen Nusrat 
Mayın gemisi de sergilenmektedir (canakkalemuze.dzkk.tsk.tr). 

Görsel 14: Fatih Camii 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 
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Fatih Camii (Cami-i Kebir) ve Haziresi: Fevzi Paşa Mahallesinde bulunan ve Büyük Cami olarak da 
bilinen yapı dikdörtgen planlı ve alaturka kiremitli kırma çatılıdır. 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet 
tarafından Çimenlik Kalesi ile aynı dönemde, Çanakkale kurulurken inşa edildiği bilinen yapının dış 
cephesindeki kitabesine göre 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından ve 1904 yılında Sultan 
2.Abdülhamid tarafından onartıldığı anlaşılmaktadır. Son onarımın ise 1976 yılında yapıldığı 
bilinmektedir. Caminin batı bölümünde taş duvarlarla çevrili bir hazire mevcuttur. Hazire içinde 
Osmanlı sadrazamlarından Hafız İsmail Paşa ile Sadrazam Ali Paşa’nın da mezarları bulunmaktadır 
(Tombul, 2015). 

Görsel 15: Nedime Hanım Kız Okulu 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Nedime Hanım Kız Okulu: Fevzi Paşa Mahallesi, Nedime Hanım Sokak’ta bulunan yapı 1904 yılında 
Hıfzı Tevfik Paşa’nın kızı Nedime Hanım’ın ölümden sonra onun anısına yapılmış ve Mektebi Cemaati 
İslamiye adıyla İptidai ve Rüşti sınıfları kapsayan kız mektebi olarak açılmıştır. Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Muhtelif Mevkii Müstahkem Numune Mektebi olarak kullanılan yapı 1923 yılından sonra 
Nedime Hanım Kız Okulu olarak tekrar açılmıştır. 1949 yılında Nedime Hanım Akşam Kız Sanat Okulu, 
1952-53’te Nedime Hanım Kız Enstitüsü, 1974-1998 arası İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren 
bina günümüzde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır (Tombul, 2015). 

Görsel 16: Ermeni Kilisesi 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Eski Ermeni Kilisesi: 1669’da 83 Ermeni ailenin Çanakkale’ye gelmesiyle inşa edilen yapı Fevzipaşa 
Mahallesinde bulunmaktadır. Yıllar içerisinde silah deposu, etnografya müzesi, kültür merkezi ve güzel 
sanatlar bölümü dersliği olarak kullanıldıktan sonra, son olarak Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılmak 
üzere ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğuna tahsis edilmiştir (www.comu.edu.tr). 
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Görsel 17: Tıflı Camii 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Tıflı Cami: Fevzipaşa Mahallesi, Çarşı Caddesi üzerinde bulunan yapının kitabesine göre 
2.Abdülhamid tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Yapının avlu girişinde bulunan kitabeye göre 
Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış olan fakat yıkılmış bir sıbyan mektebinin de burada olduğu 
anlaşılmaktadır (Uysal, 2010). 

Görsel 18: Aynalı Çarşı 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Aynalı Çarşı: Çarşı caddesi üzerinde bulunan yapının Osmanlıca ve İbranice yazılmış olan kitabesine 
göre 1890 yılında Yahudi bir tüccar olan İlya Halyo tarafından 2.Abdülhamid’in izni ile inşa ettirildiği 
belirtilmektedir. Çanakkale Savaşları döneminde İngilizler tarafından bombalanarak hasar alan yapı 
2004 yılında restore edilip günümüzdeki halini almıştır (Tombul, 2015). Türküsüyle beraber 
Çanakkale’nin Anadolu’da tanınmasını sağlayan bu önemli yapı günümüzde genellikle hediyelik 
eşyaların satıldığı turistik bir çarşıdır. 

Görsel 19: Havra 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 
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Havra: Mekor Hayim adıyla bilinen 200 yıllık ibadethane günümüzde Çanakkale’de varlığını sürdüren 
tek sinagogdur. Önce, köşk olarak inşa edilen yapı sonradan sinagoga çevrilmiştir. 2. Dünya Savaşı 
döneminde askeri amaçlarla kullanılan yapı, 1945 yılında tekrar cemaate teslim edilmiştir. Yıllar 
içerisinde çeşitli restorasyonlar geçiren yapı günümüzde yerleşik Yahudi cemaati bulunmamasından 
ötürü yalnızca yeterli sayıda katılım sağlandığı zaman ibadete açılmaktadır (www.turkyahudileri.com). 

Görsel 20: Kurşunlu Camii 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Kurşunlu Cami: Eskiden Arap İbrahim Paşa Camii olarak bilinen yapı, günümüzdeki adını kurşun 
kaplı kubbesinden almıştır. Kitabesine göre Arap İbrahim Paşa tarafından Çınarlık Camii yerine 1869 
yılında yaptırılmıştır (Dündar, 2017). 

Görsel 21: Kayserili Ahmet Paşa Camii 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Kayserili Ahmet Paşa Camii: Yapı, Kayserili Ahmet Paşa tarafından 19. Yüzyılın ikinci yarısında 
(1874) yaptırılmıştır. Yapı önünde bulunan şadırvan ise hanımı Fatma Hatun tarafından 1873 yılında 
yaptırılmıştır. Avlu içerisinde bulunan Nedime Hanım’a ait kare planlı türbe 1904 yılına aittir. Aziziye 
caddesi üzerinde bulunan çeşmenin 2.Abdülhamid tuğrasını taşıyan kitabesine göre 1886 yılında 
yapıldığı anlaşılmaktadır (Uysal, 2009). 
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Görsel 22: Hamidiye Tabyaları 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Hamidiye Tabyaları: Barbaros Mahallesinde sahil kısmında yer alan Hamidiye Tabyaları, Sultan 2. 
Abdülhamid tarafından boğazın güvenliğini sağlamak amacıyla 1892 yaptırılmıştır (Sağlık, 2020). 10 
tane bonet ve 9 tane top atış alanına sahip olan tabyalar uzun yıllar harabe kaldıktan sonra restore edilip 
2018 yılında halkın kullanımına açılmıştır. 

Görsel 23: Hamidiye Şehitliği 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Hamidiye Şehitliği: Aziziye Caddesi üzerinde yer alan şehitlik mahalle arasında sıkışmış bir 
konumdadır. Etrafı duvarla çevrili, bir anıta sahip olan şehitliğin içinde sekiz mezar bulunur. Şehitlik, 
18 Mart 1915 tarihinde şehit olan askerlerin anısını taşımaktadır (www.tsiv.org.tr). 

Görsel 24: Barış Kordonu 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 
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Barış Kordonu: Aziziye Caddesi’nin sonunda bulunan Barış Kordonu sahip olduğu yiyecek içecek 
işletmeleri, yürüyüş alanları, bisiklet yolu, oyun parkları, oturma yerleri, voleybol sahası ve mavi 
bayraklı plajıyla şehir merkezindeki önemli rekreasyon alanlarından biridir.  

Görsel 25: Cumhuriyet Ortaokulu 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

İstiklal İlköğretim Okulu ve Cumhuriyet Ortaokulu: 1904 yılında Rum mektebi olarak inşa edilen 
yapılar 1923 yılında günümüzdeki adlarını almışlardır. Yapılar T biçiminde olup ön cepheleriyle antik 
tapınakları anımsatmaktadır (Tombul, 2015). 

Görsel 26: Öğretmenevi 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Öğretmenevi: 1892 yılında Mutasarruf Zafer Paşa tarafından İdadi ve Rüştiye Mektebi olarak inşa 
ettirilen yapı işgal döneminde İngilizler tarafından bir süre hastane ve karargah olarak kullanılmıştır. 
1923’ten sonra lise, 1955’ten sonra Öğretmen Okulu, 1970’ten sonra Ticaret Lisesi olarak kullanılan 
yapı 1996 yılında onartılarak öğretmenevi olarak kullanılmaya başlamıştır (Tombul, 2015). 
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Görsel 27: Halk Bahçesi 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Halk Bahçesi: İngiliz Bahçesi olarak da bilinen alan Çanakkale’de yaşamış olan Calvert ailesinin 
bahçesinin park haline getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Sahildeki konağı savaşlar sırasında yıkılmış olan 
alanda küçük bir İngiliz evi bulunmaktadır. 1938 yılında kamulaştırılan alanda bahçenin kuruluşundan 
beri korunan farklı türde ağaçlar vardır (Anonim, 2002). İngiliz Mezarlığı olarak bilinen Calvert 
Mezarlığı da bu bahçenin eski sınırları dahilinde, Sarıçay kenarında bulunmaktadır. 

Görsel 28: Eski Sahil Sıhhiye Binası 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Eski Sahil Sıhhiye Binası: Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinde yer alan yapının kesin yapılış tarihi 
bilinmemekle beraber, 20. yüzyılın başlarında Godfred Whittall tarafından yaptırılmış olabileceği 
düşünülmektedir. 1930 yıllarına kadar konak olarak kullanıla yapının tapu kayıtlarına göre 1932 yılında 
kamulaştırılıp uzun bir süre sahil sıhhiye binası olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yapı, 2014-2015 
yıllarında Piri Reis Müzesi ve Araştırma Merkezi olarak kullanılması için restore edilmiştir. (Dündar, 
2019). 

 

 

 

 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 218 

Görsel 29: Morabbin Parkı 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Morabbin Parkı: Kordonda, yat limanı ile valilik binası arasında kalan park, Çanakkale’nin 
simgelerinden biri olan Troya Atı heykelini ve Troya Antik Kenti’nin anlatıldığı bir minyatürü 
içermesiyle turistlerin ilgi odağı konumundadır. Oldukça merkezi bir konumda olan bu parkta bazı el 
işçiliği ürünlerin satıldığı bir kısım da mevcuttur. 

Görsel 30: Necip Paşa Konağı 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Necip Paşa Konağı: Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinde, İngiliz Konağı olarak da bilinen yapının 
kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber resmi kayıtlara göre 1885-1890 yılları arasında yapıldığı 
düşünülmektedir. Uzun bir süre boyunca İngiliz bir ailenin elinde kalan konak, 1977 yılında belediye 
tarafından kamulaştırılarak Kültür Bakanlığına tahsis edilmiştir. Yapı, günümüzde İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü İdari Bürosu ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak hizmet vermektedir (Dündar, 2020). 
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Görsel 31: Necip Paşa Camii 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Necip Paşa Camii: Kayserili Ahmet Paşa caddesi üzerinde, kordonun sonunda bulunan yapı aslında 
Necip Paşa ve eşi tarafından yaptırılan fakat günümüze ulaşamayan caminin yerine halk tarafından 
yeniden yaptırılan camidir. Eski caminin kitabesi yeni caminin kapısının üzerine yerleştirilmiştir 
(Dündar, 2017). 

Görsel 32: 18 Mart İlkokulu 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

18 Mart İlkokulu: Hastane Bayırı mevkiinde bulunan yapının 20. yüzyıl başlarında Hasan Rahmi Paşa 
tarafından yaptırılan yapı 1937 yılından sonra hastane, 1952 yılından sonra da okul olarak kullanılmıştır 
(Tombul, 2015). 

Görsel 33: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Binası 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 
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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Binası: Kesin yapım tarihi bilinmeyen yapının mimari 
üslubundan yola çıkılarak 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı eseri olduğu düşünülmektedir. Yıllar 
içerisinde vali konağı, Kız Yetiştirme Yurdu ve Çıraklık Eğitim Merkezi olarak kullanılan yapı, çeşitli 
restorasyonlar geçirmesinin ardından günümüzde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü binası olarak kullanılmaktadır (Dündar, 2020). 

Görsel 34: Seramik Müzesi 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Seramik Müzesi (Askeri Er Hamamı): Hasan Rahmi Paşa tarafından yaptırılan 1904 yılında 
yaptırıldığı bilinen yapı günümüzde Seramik Müzesi olarak hizmet vermektedir (Tombul, 2015). 

Görsel 35: Askeri Hastane 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Askeri Hastane: 1871 yılında Abdülaziz döneminde inşa edilen yapı 1915 Gelibolu Savaşı sırasında 
yoğun olarak kullanılmıştır. 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması ile kapatılan yapı 1923 yılında 
Lozan Antlaşması ile tekrar kullanıma açılmıştır. Burada bulunan askeri birliğin tahliye edilmesiyle yapı 
kullanımdan çıkmış ve günümüzde metruk hale gelmiştir (Tombul, 2015). 
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Görsel 36: Özgürlük Parkı 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından fotoğraflanmıştır. 

Özgürlük Parkı: Esenler Mahallesinde, Aşıklar Tepesi adı da verilen yerde bulunan Özgürlük Parkı, 
sahip olduğu sosyal tesislerle önemli bir rekreasyon alanıdır. Yüksek bir konumda bulunmasından ötürü 
boğaz manzarasının tadının çıkarılabileceği bir alan olan Özgürlük Parkı, her yıl çeşitli sosyal ve kültürel 
etkinliklere ev sahipliği yaparak şehirde önemli bir sosyalleşme alanı olarak da öne çıkar. 

SONUÇ 

Çanakkale şehir merkezinde bulunan yapı ve eserlerin bir yürüyüş rotası oluşturmak suretiyle tanıtımını 
ve korunmasını sağlamak, gelen turistlere Çanakkale’nin tarihi şehir dokusunu doğru ve detaylı biçimde 
aktarmak amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında birtakım sonuçlara ulaşılmıştır.  

Amaçlarından birisi kültür varlıklarının korunması ve geçmiş kültürlerin kalıntılarının gelecek nesillere 
aktarılması olan UNESCO 1945 yılında kurulmuş ve uzun uğraşlar sonucu 1972 yılında Dünya Kültürel 
ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin ülkelerce imzalanmasını sağlamıştır. Sonrasında 
Dünya’da birçok ülke sınırları içerisinde geçmiş kültürlerden kalan ve doğal mirasları koruma ve turizm 
alanında kullanma yarışına girmişlerdir. Kültürel alanlarda oluşturulan kültür rotası kavramı ise 1980’li 
yıllarda ilk defa ortaya atılmış ve ülkemizde Likya yolu, Evliya Çelebi yolu, Hz. İbrahim yolu, Küre 
dağları yolu, Ilyma yolu, Ararat yolu, Yenice ormanları yolu, Aziz Pavlos yolu, Karia yolu, Sarıkamış 
yolu, Kaçkar dağları yolu, Frig yolu, İki deniz arası yolu, Sultanlar yolu, Hitit yolu, Kurtuluş savaşı yolu 
ve Troas Kültür Rotası yolu olmak üzere birçok kültür rotası yolu olmak üzere 17 tane kültür yolu 
bilinmektedir. Bu rotalardan bazıları turizm alanında acentalar tarafından benimsenip yoğun olarak 
yürünürken, bazıları da yeterli tanıtım ve planlama olmadığı için atıl durumdadırlar. Bu durumu fark 
eden bazı rota planlayıcı araştırmacılar, daha ulaşılabilir alanlarda ve özellikle şehir içlerinde kültür 
rotası oluşturma girişiminde bulunmuş ve başarılı olmuşlardır. Bunlardan bazıları; Kayseri Kültür 
yolu(bitmiş), Beyoğlu kültür yolu(devam ediyor) ve Ankara kültür yolu(Devam ediyor) olarak 
gösterilebilir.  

Bu çalışmalardan hareketle bir Osmanlı şehri olup Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462 yıllarında 
kurulan Çanakkale şehir merkezinde de bir kültür rotası oluşturulması planlanmıştır. Hedef kitle olarak 
hem şehir sakinleri hem de şehri ziyarete gelen turistler düşünülmüştür. Üç parkur olarak planlanan 
Çanakkale Şehir Rotasında, şehir için günümüzde ve geçmişte önemli olan yapılar ve alanlar rota 
takipçilerine tanıtılmak istenmektedir. Zorluk derecesine ve yürüme mesafesine göre önce yeşil, sonra 
mavi ve en zor olarak da kırmızı rota oluşturulmuş, rotalar üzerindeki tarihi ve kültürel yapıların 
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korunması hedeflenmiştir. Her bir rota için başlangıç noktasında bir bilgilendirme panosu ve kare kodla 
açıklamaların yer aldığı bir uygulama düşünülmüştür. Başlangıçta her bir rotanın zorluk derecesi, 
uzunluğu, rotada neler olduğu ayrıntılı bir şekilde yer alacak, katılımcı isteğine göre bir rotayı 
seçebilecektir. Sonra GPS yönlendirmesi ile rota takip edilecek ve rota başlangıç noktasında son 
bulacaktır. 

Özellikle münferit ziyaretçiler için teknoloji ve çağdaş uygulamalar ön planda tutulması gerektiği 
düşünülmüştür. Teknolojik kazanımların Türkiye gibi turizmde öncü ülkelerde bu sektöre entegre 
edilmesi kaçınılmazdır. Konuya Çanakkale ili bağlamında bakılırsa, teknolojik imkanlardan oldukça iyi 
faydalanılan yeni Troya Müzesi, Gelibolu Yarım Adası’nda bulunan Kabatepe Simülasyon Merkezi ve 
diğer müzelerde kullanılan dijital sistemler ziyaret deneyimini arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda 
modern çağa uyum sağlayarak turizm sektörüne örnek olmaktadır. Çanakkale gibi modern, çağdaş ve 
sosyal hayatın ön planda olduğu bir şehirde böyle bir çalışmanın yapılmamış olması bir eksikliktir. 
Turizm altyapısı zayıf kalmış olan şehir merkezi, gelen turistler için diğer bölgeler gibi çekici 
gelmemektedir. Bu çalışmayla, Çanakkale şehir merkezinin, modern çağa uygun olarak turizm ve 
teknoloji entegrasyonuyla ilin turizm potansiyelinden hak ettiği payı alması beklenmektedir. Bu sayede, 
sadece şehir ekonomisine, kültürüne ve tanıtımına katkı sağlamayacak, aynı zamanda üniversite 
öğrencileri, turist rehberleri ve turizm paydaşları da rota hakkında bilgilendirilip eğitim verilerek, 
çalışmanın sahiplenilmesi sağlanacaktır. Çalışmanın, Valilik nezdinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Rehberler Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Çanakkale Bölge 
Temsil Kurulu, Çanakkale Turistik Otelciler Derneği ve diğer tüm turizm paydaşları tarafından destek 
görmesi beklenmektedir.  
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DİJİTAL PAZARLAMANIN DÖNÜŞÜMÜNÜN ÜÇ KÜLTÜREL DÖNEME GÖRE 
İNCELEMESİ 

 
Gamze TÜRKMEN 

Işık Üniversitesi, Öğretim Görevlisi Dr. Yabancı Diller 
gamze.turkmen@isikun.edu.tr 

 
ÖZ: Dünyadaki teknolojik ve sosyal gelişmelerin önemli bir yansıması olarak dijital pazarlama 
işletmeler için önemli bir araç haline dönüşmüştür. Dijital pazarlama ortaya çıktığı günden bu yana hızlı 
bir gelişim ve dönüşüm yaşamıştır ve yaşamaktadır. Bu gelişim ve dönüşüm basamakları işletmeler 
açısından yeni stratejilere, müşteriler açısından da yeni davranışlara işaret etmektedir. Bu çalışma 
kapsamında dijital pazarlamanın doğuşundan bu yana geçirdiği dönüşüm üç temel kültürel döneme göre 
incelenmiş ve teknolojik gelişmelerin eşliğinde ortaya çıkan farklılıklarla dijital pazarlama araçlarının 
ve stratejilerinin çeşitlenmesi kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Bu çalışmada İnternet’in yaygınlaştığı 
ilk döneme denk düşen “geleneksel pazarlama dönemi”, dijital platformlarda müşteri davranışının tek 
parçalı olmadığının kanıtlandığı “ortak üretim dönemi” ve dijital pazarlama dünyasında müşteri 
davranışlarının bütünüyle yeniden ele alınmasını gerektiren “üreten tüketici dönemi” çeşitli vaka 
örnekleriyle analiz edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dijital pazarlama, interaktif pazarlama, e-pazarlama, sosyal medya 
pazarlaması, e-müşteri davranışı 
 

AN ANALYSIS OF TRANSFORMATION OF DIGITAL MARKETING BASED ON 
THREE CULTURAL ERAS 

 
ABSTRACT: Being considered as a significant reflection of the social and technological advances in 
the world, digital marketing has become an essential device for firms. The rapid development and 
transformation of digital marketing which have been observed since the day the Internet emerged are 
constant. The development and transformation steps lead to new strategies for firms and new behaviors 
for customers. This paper extensively approaches the transformation of digital marketing based on three 
basic cultural eras and reviews the  diversification of digital marketing tools and strategies due to 
the distinctive consequences of technological advancements. “Traditional marketing era”, the first era 
when the Internet use started to become widespread, “co-production era” when it was proven that 
customer behaviors on digital platforms were never single block and “prosumption era” when customer 
behaviors have to be reassessed totally have been analyzed as part of various cases.  
 
Keywords: Digital marketing, interactive marketing, e-marketing, social media marketing, e-
customer behaviour 
 
 
1. Giriş 
Dijital pazarlama, dijital devrim sonrasında pazarlama karmasının en önemli unsuru haline gelmiştir 
(Mandal ve Joshi, 2017). Doğduğu günden bu yana, teknolojik gelişmelerin de belirleyici olduğu çeşitli 
kültürel dönemler çerçevesinde büyük bir dönüşüm yaşamıştır. Son elli yılda işletmelerin sadece kendi 
içyapıları, işleyişleri, ürün ve hizmetlerini değil, müşterileriyle olan iletişimlerini de yeniden gözden 
geçirmelerini sağlamıştır. Geleneksel pazarlama teknikleri bütün bu dönemlerde varlığı korumuştur ve 
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bundan sonra da pazarlama faaliyetlerinin içinde geliştiği koşullar ölçüsünde koruyacaktır. Ancak genel 
anlamda pazarlama kavramı artık geri adım atılmayacak bir biçimde dijital pazarlamanın yordamları 
eşliğinde yeni açılımlar bulacaktır. Bu yeni açılımlara hızlı bir biçimde ayak uydurmak ve rekabet 
üstünlüğü kazanmak isteyen işletmeler, dijital pazarlamanın geçirdiği dönemlerin derinlemesine 
incelenmesi sayesinde bir sonraki adım için öngörü sahibi olabileceklerdir.    
 
Dijital dünyanın devleri için yeni zirve arayışları ve tehditler hiçbir zaman bitmemektedir. Pazarın dev 
işletmeleri alışkanlık ve tutumları ve bunların sonucunda da talepleri aynı kalmayan tüketiciler 
karşısında kendilerini hep geliştirmek zorundadır. Dijital dünyada işletmeler için rekabet üstünlüğü 
geçici bir kavramdır ve pazar payı en büyük işletmeler bile her zaman yeni, belki daha küçük ölçekli 
ama dönemin nabzını iyi tutan bir başka işletmeye yenik düşebilir. Amazon.com, Booking.com gibi 
kendi alanlarında çok güçlü görünen işletmeler bile sosyal medya platformlarını hayatının bir parçası 
haline getirmiş, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin gibi çok sayıda platformda profiller oluşturup 
paylaşımlar yapan kitlelerle doğru iletişim kurmak için sürekli kendini geliştirmek zorundadır.  
 
Dijital pazarlama trendleri içinde pasif reklamcılıktan aktif katılıma geçiş önemli bir rol oynamaktadır. 
Sosyal ağların yaygınlaşmasıyla nicelikten çok niteliğin önemi ortaya çıkmıştır. Sosyal medya artık 
müşteri ya da potansiyel müşterilerin sadece iyi yorumlar değil, olumsuz geribildirimlerinin de açığa 
çıkmasına olanak tanımıştır. Nihayetinde dijital pazarlama kontrolü yeniden tüketiciye veren bir yapıya 
da işaret etmektedir (Mandal ve Joshi, 2017). Bu etkileşim dolu mekanizmada işletmelerin kendilerine 
hedeflerine uygun bir rol kazanmaları yeni ve titiz bir çaba gerektirmektedir.  
 
Dijital pazarlama Busca ve Bertrandias’a göre dört kültürel evrede gelişmiş ve bugüne gelmiştir (2020). 
Bunlardan ilki işbirlikçi dönem olarak tanımlamıştır ve 1969’da ARPANet’in kuruluşundan 1994’te 
Usenet’te ilk spam e-postanın gönderilmesine kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemin teknolojik 
özellikleri ayırt edici özellikleri olan dijital pazarlama faaliyetlerinden söz edilmesini mümkün kılmaz. 
Bu nedenle bu çalışma kapsamında, Busca ve Bertrandias’ın (2020) çalışmasından farklı olarak, dijital 
pazarlama üç kültürel dönem olarak ele alınmıştır ve bunlar da geleneksel pazarlama dönemi, ortak 
üretim dönemi ve üreten tüketici dönemi olarak incelenmiştir.  
 
2. Kavramsal Çerçeve 
E-pazarlama İnternet ve diğer interaktif teknolojilerin işletme ve tanımlanmış müşteriler arasında 
etkileşim yaratma ve kolaylaştırma amacıyla kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Coviello vd., 2001). 
İnternet’in bir ticari ortam ve pazarlama çevresi olarak gelişimi pazalama pratiği açısından tamamen 
yeni bir model ya da paradigmanın doğması demektir (Hoffman ve Novak, 1997).  
 
Dijital pazarlama; dijital kanalları kullanarak gerçekleştirilen ve tüm pazarlama uygulamalarını dijital 
ortamda gerçekleştiren pazarlama yöntemi olarak tanımlanabilir (Bulunmaz, 2016). Dijital pazarlama 
türleri 1990’ların sonlarından bu yana sürekli bir değişim ve dönüşüm halindedir. Günümüzde en sık 
rastlanan türleri; arama motoru pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, tıklama başına ödeme 
reklamlarıyla pazarlama, e-posta pazarlaması, içerik pazarlaması ve fenomen pazarlamasıdır. Chaffey’e 
göre dijital pazarlamanın 5D’si; dijital araçlar, dijital platformlar, dijital medya, dijital veri ve dijital 
teknolojiden oluşmaktadır (2020).  
 
Dijital pazarlama sistemlerinin işleyişi diğer toplumsal alt-sistemler veya diğer pazarlama sistemleriyle 
ilişkilidir. Süreç odaklı yaklaşıma göre, dijital pazarlama, geribildirim alınabilen bir girdi ve çıktı süreci 
olarak düşünülebilir. Dijital pazarlama sistemine girişte bir yanda değer önermeleri vardır, diğer yanda 
ise ihtiyaç ve talepleriyle müşteriler. Bunların arasındaki etkileşim teknik koşullar ile belirlenir, yazılım 
veya donanım, veri iletişimi, veri saklama, mühendislik gibi etkenler devreye girmektedir (Robul, 2020).  
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Dijital pazarlama Kamal’a (2016) göre temel olarak şu alanlarda etkin bir biçimde kullanılmaktadır:  
• Müşterinin ihtiyaçlarının tanımlanması 

• Dijital mekanizmaların yapım ve üretimde kullanılması  

• Dijital pazarlama yoluyla rekabet üstünlüğü sağlanması 

• Hedef belirleme ve konumlandırmada verimlilik  

• Marka bilinci yaratılması 

• Müşteri bağlılığının ölçülmesi  

• Lojistik hedefler 

 
 
3. Dijital Pazarlamanın Gelişimi ve Dönüşümü 
Dijital pazarlama; dünya tarihinin en heyecan verici ve belki de birçok açıdan en hızlı gelişim ve 
dönüşümlerinden birini ortaya koymuştur. Kendi gelişim ve dönüşümüyle birlikte sadece işletmelerin 
ve tüketicilerin değil, toplumların da etkilendiği dikkat çekici bir zincirin bir halkası olmuştur.  
 
İnternetin ilk dönemleri arama motorları, e-posta servis sağlayıcıları, bilgiye hızlı ve kolay erişimi 
sağlayacak rehber ve dizinlerin rekabetlerine sahne oldu. 1991 yılında “Gopher” adlı ilk ağ protokolü 
ortaya çıktı. Bu, arama motorlarının ilk örneklerindendi. 1994 yılında dünya bugün de halen kullanımda 
olan Yahoo ile tanıştı. İlk dönemde adı “Jerry's Guide to the World Wide Web” olarak sunulan bu arama 
motoru kısa sürede çok sayıda kullanıcıyı çekmeyi başardı. Aynı yıl, Carnegie Mellon Üniversitesi’den 
Dr. Michael Mauldini’nin projesi olarak üretilen Lycos arama motoru piyasaya çıktı. İnternetteki temel 
uluslararası standartlar World Wide Web Consortium (W3C) ile o yıl atıldı (Smyth, 2020).  
 
1995 yılında ABD’li girişimci Steve Kirsch, Infoseek adlı bir arama motorunu kurdu. Infoseek o 
dönemdeki popüleritesini koruyamadı ve kapandı. Ancak aynı yıl kurulan AltaVista uzun süre aktifliğini 
korudu. Magellan ve WebCrawler da aynı yıl doğan arama motorları oldu. Bir yıl sonra Alexa, 
LookSmart gibi yeni arama motorları ve gereçleri piyasaya sürüldü (Mack, 2020). Google, 1998 yılında 
kuruldu. Aynı yıl Microsoft’un MSN Search Engine’i ve Yahoo’nun Yahoo Web Search’ü doğdu. 
Google, 10 yıldan kısa bir süre içerisinde 20.000’den fazla çalışanı olan bir işletmeye dönüştü (Finkle, 
2011).  
2004 yılında kullanıcıların ürettiği içerikler ve bilgiye erişim konuları üzerinde durulan ilk Web 2.0 
konferansı düzenlendi. 2006 yılında ise hibrit web sayfaları yoluyla İnternet’teki çeşitli hizmetler 
birleştirildi. 2007 yılında Apple’ın iPhone’u piyasaya sürmesi dijital pazarlamanın mobil pazarlama 
alanına doğru genişlemesini hızlandırdı (Teng ve Yazdanifard, 2013). 
 
Sosyal medya İnternet’in çehresini değiştirdi ve Web 2.0 konferansındaki öngörüler kullanıcı tarafından 
üretilen içeriklerin artmasıyla gerçeğe dönüşmeye başladı. Bu içerikler hem arama motoru 
sıralamalarını, hem de tüketicilerin düşüncelerini büyük ölçüde etkilemekteydi. Bu dönemde 
kullanıcıların İnternet’e erişim biçimleri de mobil gereçlere kaydı (Smyth, 2020). 
 
İş modeli açısından inovasyon getiren işletmelerin kronolojisi (Chaffey, 2020) 
Kuruluş Yılı İşletme/Hizmet İnovasyon Kategorisi 
1994 Amazon Perakende 
1995 (Mart) Yahoo! İnternet dizin hizmetleri 
1995 (Eylül)  eBay Çevrimiçi müzayede 
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1995 (Aralık) AltaVista Arama motoru 
1996 Hotmail Web tabanlı e-posta 

Viral pazarlama (E-mail yoluyla) 
1997 yılında Microsoft tarafından satın 
alındı. 

1998 GoTo.com İlk tıklama başına ödeme arama 
pazarlaması 

1998 Google Arama motoru 
1999 Blogger Blog yayımlama platformu 

2003 yılında Google tarafından satın 
alındı. 

1999 Alibaba Kurumlar arası Pazar 
1999 MySpace Sosyal ağ 

News Corp tarafından 2005’te satın 
alındı. 

2001 Wikipedia Çevrimiçi ansiklopedi 
2003 Skype İnternet telefonu 

Önce eBay, sonra da Microsoft 
tarafından satın alındı.  

2003 Second Life Üç boyutlu sanal dünya 
2003 Linkedin Profesyonel sosyal ağ 

Microsoft tarafından satın alındı. 
2004 Facebook Instagram ve WhatsApp gibi sosyal 

medya platformları ve mesajlaşma 
uygulamalarını satın almış olan sosyal 
ağ 

2005 Youtube Video paylaşımı ve oylama platformu 
2006 PayPal İlk mobil ödeme hizmeti 
2007 iPhone, IOS ve Android Yeni mobil sistemler 
2009 Airbnb Tüketicilere ev kiralama hizmeti sunan 

platform 
2010 Uber Taksi hizmeti sağlayan ulaşım ve 

lojistik işletmesi 
2011 Snapchat Bir mobil paylaşım uygulaması 
2013 Apple iBeacon ve CloudTags iBeacon bluetooth ile müşterilere ilgi 

alanlarına göre önerilerde sağlıyor. 
Cloudtags tabletler yoluyla ürünler 
hakkında derinlemesine bilgi sunuyor. 

2017 Bağlantılı araçlar Google; Amazon Echo, Apple; 
HomeKit, Microsoft ise Homehub ile 
öne çıktı.  

 
4. Dijital Pazarlamanın Kültürel Dönemleri 
 
4.1. Geleneksel Pazarlama Dönemi 
 
1980’lerin başından 1995’e kadar olan dönemi geleneksel pazarlama dönemi olarak ele alınır. Bu dönem 
aslında geleneksel pazarlama repertuarının İnternet’e girmesinin imkânsızlığının da görüldüğü bir 
dönemdir (Busca ve Bertrandias, 2020). İşletmeler daha çok kurumsal web siteleriyle öne çıkmakta, 
online satış sitelerinde pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Bu dönemde teknik sınırlılıklar göze 
çarpmaktadır. Örneğin; web trafiğinin ve gösterimlerin ölçülmesi bazı teknik zorluklar içermektedir. 
Web reklamcılığının standart reklamcılıktan fazla yönleri bulunduğu fark edilmiştir çünkü yükselen bir 
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değer olan web reklamcılığı basılı medya, televizyon reklamcılığı, dış mekân reklamcılığı ve doğrudan 
cevap medyanın karma özelliklerini taşımaktadır (Dreze ve Zufryden, 1998).  
 
Bu dönemde İnternet pazarlama stratejileri mevcut pazarlama paradigmaları çerçevesinde 
değerlendiriliyordu, ancak web siteleri üzerindeki her çalışma hem pazarlama bilgisi, hem de teknik 
bilgi gerektirmekteydi. Bu da bazısı işletmeler için tamamen yeni olan birden fazla unsurun 
değerlendirilmesi yoluyla sonuca ulaşılması anlamına gelmekteydi (Schubert ve Seltz, 1999).  
 
Geleneksel pazarlama açısından İnternet en çok iki konuda işletmelere ayrıcalık sunmaktaydı: Ürün 
hakkında bilgi bulma ve kişiselleştirme (Kiang vd, 2000). Daha önce satıcı ve alıcı arasında hızlı bir 
bilgi alışverişi sağlamak mümkün değildi. Ancak İnternet’te hem müşteri ürüne ulaşıyor, hem de satıcı 
müşterinin kim olduğuyla ilgili bir bilgi edinebiliyordu. Müşteri mal veya hizmete herhangi bir reklam 
söz konusu olmadan da ulaşabiliyordu. İstediği mal veya hizmeti kurumsal web sitesinden ulaştığı 
işletmelere hiçbir aracı olmadan, eposta atarak iletebiliyordu. Müşterinin etkinliği artarken işletmenin 
de müşteriye dair bilgisi genişliyordu. İnternette yeni ürün ve ilişki geliştirme ve kişiselleştirme 
açısından büyük fırsatlar söz konusuydu. Geleneksel pazarlama döneminin bu özelliği öteki kültürel 
dönemlerde de sürdü ve yeni teknolojik gelişmeler ile sürekli genişleyerek güncellendi.  
 
Dijital dünyada geleneksel pazarlama dönemini sona erdiren unsur e-müşteri ilişkileri yönetiminin 
ortaya çıkışıdır (Sculling vd, 2004). İşletmeler pazarlama yetenekleri geliştirmek ve sınırlarını 
genişletmek amacıyla e-müşteri ilişkileri yönetimi tekniklerine başvurmaya başladıklarında pazarlama 
stratejileri de kabuk değiştirmiş ve stratejik işbirlikleri ve ürün konumlandırmalarda farklılaşmanın ayak 
sesleri duyulmaya başlamıştır.  
 
1990’lar geleneksel pazarlamanın yöntemlerinin İnternet’e taşınmasındaki ısrarların azaldığı bir dönem 
olmuştur. Sadece geleneksel pazarlama yöntemlerinin kullanıldığı projelerdense dijital dünyanın 
sunduğu yeni olanakların kullanılabileceği projeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir içecek üreticisi olan 
Zima, e-posta pazarlama yoluyla tüketicilere ulaşmaya çalışan ilk işletmelerdendir. Kendi web sitesi 
yoluyla e-posta toplamış ve bu e-postaları kullanarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmiştir (Moore, 2017). 
Türkiye’de de benzer bir biçimde çeşitli içecek üreticileri e-posta toplama stratejileri geliştirmeye 
başladı. Türkiye’de bu gelişme servis sağlayıcılarının portal web siteleri ile içerik üretilme yoluyla 
reklamcılığın bir araya gelmesi şeklinde bir yönelim kazandı.    
 
 
4.2 Ortak Üretim Dönemi 
Geleneksel pazarlama içinde tüketici, önüne sunulan tüketim ürünleri ve mesajlarla çevrelenen ve bu 
bunlar arasından çeşitli kriterler çerçevesinde seçim yapabilen birey olarak tanımlanmaktadır. 
Tüketicinin rolü ancak pazar içindeki ana aktör olan üreticinin oluşturduğu sistem kapsamında aktifleşir 
(Dedeoğlu, 20).  
 
Ortak üretim müşterilerin ürün ve hizmetlerin oluşumunu sağlayan değer yaratma aktivitelerine 
katılması demektir. 2004’te O'Reilly Media tarafından kullanılmaya başlanan Web 2.0, ikinci nesil 
İnternet teknolojilerinin kullanımıyla ortak üretim kültürünün yerleşimini vurgulamıştır. Web 2.0 
teknolojilerinin kültürel iklimi daha öncesinde büyük maliyetlerle gerçekleşen pazarlama ve PR 
etkinliklerinin bedelsiz erişilebilen iletişim kanaları, örneğin wiki siteleri ya da bloglar yoluyla 
sağlanabileceğini göstermiştir. Bu dönemde arama motoru optimizasyonu ve sosyal ağ sitelerinin 
çalışma ilkelerini kavrayabilen işletmeler müşterilerini birer üretim ortağı olarak yanlarına alabilmiştir 
(Schultze vd, 2007). Ortak üretime katılan müşteri hem yüksek düzeyde bir kontrol duygusu ve 
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kişiselleştirme yetisi ile hizmet kalite algısını arttırmaktadır, hem de o müşterideki tatmin düzeyi 
yükselmektedir (Flores ve Vazquez-Parraga, 2015). 
 
Bu sürecin ilk adımı işletme ile müşteriyi buluşturmaktadır. Bu nedenle arama motoru pazarlaması 
büyük ölçüde ortak üretimi döneminde gelişmiş ve önem kazanmıştır. Dijital platformlarda müşteri 
davranışı tek parçalı değildir, öncelikle birey almayı düşündüğü ürün veya hizmet ile ilgili bilgi edinmek 
istemektedir. Arama motorlarının önemi bu evrede ortaya çıkar (Pavlou ve Fygenson, 2006). Bilgi 
edinme süreci müşteriyi ürün ile buluşturur. Bu buluşmayı yönlendirmek veya hızlandırmak için ortak 
üretim döneminde arama motoru pazarlaması etkin bir biçimde kullanılmıştır. Bilgi edinmek isteyen 
tüketici arama motorları yoluyla işletmenin kendi resmi web sitesine ya da istediği başka içerik ve 
alışveriş sitelerin yönlenebilmektedir.  
 
Ortak üretim dönemi müşterinin “yaratıcı” bir rol kazanmasını sağlamıştır. Sosyal medya aslen 
tüketicilerin bir ürünüdür. Bir merkezden kitlelere doğru olan iletişim, kitlelerden kitlelere şeklinde yön 
değiştirmiştir. Yazı ve fotoğrafların paylaşıldığı bloglar, fotoğraf paylaşım siteleri, video paylaşım 
siteleri ve kişisel deneyimlerin birinci elden anlatıldığı Facebook gibi siteler kitlelerin kolektif zihni 
olarak şekillenmektedir.  
 
Web 2.0’ın ortaya çıkışı ve kolektif bir zihne dönüşmesi müşterinin karar verme sürecini büyük ölçüde 
değiştirmiştir. Groothuis ve diğerleri (2020), bu değişimi sosyal medya kullanıcıları üzerinde yapılan 
bir araştırma ile örneklemektedir: Araştırmanın sonuçlarına göre sosyal medya müşterileri en çok karar 
vermenin ikinci aşamasında; bilgi arayışı kısmında etkilemektedir. Tüketici sosyal medyada hakkında 
olumlu geribildirimler paylaşılan mal veya hizmetleri satın almak istemektedir. Ancak olumlu 
geribildirimlerimlerin içeriği, nerelerde ve ne şekilde müşterilerin karşısına çıktığı da önemli bir 
faktördür. 
 
Ortak üretim döneminin en büyük gerekliliği; pazarlama stratejistlerinin hem sosyal medya ve yaratıcı 
müşterilerin ortaya çıkışını sağlayan teknolojiyi, hem de müşteriyi çözümlemesidir. Pazarlama 
stratejistleri Web 2.0 yelpazesinde bulunan teknolojilerin nasıl işlediğini ve sınırlılıklarını 
öğrenmelidirler. Bir yandan da aktif bir role ve yaratıcı bir kimliğe bürünen yeni müşteri kavramını da 
mercek altına almalıdırlar (Berthon, 2012). Pazarlama sadece ürünleri tüketecek değil, aradığı değeri 
yaratmakta da görev üstlenecek kişileri de bulmakla meşgul olacaktır.  
 
4.3. Üreten Tüketici Dönemi 
 
Üreten tüketici kavramının ortaya çıkışı Alvin Toffler (1980) ile ilişkilendirilir. Toffler üreten 
tüketicinin endüstrileşme öncesi dönemlerde varlığını gösterdiğini ve endüstrileşme dönemi ile üretici 
ve tüketici kimliklerinin ayrıştığını söylemiştir (Toffler, 1980). Busca ve Bertrandias’ın (2020) dijital 
pazarlamada “üreten tüketici dönemi” olarak adlandırdıkları bu dönem birçok pazarlama tekniğini içine 
alan ama özünde en büyük farkın tüketicinin kimliksel dönüşümünde görüldüğü bir dönemdir. 
 
 Dünyadaki dikey güç yapısı daha yatay bir güce dönüşmekteyken pazarlamanın neredeyse bir yüzyıldır 
yararlandığı ilham odakları yerini dijital dünyaya bırakmakta, Youtube ünlüleri Hollywood 
yıldızlarından daha popüler görülmektedir (Kotler vd, 2016). 1980’ler insanların daha çok 
bireyselleştiği, müşterilerin bireysel kararlar alarak hareket etmeye başladıkları dönemlerdi. Ancak 
üreten tüketici, birey olmaktan çok topluluk içinde varlık göstermektedir. Dijital ekonominin yarattığı 
ortamda müşteriler birbirlerine yatay ilişkilerle bağlıdır ve yeni segmentler de bu topluluklardır. Ancak 
toplulukların farkı, müşterilerin kendi tanımladığı sınırlar içinde doğal biçimde ortaya çıkmalarıdır.  
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Ortak üretim dönemi, yaratıcı kimlik kazanan müşterinin pazarlama stratejistleri tarafından dinlenmeye 
başlandığı, kendini değerli ve güçlü hissederken alıcısı olduğu ya da olacağı mal ve hizmetler için de 
değer yaratmakta görev aldığı bir dönemdir. Üreten tüketici dönemi ise kendi tüketeceği ürünü üreten 
alıcıların ortaya çıktığı dönemdir (Xie vd, 2008). Bu dönemin en önemli unsurlarından biri mobil 
teknolojilerin gelişip İnternet’i masaüstünden hayatın her alanına taşıması, bu hareketliliğin de artık 
kuralları büyük ölçüde belirginleşmiş sanılan dijital pazarlamanın çehresini önemli bir ölçüde 
değiştirmesidir. Mobil teknolojilerin gelişmesi web sitelerinin daha küçük ekranlara sığmaya çalışmaları 
ve birçok teknolojinin entegre biçimde işlevselleşmesi anlamına gelmektedir.  
 
Üreten tüketici döneminde öncelikler değişmiştir. Üreten tüketici işletmelerce teşvik edilmektedir çünkü 
mesaisinin bir bedeli yoktur (Comor, 2010). Az bulunurluk değil, çokluk önem kazanmıştır. Dijital 
içerik bolluğu verimi azaltmaktadır ama verim yerine etkililik tercih edilmiştir. Üreten tüketiciler fazlaca 
üretmektedir ve çıktılar hem çok çeşitli, hem de sayıca çok fazladır. Günümüzde görülen üreten tüketici 
döneminin yeni bir kapitalizm biçimi olabileceği iddia edilmektedir  (Ritzer ve Jurgenson, 2010).  
 
Sonuç 
Dünyadaki dijital pazarlama, toplumsal gelişim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemek 
için dijital pazarlamanın bir sistem olarak eksiksiz biçimde tanımlanması, öğelerinin ve bunlar 
arasındaki etkileşimlerin açık biçimde belirtilmesi gereklidir. Bunların yanı sıra dijital pazarlamanın 
dijital ekonomisi yürüten süreçlere olan etkisi de sorgulanmalıdır (Robul, 2020). Dijital pazarlamanın 
öğe ve süreçlerinin incelenmesinde kültürel dönemlere göre gruplamak kronolojik kısıtlamalardan 
kurtulmayı sağlar. Busca ve Bertrandias (2020) dijital pazarlamanın kültürel dönemlerinin birbirinin 
sonunu getirmekten çok, belli ölçülerde aynı evrende var olmayı sürdürdüğünü iddia etmektedir.  
 
Müşteri kazanma, ölçümleme ve e-müşteri vatandaşlık davranışı yönetimi olarak üç ana grupta 
değerlendirilebilecek dijital pazarlama evreleri de bu görüş çerçevesinde değerlendirildiğinde pazarlama 
stratejilerinin her üç kültürel dönemden edinilen deneyimleri ortak bir havuzda buluşturup kullanma 
esnekliği kazanması gerektiği görülecektir. Dijital pazarlamanın bütün kültürel evrelerinde en büyük 
yenilik müşterinin sürece dahil olma oranının artmasıdır. Müşteri; pazarlama çalışmalarının bir nesnesi 
olmaktan çıkmış, bütün dönem ve aşamalarda işletmenin etkinliklerinin ve işleyişinin bir parçası 
olmuştur. Müşteri, dünyanın her yerinde mal veya hizmetin şekillenmesinden örgüt imajına birçok 
konuda müşteri pazarlama sürecinin içine dahil olabilmektedir.  
 
Özellikle e-müşteri vatandaşlık davranışı yönetimi hangi kültürel dönemin baskın olduğu incelenerek 
şekillenmelidir. Geleneksel pazarlama döneminde müşterinin göreceli pasif rolü gönüllü davranışlar ve 
ortak katılım sergilemesini dizginlemektedir. Ancak ortak üretim dönemi ve üreten tüketici dönemi 
gönüllü davranışların bir yaşam ve hareket biçimi haline geldiği dönemlerdir. Dijital pazarlamanın 
geleceğinin belirlenmesinde de de bu davranışların yönetilir hale gelip gelmemesi önemli bir unsurdur.  
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ÖZ: Bu çalışmanın amacı öznel iyi oluş ile ilgili Türkiye’de yapılmış betimsel ve deneysel 
araştırmaların analiz edilerek bir takım sonuçlara ulaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda ulaşılabilen 
deneysel ve betimsel makaleler ve erişilebilen yüksek lisans ve doktora tezleri olmak üzere toplam 87 
çalışma analize dahil edilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik incelenen çalışmalar içerik analizi 
yönergesinde belirtilen 10 alt boyuta göre analiz edilmiştir. Bu boyutlar ile her bir araştırma; araştırma 
yöntemine, örneklem türüne, yıllara, kullanılan veri toplama aracına ve değişkenlerine göre 
incelenmiştir. İncelenen ilişkisel betimsel araştırmalar korelasyon, yordama ve fark çalışmaları olmak 
üzere üç farklı tabloda incelenmiştir. Bu araştırmaların bulgularına tablolarda yer verilmiştir.  Bu 
çalışmaların incelenmesi sonucunda araştırmaların büyük bir çoğunluğunun ilişkisel betimsel yöntem 
ile yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan araştırmalarda çoğunlukla lise öğrencileri ve öğretmen 
adaylarının örneklem olarak kullanıldığı, öznel iyi oluşla ilgili yapılan çalışmaların yıllara göre artış 
gösterdiği, veri toplama aracı olarak çoğunlukla ölçeklerin kullanıldığı söylenebilir. Öznel iyi oluşun 
çoğunlukla bağımlı değişken olarak kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Korelasyon çalışmaları 
incelendiğinde öznel iyi oluşun daha çok tutum, benlik, duygu ve ilişkiler temalarıyla ilişkilendirildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Yordama çalışmaları incelendiğinde ise bağlanma, anne baba tutumu gibi 
bağımsız değişkenler tarafından yordanan öznel iyi oluşun; narsistik kişilik eğilimlerini, internet 
bağımlılığını ve saldırganlığı yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Fark çalışmaları incelendiğinde öznel iyi 
oluşun en çok cinsiyet, gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim durumu ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı bulgusunun araştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda erişilen 
genellenmiş bulgular göz önünde bulundurularak, gelecek dönemlerde yapılabilecek çalışmalar için 
öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Öznel iyi oluş, olumlu duygu, olumsuz duygu, yaşam doyumu 
 

THE ANALYSIS OF STUDIES ON SELF WELL-BEING IN TURKEY 
 

ABSTRACT: The purpose of this research is to reach several out comes by examining descriptive and 
experimental researches on self well-being in Turkey. To achieve this purpose; 87 published articles 
about descriptive and experimental researches and accessible master and doctoral dissertations included 
on this research. Studies was analyzed according to 10 lower dimension included in the content analysis 
direction. Each study analysed with these lower dimensions; study’s research method, research sample, 
publication year, data collection tool and variables. Associational studys in this research was analyzed 
with three charts: correlational, regression and studies which examine the differences among data. 
Findings of studies are included in these charts. According to outcomes of the examining studies; 
associational methods are used for most of these researches. On the other hand, most of the samples of 
these researches are high school students and preservice teachers, according to publication years 
researches on self well-being increaseing and in these researches mostly scales are used to collect data. 
Self well-being is mostly used as dependent variable. When correlational researches examined, self well-
being moslty correlated with attitude, self and relation topics. When regression researches examined, 
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self well- being predicted by in dependent variables like attachment and parental attitudes, on the other 
hand self well-being predict narcissistic personality, internet addiction and agression. In most of the 
studies which examine the differences among data purpose is to find self well-being vary by gender, 
level of income, parents’ educational status and class level.  Considering the findings obtained as a result 
of the research, suggestions for future studies are presented. 
 
KeyWords: Self well-being, positive affect, negative affect, life satisfaction 
 
GİRİŞ 
Eğitim ve öğretim süreci, çocuğun doğasına ait olan bütün unsurlara bütüncül bir bakış açısıyla bakıldığı 
sürece başarılıdır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2019). Öznel iyi oluş; kişinin olumlu duyguları sıklıkla, 
olumsuz duyguları ise daha az yaşaması ve hayatından yüksek doyum alması olarak 
tanımlanabilmektedir (Kasapoğlu & Kış, 2016). Yaşamının büyük bir kısmını okulda geçiren bir 
öğrencinin öznel iyi oluşu eğitim sürecinin önemli bir ögesi olarak incelenebilir.  
 
Öznel iyi oluş,  bireylerin kendileriyle alakalı o anki duyguları üstüne yargıda bulunmalarıdır (Uzun, 
2019). Kısaca bireylerin mutluluktan ne anladığı olarak tanımlanabilmektedir. Olumlu duygu, olumsuz 
duygu ve yaşam doyumu gibi çeşitli alt boyutlara sahip olan öznel iyi oluş bireyin varoluşlarını 
değerlendirdiklerinde ulaştığı bilişsel ve duygusal sonuçlardır. Öznel iyi oluşun bilişsel yönünü yaşam 
doyumu, duygusal yönünü ise birbirinden bağımsız değerlendirilen olumlu ve olumsuz duygular 
oluşturmaktadır (Baytemir, 2014). 
 
Olumlu duygular istekli, neşeli, enerjik gibi duyguların hissedilmesi olarak tanımlanırken; olumsuz 
duygular bıkkın, kaygılı, kızgın, üzgün gibi duyguların hissedilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yaşam 
doyumu ise bireyin kendi hayatının niteliği hakkında bütüncül ve öznel değerlendirmeler yapması 
anlamına gelmektedir. Birey yüksek oranda yaşam doyumu aldığında ve olumlu duyguları yüksek 
oranda hissederken olumsuz duyguları düşük oranda hissettiğinde yüksek düzeyde öznel iyi oluş 
yaşadıkları sonucuna ulaşılabilir (Morsünbül, 2011). 
 
Öznel iyi oluşla ilgili çalışmaların sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu sebeple yapılan çalışmaların 
tek tek incelenmesi yerine ulaşılabilen tüm çalışmalara bir arada yer verip inceleyen çalışmalara gerek 
duyulmaktadır. Bu çalışmayla Türkiye’de öznel iyi oluşla ilgili yapılmış deneysel ve betimsel 
çalışmaların analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın amacına benzer Türkiye’de yapılmış üç 
çalışmaya ulaşılmıştır. 
 
Kasapoğlu ve Kış’ın(2016) yaptıkları çalışmada Türkiye’de öznel iyi oluşun  cinsiyete göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamışlardır. Diğer bir benzer çalışmada, Kardaş ve Yalçın (2019) 
tarafından Türkiye’de iyi oluş kavramıyla ilgili 2000-2015 yılları arasında yapılmış araştırmaları 
incelemiştir. Kalafatoğlu ve Kumcağız(2019) ise Türkiye’de iyi oluş ile ilgili yapılan yüksek lisans ve 
doktora tezlerini inceleyerek bu konudaki eğilimleri incelemeyi amaçlamışlardır.  
 
Bahsedilen üç çalışmanın alana önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir. Bu çalışmayı diğer 
çalışmalardan farklı kılan özellik ise öznel iyi oluşu yalnızca cinsiyet düzeyinde incelememesidir. Bu 
çalışmada öznel iyi oluşla ilgili yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri haricinde ulaşılabilen 
makaleler ve bilimsel kongrelerde sunulan veya yayımlanan bildiriler bir arada incelenmiştir. Ayrıca 
Kardaş ve Yalçın’ın çalışmasına ek olarak öznel iyi oluşla ilgili yapılmış çalışmalar; fark, yordama ve 
korelasyon çalışmaları olarak ayrılmış ve bu çalışmalarda öznel iyi oluşla ilişkilendirilen değişkenlere 
detaylı olarak yer verilmiştir. Araştırmanın, incelenmiş olan çalışmaların geniş bir analizini sağlaması 
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bakımından alan yazına katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca bu araştırma gelecekte  bu alanda 
yapılacak çalışmalara fikir vermesi açısından önemlidir. 
 
Amaç 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de öznel iyi oluş ile ilgili yapılan betimsel ve deneysel çalışmaların analiz 
edilerek bir takım sonuçlara ulaşmaktır. 
 
 
YÖNTEM 
Bu çalışmada betimsel analiz yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. 
 
Çalışmanın Kapsamı 
Araştırma kapsamındaki çalışmalar, Türkiye’de öznel iyi oluş ile ilgili betimsel ve deneysel 
çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında araştırmalara 4 Mart 2020 tarihi ile 26 Haziran 2020 
tarihleri arasında ulaşılmıştır. İçerik analizine dahil edilecek çalışmalar aşağıdaki kriterlere göre 
belirlenmiştir. 
1. Çalışmanın amacına yönelik olarak ulaşılabilen ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 
yayımlanmış makaleler,  
2. Çalışmanın amacına yönelik olarak YÖK Ulusal Tez Merkezinden PDF uzantılı olarak 
erişilebilen yüksek lisans ve doktora tezleri,  
3. Çalışmanın amacına yönelik olarak sadece öznel iyi oluşu konu alanı olan araştırmalar analize 
dahil edilmiştir. 
İçerik Analizi Yönergesi 
Öznel iyi oluş ile ilgili 87 adet çalışmanın çözümlenmesinde 10 adet soru kullanılmıştır. Bu 
sorularyapılan araştırmada birer boyut olarak ele alınmıştır. 
İçerik analizi yönergesindeki10 adet soru aşağıda belirtilmiştir. 
1. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili çalışmaların, araştırma yöntemine göre 
dağılımı nasıldır? 
2. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili çalışmaların, örneklem türüne göre 
dağılımı nasıldır? 
3. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili çalışmaların, yıllara göre dağılımı 
nasıldır? 
4. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili çalışmaların, veri toplama aracına göre 
dağılımı nasıldır? 
5. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili çalışmaların, öznel iyi oluşun bağımsız 
değişken olmasına göre dağılımı nasıldır? 
6. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili çalışmaların, öznel iyi oluşun bağımlı 
değişken olmasına göre dağılımı nasıldır? 
7. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili yordama çalışmalarının değişkenlerine 
göre dağılımı nasıldır? 
8. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili korelasyon çalışmalarının değişkenlerine 
göre dağılımı nasıldır? 
9. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili fark çalışmalarının değişkenlerine göre 
dağılımı nasıldır? 
10. Araştırmanın amacına yönelik incelenen konuyla ilgili deneysel çalışmalarının değişkenlerine 
göre dağılımı nasıldır? 
 
Verilerin Kodlanması ve Çözümlenmesi 
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Verilerin kodlanması sırasında başlangıçta öznel iyi oluş ile ilgili araştırmalar bilgisayar ortamında ortak 
bir klasörde bir araya getirilmiştir. Bir sonraki adımda ise Microsoft Office Excel programı ile tüm 
yazarların isimleri her yazara bir satır gelecek şekilde listelenmiş, isimler ile ilgili dosyalar arasında 
köprü kurulmuştur. Bu adım ile araştırma dosyasına yazar isminden kolayca ulaşılabilmesi sağlanmıştır. 
Bir diğer adımda araştırmaya dahil edilen öznel iyi oluş ile ilgili 87 adet çalışmanın analizinde içerik 
analizi yönergesinde belirtilen 10 adet soru kullanılmıştır. Ulaşılan araştırmalara Microsoft Office Excel 
programında bir satır belirlenmiştir. Araştırmaların ait olduğu satırın karşısına içerik analizi 
yönergesinde belirtilen her bir soruya ilişkin birer sütun oluşturulmuştur. Araştırmalar, belirli satır ve 
içerik analizi yönergesinde yer alan sorulara ait sütunlara uygun olacak şekilde kodlanmıştır. Son olarak 
ulaşılan bütün çalışmalar geniş kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir 
 
Çalışmaların bazılarında birden çok yönteme, örnekleme, veri toplama aracına, değişkenlere yer 
verildiği için yöntem, örneklem, veri toplama aracı ve değişkenlere göre frekans değerleri 
oluşturulmuştur. Bu nedenle analiz edilen toplam çalışma sayısı ile tabloda verilen frekans değerleri 
birbirinden farklıdır. 
 
Verilerin Analizi 
Her bir araştırma belirtilen kriterlere uygun olarak kodlandıktan ve kategorilerin kaç defa tekrar ettiği 
frekans (f) ve yüzde (%) olarak hesaplandıktan sonra, çalışmanın her bir alt boyutu için ulaşılan bulgular 
tablolaştırılarak sunulmuştur. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Bu bölümde, araştırmanın amacına uygun olarak ulaşılan bulgular çalışmanın alt amaçlarına ilişkin 
başlıklar altında tablolaştırılarak sunulmuştur. 
 
Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 
Tablo 1’e göre, incelenen çalışmaların 7’si deneysel yöntem (%7,69), 4’ü basit betimsel yöntem 
(%4,39) ve 80’i ilişkisel betimsel yöntem (%87,91) kullanılmıştır. 

 
Tablo 1. Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 

Araştırma Yöntemi F % 

Deneysel 7 7,69 

Basit Betimsel 4 4,39 

İlişkisel Betimsel 80 87,91 

Toplam 91 100 

 
 
Çalışmaların Örneklem Türüne Göre Dağılımı 
Tablo 2 incelendiğinde, çalışmalar örneklemine göre deneysel araştırmalar, betimsel araştırmalar, 
ilişkisel betimsel araştırmalar ve toplam olmak üzere 4 kategoride analiz edilmiştir. Analiz verilerine 
göre; 
• Lise öğrencileri deneysel araştırmaların 3’ünde (%42,85) ve ilişkisel betimsel araştırmaların 
29’unda (%35,36) örneklem olarak kullanılmıştır. 
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• Öğretmen adayları deneysel araştırmaların 2’sinde (%28,57), basit betimsel araştırmaların 
2’sinde (%50) ve ilişkisel betimsel araştırmaların 19’unda (%23,17) örneklem olarak kullanılmıştır. 
• Üniversite öğrencileri deneysel araştırmaların 2’sinde (%28,57) ve ilişkisel betimsel 
araştırmaların 21’inde (%25,6) örneklem olarak kullanılmıştır. 
• Ortaokul öğrencileri ilişkisel betimsel araştırmaların 8’inde (%9,75) örneklem olarak 
kullanılmıştır. 
• Genel yaş aralığı basit betimsel araştırmaların 1’inde (%25) ve ilişkisel betimsel araştırmaların 
2’sinde (%2,43) örneklem olarak kullanılmıştır. 
• Okul yöneticileri basit betimsel araştırmaların 1’inde (%25) ve ilişkisel betimsel araştırmaların 
1’inde (%1,21) örneklem olarak kullanılmıştır. 
• Veliler ilişkisel betimsel araştırmaların 1’inde (%1,21) örneklem olarak kullanılmıştır. 
• Öğretmenler ilişkisel betimsel araştırmaların 1’inde (%1,21) örneklem olarak kullanılmıştır. 
• İncelenen tüm araştırmaların toplamında ise, 32’sinde lise öğrencisi (%34,4), 23’ünde öğretmen 
adayları (%24,73), 23’ünde üniversite öğrencisi (%24,73), 8’inde ortaokul öğrencisi (%8,6), 3’ünde 
genel yaş aralığı (%3,22), 2’sinde okul yöneticisi (%2,15), 1’inde veli (%1,07) ve 1’inde öğretmenler 
(%1,07) örneklem olarak kullanılmıştır. 

 
Tablo 2. Çalışmaların Örneklem Türüne Göre Dağılımı 

Örneklem 

Deneysel 
Araştırmalar 

Basit Betimsel 
Araştırmalar 

İlişkisel 
Betimsel 

Araştırmalar 
Toplam 

f % f % f % f % 

Lise Öğrencisi 3 42,85 - - 29 35,36 32 34,4 

Öğretmen Adayları 2 28,57 2 50 19 23,17 23 24,73 

Üniversite Öğrencisi 2 28,57 - - 21 25,60 23 24,73 

Ortaokul Öğrencisi - - - - 8 9,75 8 8,6 

Genel Yaş Aralığı - - 1 25 2 2,43 3 3,22 

Okul Yöneticisi - - 1 25 1 1,21 2 2,15 

Veli - - - - 1 1,21 1 1,07 

Öğretmenler - - - - 1 1,21 1 1,07 

Toplam 7 100 4 100 82 100 93 100 

 
 
Çalışmaların Yıllarına Göre Dağılımı 
 
Tablo 3 incelendiğinde, çalışmalar yıllarına göre deneysel araştırmalar, basit betimsel araştırmalar, 
ilişkisel betimsel araştırmalar ve toplam olmak üzere 4 kategoride analiz edilmiştir. 
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• 2013-2010 yılları arasında 2 deneysel araştırma (%28,57), 3 basit betimsel araştırma (%75) ve 
31 ilişkisel betimsel araştırma (%38,75) gerçekleştirilmiştir. 
• 2016-2014 yılları arasında 3 deneysel araştırma (%42,85) ve 15 ilişkisel betimsel araştırma 
(%18,75) gerçekleştirilmiştir. 
• 2019-2017 yılları arasında 2 deneysel araştırma (%28,57), 1 basit betimsel araştırma (%25) ve 
34 ilişkisel betimsel araştırma (%42,5) gerçekleştirilmiştir. 
• İncelenen tüm araştırmaların 37’si 2019-2017 yılları (%40,65), 18’i 2016-2014 yılları (%19,78) 
ve 36’sı 2013-2010 yılları (%39,56) arasında gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 3. Çalışmaların Yıllarına Göre Dağılımı 

Yıllar 

Deneysel 
Araştırmalar 

Basit Betimsel 
Araştırmalar 

İlişkisel 
Betimsel 

Araştırmalar 
Toplam 

f % f % f % f % 

2019-2017 2 28,57 1 25 34 42,5 37 40,65 

2016-2014 3 42,85 - - 15 18,75 18 19,78 

2013-2010 2 28,57 3 75 31 38,75 36 39,56 

Toplam 7 100 4 100 80 100 91 100 

 
 
 
Çalışmaların Veri Toplama Aracına Göre Dağılımı 
 
Tablo 4 incelendiğinde, çalışmalar veri toplama araçlarına göre deneysel araştırmalar, basit betimsel 
araştırmalar, ilişkisel betimsel araştırmalar ve toplam olmak üzere 4 kategoride analiz edilmiştir. 
• Ölçek deneysel araştırmaların 7’sinde (%100), basit betimsel araştırmaların 4’ünde (%66,6) ve 
ilişkisel betimsel araştırmaların 80’inde (%93,02) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
• Test basit betimsel araştırmaların 1’inde (%16,6) ve ilişkisel betimsel araştırmaların 4’ünde 
(%4,65) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
• Anket basit betimsel araştırmaların 1’inde (%16,6) ve ilişkisel betimsel araştırmaların 2’sinde 
(%2,32) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 
• İncelenen tüm araştırmaların 91’inde ölçek (%91,91), 5’inde test (%5,05) ve 3’ünde anket 
(%3,03) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

 
Tablo 4. Çalışmanın Veri Toplama Aracına Göre Dağılımı 

Veri Toplama Aracı 

Deneysel 
Araştırmalar 

Basit Betimsel 
Araştırmalar 

İlişkisel 
Betimsel 

Araştırmalar 
Toplam 

f % f % f % f % 

Ölçek 7 100 4 66,6 80 93,02 91 91,91 
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Test (Kişilik testi vb.) - - 1 16,6 4 4,65 5 5,05 

Anket - - 1 16,6 2 2,32 3 3,03 

Toplam 7 100 6 100 86 100 99 100 

 
Öznel İyi Oluşun Bağımsız Değişken Olduğu Çalışmaların Dağılımı 
Tablo 5’e bakıldığında, öznel iyi oluşun bağımsız değişken olmasına göre deneysel araştırmalar, basit 
betimsel araştırmalar, ilişkisel betimsel araştırmalar ve toplam olmak üzere 4 kategoride analiz 
edilmiştir. 
• Basit betimsel araştırmaların 2’sinde (%4,25), ilişkisel betimsel araştırmaların 45’inde (%95,74) 
öznel iyi oluş bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 
 

Tablo 5. Öznel İyi Oluşun Bağımsız Değişken Olduğu Çalışmaların Dağılımı 

Bağımsız 

Değişken 

Deneysel 
Araştırmalar 

Basit Betimsel 
Araştırmalar 

İlişkisel Betimsel 
Araştırmalar Toplam 

f % f % f % f % 

Öznel İyi 
Oluş - - 2 4,25 45 95,74 47 100 

 
 
Öznel İyi Oluşun Bağımlı Değişken Olduğu Çalışmaların Dağılımı 
Tablo 6’ya bakıldığında, öznel iyi oluşun bağımlı değişken olmasına göre deneysel araştırmalar, basit 
betimsel araştırmalar, ilişkisel betimsel araştırmalar ve toplam olmak üzere 4 kategoride analiz 
edilmiştir. 
• Deneysel araştırmaların 7’sinde (%7,29), basit betimsel araştırmaların 4’ünde (%4,16) ve 
ilişkisel betimsel araştırmaların 85’inde (%88,54) öznel iyi oluş bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. 

 
Tablo 6. Öznel İyi Oluşun Bağımlı Değişken Olduğu Çalışmaların Dağılımı 

Bağımlı 

Değişken 

Deneysel 
Araştırmalar 

Basit Betimsel 
Araştırmalar 

İlişkisel Betimsel 
Araştırmalar Toplam 

f % f % f % f % 

Öznel İyi 
Oluş 

7 7,29 4 4,16 85 88,54 96 100 

 
Korelasyon Çalışmalarının Değişkenlerinin Dağılımı 
 
Tablo 7’ye bakıldığında korelasyon çalışmalarının değişkenlerinin dağılımı değişken 1, değişken 2, 
korelasyon çalışmaları ve bulgular olmak üzere 4 kategoride incelenmiştir. 
• Korelasyon çalışmalarının 7’sinde tutum teması (%9,85) altında anne baba tutumları, barışa 
yönelik tutumlar, dindarlık, zaman tutumu ve değerler değişkenleri incelenmiştir. Anne baba 
tutumlarının incelendiği 3 çalışmadan 1’inde öznel iyi oluşla negatif yönlü ilişki, diğer 2 çalışmada ise 
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pozitif yönlü ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer çalışmalarda öznel iyi oluşla pozitif yönlü ilişki 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 5’inde okul/meslek teması (%7,04) altında okul güvenliği, okul 
tükenmişliği, kariyer uyumluluğu ve akademik başarı algısı değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşun 
okul tükenmişliği ile negatif yönlü, diğer değişkenlerle ise pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 5’inde teknoloji teması (%7,04) altında dijital oyun bağımlılığı, 
problemli internet kullanımı, sanal zorbalık ve dijital oyun oynama değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi 
oluşun dijital oyun oynama ile pozitif yönlü, diğer değişkenlerle negatif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 2’sinde motivasyon teması (%2,81) altında akademik motivasyon ve 
derse katılmaya motive olma değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşla pozitif yönlü ilişkisi olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 3’ünde farkındalık teması (%4,22) altında bilinçli farkındalık ve 
duygusal farkındalık değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşla pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 8’inde duygu teması (%11,26) altında mutluluk, stres, sınav kaygısı, 
olumsuz değerlendirilme korkusu, öfke, kontrol hissi ve duygusal zeka değişkenleri incelenmiştir. Öznel 
iyi oluşun mutluluk, kontrol hissi ve duygusal zeka ile pozitif yönlü; stres, sınav kaygısı, olumsuz 
değerlendirilme korkusu ve öfke ile negatif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  
• Korelasyon çalışmalarının 3’ünde bağlanma teması (%4,22) altında bağlanma stilleri, sosyal 
bağlılık ve özerk benlik algısı değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşun sosyal bağlılık, özerk benlik 
algıları ve bağlanma stillerinden güvenli bağlanma ile pozitif yönlü; bağlanma stillerinden korkulu ve 
saplantılı bağlanama ile negatif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bağlanma stillerinden 
kayıtsız bağlanma ile anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 18’inde benlik teması (%25,35) altında öz saygı, kendini toparlama 
gücü, benlik kurgusu, karakter eğitimi uygulamaları, kendini bilme, öz yeterlik, psikolojik sağlamlık, 
ahlaki olgunluk, iyimserlik eğilimi, depresyon ve mükemmeliyetçilik değişkenleri incelenmiştir. Öznel 
iyi oluşun depresyon, mükemmeliyetçilik ve olumsuz kişilik özellikleriyle negatif yönlü; diğer 
değişkenlerle pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ahlaki olgunluk ile anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 2’sinde doyum teması (%2,81) altında ihtiyaç doyum düzeyleri ve 
yaşam doyumu değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşla pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 3’ünde iletişim teması (%4,22) altında kendini açma, duyguları ifade 
etme ve empatik eğilim değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşla pozitif yönlü ilişkisi olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 2’sinde risk alma teması (%2,81) altında risk alma davranışı ve 
toplumsal konum ile ilgili risk alma düzeyi değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluş ile risk alma 
davranışının pozitif yönlü; toplumsal konum ile ilgili risk alma düzeyinin negatif yönlü ilişkisi olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 8’inde ilişkiler teması (%11,26) altında akran ilişkileri, algılanan 
sosyal destek, sosyal beceri düzeyleri ve psikolojik istismar değişkenleri incelenmiştir. Öznel iyi oluşun 
psikolojik istismar ile negatif yönlü; diğer değişkenlerle ise pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Korelasyon çalışmalarının 5’sında diğer teması(%7,04) altında affetme düzeyi, mevsimsellik, 
yaşam kalitesi, kardeş sayısı, anne ve babanın eğitim durumu ve bilinçli farkındalık değişkenleri 
incelenmiştir. Öznel iyi oluşun yaşam kalitesi, anne ve babanın eğitim durumu ve ile pozitif yönlü; 
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mevsimsellik ile negatif yönlü ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Affetme düzeyi ve kardeş sayısıyla 
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Tablo 7. Korelasyon Çalışmalarının Değişkenlerinin Dağılımı 

Değişken 1 Değişken 2 
Korelasyon Çalışmaları 

Bulgular 
f % 

Ö
zn

el
 İy

i O
lu
ş  

Tutum 7 9,85 Alt temaya göre 
değişmektedir 

Okul/Meslek 5 7,04 Alt temaya göre 
değişmektedir 

Teknoloji 5 7,04 Alt temaya göre 
değişmektedir 

Motivasyon 2 2,81 Pozitif yönlü ilişki 

Farkındalık 3 4,22 Pozitif yönlü ilişki 

Duygu 8 11,26 
Alt temaya göre 
değişmektedir 

Bağlanma 3 4,22 
Alt temaya göre 
değişmektedir 

Benlik 18 25,35 Alt temaya göre 
değişmektedir 

Doyum 2 2,81 Pozitif yönlü ilişki 

İletişim 3 4,22 Pozitif yönlü ilişki 

Risk Alma 2 2,81 Alt temaya göre 
değişmektedir 

İlişkiler 8 11,26 Alt temaya göre 
değişmektedir 

Diğer 5 7,04 Alt temaya göre 
değişmektedir 

Toplam  71 100  

 
 
Yordama Çalışmalarının Değişkenlerinin Dağılımı 
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Tablo 8’e bakıldığında yordama çalışmalarının değişkenlerinin dağılımı bağımsız değişken, bağımlı 
değişken, yordama çalışmaları ve bulgular olmak üzere 4 kategoride incelenmiştir. 
• Yordama çalışmalarının 1’inde narsistik kişilik eğilimleri (%2,2) bağımlı değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluşun narsistik kişilik eğilimlerini düşük düzeyde yordadığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 1’inde internet bağımlılığı (%2,2) bağımlı değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluşun internet bağımlılığını yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 1’inde saldırganlık (%2,2) bağımlı değişken olarak incelenmiştir. 
Öznel iyi oluşun saldırganlığı yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 2’sinde iletişim teması (%4,4) altında çatışma çözme davranışı ve 
empatik eğilim bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 3’ünde bağlanma teması (%6,6) altında aile aidiyeti, özerklik, 
ebeveyne bağlanma ve akrana bağlanma bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu 
yordadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 3’ünde anne baba tutumu (%6,6) bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 3’ünde duygusal teması (%6,6) altında duygusal düzenleme ve 
duygusal zekâ bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 3’ünde korku/kaygı teması (%6,6) altında kaygı, mutluluk korkusu ve 
stresle başa çıkma stratejileri bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları 
bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 3’ünde ilişkiler teması (%6,6) altında kişilerarası ilişki tarzları, sosyal 
dışlanma ve yalnızlık bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları bulgusuna 
ulaşılmıştır.  
• Yordama çalışmalarının 3’ünde ihtiyaç doyumu teması (%6,6) altında ihtiyaç doyumu, temel 
ihtiyaçların karşılanma düzeyi ve psikolojik ihtiyaçların karşılanması bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 3’ünde yaşam teması (%6,6) altında umut, yaşam amaçları ve yaşamda 
anlam bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 10’unda benlik teması (%22,2) altında benlik kurguları, benlik saygısı, 
reddedilme duyarlılığı, kimlik biçimlenmesi, kişilik özellikleri, psikolojik dayanıklılık, duygusal öz 
yeterlik ve sosyal öz yeterlik bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları 
bulgusuna ulaşılmıştır.  
• Yordama çalışmalarının 3’ünde sosyodemografik teması (%6,6) altında cinsiyet, gelir düzeyi, 
kardeş sayısı, romantik ilişkisi olup olmama durumu ve yaş bağımsız değişken olarak incelenmiştir. 
Kardeş sayısının öznel iyi oluşu yordamadığı, diğer değişkenlerin yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Yordama çalışmalarının 6’sında diğer teması (%13,3) altında affedicilik düzeyi, mizah, okul 
iklimi ve beden imajı bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluşu yordadıkları bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
 

Tablo 8. Yordama Çalışmalarının Değişkenlerinin Dağılımı 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Yordama Çalışmaları 
Bulgular 

f % 
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Öznel İyi Oluş 

Narsistik Kişilik 
Eğilimleri 1 2,2 Yordamaktadır 

İnternet 
Bağımlılığı 1 2,2 Yordamaktadır 

Saldırganlık 1 2,2 Yordamaktadır 

İletişim 

Öznel İyi Oluş 

2 4,4 Yordamaktadır 

Bağlanma 3 6,6 Yordamaktadır 

Anne Baba 
Tutumu 3 6,6 Yordamaktadır 

Duygusal 3 6,6 Yordamaktadır 

Korku/Kaygı 3 6,6 Yordamaktadır 

İlişkiler 3 6,6 Yordamaktadır 

İhtiyaç Doyumu 3 6,6 Yordamaktadır 

Yaşam 3 6,6 Yordamaktadır 

Benlik 10 22,2 Yordamaktadır 

Sosyodemografik 3 6,6 Alt temaya göre 
değişmektedir 

Diğer 6 13,3 Yordamaktadır 

Toplam  45 100  

 
Fark Çalışmalarının Değişkenlerinin Dağılımı 
 
Tablo 9’a bakıldığında fark çalışmalarının değişkenlerinin dağılımı bağımsız değişken, bağımlı 
değişken, fark çalışmaları ve bulgular olmak üzere 4 kategoride incelenmiştir. 
• Fark çalışmalarının 3’ünde anne baba tutumu (%4,91) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. 
Öznel iyi oluşun anne baba tutumuna göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 2’sinde ülke (%3,27) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi 
oluşun yaşanılan ülkeye göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 4’ünde spor (%6,55) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi 
oluşun spor yapıp yapmama durumuna göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 1’inde fakülte (%1,63) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi 
oluşun eğitim görülen fakülteye göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
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• Fark çalışmalarının 7’sinde gelir düzeyi (%11,47) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. 
Öznel iyi oluşun gelir düzeyine göre 5 çalışmada farklılaştığı, 2 çalışmada ise farklılaşma olmadığı 
bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 1’inde romantik ilişki (%1,63) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. 
Öznel iyi oluşun romantik ilişkinin olup olmama durumuna göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 3’ünde yaş (%4,91) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi 
oluşun yaşa göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 5’inde anne ve babanın eğitim durumu (%8,19) bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluşun anne ve babanın eğitim durumuna göre 2 çalışmada farklılaşma olmadığı; 
3 çalışmada ise sadece babanın eğitim durumuna göre farklılaşma olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 3’ünde akademik başarı algısı (%4,91) bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluşun akademik başarı algısına göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 1’inde kardeş sayısı (%1,63) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel 
iyi oluşun kardeş sayısına göre farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 2’sinde lisans programı (%3,27) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. 
Öznel iyi oluşun eğitim görülen lisans programına göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 6’sında sınıf düzeyi (%9,83) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel 
iyi oluşun sınıf düzeyine göre 4 çalışmada farklılaşma olmadığı; 2 çalışmada ise farklılaştığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
• Fark çalışmalarının 23’ünde cinsiyet (%37,7) bağımsız değişken olarak incelenmiştir. Öznel iyi 
oluşun cinsiyete göre 12 çalışmada farklılaştığı; 11 çalışmada ise farklılaşma olmadığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. 
 

Tablo 7. Fark Çalışmalarının Değişkenlerinin Dağılımı 

Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken 

Fark Çalışmaları 
Bulgular 

f % 

Anne-baba 
Tutumu 

Ö
zn

el
 İy

i O
lu
ş 

3 4,91     Farklılaşmaktadır 

Ülke 2 3,27 Farklılaşmaktadır 

Spor 4 6,55 Farklılaşmaktadır 

Fakülte 1 1,63 Farklılaşmaktadır 

Gelir Düzeyi 7 11,47 Çalışmaya göre 
değişmektedir 

Romantik İlişki 1 1,63 Farklılaşmaktadır 

Yaş 3 4,91 Farklılaşmaktadır 

Anne ve babanın 
eğitim durumu 5 8,19 Çalışmaya göre 

değişmektedir 
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Akademik Başarı 
Algısı 3 4,91 Farklılaşmaktadır 

Kardeş Sayısı 1 1,63 Fark yoktur 

Lisans Programı 2 3,27 Farklılaşmaktadır 

Sınıf Düzeyi 6 9,83 
Çalışmaya göre 
değişmektedir 

Cinsiyet 23 37,70 
Çalışmaya göre 
değişmektedir 

Toplam  61 100  

 
Deneysel Çalışmaların Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerine Göre Dağılımı 
 
Tablo 10’a bakıldığında deneysel çalışmalarının değişkenlerinin dağılımı bağımlı değişken, bağımsız 
değişken, deneysel çalışmalar, olumlu etki ve etki yok olmak üzere 5 kategoride incelenmiştir. 
• Deneysel çalışmaların 2’sinde sosyodemografik değişkenler bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluş üzerinde etkisi bulunmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Deneysel çalışmaların 1’inde 8 Haftalık Halk Oyunları Egzersizi bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Deneysel çalışmaların 1’inde Minnettarlık Yazımı Çalışması bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Deneysel çalışmaların 1’inde Yaşam Amaçları Yazımı Çalışması bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Deneysel çalışmaların 3’ünde Öznel İyi Oluşu Artırma/Müdahale Programı bağımsız değişken 
olarak incelenmiştir. Öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Deneysel çalışmaların 1’inde Anlam Arayışı Eğitim Programı bağımsız değişken olarak 
incelenmiştir. Öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
• Deneysel çalışmaların 1’inde Barış Eğitimi Programı bağımsız değişken olarak incelenmiştir. 
Öznel iyi oluş üzerinde olumlu etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

 
Tablo 8. Deneysel Çalışmaların Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerine Göre Dağılımı 

Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız 
Değişken 

Deneysel 
Çalışmalar 

Olumlu Etki Etki Yok 

f f f 

Ö
zn

el
 İy

i O
lu
ş 

Sosyodemografik 
Değişkenler 2  2 

8 Haftalık Halk 
Oyunları 
Egzersizi 

1 1  
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Minnettarlık 
Yazımı Çalışması 

 

1 1  

Yaşam Amaçları 
Yazımı Çalışması 

 

1 1  

Öznel İyi Oluşu 
Artırma 
/Müdahale 
Programı 

 

3 3  

Anlam Arayışı 
Eğitim Programı 

 

1 1  

Barış Eğitimi 
Programı 

 

1 1  

 
SONUÇ  
 
Araştırma kapsamında öznel iyi oluşla ilgili yapılmış 87 çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların 
incelenmesi sonucunda araştırmaların büyük bir çoğunluğunun ilişkisel betimsel yöntem ile yapıldığı, 
en az ise basit betimsel yöntemin tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır.Araştırmalarda en çok lise 
öğrencileri ve öğretmen adayları örneklem olarak kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin, velilerin ve 
öğretmenlerin ise çok fazla tercih edilmediği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmaların yıllara göre dağılımı 
incelendiğinde, son yıllarda öznel iyi oluşla ilgili yapılan çalışmaların artış gösterdiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak en çok ölçek, en az ise anket tercih edilmiştir.  
Öznel iyi oluşun incelenen araştırmalarda daha çok bağımlı değişken olarak kullanıldığı bulgusuna 
ulaşılmıştır.  Korelasyon çalışmaları incelendiğinde öznel iyi oluşun daha çok tutum, benlik, duygu ve 
ilişkiler temalarıyla ilişkilendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon çalışmalarının bulguları 
incelendiğinde ise öznel iyi oluşun doyum, iletişim, motivasyon ve farkındalık temalarıyla pozitif yönlü 
bir ilişki gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Yordama çalışmaları incelendiğinde ise öznel iyi oluşun 
benlik, bağlanma, anne baba tutumu gibi bağımsız değişkenler tarafından yordandığı; narsistik kişilik 
eğilimlerini, internet bağımlılığını ve saldırganlığı ise yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Fark çalışmaları incelendiğinde öznel iyi oluşun en çok cinsiyet, gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim 
durumu ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı bulgusunun araştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Öznel iyi oluşun cinsiyete göre incelenen 23 çalışmanın 12’sinde farklılaştığı, 11’inde ise farklılaşma 
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olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.  Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara aşağıda bir takım öneriler 
sunulmuştur. 
• Öznel iyi oluşla ilgili analiz edilen çalışmalara göre deneysel araştırmalara daha fazla önem 
verilebilir. 
• Öğretmenlere, velilere ve okul idarecilerine örneklem olarak çok az yer verilmiştir. Bu nedenle 
yeni yapılacak çalışmalarda öğretmenler, veliler veya okul idarecilerine daha fazla yer verilebilir. 
• Öznel iyi oluş daha çok bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Literatür göz önünde 
bulundurulduğunda öznel iyi oluşun yapılacak çalışmalarda daha çok bağımlı değişken olarak 
kullanılabilir. 
• Öznel iyi oluşun daha çok psikoloji ve PDR alanlarıyla ilgili değişkenlerle ilişkilendirildiği göz 
önünde bulundurularak gelecekte yapılacak çalışmalarda eğitim bilimlerinin değişik alanlarıyla ilgili 
değişkenlerle yer verilebilir.  
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AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIYLA UZAKTAN ÇALIŞMAK: 
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ÖZ: İşin; yer ve zamandan bağımsız, bir anlamda işyeri dışından yürütülebilmesi, günümüz çalışma 
ilişkilerinin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Küreselleşme süreci ile tartışılmaya başlanan ve bilgi 
tabanlı dönüşümün önemli ölçüde hız kazandığı 2000’li yılların başından itibaren yaygınlaşan uzaktan 
çalışma sistemi günümüzde, sadece rekabet tabanlı değil küresel pandemi ile daha tartışılır bir hal almış 
ve her ölçekte birçok şirketin ilgi odağı olmuştur. Bu kapsamda uzaktan çalışmanın; kavramsal 
boyutunun, yasal alt yapısının, istatistiksel yönünün, uygulama modellerinin, avantaj ve 
dezavantajlarının tartışıldığı bu çalışmanın temel amacını; çoğu zaman avantaj olarak görülen bazı 
etkilerin söz konusu işletmenin yeterli alt yapısının olmaması ve çalışanların bu sürece uyum 
sağlayamaması durumunda kolaylıkla dezavantaja dönüşebileceğini ortaya koymak ve daha etkili ve 
verimli bir uzaktan çalışma için önceliklerin neler olduğunu tartışmak oluşturmaktadır. Ayrıca küresel 
boyutta lider sayılabilecek şirketlerde (örneğin; zapier, buffer vb.) gerçekleştirilen uygulamaların ve 
ampirik çalışmaların analiz edildiği çalışmada, uygulamada karşılaşılan sorunlara bir anlamda çözüm 
sunma ve bu alanda bir boşluğu doldurma kaygısı da ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak uzaktan 
çalışma sisteminde; liderlik, araçlar ve kaynaklar, home ofis kurulumu, etkin yönetim, sosyal 
bağlantılar, sanal ekip çalışması vb. başlıklar ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda evde çalışma alanı 
oluşturma, dikkat dağıtan dış faktörleri azaltma, rutin geliştirme, etkileşimi planlama, aileyi beklemeye 
alma, mola verme, uyku ve rahatlık ile mücadele etme, çalışma süresini tatil gibi görmeme, öz denetim 
sağlama vb. uygulamalar etkili ve verimli bir uzaktan çalışma için büyük önem taşımaktadır. Rutin 
oluşturamama, ekip üyeleri ile yaşanan koordinasyonsuzluk, iş-yaşam dengesini kuramama, 
monotonluk, asosyallik, örgütsel bağlılığın zayıflaması, motivasyonu koruyamama, yabancılaşma vb. 
sorunlar ise çalışan için; sosyolojik, fiziksel hatta psikolojik, işveren/kurum için; ekonomik sorunlar 
başta olmak üzere birçok soruna zemin hazırlar bir nitelik taşımaktadır. Diğer bir ifade ile 
maliyet/tasarruf açısından avantaj gibi görünen uzaktan çalışma, yeterli altyapının oluşturulamaması ve 
çalışanların bu sürece ayak uyduramaması durumunda kolaylıkla dezavantaja dönüşerek her boyutta 
önemli sorunlara yol açabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan çalışmak, uzaktan çalışmanın avantaj/dezavantajları, uzaktan çalışmada 
öncelikler/kurallar, uzaktan çalışmada etkinlik/verimlilik  

WORKING REMOTELY WITH ADVANTAGES AND DISADVANTAGES: 
SOME SUGGESTIONS FOR INCREASING EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY 

 

ABSTRACT: The fact that the work can be carried out independently of time and place constitutes an 
important aspect of today's work relations. The remote working system, which has started to be 
discussed with the globalization process and the knowledge-based transformation has accelerated 
significantly since the beginning of the 2000s, has become more controversial with not only 
competition-based but also the global pandemic. So it has become the focus of attention for many 
companies of all scales. In this context, the main purpose of this study is discussing that conceptual size, 
legal infrastructure, statistical aspect, application models, advantages and disadvantages of remote 
working. And it is to reveal that some of the effects, which are often seen as advantages, can easily 
become a disadvantage if the company does not have sufficient infrastructure and employees cannot 
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adapt to this process. And what are companies’ priorities for a more effeciency and productivity in 
remote work? In addition,  the features of remote work are analyzed in this study where the practices 
and empirical studies carried out in companies that can be considered as global leaders (zapier, buffer, 
etc.). And it is importance that the study aims to provide solutions to problems encountered in practice 
and to fill a gap in this field. As a result, in remote working system; leadership, tools and resources, 
home office setup, effective management, social connections, virtual team work etc. titles are very 
important. In this context, creating a home work area, reducing distracting external factors, developing 
routine, planning the interaction, putting the family on hold, taking a break, struggling with sleep and 
comfort, not seeing the working time as a holiday, providing self-control, etc. applications are vitally 
important for efficiency and  productivity. Inability to create routine, lack of coordination with team 
members, lack of work-life balance, monotony, asociality, weakening of organizational commitment, 
inability to maintain motivation, alienation, etc. creates a lot of problems for the employee about 
sociological, physical, even psychological. Also it prepares the ground for many problems, especially 
economic problems for the employer/company. In other words which seems to be an advantage in terms 
of cost/savings in remote work can easily turn into a disadvantage and cause significant problems in 
every dimension if sufficient infrastructure cannot be established and employees cannot keep up with 
this process. 

Keywords: Working remotely, advantages/disadvantages of remote work, priorities/rules of remote 
work, efficiency/productivity in remote work 

 

GİRİŞ  
Enformasyon teknolojilerinin önemli bir uzantısı olan ademi merkezi çalışma mekanları, bir işletmenin 
gerektiğinde uzaktan çalışma alanları oluşturması anlamına gelmektedir. Özellikle bilgisayarlar, 
modemler, faks makineleri, internet hatta bunların bir arada kullanılabilmesi, bu tarz çalışma ilişkilerini 
cazip kılmış ve kılmaya devam etmektedir. “İş, bilgisayarınızın olduğu yerdedir” mottosu ile tanımlanan 
bu süreç, tele-iletişim teknikleriyle dünyanın her bir yerinden çalışılabileceğini göstermiştir (Dereli, 
2005). Bu köklü dönüşüm sürecini şüphesiz (Toffler’in ifadesi ile) üçüncü dalganın önemli bir uzantısı 
olarak değerlendirmek mümkündür. On bin yıl önce tarımın başlamasıyla doğan birinci dalga, endüstri 
devriminin getirdiği dünyayı sarsan gelişmelerle ikinci dalga, gücünü ve kapsamını kavramlarla ifade 
etmekte zorlandığımız bilgi ve teknoloji tabanlı dönüşüm ekseninde eski uygarlıklara meydan okuyan, 
bürokrasileri deviren, ulus devletlerin rolünü sınırlayan, yarı bağımsız ekonomilerin oluşmasına yol 
açan üçüncü dalga diğerlerinden farklı olarak, yaşam tarzımızdan tüketim alışkanlıklarımıza kadar her 
şeyi etkileyen bir güç (Toffler, 2008, s.15-17) olarak tanımlanmaktadır. Özellikle bilgisayar 
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin tüm iletişim araçlarını dijitalleştirmesinin bir sonucu olarak her 
şeyi değiştirmesi ve başka bir şeye dönüştürmesi bu son dalganın en temel özelliğini oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda uzaktan çalışma, üçüncü dalgada ivme kazanan bilgi tabanlı ekonomik yapının (Tapscott, 
1998, s.xiii) önemli bir uzantısı haline gelmiştir. İşletmelere ve çalışanlara önemli avantajlar sağlayan 
bu çalışma şekli, özellikle 2020 yılı itibariyle beklenmedik bir anda sonu henüz kestirilemeyen küresel 
bir pandeminin ortasında kalan dünyada, her ölçekte şirketin ilgi odağı haline gelmiştir. Çoğu zaman 
olumlu yönleri ile gündeme gelen ancak olumsuz yönleri de bünyesinde barındıran bu çalışma ilişkisi 
yeni üretim ve yönetim ilişkileri çerçevesinde, verimliliği ve etkinliği sürdürme ve arttırma konusunda 
taraflara önemli sorumluluklar yüklemektedir.  

UZAKTAN ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL BOYUTU  
Antik yunan dilinde uzak anlamına gelen tele ön eki, uzaktan çalışma ilişkilerini tanımlamada önemli 
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre çoğunlukla tele çalışma kavramı ile birlikte anılan 
uzaktan çalışma; işyerinden uzak bir mekânda, yeni iş organizasyonlarına olanak sağlayan, yeni 
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bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı bir çalışma ilişkisi olarak görülmektedir 
(Mollamahmutoğlu&Astarlı, 2012, s.424). İlk tartışılmaya başlandığı yıllarda sadece telefon ve 
bilgisayar yardımıyla evden çalışma fırsatı şeklinde algılanan tele çalışma kavramı içine zaman içinde; 
off shore tele çalışma, sınır ötesi tele çalışma, mobil çalışma, çağrı merkezleri, geçici işyerleri, tele 
merkezler, tele köyler, uydu ofisler, yerel çalışma merkezleri, evde tele çalışma vb. çok sayıda kavram 
eklenmiştir (Tokol, 2019, s.224). Ancak temelde uzaktan çalışma; yer ve zamandan bağımsız, işçi-
işveren bağımlılık unsurunun zayıfladığı, çoğunlukla yüksek vasıf düzeyi gerektiren işlerde, daha az 
denetim çerçevesinde, gelişmiş teknolojik ve dijital araçlarla anlam kazanan bir iş ilişkisini 
tanımlamaktadır (işbul.net, 2020). 

Her ne kadar tarihsel gelişim açısından 1979 tarihli Washington Post gazetesinde yer alan “evden 
çalışma benzin tasarrufu sağlayabilir” isimli makale ile uzaktan çalışma fikrinin önem kazandığı ve 
yaygınlaşmaya başladığı (Atamaniuk, 2020) belirtilse de günümüzde uzaktan çalışma daha çok 2019 
Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan küresel pandemi 
(COVID-19) ile birlikte anılır hale gelmiştir. Bu durum bir anlamda işletmelerin ve devlet kurumlarının 
bir çalışma politikası olarak bu çalışma sistemini bir tercihten çok zorunlu bir politika olarak 
uygulamasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifade ile endüstri devriminin bir sonucu olarak 
tarlalardan fabrikalara taşınan işlerin günümüzde bir anlamda işyerleri dışına hatta evlerimize taşınması, 
günümüzde hiçte hesapta olmayan bir yönüyle karşımıza çıkmıştır.  

Öte yandan farklı sektörlerde, işkollarında, işletmelerde ve işyerlerinde ihtiyaca göre farklı şekillerde ve 
boyutlarda uygulanabilen uzaktan çalışma, kavramsal karmaşayı da beraberinde getirmiştir. Nitekim 
ILO Haziran 2020 raporunda (ILO, 2020) uzaktan çalışmanın boyutlarını ayrıntılı bir şekilde tanımlamış 
ve özellikle ilgili tanım ve istatistiklerin sınıflandırılması gereğinin altını çizmiştir. Bu kapsamda ILO 
uzaktan çalışma kavramının; işin, varsayılan işyeri dışında/alternatif bir işyerinde tamamen veya kısmen 
yürütüldüğü durumlar için kullanıldığını ifade etmiştir. Bağımlı çalışma/bağımsız çalışma temelinde 
yapılan ayrım çerçevesinde uzaktan çalışma ILO perspektifinde şu şekilde ele alınmaktadır (Şekil 1): 

Şekil 1: ILO Perspektifinden Uzaktan Çalışma  

Kaynak: ILO, 2020.  

İş, varsayılan işyerine alternatif bir yere taşınır İş, varsayılan işyerinde gerçekleştirilir 
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2020 raporunda ILO ilk ayrımı işin, varsayılan işyerine alternatif bir yere taşınması (uzaktan çalışma) 
ve işin varsayılan işyerinde gerçekleştirilebilmesi (varsayılan işyeri merkezli) durumlarına göre 
yapmıştır. Uzaktan çalışma kategorisinde önemli bir yer tutan tele çalışma, tamamen uzaktan çalışma 
kategorisinde değerlendirilmiştir. Aynı şekilde evden tele çalışma, ev eksenli tele çalışma, evden tele 
çalışma ve ev eksenli uzaktan çalışma da uzaktan çalışma kategorisinde yer almamıştır. Ancak ev 
eksenli çalışmanın, evde çalışmanın ya da evden tele çalışmanın bir kısmı varsayılan işyerinde 
gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda ILO uzaktan çalışma süreci ile ilgili; uzaktan çalışma, tele çalışma, 
evde çalışma ve ev eksenli çalışma kavramlarının temel kavramlar olduğunu ve tanımlama sürecinde 
büyük önem taşıdığını belirtmiştir. Bir dereceye kadar birbirleriyle örtüşen ve birbiri içine giren bu 
kavramlar sadece belirli noktalarda farklılaşmaktadır. Örneğin ev tabanlı çalışma; tele çalışma şeklinde 
gerçekleştirilebilmekte ve niteliği itibariyle uzaktan çalışmanın özelliklerini taşıyabilmektedir. Öte 
yandan işin tamamen veya kısmen işyeri dışından alternatif bir yerde yapılabilmesini olanak sağlayan 
tele çalışma; bilgisayar, tablet veya telefon vb. cihazlarla gerçekleştirilebilmektedir. 

UZAKTAN ÇALIŞMANIN İSTATİSTİKSEL BOYUTU 
Geleneksel örgütlere göre daha dinamik, daha esnek, daha beceri odaklı, daha katılımcı, daha takım 
bazlı çalışmanın önem kazandığı, müşteri yönelimli ve sınırlı olmayan çalışma saatleri ile şekillenen 
modern örgütler (Kavi&Koçak, 2010, ss. 71-74) hemen hemen her ülkede küresel rekabete paralel 
olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda esnek çalışma modellerini bir politika olarak uygulayan 
şirket sayısı ve bu tür çalışma ilişkilerini çağın bir gerekliliği olarak yeni normal gören birey sayısı her 
geçen gün artış göstermektedir (MerchantSavvy, 2020). Örneğin ABD’de yüksek gelir düzeyine sahip 
şehirlerde daha yaygın olan uzaktan çalışma; son 5 yılda %44, son 10 yılda %91 ve son 12 yılda %159 
artış göstermiştir (https://globalworkplaceanalytics.com/, Erişim Tarihi: 20.07.2020). Bu durum diğer 
istihdam türlerinden 11 kat daha fazla artış anlamına gelmektedir. Aynı şekilde ABD’de 1996-2016 
yılları arasında uzaktan çalışma fırsatı sunan şirket sayısı 3 kat artış göstermiştir. 2019 yılında küresel 
şirketlerin %61’i çalışanların uzaktan çalışmasına yönelik politikalar benimsemiştir. 18-34 yaş grubunda 
%70 civarında olan bu oran, 45-60 yaş grubunda %51 civarındadır (MerchantSavvy, 2020). Öte yandan 
AB düzeyinde Hollanda ve Finlandiya uzaktan çalışma konusunda listenin başında yer almaktadır. 2019 
yılı itibariyle toplam çalışan yüzdesi olarak dikkate alındığında genel ortalamaları %14 olan bu ülkeleri 
Lüksemburg %11,6 ve Avusturya %9,9 ile takip etmektedir. En düşük oranda gerçekleşen uzaktan 
çalışma ise Bulgaristan %0,5, Romanya %0,8, Macaristan %1,2, Kıbrıs %1,3, Hırvatistan ve Yunanistan 
%1,9 civarında gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu oran %2,1 civarındadır (Eurostat, 2020). 

Uzaktan çalışmanın daha çok eğitimli, zeki ve vasıf derecesi yüksek çalışanlar için ideal bir çalışma 
yöntemi olarak kabul edilmesi, hastalanma ve devamsızlık gibi sorunların en aza indirilmesi ve şirketlere 
önemli oranlarda tasarruf sağlaması bu tür çalışma ilişkilerinin yaygınlaşmasında büyük önem 
taşımaktadır. Bu kapsamada örneğin 2030 yılına kadar ABD toplam 4,5 Trilyon $ civarında bir tasarruf 
hedeflemektedir. Bunun yanında uzaktan çalışmanın sunduğu esnek istihdam ve bunun küresel bir 
özellik taşıması 150 binden fazla iş olanağını anlamına gelmektedir. Yetenek havuzlarının 
küreselleşmesi anlamına da gelen bu durum üstün yeteneklerin şirketlere çekilmesi ve mevcutların 
korunması noktasında önemli bir etkiye sahiptir. Son zamanlarda bu alanda politika yürüten şirket oranı 
artış göstermiştir. Örneğin küresel şirketlerin Almanya’da %82’si, ABD’de %82’si, Kanada’da %84’ü, 
İngiltere’de %84’ü, Japonya’da %69’u, Çin’de %65’i bu yönde politikalara ağırlık vermiştir. Özellikle 
prestijli bir şirkette kariyer planlarını hayata geçirmek isteyen yetenekler için önemli avantajlar sunan 
bu tür istihdam yöntemlerinin; iş memnuniyetlerinin artması, stres ve kaygıların azalması, sağlık ve 
refahın artması, daha az yakıt kullanmaya bağlı olarak sera gazı emisyon oranlarının azalması, alt yapı 
üzerindeki baskıların hafiflemesi konularında da pozitif etkilerinin olduğu ortaya konulmuştur. Buna 
göre çalışanların verimliliğinde ve iş tatminindeki pozitif etkilerden dolayı uzaktan çalışma yöntemleri 
gelecekte işyerlerinin temel yapı taşı olarak görülmektedir (MerchantSavvy, 2020). Bu durum ülkeler 
bazında toplam çalışan içinde uzaktan çalışan oranlarının önümüzdeki yıllarda da artmaya devam 
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edeceğinin en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Özellikle henüz sonu kestirilemeyen 
küresel pandemi bu durumu daha da inanılır hale getirmiştir.  

UZAKTAN ÇALIŞMANIN YASAL BOYUTU 
ILO’nun 177 sayılı “Evde Çalışma Sözleşmesi (Home Work Convention-1996)” ile 184 sayılı “Evde 
Çalışma Tavsiye Kararı (Home Work Recommendation-1996)” uzaktan çalışmayı kapsayan iki temel 
düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. AB düzeyinde ise tele çalışmaya yönelik sektörel düzeyde 
yapılan anlaşmalar önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin yapılan müzakereler sonucunda; 2 Şubat 2001 
tarihli çerçeve anlaşma, Avrupa ticaret sektöründe işçi-işveren örgütü “Euro Commerce” ve “Uni-
Europa Commerce” arasında yapılan 26 Nisan 2001 tarihli çerçeve anlaşma ve BusinessEurope (eski 
adıyla UNECE-Avrupa Sanayi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonu), UEAPME (Avrupa El 
sanatları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler birliği, CEEP (Avrupa Kamu Katılımlı İşletmeler ve Genel 
Ekonomik Amaçlı İşletmeler), ETUC (Avrupa Sendikalar Federasyonu) arasında 16 Temmuz 2002 
tarihinde imzalanan çerçeve anlaşma temel dayanak noktası niteliğindedir. Bu kapsamda örneğin 
uzaktan çalışmanın oldukça yaygın olduğu Finlandiya’da uzaktan çalışma; AB hükümleri doğrultusunda 
ulusal düzeyde gönüllü bir anlaşma ile uygulanagelmiştir. 23 Mayıs 2005 tarihinde Tüm Ulusal Sendika 
Konfederasyonları ve işveren örgütleri arasında, AB 2002 Çerçeve Anlaşması ilkelerini kabul eden 
gönüllü bir anlaşma imzalamıştır (Eurofound, 2010, ss.12-15).  

Türkiye’de ise uzaktan çalışma 06.05.2016 tarihli 6715 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanunda yapılan 
değişiklikler kapsamında 14. maddede “çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlığı altında 
düzenlenmiştir. Buna göre uzaktan çalışma; “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi 
esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” (Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.)  şeklinde 
tanımlanmıştır. Yapılacak olan iş sözleşmesinde ise; “işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret 
ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına 
ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin 
hükümlerin”(Ek fıkra: 6/5/2016-6715/2 md.) yer alacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda uzaktan çalışma 
şeklinde gerçekleşecek çalışmada iş görme ediminin çalışanın kendi evinde ya da işyeri dışında 
teknolojik iletişim araçlarıyla başka bir yerde gerçekleştirilmesi özelliği vurgulanmaktadır.  

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERİ 
Uzaktan çalışma sisteminin her işletmede aynı düzeyde ve aynı sıklıkla uygulanması mümkün 
görünmemektedir. Nitekim bu durumun ortaya çıkmasında işletmelerin bulunduğu sektörlerin ve 
işkollarının belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda örneğin; daha çok enformasyon 
teknolojilerinin kullanıldığı bilgi tabanlı işlerde uzaktan çalışma daha fazla anlam kazanırken, tarım ya 
da imalat sektöründe çalışanın mutlaka işin yapıldığı yerde bulunması gerçeği, uzaktan çalışmanın 
boyutunu önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Diğer bir ifade ile uzaktan çalışma sistemine olan ihtiyaç 
uygulamada hem zaman hem yer açısından önemli ölçüde farklılıklar içermektedir. Söz konusu 
işletmenin ihtiyacına göre çok farklı şekillerde ortaya çıkan bu durum, Model 1, Model 2 ve Model 3 
şeklinde özetlenmektedir. Bu ayrımda merkez ofisin konumuna göre asıl işyerinin neresi olduğu 
sorusunun ön plana çıktığı görülmektedir. Örneğin Model 1’de merkez ofis ağırlıkta olup ara sıra evden 
yapılan çalışmalar dikkate alınırken Model 2’de merkez ofis ağırlığını kaybetmiş hatta işin 
yapılabileceği alan daha da genişlemiştir. Merkez ofisin tamamen ortadan kalktığı Model 3’te ise 
dünyanın herhangi bir yerinden yapılabilecek diğer bir ifade ile esnek çalışmanın en uç noktası olarak 
değerlendirilebilecek bir çalışma sistemi tanımlanmıştır (Tablo 1).  
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Tablo 1: Uzaktan Çalışma Modelleri  

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 
MERKEZİ OFİS 

+ 
ARASIRA EVDEN 

ÇALIŞMA 

MERKEZİ OFİS 
+ 

HER YERDEN ÇALIŞMA 

MERKEZİ OFİS 
OLMADAN TAMAMEN 
UZAKTAN ÇALIŞMA 

Öncelik merkezi ofisten 
çalışma iken nadiren uzaktan 
çalışma seçeneği tercih 
edilmektedir. 

Esneklik boyutunu model 1’den alır 
ve bu sürece artı parantez açarak 
ofis, kanepe, kahve dükkânı veya 
uzak araziler neresi olursa olsun 
işyeri seçiminde çalışanı özgür kılar 

Ekip üyeleri tüm dünyaya, 
farklı ülkelere ve farklı zaman 
dilimlerine dağıtılmış olup en 
gelişmiş uzaktan çalışma 
sistemini tanımlamaktadır 

Ör: AirBnb, Oracle, Deloitte, 
Glassdoor 

Ör: Automattic Ör: Buffer, Zapier 

Kaynak: Atamaniuk, 2020. 

Model 1; merkezi ofisten biraz uzakta olanlar için ve ebeveynler için oldukça cazip görülmekte ve 
çalışma, genelde haftada bir tam günün uzaktan gerçekleşmesi şeklinde oluşmaktadır. Ayrıca bu model 
iş-yaşam dengesinin sağlanması, günlük işe gidip-gelme güçlüklerinin hafifletilmesi, tükenmişlikle 
mücadele, haftada bir gün monotonluğa ara verme konusunda önemli avantajlar sunarken uzaktan 
çalışma sistemini ilk kez deneyimleyecek kurumlar için de yavaş yavaş geçiş ve adapte olma rolü 
üstlenmektedir. Model 2’de ise sadece internet bağlantısı yeterli olmaktadır ve Model 2 özellikle küresel 
çalışma ekiplerinin kurulması sürecinde oldukça etkili görülmektedir. Bunun yanında küresel yetenek 
havuzlarının oluşturulması ve en ideal çalışana ulaşılması konusunda da önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Uzaktan çalışma sisteminin en gelişmiş halini ifade eden Model 3 ise, fiziksel bir ortam 
gerektirmeyen girişimler için tercih edilmektedir ve bu modelde çalışanların sadece sanal yetenekleri ön 
plandadır. Bu tür çalışma sisteminde liderler ve yöneticiler “dijital göçebe” özelliği taşımaktadır 
(Atamaniuk, 2020). Bu kapsamda örneğin tamamen uzaktan çalışma ilişkilerini içeren (Model 3) Zapier 
şirketi; 1500’den fazla uygulamayı birbirine bağlayarak 4 milyondan fazla küresel müşterinin işlerini, 
otomasyon gücüyle büyütmesine yardımcı olmaktadır. 2011 yılında kurulan Zapier şirketi, her zaman 
uzaktan çalışan bir şirket özelliği göstermiştir ve şirketin bugün dünyanın 27 ülkesinden yaklaşık 300 
çalışanı bulunmaktadır (Zapier, 2020). Aynı şekilde Buffer şirketi; 15 farklı ülkede 85 kişilik bir ekiple 
çalışmakta ve müşterilerine marka oluşturma, şirketin sosyal medyada tanınmasına ve büyümesine 
yardımcı olma ve tüketicilere en iyi ürünleri ulaştırma konusunda faaliyetler yürütmektedir 
(https://buffer.com/about, Erişim Tarihi: 28.07.2020).  

Öte yandan uzaktan çalışma sistemini uygulayan işletmelerin; uzaktan çalışmayı hiç uygulamadığı 
şüpheci bir evreden, uyguladığı en son modelin demode olması nedeniyle yeni model arayışına girmesi 
evresine kadar farklı olgunluk düzeylerinde bulunabileceği de belirtilmektedir (Tablo 2).  
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Tablo 2: İşletmelerde Uzaktan Çalışma Olgunluk Düzeyleri  
 Olgunluk 

Düzeyi Tanım Gelişim Stratejisi 

Entropi 
aşaması 

İş hayatında bizi zorlayacak yeni 
yeni modellerin ortaya çıkması ve 

bunların yeniden tanımlanması 
ihtiyacı 

Çok fonksiyonluluğu elde tutarak 
yenilerini arama, yeni nesil çalışan ve 

yönetim değerlerini kullanma 

Yenilikçi 
aşama 

Bütün alanlar ve bütün konuların 
nasıl geliştirilebileceği ile ilgili 

aktif araştırmalar yapma 

En iyi pratikleri tanımlama ve bunu 
tüm departmanlarla paylaşma 

Yeni 
geçiş 

aşaması 

Bazı alanlarda ve özel görevlerde 
tercihleri uygulama 

Daha fazla başarıyı nasıl elde 
edebilirim ve elimdekini nasıl 

geliştirebilirim konusunu araştırma 

Şüpheci 
aşama 

Uzaktan çalışmayı henüz ihtiyaç 
olarak görmeme 

Bölge, roller ve alanlarda sınırlı 
deneyimler 

Kaynak: Lee, 2017. 

Tablo 2’e göre örneğin uzaktan çalışma konusunda olgunlaşma düzeyi düşük olan bir işletme, sisteme 
şüphe ile bakmakta ve uzaktan çalışmayı henüz bir ihtiyaç olarak görmemektedir. Yeni geçiş 
aşamasında, bazı özel görev ve alanlarda uzaktan çalışmaya gidilmekte iken yenilikçi aşamada daha 
iştahlı davranılarak tüm departmanların sisteme dâhil edilmesi istenmektedir. İşletme uzaktan çalışma 
sistemini verimli ve etkin aşamada uyguluyor olsa bile uygulanan modelin zamanla entropiye uğraması 
gerçeği işletmeyi, ihtiyaçların yeniden tanımlanması konusunda zorlayacaktır. Diğer bir ifade ile bundan 
sonraki aşama, uygulanacak olan yeni model için şüpheci aşamayı oluşturmaktadır. Yine bu olgunlaşma 
düzeylerine göre uygulanacak olan gelişim stratejileri de farklılaşmaktadır.    

UZAKTAN ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 
Uzaktan çalışma sistemi; bireysel olduğu kadar kurumsal, çevresel hatta toplumsal çıktıları olan çok 
yönlü esnek çalışma uzantılarına sahip bir iş ilişkisini ifade etmektedir. Kişinin kendi hesabına çalıştığı 
en küçük daireden merkezi ofis olmaksızın birçok küresel şirketin bir araya gelebildiği en geniş daireye 
kadar çok farklı boyutlarda kurulabilen bu iş ilişkisinin sonuçlarının da gerçekleşen boyutta olması 
muhtemeldir. Bu kapsamda esnekleşme tabanında daha çok artı yönleriyle ön plana çıkan uzaktan 
çalışma, bazı eksileri de beraberinde getirmiştir. İşletmenin bulunduğu sektör/işkolu, yönetimin desteği, 
işletmenin bilgi-işlem alt yapısı, çalışanların bu sürece uyumu vb. birçok faktörle açıklanabilen bu 
durum, fayda/maliyet hesabı yapan birçok işletme/kurumun ilgisini çekmiş ve bu kapsamda yapılan 
ampirik çalışmalar giderek önem kazanmıştır.  

Bu kapsamda örneğin Global Workplace Analytics’in (GWA) başkanı Kate Lister’in ifadelerine göre 
ABD’de nüfusun %56’sı uzaktan çalışmaya uyumludur. 2021 yılı sonuna kadar işgücünün %25-
30’unun haftada en az birkaç gün evden çalışacağı tahmin edilmektedir. Aynı şekilde özellikle 
yöneticilerin etrafta dolaşarak yönetme yerine, sonuçlara göre yönetme ihtiyacının ön plana çıkacağı 
belirtilmektedir. Ayrıca çalışanlar, sanal araçları kullanmaya alıştıkça ve yönetici uzaktan çalışmaya 
destek verdikçe kurumların uzaktan çalışmaya adapte olmalarının da o boyutta olacağı belirtilmektedir. 
Yine bu kapsamda trafik, tıkanıklık ve kirlilikte yaşanan azalmalar, alan ve maliyet tasarrufları süreci 
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cazip kılan faktörlerin başında gelmektedir. Örneğin ABD’de tipik bir işveren uzaktan çalışan her kişi 
için yılda yaklaşık 11.000$ tasarruf edebilirken, çalışanlar 2500$-4000$ arasında hatta daha fazla 
tasarruf sağlayabilmektedir (Lister, 2020). Aynı şekilde ABD’de çalışmaların yaklaşık %5,2’sinin evden 
çalışmakta olduğu, bu oranın yaklaşık 8 milyon kişiyi kapsadığı ve bu sayının her geçen yıl katlanarak 
arttığı ifade edilmektedir. Yine ABD’de yapılan bir araştırmaya göre uzaktan çalışan kişilerin %35-40 
daha üretken olduğu ve çalışanların %96’sının daha fazla esneklik istediği belirtilmektedir. Aynı şekilde 
uzaktan çalışan kişilerin %82’i daha az stres yaşanmakta, işverenlerin %60’ı önemli tasarruflar 
sağlamakta, çalışanların %99’ı uzaktan çalışmaya devam etmek istemekte, %76’sı daha az dikkat 
dağınıklığı yaşadığını ve örgütsel bağlılığının devam ettiğini belirtmekte, işyerlerinde %25 daha az 
işgücü devri görülmekte, %97’si diğer çalışanlara uzaktan çalışmayı tavsiye etmektedir. Yine bu 
kapsamda bireylerin %32’si esnek bir çalışma sisteminde yer aldıkları için, %26’sı herhangi bir yerden 
işe bağlanabildikleri için, %21’i işe gidip gelmediği için, %11’i ailesine daha fazla zaman ayırdığı için, 
%7’si bu şekilde çalışmaya alıştığı için uzaktan çalışmayı faydalı bulmaktadır. Öte yandan %20’si 
iletişim ve işbirliği eksikliği yaşadığını, %20’si yalnızlık yaşadığını, %18’i iş arkadaşların ayrı kaldığını 
ve bu şekilde çalışmaya alışamadığını, %12’si dikkat dağınıklığı yaşadığını, %10’u farklı zaman 
dilimlerinde çalıştıklarını ve aynı anda çevrimiçi olamadığını, %7’si motivasyonunu koruyamadığını, 
%5’i rehavete kapıldığını ve tatil gibi gördüğünü, %3’ü güvenilir bir wifi bulamadığını da belirtmiştir. 
Bunun yanında uzaktan çalışanların %80’i evden, %9’u şirket ofisinden, %7’si birlikte çalışabildikleri 
bir alandan, %3’ü kahve dükkanından ve %0,5’i kütüphaneden çalıştığını ifade etmiştir (Pinchen, 2020; 
Weishaupt ve Diğerleri, 2020). Bu süreçte yöneticilerin en fazla endişe duyduğu konuların başında ise; 
işe odaklanmanın ve motivasyonun azalması, örgütsel bağlılığın azalması, örgüt kültürünün zayıflaması, 
çalışanların iş-yaşam dengesini koruyamayıp kendilerini ya fazla işe ya da fazla boş zamana 
kaptırmaları, kariyer konusunda yaşanan sorunlar gelmektedir (Routly, 2020).  

Öte yandan bireysel boyutta görülen faydaların işveren/işletme boyutuna da yansıması beklenilmektedir. 
Mutlu çalışan temelinde verimliliğin ve etkinliğin artmasının yanında sabit maliyetlerin azalması ve 
birçok konuda tasarrufun sağlanması işveren/kurumlar açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin; 
çay, kahve vb. giderlerin olmaması, vergilerin daha az olması, elektrik, su ve ısınma vb. giderlerin 
azalması bunlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır. Aynı şekilde işgücü devir oranlarının azalması, 
devamsızlık, işe gelmeme ya da geç gelme vb. sorunların ortadan kalkması, pozitif organizasyon 
imajının sağlanması, mutlu çalışan profilinin sağlanması, daha fazla müşteriye (devlet kurumları için 
vatandaşa) ulaşma avantajı, küresel işgücü piyasaları kapsamında en ideal çalışana ulaşma avantajı diğer 
bir ifade ile daha geniş bir yetenek havuzu oluşturma, rekabetin giderek keskinleştiği günümüz iş 
dünyasında her konuda tam zamanında olma bilgi-işlem teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip 
etme vb. faydalar işverenler/kurumlar açısından büyük önem taşımaktadır (Tablo 3). Bunun yanında 
toplumsal anlamda, çevre kirliğinin azalması, karbon ve sera gazı emisyonunun en aza indirgenmesi, 
trafikte yoğunluğun azalması, altyapı ve enerjide yaşanan tasarruflar, toplumun diğer ihtiyaçlarına daha 
fazla odaklanma yaşanan avantajların başında gelmektedir (Harpaz, 2002, s.76). 

Tablo 3: Uzaktan Çalışmanın Bireysel-Kurumsal Boyutta Avantaj ve Dezavantajları  

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

ÇALIŞANLAR İŞVERENLER/ 

KURUMLAR 

ÇALIŞANLAR İŞVERENLER/ 

KURUMLAR 

Esneklik, 
özerklik, işsizliğe 
alternatif, kişisel 

özgürlük, 

Artan verimlilik, 
yaşam kalitesini 
arttırma, alan ve 

giderlerden 

Kurumsal 
yetersizliğe bağlı 

performans 
düşüklüğü, ekip 

Kurumsal yapının değişmesi, 
donanım maliyetleri, görev 

tahsis hataları, çalışan 
motivasyonunu koruma, 
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bireysel çalışma, 
iş ortamı 
kaynaklı 

sorunların 
azalması, işe 
gidip-gelme 
konusunda 
zaman ve 
maliyetten 

tasarruf, aileye 
daha fazla 

zaman ayırma, 
daha 

genişletilmiş iş 
fırsatları, zaman 

yönetimini 
geliştirme vb. 

 

 

 

 

 

tasarruf, iş 
ilişkilerinde 

esneklik, daha 
verimli müşteri 

hizmetleri, 
motivasyonu 

arttırma, daha az 
devamsızlık, işgücü 

devir oranını 
azaltma, daha 

nitelikli elemanlara 
ulaşma, İKY’de 
artan karşılık, 
mutlu çalışana 
ulaşma, pozitif 

organizasyon imajı 
vb. 

çalışmasının 
zorlaşması, statü 

kaybı korkusu, terfi 
sorunları, psikolojik 
problemler, sosyal 

izolasyon, teknolojik 
kaynaklı eksiklikler, 
iş-yaşam dengesini 

kuramama, aile 
sorunlarının 
şiddetlenmesi, 

işkolikliğe eğilim, 
meslektaşlarından 

izole olma, örgütsel 
bağlılık-aidiyet 

konularında yaşanan 
sorunlar, öz disipline 

daha fazla ihtiyaç 
duyma vb. 

teknolojik erişim problemleri, 
çalışanların işi savsaklaması, 
bu durumu suiistimal etmesi, 

çalışanların izlenmesinde 
yaşanan zorluklar, çalışanların 

kontrolü ve onlara güven, 
kurumsal deneyim eksiklikleri, 
sendikaların olumsuz tepkileri, 

sigorta, sağlık ve güvenlik 
konularında yaşanan sorunlar, 

eğitim ve diğer yeni 
uygulamalara daha fazla 
yatırım, çalışan kimliğini 

tanımlamada yaşanan sorunlar, 
çözülmüş ve dağılmış bir 
kurum modeline uyum 

sağlamada yaşanan sorunlar 
vb.  

Kaynak: Meşhur, 2017, s.267; Harpaz, 2002, s.76. 

Öte yandan uzaktan çalışma ilişkilerinde; işten kopma, çalışma temposundan uzaklaşma, işleri 
yetiştirememe, konfor konusunda kendini fazla kaptırma, sorumluluk bilincinden uzaklaşma, özellikle 
çalışma saatlerinin ayarlanamaması, yanlış işleri dışa verme ve doğru bir zaman yönetiminin olmaması 
işleyişte önemli sorunlara yol açabilecektir. Aynı şekilde bireysel anlamda çalışma planının olmaması 
ya da plana sadık kal(a)mama, sistematik çalışmama ve zamanı iyi yönetememe, kendini eve kapatma 
asosyallik ve yeni fikirlere açık olmayı ihmal etme vb. sorunlar büyük önem taşımaktadır (işbul.net, 
2020). Bunun yanında ekip üyeleri arasında yaşanan koordinasyonsuzluk sonucunda basit bir bilgi-fikir 
alışverişi durumunda bile herkesin aynı zaman diliminde çevrimiçi aktif olamaması, çalışma saatlerinin 
ortak belirlenmemesi ya da herkesin belirlenen zaman diliminde bağlanamaması önemli sorunlara yol 
açabilecektir. Yine bu kapsamda bireysel olarak sosyal medyada gereğinden fazla vakit harcama, ev 
işlerine yönelme ya da televizyon başında gereğinden fazla oturma vb. eylemler verimli iş yapmayı 
engelleyebilecektir. Öte yandan sosyal ortamlardan uzaklaşma ve yabancılaşma (ideasoft, 2020) 
sorununun zaman içinde toplumsal anlamda çözülmüş bir toplum modelini oluşturması riski (Harpaz, 
2002, s.76) en geniş çerçevede karşılaşılabilecek dezavantajı oluşturmaktadır.  

Bu durum Doist CEO'su Amir Salihefendic tarafından;“ Uzaktan çalışırken tecrit, endişe ve 
depresyonun önemli problemler olduğunu kabul etmeliyiz ve bu karmaşık sorunları çözmenin yollarını 
ve sistemlerini bulmalıyız” şeklinde özetlenmiş ve bireysel tabanda yaşanan en önemli sorunun 
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yalnızlık, toplumsal tabanda ise asosyallik olduğunun altını çizilmiştir. Temelde psikolojik olmak üzere 
birçok soruna da temel teşkil eden bu sorunun çözümü en öncelikli konular arasında gelmektedir. Öte 
yandan teknoloji yazarı Serdar Kuzuoğlu başka bir soruna dikkat çekerek konuyu daha çok sosyal 
güvenlik/iş güvencesi açısından değerlendirmiştir. Bu durumu “yeniçağın bir standardı gibi görünüyor. 
Fakat bu serbest çalışmanın yeni bir mağduriyet formu aslında… yeni bir mağduriyet platformu olarak 
karşımıza çıkacak… kendine ait mağduriyetleri içerecek yani güvencesiz, kısa vadeli düşünmek zorunda 
olan, herhangi bir iş güvencesi ya da gelecek güvencesi olmayan, daha düşük gelirle çalışmak zorunda 
olan…uzaktan çalışma yeni bir serbest çalışan cehennemine dönüşme ihtimaline sahip ve bu durum 
sosyalleşmenin de sonunu getirebilir” şeklinde ifade ederek (Kuzuoğlu, 2018) yaşanabilecek sorunların 
altını çizmiştir. Daha çok Guy Standing’in ele aldığı prekarite ya da prekarya kavramı çerçevesinde 
yapılan bu değerlendirmeyi, iş güvencesi ve sosyal güvenliğe olan ihtiyacın önümüzdeki günlerde daha 
artacağı şeklinde yorumlamak mümkün. Yine bu kapsamda Google, uzaktan çalışmayı daha çok fikir-
fikir etkileşimi yönüyle değerlendirerek eleştirmekte ve ofislere daha fazla yatırım yapılmasını 
dolayısıyla insanların evleri yerine daha fazla ofislerde çalışmasının gerekli olduğunu ifade etmektedir. 
Bu kapsamda Google bu durumu “normal mesai saatleri sırasında evden çalışmak, kimilerine göre 
entelektüel bir kültür göstergesi olsa da… işletmeyi içten içe çürütür ve ofisteki enerjiyi sömürür” 
şeklinde ifade ederek, ofiste bilardo oynayan farklı ekiplerden oluşan bir grup mühendis tarafından 
sadece bir günde geliştirilen, multi-milyar dolarlık AdSense ürününü örnek göstermektedir 
(Schmidth&Rosenberg, 2015, ss.56-57). Görüldüğü üzere taraflara farklı konularda avantajlar sunan 
uzaktan çalışma ilişkileri özellikle doğru yönetilmediği durumlarda bireysel, kurumsal hatta toplumsal 
boyutta farklı riskleri de beraberinde getirmektedir.  

 

UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİNDE ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA 
Uzaktan çalışma sisteminde etkinliği ve verimliliği arttırmaya yapılabilecekler; bu süreçte yaşanan 
sorunları çözümleme ya da en aza indirme kapsamında uygulanabilecek temel kuralları ifade etmektedir. 
Bu süreçte işin yürütümü ile ilgili sorumluluğun tamamen çalışanda olması, karşılaşılabilecek bazı 
sorunların ofis dışında çözümlenmesinin zorluğu, belirli çalışma saatlerinin olmaması, çalışma 
ortamında oluşan düzen ve disiplinden uzak olunması gibi özellikler erken kalkmak, disiplinli çalışmak, 
gün içinde sizi oyalayacak işlerden uzak durmak, zaman yönetimini doğru yapmak, günlük iş planları 
belirlemek vb. konuların önemini ön plana çıkarmaktadır (secretcv.com, 2020). Uzaktan çalışma 
sisteminde yer alan kişinin üstlendiği role göre de farklılık gösteren bu durum aynı boyutta 
yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin standart uzak çalışanda; temel beceri hâkimiyeti, 
ofis ortamı ile sanal ortamı ayırt etme becerisi, öz denetim, zaman yönetimi vb. özellikler önem taşırken, 
uzak ekip üyesinde; her zaman bir ekip üyesi olduğu bilincinde olma, sürekli iletişim halinde olma ve 
buna göre çalışabilme, kültürler arası iletişim becerisi, araçları benimseme, bir kişiyi tanımadan işbirliği 
yapabilme ve iletişim kurabilme becerisi, zaman farklılıklarını gözetme becerisi vb. özellikler önem 
kazanmaktadır. Oldukça kritik bir rolü ifade eden uzak liderde; fiziksel ortama bağlı olamayan yeni 
liderlik becerileri edinme, yeni stratejiler geliştirme, iletişimi ve kültürleri yönetme, hiç görmediği ekip 
üyelerini yönetme, hedef belirleme ve ekibi buna göre yönlendirme, işe alım, yedekleme, öğrenme ve 
gelişim planları oluşturma, en kritik noktada olduğunu unutmama vb. konular önem kazanmaktadır 
(Workplaceless, 2020). Bu kapsamda uzaktan çalışma ilişkisinde üzerinde durulması gereken temel 
başlıklar şu şekilde özetlenmektedir (Immel, 2020):  

- Liderlik: Liderlerin her zaman bireylere dürüstlük, kimlik, misyon, değer, amaç sağlamaları ve 
kılavuzluk bu süreçte de önemini korumaktadır. Aynı şekilde; güven verme, olumlu eyleme 
ilham verme, öncelikleri belirleme, yetenek ihtiyacını belirleme ve tahsis etme, “seni 
önemsiyoruz” mesajı verme, belirsizliği ortadan kaldırma, problem çözmede gerekli enerjiyi 
sağlama gibi faktörler belirleyici bir etkiye sahiptir. 
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- Araçlar ve kaynaklar: İletişim ve işbirliğini koruma (Ör: Slack), video konferans yöntemini 
kullanma (Ör: Zoom, Go To Meeting), depolama ve paylaşma (Ör: Dropbox, Sharepoint) vb. 
konuları ön plana çıkmaktadır. 

- Home Ofis Kurulumu: Klavye, monitör, ergonomik koltuk, yazıcı, ofis malzemeleri, kulaklık 
vb. konular önem kazanmaktadır. 

- Etkin Yönetim: Tüm personeli döngüde tutma, ödevler verme, net öncelikler belirleme, 
zamanlamayı iyi ayarlama, günlük akış belirleme, bireysel check-in yapma vb. faaliyetlerine 
ağırlık vermek gerekmektedir. 

- Sosyal bağlantı: Bu kapsamda en önemli konu sosyal izolasyon sorunu ile mücadele konusudur. 
Bu sorun için kişisel bağlantılara yer açarak (fotoğraf, video, şakalaşma vb.) ve uzaktan 
etkinlikler planlayarak (çevrimiçi oyun oynama ya da doğum günü kutlama gibi) çözüm yolları 
aranabilir. Ayrıca yönetim kademesinin kişisel zaman ile çalışma zamanı arasındaki bulanıklığı 
gidermesi ve yanıt sürelerini mümkün olduğunca kısaltması kişinin yalnız olmadığını ve şirketin 
önemli bir çalışanı olduğunu hissetmesi noktasında büyük önem taşımaktadır.  

- Aynı şekilde işveren; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumluluklarının devam ettiğinin 
bilincinde olmalı, buna dair kararlar almalı, planlamalı ve yürütmelidir. Buna göre çalışanlarla 
sürekli iletişim halinde olmalı, her çalışana düzenli güncellemeler vermeli, iş-yaşam dengesinin 
korunması ile ilgili çalışmalar yapmalıdır (https://www.citizensinformation.ie/en/, Erişim 
Tarihi: 28.07.2020) 

Buna bağlı olarak çalışma sürecinin daha verimli ve etkin olması için örneğin bireysel anlamda dikkat 
edilmesi gereken temel kurallar şu şekilde özetlenebilir (Hering, 2020) :  

- Çalışma alanı oluştur: evde ofis alanı ayır, ilgili materyalleri hazır hale getir ve kaybolmalarını 
önle, gürültü seviyesini dikkat et, iyi aydınlatma, hızlı internet, klima ve ergonomik koltuk edin 
vb. 

- Dikkat dağıtan dış faktörleri azalt: Bu kapsamda örneğin TV’yi açmaktan kaçın, evdekilere 
çalıştığını anlat, yanında not defteri bulundur, evcil hayvanları kontrol altında tut, bilgisayardaki 
diğer sekmeleri kapat vb. 

- Rutin geliştir: İş gününün başlangıcını ve bitişini hissettirecek ritüeller oluştur ve yarın 
yapacaklarını planla. Örneğin; erken kalk, kahvaltı yap vb.  

- Zamanı planla ve gerekli araçları kullan: Zaman yönetimine dikkat et. Örneğin; düzenli olarak 
esneme hareketlerini hatırlatan telefon uygulaması kullan.  

- Etkileşimi planla: Meslektaşlarınla iletişim halinde kalmanın yollarını ara. Kafe, kütüphane gibi 
yerler pandemi sonrası için ideal görülmekte. Aynı şekilde uzaktan happy hours aktiviteleri 
planla.  

- Aileyi beklemeye al: Ev işlerini halletmek için istekler geldiğinde herkesten çalışma programına 
saygı duymasını iste. Yine bu süreçte çocukların en iyi çalışma arkadaşları olamayacağını anla 
ve onlara evden çalışmanın ne demek olduğunu anlat. 

- Büyük başla-aşağıya in: Eğer yapmanız gerek iki iş varsa en önemlisinden ve en zorundan başla.  
- Mola vermeyi unutma: Sessizce oturmak, derin nefes almak, ara vermek, gözlerini 

dinlendirmek, 20-20-20 kuralını uygulamak (Amerikan Optometri Derneğine göre 20 feet uzağa 
her 20 dakikada bir 20 saniye bakmak) etkili olabilir.  

- Bağlantıyı kesmekten korkma: Odaklanmak ve üretken olmak için gerektiğinde bağlantıyı 
kesmek önemli bir yere sahip. Örneğin telefonun e-posta bildirim programını 60 dk. kapalı tut, 
sosyal medya bildirimlerini kısıtla.   

- Her gün mükemmel olmayabilir: Bazen odaklanamamak ya da hata yapmak oldukça normal 
görülmeli bu nedenle kendine boş bir gün ayırmak önemli konulardan biri. 
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- Siber güvenlik kapsamında; yazılım ve anti virüs güncellemelerini sıklıkla yap, iş için önem 
derecesi yüksek bir ekranda çalışılıyorsa başkalarının kullanımından koru, güçlü parolalar ve 
şifreler kullan, e-postaları şifrele, mümkün olduğunca kurumun kullandığı güvenli ağları tercih 
et, iş ile ilgili evrakları ve dosyaları iyi muhafaza et (https://www.citizensinformation.ie/en/, 
Erişim Tarihi: 28.07.2020).  

Öte yandan çalışan kişinin uzaktan çalışma sisteminde yer aldığı konuma göre uygulaması gereken 
öncelikleri de yaşanan sorunlar temelinde farklılaşabilmektedir. Örneğin ekip üyesi olan bir kişinin 
bireysel yükümlülüklerinin yanında takım yükümlülükleri de bulunacağından, iletişim ve işbirliği 
açısından sanal takım verimliliğine yönelik; takım sözleşmesinin oluşturulması, amaçların ve rollerin 
belirlenmesi, ilişkilerin ön planda tutulması ve güvenilir araçların edinilmesi gibi temel stratejiler büyük 
önem taşımaktadır (Tablo 4).  

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Sanal Takım Verimliliğini Arttırmak İçin Kullanılabilecek Temel Stratejiler 

 

*Sözleşme; takım 
niçin oluşturuldu, 

takım sorumluluğu 
nedir, birlikte nasıl 

çalışacağı vb. 
konuları kapsamalı. 

*Amaçlar ve roller 
net bir şekilde 
tanımlanmalı. 

*En ideal görev 
dağılımı yapılmalı. 

*Uzaktan takım çalışmasının 
kolay olmadığının bilincinde 

olunması gerek. 

*Takım üyelerinin sürekli 
yeteneklerinin geliştirilmesi 
ve motivasyonlarının canlı 

tutulması hayati önem 
taşımakta. 

*Doğru teknolojileri 
kullanmak hayati 

öneme sahip. 

*İşbirliği ve iletişim 
yönünü sağlıklı 

tutmak için en uygun 
araçlar neler olacak? 

Kaynak: Sepulveda, 2015.  

Tabloya göre sanal takımın niçin oluşturulduğu, sorumluluğun ne olduğu ve nasıl çalışılacağı bilgilerini 
içeren bir takım sözleşmesinin oluşturulması birinci aşamayı oluşturmaktadır. Bu aşamadan sonra amaç 
ve rollerin net bir şekilde tanımlanarak en ideal dağılımının yapılması, takım bilincinin kaybolmaması 
adına ilişkilerin canlı tutulması ve süreç boyunca doğru teknolojilerin kullanılması aşamaları büyük 
önem taşımaktadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Enformasyon teknolojilerinin yükselmesi ile birlikte uzaktan çalışma, bilgi tabanlı ekonomilerin önemli 
bir parçası haline gelmiştir. Temelde merkez ofisin konumuna göre farklı modellerde uygulanabilen bu 

Bir takım 
sözleşmesi 

oluştur

Amaçlar ve 
rolleri belirle ve 

sırala
İlişkilere odaklan Güvenilir 

araçlar edin
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tür çalışma ilişkileri; hem çalışanlara hem işverenlere hem topluma hem de çevreye önemli avantajlar 
sağlamaktadır. Bu nedenle uzaktan çalışan sayısı küresel bazda milyonlara ulaşmış ve bu sayı halen 
artmaya devam etmektedir. Günümüze kadar çoğunlukla enformasyon teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelere bağlı olarak yaygınlaşan uzaktan çalışma, 2020 yılında yaşanan küresel pandemi ile farklı 
bir yönüyle karşımıza çıkmıştır. Bu duruma bir anlamda hazırlıksız yakalanan gerek özel gerek kamu 
kurumları sürece ayak uydurmak zorunda kalarak uzak çalışma ilişkilerine genişçe yer vermeye 
başlamışlardır.  

Öte yandan yapılan küresel amprik çalışmalardan hareketle avantajlı yönlerinin yanında dezavantajlı 
yönleri de bulunan uzaktan çalışma ilişkilerinin önemli bir yönünü verimlilik ve etkinlik konuları 
oluşturmaktadır. Aynı şekilde standart çalışma ilişkilerine göre oldukça farklı özellikler taşıyan uzak 
çalışma ilişkilerinde taraflar, verimliliği ve etkinliği arttırma konusunda işin yürütümü ile ilgili bazı 
yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar. Aksi halde oldukça avantajlı görülen bu tür çalışma 
ilişkileri, verimlilik ve etkinlik konuları başta olmak üzere birçok alanda farklı sorunlara yol 
açabilmektedir.  

Bu kapsamda uzaktan çalışan bireylerin öncelikle; kendilerine ofis kurmaları diğer bir ifade ile ofis 
havasını yakalamaları, sağlam bir teknolojik altyapı kurmaları, işe gidip gelme sürecinde sahip oldukları 
rutinlere benzer rutin oluşturmaları, iş-yaşam dengesini kurmaları ve bunu korumaları, planlama 
yapmaları ve yaptıkları plana sadık kalmaları, zamanı ve kendini yönetmeyi bilmeleri, kendilerini 
denetlemeleri, kurumdan, iş arkadaşlarından ve toplumdan kopmamaları, rahatlık ve uyku ile mücadele 
etmeleri yine bu süreçte eğitim/öğretime devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu aşamaları Şekil 
2’deki gibi modellemek mümkündür.  

 

Şekil 2: Bireysel Verimli ve Etkin Uzaktan Çalışma Modeli 

 
Aynı şekilde uzaktan çalışma sürecinde işletmelerin/kurumların; öncelikle ihtiyaç analizi yapmaları bu 
kapsamda ofis dışına verecekleri işleri iyi belirlemeleri, sağlam teknolojik alt yapı oluşturmaları, 
çalışanlarını teknolojiyi kullanma ve oluşan yeni örgüt kültürü hakkında eğitmeleri, sonuçlara göre 

Ofis Kur
•Evinin bir odasını ofis 
olarak gör ve düzenle

•Ofis malzelemeleri 
edin/eksiklerini 
tamamla

Teknolojik altyapı 
oluştur

•Güçlü bir teknolojik 
altyapı kur

•Siber güvenliğe 
dikkat et

Planlama yap
•İşi planla
•İşin önem derecesi vb.

•Zamanı planla
•Çalışma, uyku, mola, yemek, 
TV vb.

Aile/Arkadaş ilişkilerini 
dengele

•Yerigeldiğinde aileyi 
beklemeye al  (evcil 
hayvanlar da buna dahil), 
iş-yaşam arasına çizgi çiz, 
dengele

•İş ortamından, iş 
arkadaşlarından, sosyal 
arkadaşlarından kopma. 

Eğitim/öğrenmeye 
devam et

•Eğitimine devam et
•Öğren/yeni fikirler 
edin

•İçten çürümeyi önle 
(rahatlık/uyku/tatil 
modu yanılgısı)

•Küresele açıl

Kendini 
yönetmeyi/kontrol 

etmeyi öğren
•Denetle, yaşadığın 
sorunları belirle, çözüm 
ara, kurumsal kimliğini 
unutma vb. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 260 

yönetmeyi öğrenmeleri, yöneticilerin kendilerini uzaktan liderlik konusunda geliştirmeleri, çalışanların 
örgütsel bağlılıklarını sağlamaları ve çalışanların sosyal haklarına önem vermeleri, yasal zorunlulukları 
yakından takip etmeleri, uzak İKY uygulamalarına önem vermeleri gerekmektedir. Bu aşamaları Şekil 
3’deki gibi modellemek mümkündür.  

Şekil 3: Kurumsal Verimli ve Etkin Uzaktan Çalışma Modeli 

 
Buna göre uzaktan çalışma ilişkilerinin günümüzde olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yaygınlaşacağı 
dikkate alındığında farklı sektörlerde yeni üretim ve yönetim süreçlerini de beraberinde getiren bu tür 
çalışma ilişkilerinde taraflar üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde (Şekil 2 ve 
Şekil 3) istedikleri verimli ve etkin çalışma ilişkilerini sürdürebileceklerdir.  
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İLGİLİ ANA AKIM İNTERNET GAZETE HABERLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 
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ÖZ: Söylem, yazılı ya da sözlü olarak dile getirilen ve mantıksal tutarlılığa dayanan bir düşünme 
biçimidir.  Metinlerinde ve haber başlıklarında yer alan söylemler, çok başka anlamlara gelecek şekilde 
kullanılarak, farklı söyleme biçimlerinden yararlanabilmektedir., Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte internet haberciliğinin gelişmiş ve bu habercilik türü kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir 
olmuştur. İnternet haberciliği ise son dakika haberleriyle güncellenebilir olmasından ve fazla alternatif 
içermesi gibi birçok nedenden dolayı, hızla basılı gazeteciliğin yerini almaktadır. Bu nedenledir ki; 
internet haberlerinin okurları etkileme gücü gün geçtikçe artmaktadır.  
 
Bu çalışmanın amacı, 2019 Aralık ayı sonlarında Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan Kentinde ortaya çıkarak 
tüm dünyaya yayılan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili anaakım internet gazete 
haberlerinde yer alan haber metinlerinin söylem incelemesini yapmaktır. Çalışmanın uygun bir şekilde 
yürütülebilmesi için konuyla ilgili haberler, Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeli 
kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında; Covid-19 Pandemisinin Türkiye’ ‘de ilk vakanın 
belirlendiği gün olan 10 Mart 2020 tarihinden, normalleşmeye yönelik ilk resmi adımın atıldığı tarih ise 
28 Mayıs 2020 tarihine kadar olan, seçilecek internet gazetelerindeki konuya ilişkin haberler, söylem 
analizine tabi tutulacak ve pandemi ile ilgili haberlerin internet medyasındaki ele alınış biçimi ortaya 
konulacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Eleştirel söylem çözümlemesi, Anaakım medya, İnternet 
Gazeteciliği. 
 

ABSTRACT: Discourse is a way of thinking expressed in written or oral form, based on logical 
consistency. In his texts and news headlines, he can take advantage of different ways of saying. This is 
the last minute for Internet journalism. The power of internet news to readers is increasing day by day.  

The aim of this study is to understand how the news articles in the mainstream internet newspaper news 
about the New Type Coronary Virus (Covid-19) epidemic that emerged in in City Wuhan of Hubei 
Province of China in late December 2019. In order to carry out the study smoothly, the related news 
have been analysed by means of critical discourse analysis model of Teun van Dijk. In the scope of the 
research; Covid-19 Pandemic of Turkey, '' the 10 March 2020 the day set by the first case, the first 
formal step in history where taken towards the normalization of up to 28 May 2020, the news on the 
subject of online newspapers will be chosen, will be subjected to the description analysis and news web 
about the pandemic The way of handling the media will be revealed. 
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Keywords: Covid-19, Pandemic, Critical discourse analysis, Mainstream media, Internet 
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GİRİŞ  

Covid-19 Pandemisi küresel çapta hem yüksek ölüm oranlarına yol açan hem de sosyal ve 
ekonomik krizlerin yaşanmasına da neden olan bir sağlık sorunudur. Bu süreçte kitle iletişim 
araçları kamuoyunu bilgilendirme ve yönlendirme açısından krizin yönetilmesindeki en temel 
unsurlardan biri olmuştur. Ancak kitle iletişim araçları kültürel ve ideolojik aygıtlar olarak 
(Althusser) haber iletmenin yanında bireylerin hayatına yön verme, tutum ve değerlerini 
şekillendirme işlevi de görmektedir. Bu bağlamda medyada yer alan haberlerin, yaşanan 
Pandemi krizine ilişkin bilimsel verileri aktarmasının ötesinde, bireylerin pandemiye yönelik 
tutum ve algılarını biçimlendirecek önemli bir etkiye de sahip olduğu söylenebilir. Bu 
haberlerin aktarılmasını sağlayan en önemli medya mecralarından biri de gazetelerdir.  
Gazetelerde yer alan haberler belli bir konu hakkındaki enformasyonu aktarması açısından 
bilgilendirici olmakla birlikte, onları üretme ve sunma biçimleriyle de gündem oluşturucu ve 
yönlendirici faktörlerdir. Nitekim eleştirel yaklaşıma göre haberlerin üretim süreçleri, nesnel 
ve tarafsız bir biçimde yansıtıldığı yanılsaması üzerine kuruludur (Özer ve Dağtaş, 2012). Bu 
yaklaşımla haberler ideolojik metinler olarak görüldüğünde, örtük bir biçimde belirli söylemleri 
içerdiği söylenebilir. İdeolojilerin yeniden üretiminde ve gündelik ifadelerde belirleyici 
olduğunu söyleyen van Dijk’a göre (2015) söylem: ‘iletişim etkinliği içerisinde yer alan 
dilbilimsel şekil, anlam ve eylemden oluşan karmaşık bir birimdir. Dolayısıyla haber 
metinlerini oluşturan semantik ve sentaktik yapı, belirli bir görüşün, yaklaşımın ya da 
ideolojinin aktarımını ve yeniden üretimini sağlamaktadır (Khosravinik,2010). Bu sebeple 
medyada yer alan haberlerin söylemlerini analiz etmek, kimin konuştuğunu, ne söylediğini ve 
bu söylenenin ne anlama geldiğini kavramak açısından önem taşımaktadır.  
 
Bu bakış açısıyla çalışmamızda temel olarak ana akım internet gazete haberlerindeki Covid-19 
Pandemisi ile ilgili söylemlerin van Dijk’ın ideolojik söylem yaklaşımına dayalı olarak 
çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak  haberlerdeki resmi, bilimsel 
ve dini söylemlerin nasıl ifade edildiği belirlenecektir. İkinci olarak haberlerde bu söylem 
türlerine hangi sıklıkla yer verildiği tespit edilecektir. 
 
Araştırmanın kapsamında ‘van Dijk’ın İdeolojik Söylem Yaklaşımı’ bağlamında Covid-19 
pandemisi ile ilgili ana akım internet gazetesi haberleri ele alınacaktır. Bunun temel nedeni 
toplumsal kanaat ve davranışların şekillendirilmesinde en etkili alanlardan birinin ana akım 
medya olmasıdır. Bu bağlamda, en fazla okuyucu kitlesine sahip olması sebebiyle, Hürriyet, 
Milliyet ve Sabah gazetelerinin internet sayfaları araştırmanın kapsamına dahil edilmiştir. 
 
Türkiye’de Covid-19 virüsünün tespit edildiği ilk tarih 11 Mart 2020’dir. Diğer yandan 
normalleşmeye yönelik ilk resmi adımın atıldığı tarih ise 28 Mayıs 2020’dir. Araştırma 
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kapsamına dahil edilen 3 gazetenin yukarıda belirtilen tarihler arasındaki yayınlarından, 
rastlantısal olarak seçilen aynı gündeki 4’er adet sayı olmak üzere, toplamda 12 adet sayı analiz 
edilmiştir. Bu 12 sayıda bulunan pandemi ile ilgili haberler devlet söylemi (resmi söylem), 
bilimsel söylem ve dini söylem kategorileri bağlamında incelenmiştir. 
 
Bir kitle iletişim aracı olarak gazeteler, bilgilendirme işlevinin ötesinde kamu görüşleri  
etkileyerek şekillendirmede de önemli unsurlardır. Bu bağlamda araştırmanın, kamu görüşünü 
biçimlendirme amacıyla haber yazım ve aktarımında söylemin ideolojik olarak nasıl inşa 
edildiğini ortaya koyması bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir. Bunun yanında İdeolojik 
Söylem Analizi bağlamında Türkiye’de yapılan çalışmalar sıklıkla, ideolojik tutumların 
belirginleştiği kültürel sosyal ve siyasal içerikli konularla ilgilidir. Ancak sağlık gibi pozitif 
verileri çerçevesinde tartışılması gereken bilimsel konuların içerdiği ideolojik söylemi 
inceleyen daha az sayıda çalışma bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışma kapsamında ele alınan 
Covid-19 Pandemisinin, resmi, bilimsel ve dini olmak üzere farklı alanlardaki söylemlerle nasıl 
aktarıldığının belirlenmesi. 
 
Bu çalışmanın amacına uygun olarak seçilen 3 ana akım gazetenin 5’er sayısında bulunan Covid 
19 ile ilgili haberler Bu incelemede van Dijk’ın söylem çözümleme modelinde kullandığı 
‘makro yapı’ ve ‘mikro yapı’ temel alınacaktır. Makro yapıda tematik ve semantik yapı 
incelenerek haberin biçimsel ve dilsel yapısı ortaya konulacaktır. Mikro yapıda ise sentaktik 
çözümleme yapılarak sözcük seçimleri ve cümle kullanımları analiz edilecek ve böylece 
söylemin ideolojik anlamı tespit edilecektir. 
 

YÖNTEM 

Çalışmada internet haberlerinin incelenmesi için Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Bu modelin kullanılmasının temel nedeni ise, haberin söylemini ve bu 
söyleme ilişkin pratikleri ortaya koyan bir model olmasıdır. 
 
Türkiye’de Covid-19 virüsünün tespit edildiği ilk tarih 11 Mart 2020’dir. Diğer yandan 
normalleşmeye yönelik ilk resmi adımın atıldığı tarih ise 28 Mayıs 2020’dir.  
Araştırma kapsamına dahil edilen 3 gazetenin yukarıda belirtilen tarihler arasındaki 
yayınlarından, raslantısal olarak seçilen aynı gündeki 4’er adet sayı olmak üzere, toplamda 12 
adet sayı analiz edilmiştir. Bu 12 sayıda bulunan Pandemi ile ilgili haberler devlet söylemi 
(resmi söylem), bilimsel söylem ve dini söylem kategorileri bağlamında ‘İdeolojik Söylem 
Analizi’ yöntemiyle incelenecektir.  
 
Eleştirel söylem analizinde metinler makro ve mikro yapılara ayrılırlar. Makro yapılarda, 
tematik ve şematik çözümlemeler ile haber başlıkları, alt başlıklar, haber girişleri, haber 
spotları, haberde hangi temaların birbirlerini izlediğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır 
(Arık, 2009: 248). Mikro yapıda ise; metnin ses, kelime ve cümle yapısı ile anlamlarının nasıl 
dile getirildiği üzerinde durulmaktadır (Devran, 20: 65). Bu amaçla da kelime (lexical) 
seçimleri, sentaktik (sözdizimsel) uyum ve haberin retoriği incelenir (Şeker, 2003: 105) 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
Türkiye’de İlk Vakanın Belirlendiği 10 Mart 2020 Gününe Ait Haberler  
 
Ele alınan anaakım internet gazetelerinden Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin internet 
haber sitelerindeki söz konusu salgına ait ilk gün haberlerinin başlıkları siteye girildiği saatlerle 
birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
 
Tablo 1. Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ilgili ilk haberlerin başlıkları (Türkiye’de İlk Vakanın 
Haberleri Listesi, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr, sabah.com.tr ).  
 
 
SÖYLEMLER hurriyet.com.tr

   
 milliyet.com.tr  sabah.com.tr 

Resmi söylemler 
 

Son dakika haberleri... 
Bakan Koca açıkladı: 
Türkiye'de Corona 
Virüsü salgını olma 
ihtimali çok yüksek 

Son dakika haberi: 
Türkiye’de ilk corona 
virüsü vakası! Dakika 
dakika yaşanan son 
gelişmeler... 
 

Sağlık 
Bakanlığı açıkladı. 
İşte koronovirüsten 
korunma yöntemleri 

 
Bilimsel Söylemler Corona virüsünün 

Türkiye'de 
görülmesinin ardından 
canlı yayında 
uzmanlardan flaş 
uyarılar! 

- Dünya Sağlık 
Örgütü'nden corona vi
rüs açıklaması 
 

Dini söylemler - - - 
 
 
 
hurriyet.com.tr   
 
Haber başlığı: “Son dakika haberleri... Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de Corona Virüsü 
salgını olma ihtimali çok yüksek” 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu'nda konuştu. Corona Virüsü ile ilgili 
açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an 
sadece şunu söyleyebiliriz." dedi. Koca, Corona Virüsü ile ilgili "Bu virüs tespit edilebilmiş 
değil." derken, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla 
ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti. 
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Haber başlığı: “Corona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından canlı yayında 
uzmanlardan flaş uyarılar!”. 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın son dakika açıklamaları şöyle; 

Vakanın erken tespit edilmesi önemliydi. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması önemli. Son 
14 gün içerisinde yurt dışından gelip evde kaldıysa sadece evdekilerle temas etmiştir. O ev halkı 
da şuanda karantina altında. Bu izalasyonu kontrol altına alamazsak o zaman vaka sayısının 
artışı meydana gelebilir. Özellikle şöyle söyleyelim. Kimler risk altında derken dikkat ederseniz 
tüm dünyada olduğu gibi tüm toplum risk altında diye değerlendirmek gerekir. Biz ilk tespit 
ettiğimiz vakamızı ve onun hastalığı bulaştırmış olabileceği kişileri de kontrol altında 
tutabilirsek bu bizim için hastalığın yayılmasını önlemekte çok başarılı olacak. 20 saniye 
boyunca ellerin yıkanması yeterlidir. Çocuklar içinse ellerin tüm yüzeylerini temizleyecek bir 
şekilde anlatırsak bu bizim açımızdan en büyük başarılardan birisi olur. Bizde 1 vaka var ve 
onun tüm temas ettiği kişiler kontrol altında tutuluyor. 14 gün boyunca izolasyon altında 
tutulacağı için onlardan başkasına bulaşmasını beklemiyoruz. Zorunlu olmadıkça yurt dışına 
çıkılmaması hastalığın ülkemize gelmemesi için önleyicidir. 

milliyet.com.tr  
 
Haber başlığı: “Son dakika haberi: Türkiye’de ilk corona virüsü vakası! Dakika dakika 
yaşanan son gelişmeler"... 
 
Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona virüsü şüphesi olan 
vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” dedi. Bakan Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük 
şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması 
üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve 
genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda 
gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" dedi. Öte yandan, 29 sosyal medya 
kullanıcısı hakkında kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımları nedeniyle işlem 
başlatıldığı bildirildi. 
 
sabah.com.tr  
 
Haber başlığı: “ Sağlık Bakanlığı açıkladı. İşte koronovirüsten korunma yöntemleri”. 
 
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi 
gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. 
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) 
kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen 
ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız 
olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı. 

Haber başlığı: "Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs açıklaması” 
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada yayılım gösteren corona virüsü ile ilgili son 
dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
tarafından yapılan açıklamayla ülkemiz sınırlarına giren koronavirüs salgınına ilişkin Dünya 
Sağlık Örgütü'nün bugün yaptığı son dakika açıklamasında coronavirüsün pandemik salgın ilan 
edildiği duyuruldu. 

 
18  Mart 2020 Gününe Ait Haberler  
 
Tablo 2. Türkiye’de 18  Mart 2020 Gününe Ait Haberlerin Başlıkları 
 
SÖYLEMLER hurriyet.com.tr

   
 milliyet.com.tr  sabah.com.tr 

Resmi söylemler 
 

Son dakika haberleri: 
Corana virüsü 
toplantısı sona erdi! 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 
alınan kararları 
açıkladı 

Son dakika haberi... 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan corona virüs 
kararlarını açıkladı: 
Artık hiçbir şey... 

Son dakika: Corona 
virüsle mücadelesinde 
takdir toplayan Bakan 
Fahrettin Koca'dan 
dikkat çeken mesaj... 

Bilimsel Söylemler Koronavirüs Bilim 
Kurulu üyesi İlhami 
Çelik: 1 metre 
mesafesini 
korumalıyız 

‘Aklın ve duanın 
gücüyle yeneceğiz’ 

Son dakika: Dünya 
Sağlık örgütü'nden 
corona virüs 
açıklaması! Corona 
virüse karşı 
geliştirilen aşının 
testlerine başlandı. 
 
 

Dini söylemler - ‘Aklın ve duanın 
gücüyle yeneceğiz’ 

“Mikroplardan 
korunmak için gül 
suyu kullanın” 

 
 
hurriyet.com.tr   
 
Haber başlığı:  “Son dakika haberleri: Corana virüsü toplantısı sona erdi! 
Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı” 
 
Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği 
corona virüsü toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, 
"Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, 
kimseyle temas etmemelidir" dedi. Erdoğan ayrıca 76 yaş üstü emekli vatandaşların eğer 
isterlerse emekli maaşlarını evlerinden alabileceklerini söyledi. 
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Haber başlığı: “Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik: 1 metre mesafesini 
korumalıyız”  
 
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. İlhami Çelik, Corona Virüs tedbirlerine ilişkin, "Bu süreçte yaşam şeklimizi değiştirmemiz 
ve dikkatli olmamız gerekiyor. İnsanlarla en az 1 metre mesafesini korumalıyız" dedi. Prof. Dr. 
İlhami Çelik, Corona Virüs tedbirleri ile ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kayseri 
Şehir Hastanesi'nde tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Bu tür virüsü taşıyan 
insanlarımızın diğer insanlara bulaşmasını engellemeye yönelik bütün tedbirlerimizi aldık. 
Dolayısıyla hastalarımızı muayene ettiğimiz alanlar, gezeceği alanlar ve yatacağı alanlar diğer 
hastalardan tamamıyla farklı. Ayrıca diğer hastaların sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar 
yapıldı. Bütün vatandaşlarımıza bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda acil durumu söz 
konusu değilse hastaneye gelmemeleri konusunda uyarıları yapıldı. Biz de bu çerçevede 
düzenlememizi yaptık. Hasta sayımız eskiye oranla çok düştü. Bu salgın için istediğimiz bir 
şey. Eğer uzun vadede ameliyatı olacak bir hastaysa bu kişilerin şu an için hastaneye 
gelmemelerini rica ediyoruz. Acil durumlarda kendilerini diğer hastalardan olası vakalardan 
ayırt etmek için tüm çabalarımızı sarf ettik. Onların muayene alanları farklı, diğer hastaların 
muayene alanları farklı" diye konuştu. 
 
milliyet.com.tr   
 
Haber başlığı: “ Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs kararlarını 
açıkladı: Artık hiçbir şey…” 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde corona virüsle (Kovid-19) 
mücadele kapsamında düzenlenen “Corona virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” sonrası 
konuştu. Erdoğan corona virüs zararına karşı ekonomi paketini açıkladı. Buna göre en düşük 
emekli maaşı 1.500 liraya yükseldi. 
 
Haber başlığı: “Aklın ve duanın gücüyle yeneceğiz” 
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle 
yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise 
ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum” 
ifadelerini kullandı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı 
dolayısıyla yayımladığı mesajda koronavirüs salgınına da değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: 
“Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Zor günlerin 
içinden geçtiğimiz aşikardır. Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peş 
peşe isabetli tedbirleri alarak, zamanlama zafiyetine düşmemiştir. Korona musibetini aklın, 
bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.  
Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin, bu virüs 
kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte, karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik 
yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara 
azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık 
Bakanlığı’nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından 
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mecburiyettir.” ‘Melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız gerektiğini belirten 
Bahçeli, hükümetin bütün adımlarını desteklediklerini kaydetti. 
 
 
sabah.com.tr 
 
Haber başlığı: “Son dakika: Corona virüsle mücadelesinde takdir toplayan Bakan 
Fahrettin Koca’dan dikkat çeken mesaj…” 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale Zaferi'nin 105. yılına özel 
bir son dakika paylaşımında bulundu. Türkiyede corona virüsle mücadele kapsamında her 
kesimin takdirini toplayan Bakan Koca mesajında "Bugüne kadar mücadelesini verip de 
başaramadığımız bir şey olmadı" ifadelerini kullandı." İşte son dakika haberine ilişkin tüm 
detaylar… 
 
Haber başlığı: “Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüs açıklaması! Corona 
virüse karşı geliştirilen aşının testlerine başlandı”. 
 
Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve ardından tüm Avrupa'ya yayılan corona virüse karşı 
önlemler alınmaya devam ediyor. Özellikle tüm dünyanın merak ettiği corona virüse karşı aşı 
geliştirdi mi sorusuna da Dünya Sağlık .rgütü'nden bir açıklama geldi. DSÖ Başkanı Tedros 
Adhanom Ghebreyesus'un yaptığı açıklamaya göre, corona virüsün g.rüldüğü tarihten 2 ay 
sonra Covid-19'a karşı aşının ilk testlerine başlandı. 
 
 
Haber başlığı: “Mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın” 
 
Koronavirüs salgınından korunmak için devamlı kolonya kullanmanın cildi tahriş edeceğine 
dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Örnek gül suyu tavsiyesinde bulunarak, “Mikrop 
öldürücü özelliği olan gül suyunun alkol gibi cilde zararı yoktur. Alkolün hızlı uçmasından 
dolayı, kolonyanın ortadan kaldıramadığı mikrop ve virüsleri de öldürür" dedi. 
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6 Nisan 2020 Gününe Ait Haberler  
 
Tablo 3. Türkiye’de 6 Nisan 2020 Gününe Ait Haberlerin Başlıkları 
 
SÖYLEMLER hurriyet.com.tr

   
 milliyet.com.tr  sabah.com.tr 

Resmi söylemler 
 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'dan 
koronavirüsle 
mücadele paylaşımı 

 

‘Erken uyarı 
avantajını 
kullanamadık’ 
 

Bakan Fahrettin 
Koca paylaştı! İşte 
Türkiye'nin aldığı 
tedbirlerin Avrupa ile 
karşılaştırması! 

 
Bilimsel Söylemler İnsandan hayvana, 

hayvandan insana 
geçmiyor. 
 

Bilim adamları 
açıkladı: Korona 
virüse sebep olan şey 
belli oldu.  

Türk bilim insanı Prof. 
Dr. Aykut Özkul, 
virüsün izolasyonunda 
ilk adımı tamamladı 
 

Dini söylemler - - - 
 
hurriyet.com.tr   
 
Haber başlığı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele paylaşımı”. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan 
enerjiye kadar her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrin 
eşiğindeyiz. Önümüzdeki bu yeni süreçte siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir konuma 
ulaşma imkanına sahibiz." dedi. 
 
Haber başlığı: “İnsandan hayvana, hayvandan insana geçmiyor”. 
 
Yapılan çalışmalara göre koronavirüs evcil hayvanlara bulaşmıyor. Dünya Sağlık Örgütü ile 
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, virüsün evcil hayvanlardan insanlara geçtiğine dair bir kanıt 
olmadığını belirtti., 
 
milliyet.com.tr 
 
Haber başlığı: “Erken uyarı avantajını kullanamadık” 
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin sağlıkçı milletvekilleri ve sağlık akademisyenleriyle Kovid-
19 salgınını masaya yatırdı. Toplantıda, “Türkiye’nin salgınla ilgili aldığı ‘erken uyarı’ 
avantajını doğru kullanılmadığı” yorumu öne çıktı. 
 
Haber başlığı: “Bilim adamları açıkladı: Korona virüse sebep olan şey belli oldu”.  
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Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Korona virüs vaka sayısı arttıkça 
salgınla ilgili yapılan araştırmalarda artıyor. Bilim insanları son olarak yaptığı çalışmalarda 
korona virüsün nedenini tespit etti. 
 

sabah.com.tr 
 
Haber başlığı: Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Türkiye'nin aldığı tedbirlerin 
Avrupa ile karşılaştırması! 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınan 
tedbirlere ilişkin, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı 
olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." değerlendirmesini yaptı. 

 
Haber başlığı: “Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul, virüsün izolasyonunda ilk 
adımı tamamladı”. 
 
Türk bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse enfeksiyonunun var ettiği Kovid-19 
hastalığı  
için serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan Sars-Cov-2 virüsün izolasyonunu başardıklarını 
açıklaması büyük bir umut oldu. Bir köşe yazarına yaptığı açıklamada Prof. Dr. Aykut Özkul, 
“Bizim çabamız tamam ama biz de TUBİTAK’ın desteği ile Fakültemizde ürettik; ulusal 
kaynak haline getirdik. Tüm bilim insanlarına, ilaç ve aşı çalışanlara sunmaya hazırız!” dedi. 
 
 
25 Nisan 2020 Gününe Ait Haberler  
 
Tablo 4. Türkiye’de 25 Nisan 2020 Gününe Ait Haberlerin Başlıkları 
 
SÖYLEMLER hurriyet.com.tr

   
 milliyet.com.tr  sabah.com.tr 

Resmi söylemler 
 

Bakan Koca 
fotoğraflarını paylaştı! 
'Ülkemle gurur 
duyuyorum' 

 

“Salgında iniş süreci 
başladı”. 

İngiliz 
BBC'den Türkiye'nin 
koronavirüsle 
mücadelesine büyük 
övgü: İngiltere aynısın
ı yapamadı 
 

Bilimsel Söylemler Bilim Kurulu Üyesi 
'Rakamlar ümit verici' 
dedi ve tarih verdi 

 

- - 
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Dini söylemler - - Kuzey Makedonya'da 
Kovid-19 nedeniyle 
teravih namazları evde 
kılınıyor 

 
 

 

hurriyet.com.tr 
 
Haber başlığı: “Bakan Koca fotoğraflarını paylaştı! 'Ülkemle gurur duyuyorum”. 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Okmeydanı, Ankara, Kayseri ve Başakşehir 
Şehir Hastanesi'nin fotoğraflarını paylaşıp, "Yakın yıllarda hiçbir ülke sağlığa bu kadar dikkat 
etmedi. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi. 
 
Haber başlığı: “Bilim Kurulu Üyesi 'Rakamlar ümit verici' dedi ve tarih verdi”. 
 
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik; 
vaka sayılarının düşük seviyede olduğunu ve bunun ümit verdiğini söyledi. Bunda en büyük 
etkeninin sokağa çıkma kısıtlaması olarak gördüklerini belirten Çelik, 1-2 haftada hastalığın 
pik yapmasını Haziran'da ise normal hayata dönülebileceğini düşündüklerini kaydetti. 
 
milliyet.com.tr   
 
Haber başlığı: “Salgında iniş süreci başladı”. 
 
Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü salgında iniş sürecinin başladığını, genel 
itibariyle zirve noktaya ulaşıldığını söyledi. 
 
18 Mayıs 2020 Gününe Ait Haberler  
 
Tablo 5. Türkiye’de 18 Mayıs 2020 Gününe Ait Haberlerin Başlıkları 
 
SÖYLEMLER hurriyet.com.tr

   
 milliyet.com.tr  sabah.com.tr 

Resmi söylemler 
 

- Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Arslan'dan 
Corona virüsler ortak 
mücadele mesajı 
 

 

Bilimsel Söylemler - Türkiye farkı! Dünya 
ortalamasından çok 
yüksek... 
 

- 
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Dini söylemler - - - 
 
 
milliyet.com.tr   
 
Haber başlığı: “Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan Corona virüsler ortak mücadele 
mesajı”. 
 
Son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yeni tip corona virüsle 
(Covid-19) mücadelede tüm ülkelerin dayanışma ve iş birliği içerisinde olması gerektiğini 
bildirdi. 
 
 
 
Haber başlığı: “Türkiye farkı! Dünya ortalamasından çok yüksek”… 
 
Son dakika gelen habere göre; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi akademisyenlerinin 
hazırladığı raporda, yeni tip corona virüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin olgusal 
performansının dünya ortalamasından oldukça yüksek olduğu belirtildi. 
 

 

SONUÇ 

Covid19 Pandemisi gibi küresel çapta kriz yaşanmasına yol açmış bu olayın, Türkiye’de ana 
akım internet gazetesi haberlerinde ne şekilde yer aldığının tespit edilmesi amacıyla söylem 
analizi yapılan bu çalışmada; haber dilinin birbiri arasında farklılıklar göstermediği 
görüşmüştür. Gazeteler, aynı ekonomik ve sosyal sistemin içerisinden gelmek ve aynı ideolojik 
tutuma sahip olmaları açısından, haber metinlerinde aynı dil kullanımına gitmişler. Bunun yanı 
sıra haber başlıkları ve içerikleri açısından, kamuoyunu bilgilendirmenin aksine, ilgi çekmek, 
merak uyandırmak gibi metotlara yer verilmiştir. Genel itibariyle 4 ayrı tarihteki haberlerin 
söylem analizine tabi tutulduğu bu çalışmanın sonuçları şu şekilde sıralanabilir; 
 
• Virüs vakasının görüldüğü ilk resmi tarih olarak belirlenen 11 Mart itibariyle, internet 

gazetesi haberlerinde yoğun bir şekilde konu ile ilişkili olarak haber akışı başlamıştır.  
• Virüsün ilk görüldüğü tarihten, normalleşmeye kadar olan süreçte giderek azalan bir haber 

akışı vardır. kitle iletişim araçlarının gündem belirleme/oluşturma işlevi 
düşünüldüğünde, normalleşmeye yönelik atılan resmi adımların toplumsal olarak 
meşrulaştırılası için, Covid19 haberleri ileriki tarihlerde daha az yer almaya başlamıştır. 

• Haber başlıklarında eksik bilgi bulunması, devrik cümlelerin yer alması ve ‘son dakika’ 
ibaresiyle girilmesi, sentaktik olarak sıkça rastlanan bir durum olmuştur. 

• Covid19 ile ilgili haberlerin çoğunluğu ‘resmi söylem, devlet söylemi’ tarafından 
yapılandırılmıştır. Bu anlamda sürecin bilimsel söylemden çok resmi söylem tarafından 
inşa edildiği söylenebilir. Bunun yanında bazı haberler, bilimsel içerik taşıyor olsalar 
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da söylemi gerçekleştiren aktörün siyasi kimlik taşıması sebebiyle, ideolojik olarak 
düzenlenmiş ve aktarılmıştır. 

• Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmaların anlatıldığı haberlerde, ulusal kimliğe vurgu 
yapıldığı görülmektedir. Van Dijk’a göre (2015) bu tür söylemler ‘biz’ in ne anlama 
geldiği ile ilgili genel formülasyonlar sunması sebebiyle politik içerik taşımaktadırlar. 
Bu anlamda Türkiye’nin sürekli olarak batılı ülkelerle karşılaştırıldığı görülmektedir. 

• Genel olarak haber başlıklarında; eksik cümle yapısı, sonunda üç nokta ya da ünlem işareti 
konularak oluşturulan cümleler ve soru cümlesi şeklinde oluşturulmuş başlıklar 
kullanılmıştır. Bu şekilde başlıkta merak uyandırıp okuyucuya haberin devamını 
okutmak için daha çok ‘tıklanmak’ amaçlanmıştır.  

• Bunun yanında kanaat önderleri olarak Bilim Kurulu üyeleri yapılan bilimsel çalışmalar ya 
da alınması gereken tedbirler konusunda en fazla ön plana çıkarılan kişiler olmuştur. 
Bununla birlikte siyasiler ya da devlet yöneticileri de kanaat önderleri olarak 
kullanılmıştır. 

• Bu kişilerin beyanatları tırnak içerisinde ve aktif bir yapıda aktarılırken, edilgen yaplar da 
kullanılmıştır. 

• Elde edilen bulgularda dini söyleme anlamlı bir sonuç çıkacak sayıda rastlanılmamıştır 
ancak pandemi gibi sağlık konusunda uzmanlık ve bilimsel görüş isteyen bir konuda 
resmi söylemi daha fazla yer aldığı görülmüştür. 

 
 
Genel olarak bakıldığında internet gazeteleri yazılı metinlerini güçlendirebilmek amacıyla 
fotoğraf, görsel ya da video gibi materyalleri de kullanmıştır. Bu gibi araçlar da söylemin bir 
parçası olmakla birlikte, çalışmanın sınırlarını ve yöntemi aşacağı için kapsamın dışında 
tutulmuş ve analiz edilmemiştir. 
 
İncelenen 3 ana akım gazetede de hemen hemen aynı dil yapısı kullanılmış ve içerik olarak da 
aynı yaklaşımı benimsemişlerdir. Gazetelerin resmi / devlet söylemine bilimsel söylemden daha 
fazla yer veriyor olması, hem sağlık sorununa medyanın yaklaşımının hem de toplumsal olarak 
değer ve tutumlarımızın mahiyetinin göstergesidir. Sürecin en başından normalleşmeye kadar 
olan haber akışı giderek azalmıştır. Bunun nedeninin, ‘normalleşme’ yaklaşımının toplum 
tarafından doğal karşılanması ya da algılanması beklentisinin oluşturduğu söylenebilir. 
Çalışmanın kuramsalında belirtilmiş olduğu üzere, neyin haberleştirilip haberleştirilmeyeceği 
de söylemin bir parçasıdır. Dolayısıyla medya toplumsal sosyal hayatın düzenlenmesi, kontrol 
edilmesi ve ideolojinin yeniden üretilmesi için söylemleri kullanmaktadır.  
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ÖZ: Türev konusu yapısı itibariyle soyut ve dinamik kavramlar içerdiğinden bu soyut ve dinamik 
kavramların öğrenciler tarafından doğru bir şekilde anlaşılması için, içinde dinamizmi barındıran 
öğrenme ortamları oluşması gerekmektedir. Bu araştırmada, üç adet ortaöğretim matematik öğretmen 
adayının türev konusundaki kavram yanılgıları, kavramları nasıl kullandıkları, çizimlerinde veya verilen 
grafiklerde onların grafik anlayışında nasıl algılandığı, temsiller arası geçişte problem yaşayıp 
yaşamadıkları, düşünme şekillerinin nasıl olduğu ve tüm bu sayılanlar için dinamizmin etkisinin ne 
derece var olduğuna karşılık sezgilerini ve türev konusunda önceki bilgilerini ne derece kullandığını 
incelemek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma türleri içinde olan fenomenoloji 
modeli esas alınmıştır. Araştırmanın temel verileri online bir platformda kaydedilen ses ve görüntü 
dosyaları, araştırmacı gözlemleri ve görüşme esnasında ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının 
yanıtladığı mülakat sorularından oluşmuştur. Örneklem; 2019 yılı güz döneminde türev konusunun 
anlatımı için öğretmen adaylarının analiz 1 derslerine giren öğretim görevlisinden isimleri elde edilmiş, 
analiz 1 dersinin sınavlarında almış oldukları puan değerlerine göre belirlenmiş üç kişiden oluşmuştur. 
Dağılımları; biri az başarılı, biri orta başarılı ve biri de çok başarılı olmak üzere ortaöğretim matematik 
öğretmen adaylarından seçkili ve amaçlı bir şekilde seçilmiştir. Elde edilen veriler triangulation 
(üçgenleştirme) yoluyla analiz edilmiştir. Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bu araştırmada; 
hangi kavramları ne sıklıkla kullandıkları, çizime nereden başladıkları veya appleti ne derece 
kullandıkları ve varsa kavram yanılgıları bulunarak sıklıkları veya benzerlikleri ölçülmüştür. Sonuç 
olarak ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının farklı düzeylerde benzer kavram yanılgılarının 
olduğu ve sezgilerinin daha ön planda olduğu, bunu da kendi geliştirdikleri yöntemlerle konuya 
yaklaşmak veya farklı yollar deneyerek sonucuna ulaşmalarında görülmüştür. Applet gösterimlerinde 
dinamizm anlık statik durağanlıklar kadar bir bütün olarakta düşünülmelidir.  
 
Anahtar Kelimeler: Dinamizm, Kavramsal Öğrenme, Türev, Bilgisayar Destekli Öğretim 

 
THE ROLE OF DYNAMIC APPLETS ON THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE 

DERIVATIVE BY PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS  
ABSTRACT: Dynamic learning environments with dynamism in it is required for understanding 
dynamic concepts correctly by prospective secondary mathematics teachers and derivative subject by 
the reason of  abstract and dynamic concepts included. In this research, three prospective secondary 
mathematics teacher’ misconceptions about derivatives, how they use the concepts and preknowledge, 
how they perceive their graphics understanding in their drawings or graphs, whether they have problems 
in the transition between representations, how they think, and how much dynamism and intuition affects  
all these accounts is investigated. In the study, the phenomenology model, which is among the 
qualitative research types, was taken as a basis. The basic data of the research are audio and video files, 
researcher observations, and interview which is recorded during an online platform. Three prospective 
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secondary mathematics teachers of 2019 whose names have been taken from the lecturer of the calculus 
course and who scored in one of three achievement levels : low, medium and high; formed the subjects 
of the study. The data obtained was analyzed through triangulation. In this research similarities and 
differences were detected by finding out prospective secondary mathematics teachers’ which concepts 
they use and how often, where they started drawing, how they use applet, and finding their 
misconceptions, if there is. As a result, prospective secondary mathematics teachers are expected to have 
similar misconceptions in different levels and more intuition based views.Sometimes they use self-
developed ways, or sometimes they use different ways. In applet representations, dinamism should be 
thought as a whole as much as discrete representations. 
 
Keywords: Dinamism, Conceptual Learning, Derivative, Computer Assisted Teaching 
 
GİRİŞ 
Lise matematik eğitiminde (12. Sınıf) türevde, limit ve süreklilik konularının ardından, anlık değişim 
oranı, teğetin eğimi, sağdan ve soldan türev ve türev ile teğetin eğimi arasındaki ilişki incelenir, bir 
noktada ve bir aralıkta fonksiyonun türevlenebilirliği, fonksiyonun artan azalan olduğu aralıklar türev 
fonksiyonuyla bakılır ve kritik (özel) noktalarda türevin değeri sorgulanır (MEB, 2018). Türev konusu, 
öğrenciler için zor anlaşılır bir konudur ve değişim ile ilgisi tam olarak anlaşılamamaktadır. 
Araştırmalar, türev kavramıyla ilgili kavram yanılgılarının olduğunu, öğrencilerin bir fonksiyonun 
herhangi bir noktadaki veya herhangi bir aralıktaki türevi konusunda, özellikle de grafik yoluyla 
anlamada sorun yaşadıklarını göstermektedir (Kertil ve Küpçü, 2020). 
Teknoloji ilerledikçe, eğitim içerikleri zenginleşmekle birlikte, bilgisayar destekli öğretim, bilinen 
kavram yanılgılarının ve zorluk çekilen noktaların önüne geçilebilme imkânı yaratmıştır. Ama bunun 
için iyi hazırlanmış öğretim tasarımlarına ihtiyaç vardır. GeoGebra, Geometer’s Sketchpad, Maple, 
Mathematica, Cinderella gibi yazılımlar ve matematik appletleri matematiği soyutsal zorluktan çıkarıp 
görselleştirebilir hale getirirken, bazen yeni kavram yanılgılarının doğmasına da sebep olabilmektedirler 
(Hohenwarter ve Jones, 2007; Hohenwarter ve Fuchs, 2004; Pierce ve Stacey, 2011;aktaran Ocal, 2017). 
Günümüzde,   dinamik geometri yazılımları; ardışık ve serisel fonksiyon çeşitlerini bir arada öğrenciye 
kısa zaman dilimlerinde sunabilmekte ve öğretmene de bu bağlamda oldukça kolaylık sağlamaktadır. 
Fakat diğer gösterimlerle ne şekilde uyumlu çalıştığı veya öğretmenlerin bunları derslerinde nasıl 
kullanması gerektiğine dair bilgi yok denecek kadar azdır.  
 
Türev tanımı ve zorluklar 
Türev için en genel yapılan tanım “değişimdir”. Bunu y deki değişimin x teki değişime oranı şeklinde 
özelleştirenler de vardır (Hahkionemi, 2006). Bir başkasında ise, herhangi bir fonksiyonun bir noktadaki 
türevi, o noktadaki teğetinin eğimidir tanımıyla karşılaşırız. Her iki tanım da kendi içinde bazı özellikler 
barındırır. Değişime dikkat çektiğinizde dinamizm ile yapılan görseller işinize yarayabilir, çünkü 
değişim içinde hareket barındırır. Bir noktaya dikkat çekildiğinde olay statik boyut kazanır ve 
fonksiyonun anlık gösterimleri ilgi çeker. Aslında her ikisini de dinamik gösterimler yardımı ile 
görselleştirebilirsiniz ama ikincisinde dinamizmden daha minimum düzeyde yararlanmış olacağınızdan, 
aslında appletin veya yazılımın sağlayabildiği alanlardan tam anlamıyla yararlanamamışsınız demek 
olacaktır. 
Ng (2016) makalesinde, türev konusunda öğrencilerin karşılaştıkları temel zorluklar listelenmiştir:  

1. Cebirsel ve grafik gösterimleri ilişkilendirme ve değişkenlerdeki anlamlandırma (Ng, 2016; 
Kertil ve Küpçü, 2020) 

2. Eş zamanlı değişken değişimlerini anlamlandırma (Tall ve Vinner, 1981; Tall, 1986; Graham, 
Ferrini ve Mundy, 1989; Thompson, 1994; Ubuz, 2007). 
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3. Fonksiyon ve grafikleri dinamik süreç yerine statik nesneler olarak görme  (Tall ve Vinner, 
1981) 

4. Birbirine uyuşmayan görsel ve kavram tanımları (Bunları Tall, kavram görseli olarak 
tanımlamıştır) 

5. Türevi, fonksiyon olarak düşünme zorluğu 

Türevin içindeki en büyük anlama zorluklarından birisini “limit” bağlantısı oluşturur (Orton, 1983; 
Heid, 1988; Repo, 1996; Zandieh, 2000; aktaran Hahkioniemi, 2006). Limit bağlantısı sağdan ve soldan 
türev kavramı için de baz oluşturduğundan önemlidir. Ayrıca türevin anlaşılmasında kişinin algılarını 
nasıl kullandığı da önemlidir. Birbirine benzer grafikler gösteren fonksiyonlarda, lokal değişimlere 
dikkat etmek önemlidir ve bunu ancak dinamik bir gösterim sağlayabilir (Nemirovski ve Rubin, 1992; 
aktaran Hahkioniemi, 2006). Türev konusundaki bir başka zorluk ise bir kavramın görselleştirilmesinde 
sayısal temsillerin olayı sınırlandırmasıdır (Giraldo ve ark., 2003; aktaran Hahkioniemi, 2006). Bununla 
başa çıkmada öğretmenlerin öğrencilere o anda görsellenemeyecek ama tahayyül edilebilecek 
fonksiyonları görselleştirmelerini önermesi faydalı olabilir.  Eğer sayısal ve diğer gösterimlerdeki 
çatışmalara dikkat çekilirse, kavram görselleri bir bütün haline gelebilir (Leinhardt, 1990; aktaran 
Hahkioniemi, 2006).  
 
Kertil ve Küpçü (2020), türev konusunda karşılaşılan zorlukları listelemişlerdir: Türev için kullanılan 
sembolik ifadelere anlam verme, (Santos ve Thomas, 2001; White ve Mitchelmore, 1996)  farklı 
tanımlar arasında ilişki kurma, (Herbert ve Pierce, 2008, 2012; Zandieh, 2000) ve türevi değişim oranı 
olarak anlama (Bezuidenhout, 1998; Orton, 1983; White ve Mitchelmore, 1996). Fonksiyon  ile türevi 
arasındaki grafiksel bağı kurmanın başka bir zor olay olduğundan da bahsedilmiştir (Asiala ve ark., 
1997; Aspinwall ve ark., 1997; Baker ve ark., 2000; Haciomeroglu ve ark., 2010; Ubuz, 2007). Bunlar, 
özel noktalara göre grafik çizme (Asiala ve ark., 1997; Baker ve ark., 2000; Ubuz, 2007) ve gerçek 
hayata uyarlarken ve naklederkendir (Berry ve Nyman, 2003; Doorman ve Gravemeijer, 2009; Jones, 
2019; Stroup, 2002; Yoon ve ark., 2010). Özellikle, cebirsel denklemi verilmeyen grafiklerin, türev 
grafiğini gerçek fonksiyona, gerçek fonksiyonu türeve dönüştürme gibi çift yönlü dönüşümde 
zorlandıklarını belirtmişlerdir (Aspinwall ve ark., 1997; Haciomeroglu ve ark., 2010). 
 
Dinamizm  
Dinamizm hareket olarak algılanmalı mıdır? Bir fonksiyon grafiğinin üzerinde yürüdüğümüzde (Berry 
ve Nyman, 2003; aktaran Ng, 2016) aslında ondaki noktaları tek tek incelemiş oluruz (Çekmez ve Baki, 
2019; Zengin ve Tatar, 2014; Hernandez ve Azpazia, 2016). Ama bunu, görselin hareketli özelliği 
sayesinde bir bütün olarak, film gibi, gördüğümüzden sanki noktalar hareket ediyorlarmış gibi görünür. 
Oysa dikkatlice bakıldığında ve fonksiyonun noktalar kümesi olduğu hatırlandığında, aslında ortada bir 
hareket yoktur, ama bir hareket yanılsaması vardır. Yani noktalar veya fonksiyon hareket etmez, sadece 
ardışık noktalar üzerinde biz konum değiştiririz. Yaklaşma, x… noktasına giderken, vs gibi eylem 
sözcükleri ise statik bir diyagrama, dinamizm katmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Ve ne yazık 
ki, bir çok kalkülüs (bazen analiz)  kitabında da kullanılırlar. Weber ve arkadaşlarına (2012; aktaran Ng, 
2016) göre statik ortamların (ders kitapları gibi) kavramsal öğrenmeyi sağlamadaki rolü diğerleri kadar 
başarılı değildir. Ama bazı statik diyagramların değişim fikrini içinde taşıdığını da söyleyebiliriz (Ng, 
2016). Dinamizme devinim diyen araştırmacılar da vardır (Çekmez ve Baki, 2019; Hernandez ve 
Azpeitia 2015). Devinim sözlükte “durağan, durmakta olan bir noktaya göre yer değiştirmekte olan 
nesnenin yaptığı eylem” şeklinde tanımlanır. Öyleyse hareket, tanımını durağanlıktan alır. Sürükleme 
olayında da durum böyledir: Sürüklenen fonksiyon kısmı başka bir fonksiyon haline dönüşür ve orada 
gene sadece, biz farklı noktalar kümelerine doğru hareket ederiz (Öçal, 2017; Hohenwarter ve Jones, 
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2007; aktaran Öçal, 2017; Hohenwarter ve Fuchs, 2004; aktaran Öçal, 2017). Noktalar aslında değişken 
dediğimiz x ve y  ikililerinden (2 boyutta ise) oluşur ve bazen x, bazen y ve bazen de hem x hem de y 
değişebilir. Sabit olan değişkeni fark etmek, onun diğer değişkenlerin arasındaki yerini netleştirir 
(Güven ve Karataş, 2003; aktaran Çekmez ve Baki, 2019; Hohenwarter ve Fuchs, 2004; aktaran Öçal, 
2017). 
 
Çoklu temsillerin rolü 
GeoGebra gibi dinamik grafik yazılımları nesnelerin çoklu temsillerinin bir arada verilebilmesine olanak 
sağlar. Aynı anda, grafik, cebirsel ve tabloid temsil senkronize olarak bir arada kullanılabilir. Bu tür 
programların alanyazında belirtilen dezavantajları ise öğrenciye amaçsız bir şekilde sadece 
“değişkenlerle oynamalarını” veya “neler olduğunu görmeleri” gibi metodolojik ve belirsiz yaklaşımları 
olabilir. Bu programlar daha çok eğitim amaçlı hazırlandıklarından, görsel şölen içermezler, yani 
animasyon vs gibi öğrenciye daha eğlenceli gelebilecek içerikli roller göz ardı edilmiştir veya diğer 
roller kadar öne çıkarılmamıştır (Ng, 2016).   
 
McClaran  (2013) araştırmasında y=x3+3 türünden fonksiyonların grafiklerini öğrenmede, daha temel 
olan y =x3 türünden fonksiyonları içeren interaktif appletlerin faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Burda 
yapılan, benzer ama küçükte olsa sıralı farklılıklar içeren fonksiyonları bir araya getirerek fonksiyon 
denklemi içerisindeki değişkenlerin rollerini ayırt etmektir. Benzer örneklerin sayılarının arttırılması 
sınıf içinde mümkün olmadığından applet türü, interaktif diyagramlarla bu örneklerin çoğaltılması bir 
çözüm olarak düşünülebilir.  
Hahkioniemi, (2006) gösteriyor ki türev konusunun öğretilmesinde çoklu temsiller işe yaramaktadır. 
Dinamik görseller güçlü düşünce araçları haline gelebilir: Cebirsel bir hesap yapılmadan sadece grafiğe 
bakarak öğrenci tanjant doğrusunun sağa veya sola eğikliği, x eksenine paralelliği hakkında birçok şey 
söyleyebilir.  
 
Nesnenin algısı ve nesne ile birlikte hareket etmek, nesnenin anlaşılması için gereklidir (Gray ve Tall, 
2001; aktaran Hahkionemi, 2006). Öğrencilerin kavramsal bilgisi direk öğrencilere sorularak 
öğrenilemez, bunun yerine öğrencilerin kavramı problem çözümlerinde kullanmasını görmesi gerekir. 
Çünkü süreç bilgisi sıklıkla kavramsal bilginin birbirine bağlanması şeklinde tezahür eder. Sfard (2000; 
aktaran Hahkionemi, 2006) diyor ki gösterimlere çok bağlı kalmanın şöyle bir sorunu olabilir: Bazen 
gösterimler anlam içermeyen gösterim olarak düşünülebilirler. Ama tabii ki hatalardan ziyade 
öğrencilerin yapabildiklerine dikkat çekmek daha önemlidir (Speiser, 2003; aktaran Hahkionemi, 2006). 
Örneğin, bir fonksiyonun grafiğindeki yükselmeyi fark etmek önemlidir, çünkü bir sonraki aralıkta 
maksimuma dikkat çekebilir. Ve bu da türev konusuyla, türevin sıfır olduğu yer olduğundan, direkt 
alakalıdır. Hahkionemi (2006) da örnek mülakat soruları ve türevin kavramsallaştırılmasıyla ilgili 
sorunsallar bulunabilir.    
 
Çoklu temsil içeren ortamlarda öğrenmenin artmasını istiyorsak, temsil şeffaflığı artmalıdır. Limit 
hesabı yapmadan da sadece grafiğe bakarak türevin limitsel bağlamı hakkında karar verilebilir, ki bu 
vurgulanmalıdır.  
 
Şen ve Çeziktürk (2004) applet kullanarak türev kavramının ve özellikle de türevin grafiğine, sadece 
fonksiyonun grafiğine bakarak karar vermenin sonuçları üzerinde durmuşlardır. Öğrenciler applet 
üzerinde tanjant doğrusunun anlık hareketlerini çalışmışlardır. Türev fonksiyonunun grafiğini 
algılamakta, Sokratik diyalog yoluyla sorgulama desteğiyle daha başarılı olmuşlardır. Hem türevi daha 
iyi anlamışlar, hem de integral üzerine çıkarımlarda bulunabilmişlerdir.   
Bazı değişkenlerin eşzamanlı değişiminin öğrencilerin anlamasını zorlaştırabildiği üzerinde 
durulmaktadır (Tall ve Vinner, 1981; Tall, 1986; Graham ve Ferrini-Mundy, 1989; Thompson, 1994; 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 282 

Ubuz, 2007; aktaran Ng, 2016). Grafik gösterim ve cebirsel gösterim arasındaki bağın kurulması da 
zorluk çıkarabilmektedir. Tall ve Vinner (1981;  aktaran Ng, 2006) tutarlı olmayan kavram görüntüleri 
kadar, kavram tanımlarının net olmamasının da problem teşkil edebildiğini söylerler. “Fiziksel his” adı 
verilen grafik üzerinde yürüme Berry ve Nyman (2003) tarafından geliştirilmiştir (aktaran Ng, 2006). 
Ve sembolik anlamadan grafik anlamaya geçiş olarak görülür (Ng, 2006). Bu aynı zamanda sezgileri de 
geliştirebilir ve geleneksel yöntemde pek mümkün değildir (Ng, 2006).  
 
(Shatila ve ark., 2016)’a göre dinamik yazılım programlarının sürükleme ve animasyon özellikleri 
öğrencileri keşif, deneyimleme, örüntü tanıma, akıl yürütme, hipotez oluşturma ve test etme ve 
matematiksel nesneleri görselleştirme gibi kalem ve kağıt ile mümkün olamayan olanaklar sağladığını 
görmüşlerdir (Gonzalez ve Rodriguez, 2011; Herceg, 2010 ve Sacristán ve ark., 2010; aktaran Shatila 
ve ark., 2016).  Ellison’a göre (1993) türevin iyi bir kavramsal anlaması; formal tanım, bir noktada 
türevlenebilir fonksiyon, fonksiyon olarak türev, bir tanjant doğrusunun eğimi gibi kavramsal bilgileri 
içerir. Bu gösterimler arası geçiş ve dönüştürmeler iyi anlama için elzemdir (aktaran Shatila ve ark., 
2016). Shatila ve ark., (2016)  araştırmasında deney grubu kontrol grubuna göre türev konusunu 
anlamada daha başarılı olmuştur.   

*  
Şekil 1Dinamik bir gösterimin statik versiyonu 

Şekil1 de matematik defterlerinde alışageldiğimiz grafik gösterimlerinden birisi görülmektedir. Birkaç 
parabolik fonksiyon bir temel parabolik etrafında çizilerek şekillendirilirler. Burada amaç, sıralı 
değişimi gözlemlemektir. Öğrencinin parabolün kollarının daralmasını fark etmesi aslında bir sürecin 
fark edildiğini göstermekle birlikte, bu farklı fonksiyonların temelde ikinci derece fonksiyonuna göre 
düzenlenmesinin tam olarak anlaşılamadığını da göstermektedir.  

 
Şekil 2 Üstteki statik gösterimin dinamik hali (https://www.geogebra.org/m/BZuZD3Gp) 
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Şekil2 de Şekil1 e nazaran bir dinamik yazılım programı kullanılarak hazırlanmış bir görsel 
görülmektedir. Şekil1 ile aynı amaç için kullanılmaktadır. Ama görsel daha net ve temiz bilgiler 
içermektedir. Dinamik görsellerin her şeyden önce daha net ve şeffaf bilgi taşıdığını söyleyebiliriz. 
Fakat Şekil2 de olduğu gibi, dinamik görsellerin de statik görüntüleri tek başlarına kullanıldığında 
Şekil1 de ki statik gösterimden öteye gitmemektedirler. O yüzden dinamik gösterimlerin hareketli veya 
farklı nokta kümelerini gösteren anlık durağanlıkları kullanılırsa öğrenciler için daha iyi olacaktır.  
 
Applet tasarımları 
Araştırmada iki applet seçmemize rağmen ve bunlardan birisi daha çok dinamizm ve hareket içerdiği, 
diğeri ise anlık bir gösterim usulüne dayandığından bulgular bu bağlamlarda değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Herhangi bir applet tasarımında öğretim tasarımcılarının bilgisayar yazılımcıları kadar 
görev aldığına inanılmak istenir. Çünkü appletin sağladığı olanaklar, taşıdığı zorluklar, temsil yerleşimi, 
etkileşimi ve şeffaflık appletin öğretim ortamı içinde parlamasını veya bir problem olarak görülmesini 
ortaya çıkarır. Shatila ve ark. (2016) applet uygulaması için rehberli keşif diye bir yol önerirler: sürgü 
varsa anlık kayıtlar tutulması, nokta koordinatları, değişimler, bağlantılı değişim sonuçları ve akıl 
yürütme.   
 
Öcal (2017) araştırmasında GeoGebra ile öğretimin türev konusu üzerinde öğrenci başarısına etkisine 
bakılmıştır. Kavramsal bilgi artarken, süreç bilgisinde bir artış gözlemlenmemiştir. Bunun sebebi olarak, 
öğrenci odağının kavramsal bilgi olduğuna dikkat çekilmiştir. Gösterim yorumlaması önemlidir, ezbere 
kaçılmasından uzaklaştırır (Hohenwarter ve Fuchs, 2004; aktaran Öcal, 2017). Literatürdeki bazı 
araştırmaların aksine önce süreçsel bilgiye sonra kavramsal bilgiye yönlendiklerini bulduğunu belirten 
araştırmacılar vardır (Aspinwell ve Miller, 1997; Aslan, 2010; aktaran Öcal, 2017). O halde diyebiliriz 
ki, iki bilgi türü de farklı oranlarda etkileşime girmiş olabilir, ama belki farklı zamanlarda, farklı 
koşullarda veya farklı şekillerde olmuştur. Öcal (2017) GeoGebranın süreç bilgisini aktarmada eksik 
kaldığını belirtmiştir. Ek olarak, Begg & arkadaşları (2005) farklı iki diyagramı aynı karmaşık ilişkiyi 
veren eleman olarak görmek, koşullar değiştiğinde neyin aynı kalıp kalmayacağını gösterebilir 
demektedir.  
 
Kertil ve Küpçü (2020) makalesinde gerçek hayatta türevlenebilirlik ve türevlenebilir fonksiyonlarda 
köşe noktaları üzerinde durulmuştur. Çoklu durum değerlendirmesi şeklinde tasarlanan araştırmada, 
öğrencilerin yanıldıkları noktalardan biri de, kırılma noktalarında (gerçek olayın grafiksel temsile 
döndüğünde oluşan köşe noktaları ) direkman türev olmayacağıdır. Fakat, cebirsel temsil ile 
olabileceğini daha sonra fark etmişlerdir. Sonuç kısmında, gözlemlenenlerden biri, öğrencilerin verilen 
noktada türevin olup olmadığına ilk olarak sürekliliğe, ardından soldan ve sağdan eşit limitlerinin olup 
olmadığına bakarak karar vermeleridir. Öğrenciler, cebirsel fonksiyonun verilmediği sorularda kabaca 
şekil çizip köşe bir nokta arayacakları kararını almışlardır. Bazı öğrenciler limitlere bakıp cebirsel 
modellemeyi doğru yapsalar bile türevlenebiliyor mu kısmına cevap verememişlerdir. Öğrencilerin, 
geleneksel kalkülüs ile elde ettikleri tutarsız sonuçları (cebirsel olarak türev var, grafiksel olarak yok 
gözüküyor gibi) netleştirmelerine niteliksel analiz yardımcı olmuştur. Bu nedenle, bu çalışma nitel 
analizin ilgili bağlamlarda geleneksel (standart) matematik kavramlarının bir anlamlandırıcısı olarak 
görülebileceği fikrini doğrulamaktadır.  
 
Araştırma Problemi  
Araştırmamızda türev konusunu temel alan iki dinamik applet ile mülakat sorularına verilen cevaplar 
analiz edildi. Mülakat sorularında türevin değişim tanımı, bir noktadaki türev, aralık içinde türev 
fonksiyonunun grafiğinin belirlenmesi ve verilen bir fonksiyonun türev fonksiyonunun grafiğinin 
çizilmesi gibi problemler üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı, dinamik yazılım örneklerinden 
appletler yardımı ile türev konusunun anlamsallaştırılmasındaki zorluklar, kavram yanılgıları, sezgi ve 
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rolü, temsiller ve temsil arası etkileşimler kadar türev konusunda önceki bilgilerini kullanma algıları ve 
dinamik ortamların öğrenmeye nasıl bir katkısı olabileceği de araştırılmıştır. 
 
YÖNTEM 
Niteliksel araştırma yöntemlerinden Fenomenoloji (Olgu bilim) tasarımı örnek alınmıştır. Geçmiş 
deneyimleri hesaba katmadan şu anda kayıt edilen deneyimi derinlemesine araştırarak bir tanımı 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Teorik açıklamalardan ayrık olarak yaşanmış deneyimlere göre sorular 
hazırlanmaya dikkat edilmiştir (Colizzi, 1978; aktaran Anderson ve Spencer, 2013). Olgu bilimin önemli 
kısımlarından yapısal ve dokusal analizler de yapılmaya çalışılmıştır (Aydın-Günbatar, 2019).  
 
Lise IV matematik konularından türev konusu üzerine applet arayışına girilmiştir. Bunun için 
internetteki arama motorlarına türev ve interaktif diyagram, türev appleti, vs gibi tamlamalar girilerek 
uygun appletlerin bir listesi yapılmıştır. Tam olarak araştırma konusuna uygun 8 applet üzerinde karar 
kılınmıştır. Daha sonra bu liste üzerinden, özellikle içinde dinamizm barındıran ve alışılagelmiş kalıpsal 
appletler dışındaki örneklerden ikisi seçilmiştir. Aşağıda bu appletlerin adresleri görülebilir. Appletlere 
karar verildikten sonra appletleri hazırlayan kişilerden appleti araştırmada kullanım izni istenmiştir. 
Belli koşullarla bu izni vermişlerdir.   
 
Yarı yapılandırılmış mülakatta, f(x) grafiğinden türev çizme, özel noktaları taşıyarak yeni fonksiyonun 
tureviniş tahmin etme; türev/tanjant/eğim ilişkisi, dönüm noktası, öncesi ve sonrasuı, diğer özel noktalar 
ve türevle ilişkilerini 2 applet yardımı ile nasıl deneyimledikleri sorgulanmıştır.  
1) https://www.geogebra.org/m/d9ymqxvm  : Sezgisel türev grafikleme deneyimi 
This GeoGebra resource was created by Tim Brzezinski . 

 
Şekil 3. Applet 1. 

Temelde iki grafik temsil görülmektedir. Üstteki Kartezyen koordinatlarda iken, alttaki sayı doğrusu 
formatındadır ve x ekseni ile özdeşleşmiştir. Üstteki grafik üzerinde turuncu noktalar hareket ettirilirse, 
sadece fonksiyon üzerinde yürünür. Ama yeşil noktalar hareket ettirildiğinde, fonksiyon farklı 
fonksiyonlara, sürükleme yöntemiyle dönüştürülebilir. Üstteki araç çubuğundaki kalem seçilip 
fonksiyon üzerine olası türev fonksiyonu kullanıcı tarafından çizilebilir ve sonra “check your work” ile 
kontrol ettirilebilir. Aşağıdaki sayı doğrusu ise fazla özelliğe sahip olmamakla birlikte, fonksiyon 
üzerindeki noktaların x koordinatlarını gösterir. O yüzden sadece bir izdüşüm doğrusu gibidir. Bu 
appletin içinde sadece grafikten grafiğe geçiş temsilleri mevcuttur.  
 
2) https://www.geogebra.org/m/BDYnGhbt : Kelimesiz türev fonksiyonu 
This GeoGebra resource was created by Tim Brzezinski  
Bu applette iki ana temsil bulunmaktadır. Üstte grafik temsil, üzerinde ilgili türev grafiği ve anlık tanjant 
doğruları var iken altta ise cebirsel temsil mevcuttur. Applet üzerinde farklı fonksiyon gösterimleri 
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denenebilir. Yalnız araştırmada denenen bir özel fonksiyonda f(x) = sin(x) + ln(x) fonksiyonunda 
grafiğin bir tarafını çizmediği ve tanjant doğrularını da göstermediği gözlemlenmiştir. Bu dijital yük ile 
alakalı olabilir. Bu appletlerle ilgili yarı yapılandırılmış mülakat soruları Ek1 de görülebilir.  

 
Şekil 4. Applet 2. 

Veri Analizi 
Mülakat videoları izlenip, transkripsiyonlar çıkarılırken belli kelime gruplarına, duraksamalara, 
sürükleme ve sayfa yenilemelere, oluşturulan cümle kalıplarına dikkat edilmiştir. Önemli noktalar 
çıkarılmıştır. Orta temalar kişi bazında sonra da grup bazında belirlenmiştir. Sonra sonuçlar deneyim 
için (türev konusunda dinamik appletler), detaylı bir bütün kapsayıcı tanım şekline getirilmeye 
çalışılmıştır (Anderson ve Spencer, 2013). Mülakat analizlerinde Hahkionemi (2006) da verilen 
noktalara dikkat etmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin sorular için yaptıkları tanımlar ve açıklamalarla 
başlanılmış, sonra gösterimler vurgulanılmış, gösterimlerin kullanımı analiz edilmiş ve öğrencinin farklı 
gösterimleri nasıl farklı kullandığı ve üç öğrencinin nasıl farklılaştığı üzerinde durulmuştur.  
 
Nitel araştırma yöntemlerinde veri analiz metodu olarak üçgenleştirme yoluna göre birkaç kaynaktan 
veri toplanmaya çalışmıştır: Analiz dersi hocasından üç düzeyde (düşük, orta ve yüksek başarı 
düzeylerinde-bir önceki dönemdeki notlarına göre) öğrenci ismi istenmiştir. Yarı yapılandırılmış 
mülakat soruları (Ek1) ile applet 1 ve applet 2 için öğrencilerin deneyimleri video kaydına alınmıştır. 
Bu arada mülakata giren üç öğrenciye de türev hakkındaki ön bilgilerini kullanma ve appletleri soruları 
cevaplamada hangi düzeyde kullandıklarını, öğrencilerin algıları üzerine sorular sorularak verileri 
toplanmıştır. Makalede deneklerin isimleri değiştirilerek verilecektir. Araştırma için üniversite etik 
kuruluna başvurulmuştur. Bütün bu veriler üçgenleştirme ile anlamsal bir bütünlük içinde bir araya 
getirilerek ama mümkün olduğunca araştırmacılar tarafından etki edilmeyerek, aday öğretmenlerin 
appletlerle olan deneyimleri açıklanmaya çalışılmıştır. Fenomenoloji (olgu bilim) araştırma yöntemine 
göre bazı kaynaklarda araştırmacının olaya etki etmemesi esas kabul edilmiştir. Fakat bu sanıldığı kadar 
kolay değildir. Yöntemi, veri toplamayı, mülakatı tasarlayan araştırmacı ister istemez konuya etki 
etmektedir ama bu araştırmada bu etki, 2 araştırmacı perspektifi ve mümkün olduğunca sadece veriye 
sadık kalınarak çözülmeye çalışılmıştır.     
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Geçerlik ve Güvenilirlik 
Bu iki nokta olgubilim araştırmalarında dikkate şu şekilde alınır: Doğrulama ve geçerleme. Doğrulama 
için kapsamlı literatür taraması, olgubilim metoduna dikkatli uyarlılık, eski deneyimleri çok hesaba 
almama, yeterli örneklem açılarından dikkatle veriler incelenmiştir. Geçerleme için ise çoklu veri 
toplama yöntemi, data analizi ve kodlama (iki araştırmacı bakış açısıyla aynı veriye dikkatli bakış) , 
yapılırken,  güven ortamı için de empatiyi bırakmadan, zorlamadan, dikkatle dinleyerek mülakatlar 
gerçekleştirilmiştir (Meadows ve Morse, 2001; aktaran Anderson ve Spencer, 2013).  
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Cevaplar, üçgenleştirme yoluyla analiz edilip bütünleştirilmiştir. Kavramsal anlamada dönüm noktası 
kavramında kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Bazılarında tanım bilinirken, işlev hatalı iken 
bazılarından her ikisinde de hata gözlemlenmiştir.  
 
Deniz: 2. dereceden türevin 0 olduğu noktalara dönüm noktası diyoruz. Burada şurası (Şekil 5) dönüm 
noktası çünkü eğimi negatiften pozitife dönüyor ve şurası (benzer durumda sağdaki tepe noktasını da 
dönüm noktası olarak algılıyor) dönüm noktası çünkü eğimi pozitif iken negatife dönüyor. 

 
Şekil 5 Deniz'in 2. applette dönüm noktası kavram yanılgısı 

Deniz: [Yeni bir fonksiyon oluşturuyor] Burası dönüm noktası bence. Eğim azaldığı için, buradan 
geçmek zorunda (Şekil 6).  Tepe noktalarında türevin sıfır olması gerektiğinin farkında olduğuna 
dikkat ediyor. 
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Şekil 6 tepe noktası ile dönüm noktasının karıştırılması (applet1) 

 

 
Şekil 7 Deniz'in fonksiyona uygun oluşturduğu türev grafiği(applet1) 

 
Deniz dönüm noktası kavramını bilmesine rağmen fonksiyonun 1. türevini 0 yapan noktalar (extremum) 
ile fonksiyonun 2.türevini 0 yapan noktaları (DN) karıştırmıştır. Şekil 7 de kalemin tam olarak durduğu 
yerde Deniz bir yerel maksimum noktası varmış gibi şans eseri kısmen doğru bir türev fonksiyonu 
çizebilmiştir.  
 
İrem: Bence -2 noktası dönüm noktası (şekil5 referans alınabilir) . Başta negatiften gelirken yukarıya 
doğru artan bir şekilde geçmiş. Yani türevinde negatif iken pozitife geçmiş. 0-2 noktası arasında tepe 
noktası var ya 1 noktası. Onu da dönüm noktası olarak alırım. Artandan azalan bir noktaya geçmiş. 
Türevi de 0 o noktadayken. 
Araş.: Peki, dönüm noktası fonksiyonu nasıl etkiliyor? 
İrem: Pozitiflik - negatiflik. Türevini aldığımızda pozitiften negatife geçtiği nokta dönüm noktası 
oluyordu. 
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 İrem dönüm noktası kavramının hem tanımını hem de işlevini doğru bir şekilde açıklayamamıştır. 
İrem’de Deniz ile ekstremum noktaların dönüm noktası olması gerektiğini ve 1.türevini 0 yapan 
noktanın dönüm noktası olduğunu söylemiştir.  
 
Hilmi: Dönüm noktası benim bildiğim şu. Fonksiyonu konkavlıktan konveksliğe,konvekslikten de 
konkavlığa geçiren şey. 2.Türev söz konusu. Etkisi, çukurluk oluşturur. Eğer cebirsel işlem yapmadan 
grafiğe bakarak dönüm noktalarını bulmamı isterseniz, şu an gördüğüm çukurluğa çok yakın bir nokta 
olmalı. [ekstremum noktaların bir tık solunu ve bir tık sağını gösteriyor] (Şekil 8- göz yanılsaması mı 
belli değil) 

 
Şekil 8 applet 2 de gene DN hatası 

 
Hilmi dönüm noktası kavramını doğru bir şekilde tanımlamış ve fonksiyon üzerindeki etkisini de 
doğru bir şekilde açıklamıştır fakat dönüm noktasını, ekstremum noktalara çok yakın olan nokta olarak 
varsaymıştır.   
Dönüm noktasından farklı olarak mülakat esnasında bir kavram yanılgısı daha tespit edilmiştir. Bu 
kavram yanılgısı da, fonksiyon azalan ise eğiminin negatif yönde hep giderek azalması gerektiği 
düşüncesi üzerinde bir kavram yanılgısıdır.  
Araş.:Görüldüğü üzere, fonksiyonun üzerinde gezinmekte olan doğru bir tanjant doğrusudur. Bu 
doğru; hangi durumlarda negatif, hangi durumlarda pozitif değer alıyor? Neden? Açıklayınız. 
İrem: Giderek artan bir fonksiyon var burada. [y ekseninin sağında kalan grafik parçasını gösteriyor] 
Sanırım arttığı için fonksiyon artan tarafında iken tanjant pozitif olmuş. Bu - den 0’a doğru giderken 
ise [y ekseninin solunda kalan grafik parçasını gösteriyor] sürekli azalan bir grafik olduğu için 
tanjantı negatif olmuş. Burada artan olduğu kısımlarda  [y ekseninin sağında kalan grafik parçasını 
gösteriyor] tanjantı, eğimi daha doğrusu, pozitif değer almış yine aynı şekilde, doğru orantılıdır. 
Azalarak gittiği noktalarda [y ekseninin solunda kalan grafik parçasını gösteriyor] azalmış, artarak 
gittiği noktalarda artmış. Doğru orantılı olarak tanjantını etkilemiş. Eğimi ile grafiğin değerleri doğru 
orantılı bence.”  
 
Deniz: ”Şimdi burada eğim 0 [yerel minimum noktasını gösteriyor], buradan itibaren pozitif değerler 
alıyor [y ekseninin sağında kalan fonksiyon parçasından bahsediyor] çünkü eğimi artıyor. Bu tarafta 
ise [y ekseninin sol tarafında kalan grafik parçasını +∞ dan gelerek yerel minimuma kadar olarak 
değerlendiriyor] doğruya bakarsak eğimin yavaş yavaş azaldığını görürüz. Burada da eğim negatif 
değerler alıyor.” [Şekil 9 ] 
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Şekil 9 fonksiyona uygun türev grafiğine karar verirken 

 
Aynı öğrencinin bir başka mülakat sorusunu cevaplandırırken yine aynı kavram yanılgısına sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. Şekil 9 da görüldüğü gibi türev fonksiyonu ayırt edilememiş ve fonksiyon azalırken 
türevin de azaldığı ve fonksiyon artarken türevin de arttığı söylenmiştir.  
 
Araş.:-	2	

3

4
 -  2	

5

6
 + 2x  fonksiyonu için, türev fonksiyonunun nasıl olabileceğini eğim ile türev 

arasındaki ilişki nedir sorusuna verdiğin yanıt çerçevesinde, tanım kümesi (-∞,∞) aralığı olacak 
şekilde açıklayarak çizebilir misin? 
Deniz: Burada yine eğim azalıyor + dan yerel minimum noktasına kadar olan grafik parçasından 
bahsediyor] [Şekil 10]. + dan yerel minimum noktasına kadar olan grafik parçası için Deniz yine aynı 
cevabı vererek eğiminin giderek azaldığını söylemiştir. 

 
Şekil 10 Deniz ve İrem de benzer kavram yanılgısı 

Görüldüğü üzere, Deniz ve İrem’de aynı kavram yanılgıları mevcuttur.  
 
Araş.: f(x).f’(x) = 0 denklemini sağlayacak nasıl bir grafik parçası çizebilirsin? 
İrem: Verilen grafikte sadece belli noktalarda 0 olarak buldum. Mesela bu kesişim noktalarında 
[Yerel minimum noktası için konuşuyor]. Maximum minimum noktaları gibi noktalarda. 
Araş.: Peki o noktalar için, denklemi sağlayacak şekilde nasıl bir grafik parçası çizebilirsin? 
İrem: Direkt doğru grafiği mi çizmem gerekiyor?  
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Araş.: Onu karşılayacak grafik bir doğru ise doğru, bir parabol ise parabol çizmen gerekiyor. 
İrem: Doğru grafiği şeklinde çizdim. [Şekil 11] 
 
Diyalogtan ve Şekil 11 den de görüldüğü üzere İrem, fonksiyon ile fonksiyonun 1.türevinin çarpımının 
0 olacağı noktalardan bir tanesini bularak ekstremum noktaları göstermiştir fakat bu ekstremum 
noktadan çizilen doğru bir teğet doğrusu olmadığından İrem yanlış bir çizim yapmıştır. Aynı zamanda 
sadece 1.türevi 0 yapan noktadan bahsetmiş, fonksiyonu 0 yapan değerden yani verilen fonksiyonun x 
eksenini kestiği noktadan bahsetmemiştir. 
 

 
Şekil 11 applet 1den f(x)e göre türev grafiği belirleme 

Hilmi: Şu noktada çizilen teğet x eksenine paraleldir [İrem’in göstermiş olduğu noktayı gösteriyor] gibi 
gözüküyor. Birde şu noktada, sanki. [Şekil 11 ‘de işaretlenen diğer yerel noktadan bahsediyor] Başka… 
Belki şu noktadan bir teğet çizebilirsem [y=0 için grafiğin x eksenini kestiği noktayı gösteriyor] f(x) = 
0 olduğu için f(x).f’(x) = 0 denklemini sağlar diye düşünüyorum. [Şekil 12] 

 
Şekil 12 özel noktaların anlamları 

Şekil 12 ’den ve diyalogtan da anlaşılacağı üzere Hilmi, 1.türevi 0 yapan noktaları bulmuş ve o 
noktalardan geçen teğet doğrusunu da doğru bir şekilde çizmiştir. Hilmi fonksiyonu 0 yapan noktayı da 
doğru bulmuştur ancak “bu noktadan çizilecek teğet” ifadesi yanlıştır. Çünkü fonksiyonu 0 yapan 
noktayı 1.türev denkleminde yerine koyarsak sonuç 0 çıkmayabilir. Hilmi’nin sadece o noktanın 
denklemde yerine konulması gerektiğini söylemesi gerekiyordu.  
Deniz: [fonksiyonun ekstremum noktasından x eksenine paralel olacak şekilde yatay bir doğru çiziyor, 
Hilmi’nin çizdiğiyle aynı] türevi 0 olsun diye. 
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Deniz doğru bir çizim yapıyor fakat İrem gibi o da fonksiyonu 0 yapan herhangi bir noktanın olabileceği 
ve bu şekilde de denklemin sağlanabileceği durumu hakkında yorum yapmıyor. Aşağıda belirlenen 
kavram yanılgıları kişi bazında belirlenmiştir [Tablo1]. 

Tablo1: Öğrencilerin Sahip Olduğu Kavram Yanılgıları 
       Kavram Yanılgıları 

Katılımcılar Cebirsel ve grafik 
gösterimleri ilişkilendirme 

ve değişkenlerdeki 
anlamlandırma 

Eş zamanlı değişken 
değişimlerini 

anlamlandırma 

Fonksiyon ve 
grafikleri dinamik 
süreç yerine statik 

nesneler olarak görme   

Özel noktaları türevle 
ilişkilendirme 

İrem    x    x    x x 

Deniz    x    x  x 

Hilmi    x   x 

 
Bu tablodan da çıkarılacağı gibi öğrencilerin hepsi, cebirsel ve grafik gösterimleri ilişkilendirme ve 
değişkenlerdeki anlamlandırma konusunda kavram yanılgısı yaşamıştır. Eş zamanlı değişken 
değişimlerini anlamlandırma üzerinde İrem ve Deniz kavram yanılgısı yaşarken fonksiyon ve grafikleri 
dinamik süreç yerine statik nesneler olarak görme konusunda ise sadece İrem kavram yanılgısı 
yaşamıştır. Özellikle dönüm noktasının türevle ilişkilendirilmesinde de benzer sorunlar yaşanmıştır. 
Diğer kavram yanılgılarının küçük oranlarda gözlemlendiği ama çok etkili olmadıkları söylenebilir. 
Limit, sayısal temsiller ve kavram görselleri appletler nispetinde çok etkili olmamıştır. Ama burada 
appletlerin yapılarının etkisi olmuş olabilir. Sanki oluşabilecek problemler appletin yapısı ile çözülmeye 
çalışılmıştır.   
 
Türev kavramlarının yanlış kullanıldığı bazı kavramlar aşağıda birkaç diyalogta verilmiştir 
Araş.: Tanjant doğrusunun gösterdiği değerler nedir? 
İrem:  Grafiğin eğimini gösterir.  
Oysa, grafik üzerindeki herhangi bir noktadaki türevin değerini tanjant doğrusunun eğimi gösterir 
demeliydi.  
Araş.:Verilen fonksiyon için başka özel noktalardan bahsedebilir miyiz? Eğer bahsedebilirsek bu özel 
noktaların adı ve işlevi nedir? Açıklayıp grafik üzerinde gösterebilir misin? Yerel max ve yerel min 
noktalarını burada gösterebilir misin? 
İrem: Yerel minimum yerel maksimum diye anlatırken geçti genel olarak ama onun dışında özel nokta 
bildiğim bir nokta yok. Büküm noktasını da zaten gösterdik sorularda. Direk ekstremum noktalar 
olarak yok ama yerel minimum ve  yerel maksimum olarak, bölge olarak bakarsak bu -1 noktasındaki 
ve aşağıdaki -2 noktası minimum ve maksimum noktalarındandır. 
İrem’in ekstremum noktalarının yerel maksimum /minimum noktalarına verilen genel ad olduğunu 
bilmediği saptanmıştır. Verilen appletlerin onların grafik anlayışında statik bir grafik mi yoksa dinamik 
bir applet mi olduğu konusunun anlaşılmasında, öğretmen adaylarının algılarına yönelik söylediklerine 
göre şu veriler [Tablo2] oluşturulmuştur. Her appletin bitiminde, appleti kendi algısına göre yüzde kaç 
kullandığı ve türev hakkındaki ön bilgisini yüzde kaç kullandığı ve mülakatın bitiminde ise mülakat 
boyunca sezgilerini yüzdeye vurursa ne kadar kullandığı sorulmuştur. 
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Tablo2: Öğrencilerin Algılarına Göre Vermiş Olduğu Yüzdeler 

              Applet1             Applet2        Sezgi 

Katılımcılar/Dinamik applet veya 
türev ön bilgisii Applet Türev Ön Bilgisi Applet Türev Ön Bilgisi Tüm Mülakat 

İrem %10 %40 %50 %25 %60 

Deniz %70 %80 %90 %50 %50 

Hilmi %90 %90 %90 %90 %10 

 
Deneklerin kendi algısına göre, Hilmi ve Deniz appletin yapısını İrem’e göre daha fazla kullanmıştır. 
İrem’in sezgi yüzdesi diğer katılımcılardan ve kendi söylediklerinden (applet kullanımı ve kendi türev 
hakkındaki ön bilgi yüzdesi) daha yüksektir. Fakat buna rağmen İrem 2.applette bir soruyu 
cevaplandırırken büyük ölçüde appletten faydalanmıştır. Öyle ki aynı soru 1.appletteki son soruya çok 
benzer bir sorudur. İrem’in ilk başta o soruya verdiği cevap doğru değilken bu applet yardımı ile soruyu 
doğru bir şekilde cevaplandırmıştır (Şekil 11 ve Şekil 12). Bu süreçte ortaöğretim matematik öğretmen 
adaylarının, verilen fonksiyonun grafiği ile türevi arasındaki bağın kurulmasında zorluk yaşayıp 
yaşamadıkları, şu diyaloglardan ve mülakatlarda gözlemlenenlere göre oluşturulmuştur. 
 
Araş.: Tüm mülakat boyunca sezgilerini ne derece kullandın? 
Hilmi: Fonksiyon verildiği zaman sadece grafiğe bakarak herhangi bir denklem olmadan sadece türev 
fonksiyonunun grafiğini çizmekte zorlandım. Orada biraz sezgilerimle hareket ettim.  
 
Açıkça görüldüğü üzere Hilmi de, Deniz de, İrem de aynı zorluğu yaşamıştır. Mülakat esnasında bunu 
dile getirmese bile geçirdiği süre ve araştırmacıya sorduğu sorular neticesinde bu kanıya varılmıştır. 
Geçirdiği süre Deniz kadar uzun olmamasına rağmen çizdiği türev grafiği doğru değildir. Verilen 
fonksiyonun grafiği ile türevi arasındaki bağın kurulmasında zorluk yaşamışlardır. Fakat fonksiyonun 
denklemi verildiğinde katılımcılar fonksiyonun denklemini kullanarak cebirsel işlemler yaparak 
1.türevinin hangi noktalardan geçmesi gerektiği veya dönüm noktasının hangi noktalar olması gerektiği 
gibi özel noktalar hakkında doğru yorumlar gerçekleştirmişlerdir. Buradan da anlaşıldığı üzere 
katılımcılara sadece grafik verildiğinde ve o grafiğin 1.türevinin nasıl olması gerektiğini çizmeleri 
beklendiğinde çok başarılı olamamalarına karşılık cebirsel denklemi verilen bir grafiğin 1.türevini 
çizmekte problem yaşamadıkları görülmüştür. Bundan dolayıdır ki katılımcılar grafik temsilden grafik 
temsile geçişte problem yaşamışlar fakat cebirsel temsilden grafik temsile bir problem yaşamamışlardır. 
Katılımcıların grafiği verilen bir fonksiyonun 1.türevi grafiğini çizerken ki düşünce şekilleri de 
birbirlerinden farklıdır. Hilmi, işaret tablosu yaparak 1.türevin grafiğini çizmiş [Şekil 13], Deniz appleti 
kullanmaya çalışmış ve İrem’de kendi önceki türev bilgilerini düşünerek cebirsel işlem yapmaya 
çalışarak 1.türev fonksiyonunu elde etmeye çalışmıştır. 
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Şekil 13 Hilmi'nin türev grafiğine karar verirken kullandığı özel temsili 

 
Kısaca 3 aday öğretmenin deneyimleri özetlenirse; Hilmi (yüksek başarılı) ve İrem (düşük başarılı) 
cebirsel gösterimden yola çıkmayı tercih etmişlerdir. Appletlerin sağladıkları ilk başta (özellikle 1. 
applette) pek anlaşılamamış ama biraz deneyimledikten sonra çok daha rahat hareket eder olmuşlardır. 
İrem appletin çizdiği türev gösterimini son anda fark etmiş ve onaylamış, yoksa kendisi türev 
fonksiyonunu çizmeyi başaramamıştır. Diğer aday öğretmenler kendi türev fonksiyon grafiklerinde 
küçük hatalarla da olsa yaklaşıklık kabul edilince çizmeyi başarmışlardır. Deniz 1. Appletin farklılığı 
ve alışılmışın dışındaki özellikleri yüzünden kaybolmuşluk hissi yaşadığını ve neredeyse tüm 
bildiklerini bir anda unuttuğunu belirtmiştir. Ve bunları söylerken geçmiş deneyimleri ve bilgilerine 
ulaşmaya çalıştığına da dikkat çekmiştir. 3 aday öğretmen de, özellikle dönüm noktasının yeri 
konusunda şüpheye düşmüştür. Dönüm noktasını maksimum/minimum noktaları ile veya diğer bazı özel 
noktalar ile grafik gösterimde karıştırırken, nedense cebirsel tanımını vermekte ve hatırlamakta 
zorlanmamışlardır (ikinci türevin sıfır olduğu noktalar olarak). 
 
SONUÇ 
Dinamizm konusunda araştırmanın, 3 aday öğretmenin deneyimleriyle ilgili olarak ortaya çıkardıkları 
arasında, hareketli görsellerin içindeki referans noktası /özel nokta tanımlarının iyi verilmesi 
gerekliliğidir. Grafik üzerinde yürümelerde, noktayı hareket ettirdiğimiz yanılsamasında aslında sadece 
3 aday öğretmen değil, biz de bulunuruz. 1. Applet bu konuda oldukça bilgi vermesine rağmen, noktalar 
y eksensiz gösterildiğinden biraz, koordinat düzleminin içinde hissinden yoksun kalmaktadır. Belki de 
bu sebeple, noktalar yeterli bilgiyi vermediğinden sağındaki ve solundaki noktalara bakmak gereklidir. 
Bu şekilde grafiğin içselleştirilmesi yapılmaya başlanabilir. 3 aday öğretmen de mülakat sorularında 
zorlanmalarına rağmen sürecin sonuna doğru, appletleri (ikisini de) büyük oranda çözmüşlerdir. Özel 
noktalar, verildiği zaman anlamlandırmada, verilmediği zaman ise bulmada zorluk teşkil etse de referans 
noktası olarak değerlidirler (Ng, 2016; Kertil ve Küpçü, 2020).  
 
Bazı araştırmacılar noktanın olası hareketindeki statik görsellerin bazen dinamik görselden daha fazla 
bilgi verebildiği üzerinde durmaktadır. Bunun sebebi statik görsellere daha alışkın olmamızdan kaynaklı 
olabilir. Burada bir şeyi vurgulamak gerekebilir. Applet üzerinde geçirilen zamanın gerekliliği. Aday 
öğretmenler bu süreçten yarar görmüş gibi hissettiklerini belirtmiştir. Geçirilen zamanın artması, statik 
örneklerin artması ve bu da dinamizmin daha derinlemesine anlaşıldığı anlamına gelebilir. Dinamizm 
hem ayrık, hem bütünsel değerlendirilmelidir, özellikle applet türü gösterimlerde buna dikkat 
edilmelidir. Mümkünse ikisinden de yararlanılmalıdır. Bu da literatürle uyumludur (Tall ve Vinner, 
1981; Asiala ve ark., 1997; Baker ve ark., 2000; Ubuz, 2007).  
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Türev konusunda belli kavram yanılgılarının ve zorlukların olduğu aşikârdır. Bu zorluklar ve kavram 
yanılgıları literatürde adı geçenlerle uyuşmaktadır. Appletleri ilk defa kullanmalarına rağmen ve 
herhangi bir ön bilgi almamış olmalarına rağmen, appletlerin anlatmak istediği türev, kritik noktalar, 
fonksiyonda azalan ve artan aralıkların anlamı, fonksiyonda negatif ve pozitif aralıkların anlamı gibi 
noktalarda ciddi miktarda veri vermişlerdir. 3 öğrenci de farklı düzeylerde olmalarına rağmen appletleri 
türev grafiğini belirleme konusunda kullanabilmiştir ama farklı düzeylerde kafa karışıklığı yaşadıkları 
gözlemlenmiştir. Bu durumla başa çıkabilmek için bir öğrenci farklı bireysel temsil kullanırken, diğeri 
verilenleri değerlendirmiş ve alttaki gri eğrinin türev grafiği olduğunu hissederek (applet2) ona göre 
cevaplandırmıştır. Fakat başarısı yüksek öğrencinin alttaki türev grafiğinin o bağlamda anlamını 
çözemeyerek kendisinin oluşturmaya çalıştığı gözlemlenmiştir. Gözlemlenen kavram yanılgılarından 
biri olan dönüm noktası, literatürde de belirtildiği gibi diğer özel noktalara göre cebirsel olarak tanımı 
net olarak bilinmesine rağmen, grafiksel olarak net bir şekilde budur denilemediği fark edilmiştir. 
Çoğunlukla da dönüm noktaları, ekstremum noktalar ile karıştırılmaktadır. Genellikle 3 öğrencide de 
benzer kavram yanılgılarının olduğu görülmüştür. Dinamik temsilin getirdiği anlık statik görüntülerle 
başa çıkıyor gibi görülmelerine rağmen yeri geldiğinde, f(x) i değiştirip aynı f(x) veya çok benzerini 
elde ettiklerinde bu aynısı oldu diyemedikleri gözlemlenmiştir. O zaman statik anlık görüntülerin bir 
araya getirilmesinde zorluk yaşanmaktadır. Üç öğrencinin de mülakatın sonuna doğru, zihinlerindeki 
örnek sayısını arttırdıkça doğruya yaklaştığı ve hatalarını kendileri fark edip değiştirdikleri 
gözlemlenmiştir (Aspinwall ve ark., 1997; Hacıömeroğlu ve ark., 2010; Shatila ve ark. 2016).  
 
Chan ve Herbst (2013) te matematiksel düşünmenin kafada değil, aslen ödevin ve görsel temsillerin 
çeşitlerinde yerleşmiş olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada da bu sonuca ulaşılabilir. Appletlerin 
uygulamasıyla ilgili verilen görevler, öğrencileri düşündürmüş ama sonuçta gene görev sınırları 
içerisinde kalarak sonuca ulaşmışlardır. Araştırma yöntemi olgu bilim olduğundan sonuçta kuramsal bir 
sonuç çıkması beklenmemelidir. Ama appletler dinamik temsillerin türev konusunda en azından kavram 
yanılgılarının fark edilmesinde, temsillerin çok yönlü çalışılmasında ve belki de kavram yanılgılarının 
giderilmesine yönelik adım atmada faydalı olacaklarını tahmin etmek boşa değildir (Ng, 2016; Şen ve 
Çeziktürk, (2004); Kertil ve Küpçü, 2020).   
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COVID-19 SONRASINDA ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN YOK-YER 
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ÖZ: Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte, internet kullanımı her geçen gün daha fazla artarken, 
klasik alışverişler yerini hızla dijital ortamlara bırakmaya başlamıştır. 90’lı yıllarda hayatımıza giren 
online alışveriş, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için günün herhangi bir saatinde ve dünyanın 
herhangi bir yerinde olan bir ürünün satın alınmasını olanaklı kılarken, mesafe ve zaman baskısını da 
azaltmaya çalışmaktadır. Ne var ki yaşanan çeşitli sel, yangın, deprem, gibi doğal afet durumları veya 
salgın gibi tüm dünyayı etkisi altına alan olağanüstü durumlar ile birlikte yeni bir dünya düzeni ortaya 
çıkmaktadır.  Bu amaçla çalışmanın kapsamında, 2019 yılının Aralık ayından bu yana dünya üzerinde 
hızla yayılan ve hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını döneminde online alışveriş sitelerine 
yoğun ilgi olması ile doğru orantılı olarak online alışveriş sitelerini Mark Augé’nin yok-yer kavramı ile 
ilişkilendirip, betimsel analiz yöntemiyle tartışılması hedeflenmiştir. Bu tartışma günümüz online 
alışveriş sitelerinin anlamsal ve mekânsal dönüşümü üzerinden yapılacaktır ve sonuç bölümünde ise bu 
konuyla ilgili değerlendirmeler tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Online alışveriş siteleri, Yok-Yerler, Salgın, Mekân. 

 
 

EVALUATION OF ONLINE SHOPPING WEBSITES IN THE CONTEXT OF  
NON-PLACE AFTER COVID-19 

 
ABSTRACT: In recent years, with the development of technology, internet usage has been increasing 
day by day, while classical shopping has begun to rapidly leave its place to digital media. Online 
shopping, which came into our lives in the 90s, enables the purchase of a product at any time of the day 
and anywhere in the world to meet the needs of people, while also trying to reduce distance and time 
pressure. However, a new world order is emerging with natural disasters such as floods, fires, 
earthquakes, or extraordinary situations such as epidemics that affect the whole world.  For this purpose, 
in line with the intense interest in online shopping sites during the Covid-19 epidemic, which has spread 
rapidly around the world since December 2019 and brought life to a halt, descriptive analysis was carried 
out by associating online shopping sites with Mark Augé's no-place concept. It is aimed to be discussed 
with the method. This discussion will be made on the semantic and spatial transformation of today's 
online shopping sites and evaluations on this issue will be discussed in the conclusion section. 
 
Keywords: Covid-19, Online shopping websites, No-Places, Epidemic, Space. 
 
 
GİRİŞ  
 
Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte hem işletmeler hem de tüketiciler açısından büyük ve köklü 
değişimler meydana gelmiştir. Yaşanan bu değişimlere her geçen gün bir yenisi daha eklenirken; bu 
gelişmeler içerisinde tüketicilerin ve işletmelerin en çok hayatına dokunanın internet olduğu 
görülmektedir. İnternet tüketicilerin günlük rutin hayatlarındaki alışkanlıklarını, satın alma 
davranışlarını, eğlence anlayışlarını farklılaştırırken; işletmelerin iş süreçlerini, faaliyet gösterdikleri 
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kanalları değiştirerek çeşitlendirmiş yeni modellerin oluşmasına katkıda bulunmuştur (Bhattacherjee, 
2000) Bu durum işletmelerin faaliyetlerini sanal ortamda web siteleri üzerinden yürütmesini zorunlu 
kılarken; tüketicilerin alışveriş biçimlerinde de farklılıklara yol açtığı görülmektedir. Son yıllarda; 
online alışveriş hayatımızın vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelerek, özellikle internetin 
kullanımının artmasıyla birlikte teknoloji ve iletişimde meydana gelen gelişmeler sayesinde daha da 
popüler hâle gelerek yaygınlaşmasına neden olmuştur (Häubl ve Trifts, 2000). Özellikle büyük 
şehirlerde alışveriş yapmak için kendisine yeteri kadar zaman ayıramayanlar, yaşadığı şehirde istediği 
ürünü istediği fiyata bulamayanlar ya da farklı ürün seçeneklerini görüp beğenerek, satın almak isteyen 
tüketiciler online alışveriş sitelerini sıkça tercih edenler arasındadır. Online alışveriş ile birlikte tüketici 
istediği yer ve zamanda alışverişini yapabilmekte ve bu sayede de en büyük sorunlardan biri olan zaman 
baskısını da azaltmaya çalışmaktadır (Alreck vd., 2011; Peterson, 1998). 
 
Tüketim, doğumumuzdan ölümümüze kadar sürecek olan bir eylemdir. Günümüzde ise, doğal 
ihtiyaçların mal ya da hizmet aracılığıyla tatmin edilmesi olarak kabul edilmemeli, kodlar ve kurallarla 
düzenlenen, global ve tutarlı bir göstergeler sistemi olarak yorumlanmalıdır. Tüketiciler, yaşamak için 
çoğu zaman kaçınılmaz olan bu eylemi yerine getirirken mutluluğu ve  rahatlığı  elde ettikleri kanısına 
varırlar. Fakat, bu sistemde ise ihtiyaçlar ve hazlar dünyasının yerini bir toplumsal değerler ve 
sınıflandırmalar düzeni almıştır. Tüketim toplumunda bireyin, gerçek ihtiyaçları ile sahte ihtiyaçları 
arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır. Bireyler, tüketim mallarını satın alırken ve bunları sergilerken 
toplumsal bir ayrıcalık ve prestij kazandıklarını ve satın aldığı mal ile yeni bir kimlik satın aldığını 
düşünürler. Böylelikle ortaya satın alınan standart bireyler çıkmış olur. Florida Üniversitesi öğretim 
üyesi Twitchell’e göre; “günümüzde ne satın aldığımız ne yaptığımızdan daha önemli hale geldiği için, 
lüks bir amaç değildir; artık birçok kişi için lüks mutlu azınlık olmanın ötesinde, bir gereksinimidir ”. 
(Twitchell, 2014).  
 
Bireyler için ihtiyaç, artık tikel bir nesneye duyulan ihtiyaç olmaktan çıkıp, bir farklılaşma ihtiyacı 
haline gelmeye başlamıştır.Dünya malına önem vermeyen bir kültürden geliyor olsak da, her şeyin hızla 
değiştiği bir dünyada artık bu anlayış da değişmeye başlamıştır. Tüketici tek tek nesnelere değil, tüm bir 
mal ve hizmetler sistemini satın almaya yönlendirilir; bu süreçte bir yandan kendini toplumsal olarak 
diğerlerinden farklı bulduğuna inanırken, bir yandan da tüketim toplumuyla bütünleşmektedir.  
Dolayısıyla tüketmek birey için bir ihtiyaçtan çok bir zorunluluğa dönüşür. Çünkü temel olan toplumsal 
etkinliğin tam olarak kendisidir. Bu anlamda ise, tüketim bireyin özgür bir etkinliği değildir aslında, bir 
zorunluluktur. 
 
1980’lerden başlayarak günümüze kadar uzanan zaman diliminde “Tüketim toplumu” ve “tüketim 
Kültürü” kavramlarının sık.a kullanıldığını görüyoruz. Tüketim toplumu eleştirmeni olan, Jean 
Baudrilland tüketim toplumunu “Nesneler Çağı” olarak adlandırmaktadır.  
 
“Kurt çocuğun kurtlarla yaşaya yaşaya kurda dönüşmesinde olduğu gibi demek ki biz de yavaş yavaş 
işlevselleşiyoruz. Nesneler çağını yaşıyoruz : Söylemek istediğim, nesnelerin ritmine ve onların hiç 
kesintisiz art arda gelişine göre yaşadığımız. Geçmiş uygarlıkların tümünde dayanıklı nesneler, araçlar 
veya binalar kuşaklarca insandan daha uzun yaşamışken, bugün onların doğmasını, gelişmesini ve 
ölmesini izleyen bizleriz (Baudrillard, 2008, s.16).” sözleri ile kitle kültürü ile tüketim kültürünün 
kesiştiği noktaya parmak basıyor.  
 
Gerek Frankfurt Okulu olsun, gerekse post-modern tüketim toplumu eleştirmenleri; hepsi eleştirel 
kaynaklarını şu veya bu biçimde Marx’tan almaktadır. Marx, insanın kendi doğasını kendisinin yaptığını 
öne sürmektedir. Kapitalist bir toplumsal düzende, özel mülkiyet ve aşırı iş bölümünün gelişmesi, 
insanın ürettiklerini kendinden bağımsızlaştırmaktadır. Ürünler giderek insanı denetler bir duruma 
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gelmektedir.  Böylece insanın yaratıcı gücü engellenmektedir.Marx’a göre yabancılaşmanın bir başka 
yönü ise, aşırı tüketim tutkusunun yol açtığı meta fetişizmdir. Kapitalist sistemde insan metaların 
tüketimi açısından, diğer insanlara yabancılaşırken kendisi de iş bölümü pazarında metalaşmaktadır. 
Bunun sonucunda bunlar ise insanın öz doğasından koparılmasındaki belirli etmenler olup, insanın 
yaptığı dünya, onun karşısına bir yabancı gibi, bir düşman gibi çıkmaktadır. Marx’a göre insanın 
toplumla, çevresiyle, dünya ile yabancılaşması, kapitalist üretim üzerine bağlanmaktadır. Marksizm de 
‘şeyleşme’ toplum tarafından nesnel olarak imal edilen bir yanılsamayı anlatır. Bu toplumsal yanılsama, 
toplumun insani ve toplumsal ilişkilerini şeyler arasındaki doğal ilişkiler olarak tanıtarak statükoyu 
korumaya yarar. Toplumsal bellek yitimi bir şeyleşme tipidir, daha doğrusu, şeyleşmenin başlıca bir 
biçimidir ve ekonomik sistemin gereklerinden doğar. Bu süreçte toplum, birey ve mekan kavramı da 
değişen gündelik hayat bağlamında sorgulanmaya başlamıştır. İçerisinde yaşadığımız salgın döneminde, 
hayatın değişen dinamikleri bireyi tüketen bir araç haline getirmiştir.  
 
Bu amaçla çalışmanın kapsamında, 2019 yılının Aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını döneminde online alışveriş sitelerine yoğun ilgi olması ile doğru orantılı olarak online 
alışveriş sitelerini Mark Augé’nin yok-yer kavramı ile ilişkilendirilerek betimsel analiz yöntemiyle 
tartışılması hedeflenmiştir. Bu tartışma günümüz online alışveriş sitelerinin anlamsal ve mekansal 
dönüşümü üzerinden yapılacaktır ve sonuç bölümünde ise bu konuyla ilgili değerlendirmeler 
tartışılacaktır. 
 
YÖNTEM 
 
Bu çalışmanın yöntemi, 2019 yılının Aralık ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını döneminde online alışveriş sitelerine yoğun ilgi olması ile doğru orantılı olarak online alışveriş 
sitelerini Mark Augé’nin yok-yer kavramı ile ilişkilendirilerek betimsel analiz yöntemiyle 
incelenecektir. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
COVID-19 haberi yayıldıkça ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen salgın ilan edildiğinde insanlar 
salgına stok yaparak yanıt verdi. El dezenfektanı ve maskeler gibi tıbbi malzemeler ve tuvalet kağıdı ve 
ekmek gibi ev malzemeleri satın aldılar. Kısa süre sonra, hem gerçek mekanda faaliyet gösteren hem de 
çevrimiçi mağazalar yani yok-yerler talebe ayak uydurmakta zorlanıyordu. İnsanlar salgının yayılmasını 
yavaşlatmanın bir yolu olarak sosyal mesafeyi benimsedikleri için, doğal olarak gerçek mekanda yapılan 
alışverişlerde bir düşüş oldu. Bu nedenle insanlar satın almak istedikleri ürünleri satın almak için online 
alışveriş sitelerine yönelmeye başladı.  
 
Yok-yerler, ister alışveriş merkezleri, ister temalı tatil köyleri tezahüründe olsun, içinde yaşadığımız 
çağın mimari bir gerçekliğidir. Bu olmayan yerler, insan aktörlerin anonim bireyler olarak geçtiği, ancak 
herhangi bir yakın anlamda ilişki kurmadığı ve özdeşleşmediği geçici yerlerdir. Havalimanı terminalleri, 
hastaneler, sinema salonları ve alışveriş merkezleri, sosyal eylemin gerçekleşmediği bu tür kamusal 
alanların harika örnekleridir. İnsan uygulamalarının kalıntıları birikmez (devlet tarafından sürekli olarak 
silinir) ve toprağa dokunulamaz, yerlerin dışında beton ve yapay yüzeyler olma eğilimindedir. Yani bu 
mekânların, anı biriktirilemeyen, tarihsellikten ve ilişkiden kopuk mekânlar olduğu ifade edebilir. 
Çünkü, içinde bulunduğumuz mekânlarla bir ilişki kurmaya eğilimli olduğumuzu ve o mekânı ‘yer’ 
yapanın da kurduğumuz bu ilişkiler olduğunu söyleyebiliriz. Bu ilişkiyi hangi bağlamda kurduğumuz 
farklılaşabilir, fakat kuramadığımızda o mekânın ‘yok-yer’leşmesi kaçınılmaz oluyor. İçinde 
bulunduğumuz salgın döneminde de insanlar, alışveriş yapmak için online alışveriş sitelerini 
kullanıyorlar ve daha sonra o siteyi unutarak, hayatlarına devam ediyorlar.  Online alışveriş sitelerini 
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yok-yer yapan; kimliksizlik, ilişkisizlik, haz, tatmin, tüketim gibi durumların olduğu söylenebilir. 
Tüketim toplumunun değişen trendlerine göre sürekli olarak yenilenen online alışveriş siteleri ise,  
tüketim döngüsünde istenilen verimi sağlayamadığı zaman, tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılarak 
ya da değiştirilerek yenileniyorlar.  
 
 
SONUÇ 
 
Yaşamakta olduğumuz salgın döneminde yeni bir dünya düzeninin ortaya çıktığından ve yeni 
kavramların oluştuğundan bahsedilmektedir. Kısa ömürlülük, yalnızlık, yersizlik, geçicilik, tüketim gibi 
kavramlar yaşamlarımızdaki tanıdık ifadeler gibi görünse de aslında bu kavramlar yeni dünya düzeninin 
hayatımıza getirdikleridir diyebiliriz. İnsanların bu yalnızlık ve belirsizlik dönemine nasıl 
yaklaştıklarına dair gördüğümüz davranışlardan biri de alışveriş alışkanlıklarının bir anda değişmesidir. 
Zaman-mekân ilişkilerini de tekrar düşünmeyi gerektiren çağın yeni tanımlamaları, tüketime dayalı yeni 
yaşam biçimlerimizi yansıtacak şekilde anlık varoluşa yönelik mekanlar yeni dünya ekseninde gelişen 
mekân tipolojileri olarak isimlendirilmiştir. Fransız Antropolog Mark Augé küreselleşen ve hızı sürekli 
artan dünyanın yeni mekansal oluşumlarına “Yok-Yer” demiştir. Bu tür yerler aidiyetsizlik, yersizleşme, 
tüketim, haz, tatmin, geçicilik, kimliksizlik gibi kavramlarla iç içe geçmiş anlamları barındırırlar.  
 
İnsanların algıları, düşünceleri ve beklentileri yeni dünya düzeninde farklılaşmıştır. İnsanların 
beklentileri yaşamsal faaliyetlerinde belirginleşmiş ve mekansal düzenlemeler çağın koşullarına uyum 
sağlayacak şekilde biçimlenmiştir. Böylelikle, günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren 
“yok-yer”lerde yeni dünya düzeninin yeni kavramları yaşanır olmuştur. 2020 yılının başından bu yana 
yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle online alışveriş sitelerinde tüketim faaliyetinin 
gerçekleştirilmesi ve burada yaşanılan kimliksizlik, geçicilik, haz ve tatmin gibi duygular yok 
mekânların yaşantımızdaki yerini tariflemektedir. Bu çalışmanın başlama amacı olan Covid-19 salgını 
döneminde dünyada yeni bir sürece girilmiştir. Dünya üzerinde kapitalizmin kendi gerçekliği içinde 
homojenleşen yaşam tarzları ve mekan arayışları, yaşanan çeşitli sel, yangın, deprem, gibi doğal afet 
durumları veya salgın gibi tüm dünyayı etkisi altına alan olağanüstü durumlar ile birlikte yeniden 
sorgulanmaya başlanmıştır. 
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ÖZ: Araştırmamızın amacı Çanakkale Savaşlarının Sebilürreşad dergisine yansımalarını ve derginin 
Çanakkale Savaşlarını nasıl ele aldığını ortaya koymaktır. Çalışmamızda evrenimiz derginin 12 Kasım 
1914-5 Şubat 1919 tarihleri arasındaki toplam 78 sayısını içeren 13, 14 ve 15. ciltleridir. Zaman 
aralığının geniş tutulmasının nedeni döneme bütünleyici gözle bakmanın yanı sıra derginin ön görüleri 
ve savaş akabinde değerlendirmelerini de tespit etmektir. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, 
Çanakkale cephesi hakkında değerlendirmelerin bulunduğu 39 yazı, 4 şiir ve 17 “Tebligât-ı Resmîye” 
olmak üzere toplam 60 metin tasnif edilerek içerik analizine tabi tutulmuştur.  Buna göre “Farz edelim 
ki düşman bugün İstanbul kapısını, Çanakkale’yi zorlasın, telâşa mahal ne? Cihâdı park seyrânı mı 
zannediyoruz? Düşmandan ne beklenir? İcab ederse Boğazı da zorlayacak! Bu tabîî değil mi?” şeklinde 
ön gördüğü Çanakkale Savaşları hakkında dergi, siyasi değerlendirmelere geniş yer vermiştir. Times, 
Matin, The Chnr Chmau, Morning Post, Christian Commonnwealth, North American, Echo de Bulgarie, 
Journal gibi dünya basınından yorumlara yer veren Sebilürreşad konuyu geniş perspektifte ele almıştır. 
“Milletin dişinden, tırnağından artırarak yaptığı bağışlarla” satın alınan “Sultan Osman” ve 
“Reşâdiye” adlı dridnotlara el koyan İngilizlerin onları asıl sahipleri aleyhine kullanmasına şiddetle 
tepki gösteren dergiden savaş hatıralarına dair önemli bulgulara ulaşılmıştır. Osmanlı basınına ve tarihe 
bütünleyici gözle bakılabilmesi için Sebilürreşad, farklı alan ve disiplinlerde incelenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Osmanlı Basını, Dergi, Sebilürreşad 

 
LOOKING AT THE GALLIPOLI FRONT FROM THE PAGES OF A HISTORICAL 

MAGAZINE: THE CASE OF “SEBİLÜRREŞAD” 
ABSTRACT: The aim of our research is to reveal the reflections of the Gallipoli War on Sebilürreşad 
magazine and how the journal deals with the Gallipoli War.  The universe in our study is the 13th, 14th 
and 15th volumes of the magazine which contain a total of 78 issues between 12 November 1914 and 5 
February 1919. The reason for keeping the time interval is wide is not only to look at the period with an 
integrative approach but also to determine the magazine's foresights and evaluations after the war.  A 
total of 60 texts consisting of 39 articles, 4 poems, and 17 "Official Announcements" determined by 
purposeful sampling method containing evaluations about the Gallipoli front were classified and 
subjected to content analysis. According to this, the magazine has given a wide coverage to political 
evaluations about the Gallipoli War like "What if the enemy forces the Dardanelles straight today? What 
is the place to worry? Do you think war is like wandering in the park? What is expected of the enemy? 
If necessary, he will force the Strait too! Isn't that natural?" Sebilürreşad which gave comments from 
the world press such as Times, Matin, The Chnr Chmau, Morning Post, Christian Commonwealth, North 
American, Echo de Bulgarie, and Journal handled the issue in a broad perspective. Important findings 
about the war memories have been reached regarding the magazine that strongly reacted to the British 
consfiscating and using the warships "Sultan Osman" and "Reşâdiye", which were purchased with the 
donations made by the nation by pinching and saving, against their original owners. Sebilürreşad should 
be examined in different fields and disciplines so that the Ottoman press and history can be viewed with 
an integrative approach. 

Keywords: World War I, Gallipoli Front, Ottoman Press, Magazine, Sebilürreşad.  
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GİRİŞ 

Dünya hafızasında derin izler bırakan Çanakkale Savaşları, tarihimizin şanlı sayfalarından biridir. 
Birinci Dünya Savaşı cephelerinden biri olan Çanakkale cephesindeki savaşlar; sonuçları itibarıyla 
savaşın taraflarını en çok etkileyen cephedir. Ayrıca Millî Mücadele’nin temelidir. Zira Çanakkale 
kazanıldığı için Millî Mücadele vardır. 

Çanakkale’de “Hasta Adam” diye adlandırılan bir millet, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman 
bir milletin varlığını bütün dünyaya ispat etmiştir (Yılmaz, 1999:225). Ayrıca denizaşırı sömürgelere 
sahip ve en güçlü silah teknolojilerini bulunduran donanımlı ordularıyla ufacık bir kara'nın etrafını 
kuşatmış devletlerin yenilebileceğini tüm dünyaya göstererek özellikle mazlum, esaret altında yaşayan 
milletler için istiklâl ışığı olmuştur.  

Deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği Çanakkale Cephesi’ne düzenlenen harekât kuşkusuz sıradan 
bir askeri harekât ya da muharebe olayı değildir. Boğazlar, konumu ve tarihî önemi itibarıyla hem 
Karadeniz’e hem de Ege’ye açılan kapı olarak görülmüştür (Cengiz, 2018:140).  

Tarihin en kanlı ve unutulmaz savaşlarından olan Çanakkale Muharebeleri hakkında günümüze ulaşan 
en önemli bilgiler hiç şüphesiz ki basın yoluyla olmuştur. O dönem kısıtlı imkânlarla çıkarılan 
gazetelerin en önemli haber kaynağı muharebeler olmuştur (Oruç, 2017:35). Yaptığımız literatür 
taramasında Çanakkale Savaşlarının basına yansımaları ile ilgili kitap, makale ve akademik çalışmalara 
rastladık. YÖK Tez Merkezi veri tabanında "Çanakkale Savaşları", "Çanakkale Muharebeleri", 
"Çanakkale Cephesi" anahtar kelimeleriyle sorguladığımızda Ahmet Esenkaya’nın "Türk Basınında 
Çanakkale Muharebeleri (3 Kasım 1914-Şubat 1916)" adlı doktora çalışması, Neslihan Özen'in "Türk 
Basınında (Tanin, İkdâm, Tercüman-ı Hakikat, Vakit, Servet-i Fünûn) Çanakkale Savaşları (1914-
1918)" ve Mehmet Ali Yazan'ın "Birinci Dünya Savaşı Türk Basınında Çanakkale Muharebeleri" 
yüksek lisans çalışmaları olmak üzere üç tez tespit ettik. Bu tezlerde ağırlıklı olarak dönemin Tanin, 
Tasvîr-i Efkâr, İkdam, Tercüman-ı Hakikat, Vakit, Servet-i Fünûn süreli yayınlarını kapsadığını gördük. 
Yine YÖK Tez Merkezi veri tabanında Sebilürreşad örneğinde Çanakkale Savaşlarına dair bir çalışmaya 
rastlamadık. Sebilürreşad hakkında daha ziyade dinî meselelerle ilgili araştırmalar olduğunu gördük.  

Çalışma konumuz olan  Sebilürreşad; 1908-1925 arasında, fikir ayrılıkları ve savaşlarla dolu on yedi 
yıla tanıklık eden, ilim ve fikir hayatımızda önemli yeri olan bir dergidir. Mehmed Akif'in desteği ve 
başyazarlığında Eşref Edip'in yayımladığı bu dergi 27 Ağustos 1908’de Sırât-ı Müstakîm adıyla yayın 
hayatına başlamıştır. 8 Mart 1912’de çıkan 183. sayıdan itibaren formatını büyük oranda koruyarak 
Sebîlürreşâd adıyla yayımını sürdürmüştür. Çıkış amacı olarak İslâm âleminin uyanması ve yükselmesi 
için çalışmayı en mukaddes görev kabul ettiği belirtilmiştir.“Derginin üzerinde en çok durduğu konular 
arasında ‘İslam dünyası niçin geriledi, Müslümanlar nasıl kalkınabilir, ilimle İslam arasında çatışma 
var mıdır, kadın hakları, İslamiyet ile Batı medeniyeti birleştirilebilir mi, ictihad gerekli mi değil mi’ 

gibi başlıklar sayılabilir.” (https://islamansiklopedisi.org.tr/sebilurresad). 
Araştırmamızın amacı Çanakkale Savaşlarının Sebilürreşad dergisine yansımalarını ve derginin 
Çanakkale Savaşlarını nasıl ele aldığını ortaya koymak, ayrıca konu hakkında Osmanlı basınına ve tarihe 
bütünleyici gözle bakılabilmesine katkıda bulunmaktır.  

Araştırmamızın temel problemi; ilim ve fikir hayatımızda önemli yeri olan bir derginin Çanakkale 
Savaşlarını doğru okumada neler sunabileceğidir. Araştırmamız kapsamında şu sorulara da cevap 
aramaya çalışılacaktır? 
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1. Birinci Dünya Savaşı’nın önemli bir cephesi olan Çanakkale’nin açılışı hakkında kaynaklarda 
birbirinden farklı nedenler bulmak mümkündür. Sebilürreşad’da Çanakkale Savaşlarının 
nedenleri hakkında hangi yorum ve değerlendirmelerde bulunulmuştur? 

2. Çanakkale Savaşları hakkında dergide hangi siyasi ve askerî değerlendirmelerde 
bulunulmuştur? 

3. Derginin sayfalarından savaşın seyrine dair hangi bilgilere ulaşılabilir?  
4. Savaş sürecinde İslam dünyası hakkında ne gibi yorum ve değerlendirmeler yer almaktadır? 
5. Dönemin yurt ve dünya basın faaliyetleri ve sosyal hayatı, dergide nasıl ele alınmaktadır?  

YÖNTEM 

Araştırmamız nitel olup tarama modelindedir. Çalışmamızda evrenimiz derginin 12 Kasım 1914-5 Şubat 
1919 tarihleri arasındaki toplam 78 sayısını içeren 13, 14 ve 15. ciltleridir. Zaman aralığının geniş 
tutulmasının nedeni döneme bütünleyici gözle bakmanın yanı sıra derginin ön görüleri ve savaş 
akabinde değerlendirmelerini de tespit etmektir. Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiş, Çanakkale 
cephesi ile ilgili değerlendirme ve yorumların bulunduğu 39 yazı, 4 şiir ve 17 “Tebligât-ı Resmîye” 
olmak üzere toplam 60 metin içerik analizine tabi tutulmuştur.  

Sebilüürreşad dergisi 25 Kasım 1915 tarihli 352. sayıdan sonra 11 Mayıs 1916’ya kadar altı ay kadar 
yayınlanmamıştır. Dergi 353. sayısında bunu, kâğıt kıtlığı ve parasızlıkla açıklamıştır. Bu bakımdan 
araştırmamıza söz konusu altı aylık süre dâhil değildir. Sonuç olarak 12 Kasım 1914-5 Şubat 1919 
tarihleri arasındaki 78 sayının tamamı taranmış, konu ile ilgili 60 metin araştırmanın amaç ve 
problemleri doğrultusunda tasnif edilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Elde edilen bulgular beş alt başlıkta ele alınmıştır. "Çanakkale Savaşlarının Nedenleri", savaşa dair 
“Siyasî ve Askeri Değerlendirmeler”, savaşın seyrine dair Osmanlı Devleti’nin basına sunduğu 
“Tebligât-ı Resmîye”,  dönemin yurt ve dünya basın faaliyetleri ve sosyal hayatına dair bulguların yer 
aldığı “Basın ve Sosyal Hayat”, savaş sürecinde İslam dünyası hakkında değerlendirmelerin bulunduğu 
“İslam Dünyası ve Hilafet” alt başlıklarında Çanakkale Savaşlarının Sebilürreşad dergisine yansımaları 
ve derginin Çanakkale Savaşlarını nasıl ele aldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Dergide konuyla ilgili yer alan yazıların tür ve içeriklerine göre dağılımlarına baktığımızda yaklaşık 
%57’lik oranla siyasi değerlendirmelerin yer aldığını görmekteyiz. Metinlerin %28’ini “Tebligât-ı 
Resmîye”nin oluşturduğu dergide 3 hitabe (nutuk), 1 mektup, Çanakkale Savaşları ile doğrudan ilgili 3 
şiir yer almaktadır. Mehmet Akif’in 5 Eylül 1918’de Sebilürreşad’da yayınlanan “Berlin Hatıraları” 
şiirinde de Çanakkale Savaşı ile ilgili değerlendirmeler bulunmaktadır. 

Araştırma konumuz kapsamında dergide imzası olan yazarların başında S. M. Tevfik gelmektedir. 
Askerî ve siyasi değerlendirmelerin bulunduğu yazıların %32’sini S. M. Tevfik yazmıştır. Dergideki bu 
tür siyasi yazıların %29’unun imzasız olduğu görülmüştür. Konuya dair yazıları bulunanların isimleri 
ise şöyledir: Mısırlı Ömer Rıza, Ahmed Naim, Ali Hikmet Nâhid, Ali Vehbi, Aksekili Ahmed Hamdi, 
Şeyh Salih eş Şerif, Mehmed Fahreddin, Bosnalı Abdünnasır, Abdilaziz Çaviş ve Abdulgani Said. 
Abdilaziz Çaviş’e ait Arapça yazının mütercimi ise Mehmed Akif’tir. Diyanet İslam Ansiklopedisinde 
zikredilen şair-yazarlar arasında ortak isimler olarak M. Tevfik, Ahmed Naim, Mehmed Fahreddin, 
Ömer Rıza, Aksekili Ahmed Hamdi, Tahirü'l Mevlevi, Abdilaziz Çaviş bulunmaktadır 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/sebilurresad).  
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1. Çanakkale Savaşlarının Nedeni  

Birinci Dünya Savaşı’nın önemli bir cephesi olan Çanakkale Cephesi'nin açılışı hakkında kaynaklarda 
birbirinden farklı nedenler bulmak mümkündür. Bugüne kadar gerek yerli ya da yabancı yazarlar 
gerekse resmî kuruluşlar yayınladıkları eserlerde, savaşın nedenlerini farklı şekillerde yorumlamıştır ve 
hâlen de bu cephenin açılış sebepleri yorumlanmaya devam edilmektedir (Atabey, 2010:53). 

Çanakkale cephesinin açılmasıyla ilgili olarak Sebilürreşad’da yapılan değerlendirmelerin ana eksenini 
Fransa ve İngiltere’nin Devlet-i Aliyye ile müttefikleri arasındaki bağlantı ve iletişimi kesmek, 
İstanbul’u tehdit ederek Balkan politikasını kendi lehlerine çevirmek, İslam âlemi üzerinde dehşetli bir 
tesir meydana getirmek gibi nedenler oluşturuyor. Mesela konu ile ilgili dergide en çok yazısı bulunan 
S. M. Tevfik; 25 Mart 1915 tarihli yazısında “Çanakkale taarruzundan gāye ve maksat olarak bu âna 
değin anlaşılan bir hakīkat var ise, Fransa ve İngiltere’nin sırf Devlet-i Aliyye ile müttefikleri arasındaki 
ravâbıt ve muvâsalatı kesmek ve İstanbul’u tehdîd etmekle Balkanları kendi lehlerine çevirmek ve âlem-
i İslâmı korkutmak imiş.” demektedir. Yine aynı yazar 20 Mayıs 1915 tarihli sayıda “Çanakkale 
Boğazı’nı zorlamaktan maksatları, Devlet-i Osmâniyye ile müttefiklerinin muvâsalasını kesmek ve 
‘neûzü billâh’ İstanbul’u teshîr etmekle bütün memâlik-i Şarkıyye ile âlem-i İslâm üzerinde dehşetli bir 
te’sîr husûle getirmekten ibârettir.” diyerek İslam âlemi üzerinde yapılan hesapları da eklemiştir. 
Sebilürreşad dergisinde belirtilen bu nedenler Yusuf Hikmet Bayur’un “Türk İnkılâbı Tarihi” adlı 
eserinde Deniz Bakanı Churchill’in umulan zaferden beklentileri arasında yer almaktadır: “Türk 
imparatorluğunu ikiye bölmek, payitahtını felce uğratmak, düşmanlarımıza karşı Balkan devletlerini 
birleştirmek, Sırbistan’ı kurtarmak, Büyük Dük’e (Rus Başkomutanı) başlıca savaş hareketlerinde 
yardım etmek ve savaşın müddetini kısaltarak sonsuz insan hayatı kurtarmak.” (Bayur, 1955:55). 

Sebilürreşad’da Çanakkale’nin İngiltere ve Fransa filoları tarafından bombardıman edilmesinin bir 
panik duygusundan doğduğuna dair bir yoruma daha rastlıyoruz.  M. Tevfik 4 Mart 1915 tarihli 
yazısında bu bombardıman “son derece telaşa düştüklerini ispat ediyor” demektedir. Abdülganî Said 
imzalı ve 28 Ocak 1915 tarihli yazıda ise savaşın ve ülkenin başına gelen bütün felaketlerin asıl nedeni 
maneviyat ile ilişkilendirilerek bambaşka bir yorum yapılmıştır: “Şimdi bütün felâketlerimizin esâsını 
bütün fecâ’atiyle görüyorum. Hastalıklarımızın en dehşetlisini müşâhede ediyorum..... Biz marîzü’l-kalb 
imişiz, Allah’ın buyurduğu gibi mü’min değil imişiz. Demek bizim za’fımız, zilletimiz derûnî bir za’fın 
neticesidir: Za’f-ı imândır.” 

31 Aralık 1914 tarihli sayıda I. Dünya Savaşı’nı analiz eden M. Tevfik Çanakkale’nin bombalanmasının 
hesap dâhilinde olduğunu vurgulayarak Çanakkale Savaşlarını ön gören bir yorumda bulunur: “Farz 
edelim ki düşman bugün İstanbul kapısını, Çanakkale’yi zorlasın, telâşa mahal ne? Cihâdı park seyrânı 
mı zannediyoruz? Düşmandan ne beklenir? İcap ederse Boğazı da zorlayacak! Bu tabîî değil mi? Onun 
her topu bizi âteş-pâre-i celâdet hâline getirmelidir. Atı ile denize yürüyen Fâtih’in ahfâdı karaya hiç 
İngiliz ayağı mı bastırır? Boğazı değil, İstanbul’u topa tutsa zerre kadar Müslüman olanın kalbine 
haşyet gelmez. İ’lân-ı harbden beri Çanakkale’nin zorlanması, bombardımanı dâhil-i hesâb değil 
midir? Yoksa yeni bir ihtimâl veya emr-i vâki’ karşısında mı bulunuyoruz?” Harb-i Umumi’nin kaderi 
ve zafere giden yol Boğazlardan geçmekteydi. Boğazlar; stratejik, askeri, siyasi ve ekonomik avantajlar 
barındırıyordu. Nitekim İngiliz resmî kaynakları Çanakkale Cephesi’nin açılma nedenlerini şöyle 
açıklamıştır: “Düşmana karşı üstünlüğü ele geçirmek için, Rusya’nın sonsuz insan gücünden 
yararlanmak gerekiyordu. Bunun için donatım, silah, cephane ve mali yardıma ihtiyacı vardı. Boğazlar 
açılmadıkça Rusya’ya gerekli yardım sağlanamayacak ve büyük askerî gücü olan Almanya’yı 
yıkabilecek gerçek biçimde iş birliği yapmak imkânı bulunmayacaktı" (Akt. Cengiz, 2018:48). 

M. Tevfik 4 Mart 1915 tarihli yazısında ise İngilizlerin Boğazları tehdit etmekle kesin bir ölümden 
kurtulmak amacını taşıdığını ifade etmektedir. Fakat bu olay onlara yeni bir hayat vermeyecek, onların 
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mahvolmalarıyla neticelenecektir: “İngiltere’nin Boğazlar’ı tehdîd etmesi hem müttefiki Rusya’yı hem 
de kendilerini bir mevt-i muhakkaktan tahlîs etmek gāye-i hayâliyyesine ma’tûfdur. …Boğazlar’ın 
zorlanması onlar için yeni hayât değil, ihtimâl ki bir an evvel mahv ü tebâh olmalarını intâc edecektir.” 

2. Siyasi ve Askerî Değerlendirmeler 

Birinci Dünya Savaşı’nın bir cephesi olan "Çanakkale", dergideki yazılarda "Harb-i Umumi" 
kapsamında bütünleyici bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Savaşla ilgili siyasi ve askerî değerlendirmelerin 
Almanlar ekseninde yapıldığı göze çarpmaktadır. Alman ordusu ve devletinin gücü “kahraman”, 
“demir adımlı”, “fedâkârlık, askerlik, muhâfaza-i şeref ve izzet hisleri düşmanlarından kıyas kabul 
edilemeyecek kadar yüksek” gibi övgülerle anılmaktadır. Öyle ki İngiltere, Fransa ve Rusya’nın ayrı 
ayrı sahip olduğu  “para, donanma ve ordu” gücünün hepsine birden Almanlar fazlasıyla sahiptir, üstelik 
Devlet-i Aliyye gibi “kuvvetli ve cesûr, sâdık ve âlî-cenâb” bir müttefike sahiptir. Dergide konu 
hakkında en çok yazısı bulunan M. Tevfik 20 Mayıs 1915 tarihli makalesinde şöyle demektedir: 
“Dünyâda üç büyük kuvvet vardır ki, üçü de İ’tilâfçılarda mebzûl idi: Para, donanma, ordu! Fransızlar 
parasıyla, İngilizler kuvve-i kāhire-i bahriyyesiyle, Ruslar da milyonlarca askerleriyle dünyâyı yakıp 
yıkacak, alt üst edecek zannediliyordu. Lakin hakīkat başka türlü tecellî etti. Bi’t-tecrübe anlaşıldı ki, 
Almanya her üç kuvvetin fazlasına mâliktir.  Ayrıca Devlet-i Aliyye gibi kuvvetli ve cesûr, sâdık ve âlî-
cenâb bir müttefike mâlik olduktan sonra her iki hükûmet dağlar kadar kesb-i kuvvet eylemişlerdir.” 

Sadece ordusu değil, bütün Alman fabrikaları iş güçlerini terk ederek savaş ihtiyaçlarına yönelik üretime 
geçmiştir. M. Tevfik 26 Temmuz 1915 tarihli yazısında “Bu hizmet ve faâliyetleri sâyesinde Almanlar 
her hususta düşmanlarından daha değerli, daha faâl, yaşamak hakkına kat kat ziyâde mâlik olduklarını 
isbât eylediler.” şeklinde yorumla bu birlik ruhunun onları düşmanlarından üstün kıldığı üzerinde 
durmuştur. 

M. Tevfik 25 Şubat 1915 tarihinde yayınlanan ve Harb-i Umumi’ye bir bakış attığı “Ahvâl-i 
Umûmiyyeye Bir Nazar” başlıklı yazıyla da milyonlarca askerine güvenen Rusya’nın silah sıkıntısı 
çektiğini, maddi manevi yönden güçlü ve mükemmel olan Alman askeri karşısında başarılı 
olmayacaklarını yazmıştır: “Rus Kazaklarının ancak onda birinde tüfenk olup kusûru tüfenk yerinde 
ellerinde idmancılara mahsûs uzun değnekler vardır. Kuvâ-yı maddiye ve ma’neviyyesi, kıymet-i 
harbiyyesi fevkalâde yerinde ve mükemmel olan Alman askerlerine karşı Rusya’nın değnekli askerleri 
ne yapabilirler?" Karşılarında Almanlar gibi bir güç olan Rusya ordusu ayrıca sağlık problemleri de 
yaşamaktadır. Kolera gibi bulaşıcı hastalıklarla da mücadele etmektedir. Karada olduğu gibi denizde de 
güçlerini gösteren Almanlar karşısında İngilizlerin aciz kaldığını vurgulayan yazar, öncesinde 
İngilizlerin kendilerini “denizler ilahesi” gibi gördüklerini ifade etmektedir.  Aynı yazarın 25 Mart 1915 
tarihli yazısında Almanların verdiği savaş yardımlarının “on milyar Mark, yani beş yüz milyon Osmanlı 
Lirası” olduğunu ve “Almanya devletinin gelecek sonbahara kadar bu para ile düşmanlarının göğsüne 
kurşun saplayabilecek güce sahip olacağını söyler. Aynı yazıda Avusturya ordusunun Karpatlar’da ve 
Galiçya’da düşmanı püskürtmekteki maharetlerinin dünyaca takdir edildiğinden bahsedilmektedir.  

18 Mart Deniz Zaferi’nden sonra yayınlanan 25 Mart 1915 tarihli ilk sayıda Mısırlı Ömer Rıza imzalı 
“Dârü’l-Hilâfe Kapısında Sarkıntılık Eden Arsızlar” başlığıyla taarruzun etki ve gücünün ancak bir 
“sarkıntılık” düzeyinde kaldığına dair bir metafor kullanılmıştır. Bu kesin zaferin sonucu olarak 
“İngiltere bir buçuk asırdan beri dillerde destan olan” deniz hâkimiyetine veda edecektir. Fransa ise“o 
mağrur başını zillet ve meskenetle eğecek”, Rusya da her türlü yardımdan mahrum kalarak bîtap 
kalacaktır. Bundan sonra dünyada “pek büyük bir inkılâp” beklendiği de yazıda vurgulanmaktadır. Aynı 
tarihli sayıda M. Tevfik imzalı yazıda İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz’deki deniz güçleriyle savaş 
gemilerinin miktarının 101 adet olduğu ve şimdiye kadar yirmisinden fazlasının kısmen battığı ve hasar 
gördüğü belirtilmektedir. Hasar gören gemilerin altı aya kadar kendilerini gösteremeyecekleri, bu 
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bakımdan İngiltere’nin Çanakkale Boğazı’na karadan yarım milyon asker indirmedikçe ve aylarca 
Osmanlı güçleriyle çarpışmadıkça bir şey yapamayacağı belirtilir. Nitekim İtilaf Devletleri 18 Mart 
Deniz Harekâtı'nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine konuyu masaya yatırmış ve 22 Mart 1915’te 
Çanakkale açıklarında beklemekte olan Queen Elizabeth muharebe gemisinde yapılan toplantıda Amiral 
de Robeck, artık kara desteği olmadan Çanakkale Boğazı’nın aşılamayacağına dair kesin kanaatini 
beyan etmiştir (Akt. Atabey, 2010:272). 

Derginin 8 Nisan 1915 tarihli sayısında Ali Hikmet Nâhid de tıpkı Mısırlı Ömer Rıza gibi, yapılan 
bombardımanın mekânı olarak “Darü'l Hilâfe” ibaresini kullanmıştır. Elbette Çanakkale Cephesi’nin, 
deniz harekâtının asıl hedefi Çanakkale ile sınırlı değildir. Hilâfet merkezi olan İstanbul’a açılan bir 
kapıdır Çanakkale. Ali Hikmet Nâhid “zafer şenliklerini İstanbul’da geçirmek üzere bulunduklarını 
efrâda tefhîm ediyorlar, efrâd ise viski ile apsentin te’sîriyle İstanbul’da geçirecekleri eğlenceli 
gecelerin nûşîn hayâlâtıyla sermest bulunuyorlardı.” diyerek asıl hedefin İstanbul olduğunu 
belirtmiştir. Zira “İngilizlerin Akdeniz Filo Komutanı Amiral Carden, 2 Mart’ta çektiği bir telgrafta 
“Havalar müsait olursa iki hafta sonra İstanbul’da olacağız, diyordu. Hesaplarına göre kısa zamanda 
İstanbul’a ulaşılacak ve Osmanlı Devleti devre dışı bırakılacaktı” (Turan, 2018:9-10). 5 Eylül 1918’de 
Sebilürreşad’da yayınlanan “Berlin Hatıraları” şiirinde de Mehmet Akif "Darü'l Hilâfe" vurgusuyla 
İngilizlerin planlarını nazma dökmüştür:  

“Birinci hamlede bayrak diker Çanakkale’ye; 
İkinci hamleye Dârü’l-Hilâfe! der çekeriz! 
… 
Sen ey Boğaz ki, uzattın da âhenîn kolunu, 
Halîfe yurdunu tehdîd eden deniz yolunu,” 

11 Mart 1915 tarihli sayıda imzasız bir yazıda Amiral Limbos ismi örneğinde İngilizler hakkında 
değerlendirmelerde bulunulurken onların asıl niyetlerini iyilik maskesiyle ustaca örttüğü, 
Müslümanların bunu göremediği ve aldandığı vurgulanır: “Dünyanın en bayağı müfsidleri oldukları 
halde muslih ve hayr-hâh görünmekte İngilizler kadar mâhir bir kavim yoktur. Onlar bu fazîhayı nikāb-
ı riyâ ile perde-pûş olarak irtikâb ederler. Teessüf olunur ki Müslümanlar uzun bir zaman o nikāb-ı 
mel’ûn ile örtünen dâm-ı felâketi göremediler ve pek aldandılar.” Burada “aldandılar” derken 1909 
yılından beri Türk donanmasında danışmanlık yapmış İngiliz Amirali Limpaus'un Osmanlı aleyhine 
yaptıkları kastedilmiştir. Boğazlar’a yönelik ilk deniz hücumu olan 3 Kasım 1914 Harekâtı’ndan önce 
Amiral Fisher’a çektiği telgrafta “Gelibolu Harekâtı’na karaya asker çıkarılarak başlanması gerektiğini 
ve zamanından önce yapılacak bombardımanın, Türkleri ve Almanları daha ciddi saldırılar konusunda 
uyaracağı için bu saldırıya karşı olduğunu” bildirmiştir. Limpaus haklı çıkmış, bu harekât Türk 
savunmasını uyararak, önlem almaya sevk etmiştir (Kandaş, 2015:20). Sebilürreşad, dönemin 
gazetelerinden Tasvir-i Efkâr’ın“Koynumuzda yılan büyütmüşüz de haberdâr olmamışız!” dediğini 
aktararak “Ne kadar doğru! İşte o hâin yılanlardan birisi olan Amiral Limbos!.. Müslümanların rûhunu 
ezmek emel-i mel’ûnunun arkasında koşan ve karşılarında bütün mehâbetiyle dikilen Çanakkale’ye 
bombalar yağdıran Nemrûdların başında imiş. İşte milleti “hâin kara yılan” şeklinde enzâr-ı 
intibâhımıza arz eden mücessem hıyânet, mücessem fazîhat! Ne ibret-âmiz bir levha!” 
Aynı yazıda Türk dostu olarak bilinen Pierre Loti'nin de Müslümanlara "ilan-ı harb" ettiği “Piyerloti de 
Bombardımana İştirâk Ediyor” alt başlığında ele alınmıştır. “Ey Fransa’nın münâfık şâiri!” diye hitap 
edilerek tepki gösterilmiştir. Yazıda Müslümanlar için bu tür durumların büyük dersler içerdiği  Kuran-
ı Kerim’in Âl-i İmran Sûresi 118. âyeti ile pekiştirilmiştir: “Ey mü’minler ağyârı kendinize sırdaş ittihâz 
etmeyiniz; onlar sizi fesâda vermek, sizi mahv ü perişan etmekte güçlük çekmezler; onlar daima 
helâkinizi, zarar-ı şedîd ve meşakkat-i azîme içinde bulunmanızı temennî ederler; artık size olan buğz u 
adâvetlerinin şiddeti ağızlarından taşan kelâmlarından anlaşıldı, ma’ahâzâ kalblerinde gizledikleri 
husûmete nisbetle bu pek ehvendir; eğer düşünüyorsanız, bu hakīkati pek çok âyât ve alâmât ile size 
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bildirdik.” Aynı yazıda “İngiliz hıyânet ve fazîhatinin hiç afv edilmeyecek, unutulmayacak 
denâetlerinden” biri olarak milletin dişinden, tırnağından artırarak verdiği iânelerle alınan iki dridnota 
el koymasına büyük bir tepki söz konusudur. Burada asıl tepki gösterilen husus “Sultan Osman” ve 
“Reşadiye” adlarını taşıyan dridnotlara “Ajangur” ve “Kerbî” adlarının verilmesidir. Biri devletin 
kurucusunun, diğeri halifenin adını taşıyan bu dridnotların adının bu şekilde değiştirilmesi “hissiyât-ı 
İslâmiyyeyi son derece rencîde ve istihkar” etmiştir. 

İngilizlerin hürriyet ve medeniyetin yegâne hâmîsinin kendileri olduğu hususunda dünyayı aldattıklarına 
dair bir değerlendirme; derginin 27 Mayıs 1915 tarihli sayısında yer almaktadır. "Asquıth Kabinesi" 
başlıklı imzasız yazıda bu kabine için "Thames nehrinin kenarında korkunç Gotik tarz-ı mi’mârîsiyle 
arz-ı endâm eden İngiliz Parlamentosu, Müslüman düşmanlarının gayûr uzuvlarına ictimâ’gâh olmuş 
bir mefsedet ocağıdır." denmektedir. İslam aleyhinde söylem ve faaliyetleri ile dikkat çeken ve uzun 
yıllar İngiltere'de başbakanlık yapan ünlü siyasetçi Gladstone ismine işaret edilir. Onun Müslüman 
düşmanı olmasının yanında, yaptıkları ile hakiki Protestan vasıflarını da taşımadığı belirtilir. Ayrıca 
tiyatro, sinema, konferans, basın gibi araçlarla topyekun bir kara propagandaya girildiği de yazıda 
detaylı olarak ele alınmıştır. Dünya kamuoyu bu şekilde yönlendirilirken "Çanakkale’de Osmanlı 
bahâdırlarının, kalpleri nûr-ı îmânla müncelî olan bu mücâhidîn-i İslâmiyye’nin şanlı süngüleriyle 
Akdeniz’in köpüklü dalgaları arasında" İngiliz askerlerinin mahv olup gitmekte olduğu gerçeği de 
devam etmektedir. 

Savaş sürecinde İngiliz ve Fransızların savaş etiğine aykırı davrandıkları da derginin sayfalarında kayıt 
altına alınmıştır. 24 Haziran 1915 tarihinde yayınlanan "Harb-i Umuminin Senesi" başlıklı yazısında M. 
Tevfik, savaşın birinci yılının geride bırakıldığı bir dönemde değerlendirmelerde bulunur: Harbin 
"ahlâkiyat" noktasında insanlık hukukuna uymadıklarını, "leîmâne ve nâ-merdâne bir sûrette" yaralılara 
hücum etmek, "dom dom kurşunlarını kullanmak, muhnik mevâd ile barut isti’mâl etmek" ve buna 
benzer nice insaniyetsizlikleri olduğunu yazar. Konu hakkında Lokman Erdemir, hazırladığı doktora 
tezinde şöyle demektedir: "İngiliz ve Fransızlar, savaş boyunca Çanakkale’de birçoğu savaş 

suçu sayılabilecek ihlâllerde bulunurken, bunları düzeltme ya da azaltma gayreti 

içinde olmamıştır. İhlallerin en başında geleni ve en çokta tepki çekeni ise belgelerde 

“muhnik gaz” olarak geçen zehirli gaz kullanımı olmuştur" (Erdemir, 2008:326). Diğer 
yandan bir kara propaganda ile aynı iddiaları Türklere yöneltenleri; Avustralya’da yayımlanan 
gazetelerden The Age, 3 Aralık 1915 tarihli sayısında Avustralyalı bir albayın mektubu yalanlamaktadır. 
Mektupta Avustralyalı albay Türklerin dürüst savaşçılar olduğunu, işkence yapmadıklarını, domdom 
kurşunu ve zehirli gaz kullanmadıklarını yazmıştır (Akt. Oruç, 2017:40). İtilafçıların kullandıkları 
domdom kurşunlarının görsel olarak da kayıt altına alındığı bilinmektedir (Cengiz, 2018:201-202). 

Çanakkale Savaşlarında Türk askeri “Atı ile denize yürüyen Fâtih’in ahfâdı” olarak 
nitelendirilmektedir. Sultan Mehmed Reşad'ın Cihad-ı Ekber Beyannamesi'ndeki "Düşmana arslanlar 
gibi savlet ediniz." cümlesi ile örtüşecek biçimde yazılarda da "arslanlar gibi" ibaresi karşımıza 
çıkmaktadır. Mesela M. Tevfik, 25 Şubat 1915 tarihli yazısında ordumuzun bütün cephelerde "arslanlar 
gibi vaz’iyyet alarak dîn düşmanlarını düşündürecek sûrette hücûma müheyyâ bulunmaktadır" 
demektedir.  

Tahirü'l Mevlevi’nin 18 Şubat 1915’te yayınlanan ve “Rabbim! Eğer bugün şu cem’iyet-i cihâdı helâk 
edecek olursan sana ibâdet eyleyecek kalmaz.” şeklinde rivayet edilen hadisten hareketle yazdığı şiirde 
Osmanlı ordusunun kötü koşullarda bile tevekkül sahibi olduğuna dair şu dizeleri yazmıştır: 

“Bastığım kum mu, kar mıdır? Demiyor 
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Yiyecek lokma var mıdır? Demiyor” 

Osmanlı askerinin din için savaştığını, galip olmazsa Müslümanlığın heder olacağını vurgular. 
Çanakkale müdafaası münasebetiyle yazıldığı belirtilen "Mehmedçik" başlıklı şiirde de "Sen olmasan" 
şeklinde tekrirlerle aynı vurgu söz konusudur. 26 Ekim 1916 tarihinde yayınlanan "M.F." imzalı bu 
şiirin yanı sıra aynı sayıda Vedat Örfî de Sultan Mehmed Reşad'ın yazdığı şiire tahmis yapmıştır. Bir 
gazelin beyitleri üstüne aynı ölçü ve uyakta üçer dize eklenerek yazılan şiirlere "tahmis" denir. Eklenen 
dizelerin anlam ve güç bakımından gazelle uyumlu olması gerekmektedir (Dilçin, 1992:223).  
"Tahmîs-i Manzûme-ı Hümâyûn"da azimli askerlerimize ilahi yardımın yetiştiği anlatılmaktadır. 
Dergide ilahi yardıma dair bir anekdot 2 Ocak 1919 tarihli sayıda "Yüzbaşı Kazım" isimli bir gaziden 
aktarılmıştır. Buna göre büyük bir top mermisi kıt’anın üzerinden aşarak iki üç yüz metre kadar gerisi 
uzağında düşer. Açtığı derin çukurdan temiz bir su fışkırmaya başlar. "Kendilerini taburca bir anda 
mahvetmek için atılan o müdhiş merminin himmetiyle(!) mücâhidler kana kana su içerler. Kaplarını da 
doldururlar. Bu lütf-i hayât-bahşâ düşmandan mı geldi, yoksa “Yâ Latîf”- den mi?" şeklinde anlatılan 
hatıranın dışında aynı yazıda Seyid Onbaşı'nın kahramanlığından da bahsedilir: "Çanakkale 
istihkâmlarından birinde, 215 kilogram sıkletinde cesîm bir mermi Mehmed oğlu Seyid nâmında öz bir 
Müslüman “Yâ Allah” diye sırtına alarak topuna kadar götürmek hârika-i mâ-fevka’t-tabîasını 
gösteriyor."  Çanakkale’de  İngiltere ve Fransa gibi dünyanın en kuvvetli iki devletinin, denizde en 
müthiş zırhlılarına; karada ardı arası kesilmez, kesilmek bilmez ordularına karşı savaş araçları 
bakımından eksikliklere rağmen bu başarıların arkasında manevi cephenin gücü yatmaktadır, fikri 
savunulmuştur.  

18 Mart Deniz Zaferi’nden sonra yayınlanan 25 Mart 1915 tarihli ilk sayıda Mısırlı Ömer Rıza;  
Çanakkale’nin kahraman müdâfi’lerinin  Çanakkale'nin geçilemez olduğunu düşmanlarımıza pek elîm 
bir surette öğrettiğini belirterek onların manevi yönü hakkında şunları yazmıştır: "Karşıdan düşman 
donanması görünür görünmez istihkâmların iki tarafında ezanlar okunur, her birinin cebinde birer 
Kur’ân-ı Kerîm olan İslâm mücâhidleri tekbîrlerle top başına koşuyorlar." 

Bu ilk zaferle "eski mücâhidîn-i İslâmiyyenin hamâset ve besâletini ordumuz bir kere daha târîh-i 
mefâhiremize" kaydetmiştir. "Ve o târîhin eski güneşi yeniden doğuyor." derken "Mehmed Çavuş" 
ismini zikreder ve onun kahramanlığından bahseder. Yazara göre Mehmed Çavuş cihâd eden 
ordumuzun cesaret ve yiğitliğinin bir örneğidir. Dönemin basınında Mehmed Çavuş'un kahramanlığının 
ayrıntısıyla verildiğini görüyoruz. Üç büyük sandalla Seddülbahir sahili civarına çıkan düşman 
askerlerini, onlara çok yakın bir mevziide yarım takımlık bir kuvvete kumanda eden Mustafa oğlu 
Mehmet Çavuş ve arkadaşları düşmanı denize sürmüştür (Atabey, 2010:129). 

Türk askerinin kahramanlığı dış basında da zaman zaman konu olmuştur. Dergide "İspanyol 
ulemâsından bir zât tarafından" Times'e gönderilen ve "Arabic Spain" imzalı mektuba yer verilmiştir. 
2 Eylül 1915 tarihinde Sebilürreşad'da yayınlanan mektupta Hz. Muhammed'in ordularının kadınlara, 
çocuklara karşı savaşmadığı, müdafaasız şehirleri tahrip etmediği hatırlatılarak Türk asıl ve neslinin 
bozulduğu hakkındaki rivayetlerin yalan ve iftira olduğu "Türk askerinin hâlâ dahi yiğit bir cengâver 
ve cesûr bir muhârib olduğu" ifade edilmektedir. 

Sofya’da yayınlanan Echo de Bulgarie gazetesi de Osmanlı askerlerinin kahramanlığından bahsetmiştir. 
Derginin 25 Kasım 1915 tarihli sayısında  Echo de Bulgarie gazetesinden aktarılan yazıda "Boğazlar’ın 
müdâfaa-i kahramânâne ve muzafferânesi ise Osmanlı şöhret-i askeriyyesini yeniden parlak bir sûrette 
te’yîd ve tevsîk eylemiştir." denilerek Çanakkale Zaferi'ne vurgu yapılmıştır. 

I. Dünya Savaşı'nın cephelerinden biri olan Çanakkale'de yaşananlar, aynı heyecan dolu ifadelerle 15 
Ağustos 1918 tarihli yazıda da anılmıştır. "Memâlik-i Osmaniyye’nin Vaziyet-i İktisâdiyyesi" başlıklı 
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imzasız yazıda Osmanlı'nın ekonomik durumu hakkında "Dâimâ ecnebî sermayelere muhtaç 
kalacağız." gibi karamsar yorumlarda bulunulurken bunların arasında "asrın mucizesi" olarak gösterilen 
"Çanakkale" gelecek için de başka mucizelere dair bir ümidin var olduğunu göstermektedir. Yazıda 
"Çanakkale’de harikalar gösteren, yorulmak bilmez, şedâidden yılmaz kahraman ordularımızın 
memleketin her köşesine koşmaları, tahammül-fersâ vaz’iyetlere göğüs germeleri bu asrın en büyük 
mu’cizesidir." denilerek askerlerin fedakarlıkları dile getirilmektedir.  

24 Haziran 1915’te yayınlanan ve “Harb-i Umumi’nin Senesi” başlıklı yazısında M. Tevfik; İngiltere 
ve Fransa'nın kara savaşlarından istediği neticeyi alamadığını, aylardan beri Çanakkale Boğazı önünde 
her geçen gün  zarara, mağlubiyete uğradıklarını belirtmektedir. "Osmanlı gazanferlerinin sivri 
süngüleri, keskin kılıçları, salâbet ve metânetleri, tevessül ettikleri işin eğlence olmadığını düşmanlara 
fiilen göstermiş ve hattâ İngiltere ve Fransa matbûâtını bile takdîr ve i’tirâfa mecbûr etmiştir." diyerek 
dış basında dahi inkar edilemez bir galibiyetin varlığından bahsetmektedir. Yazar 26 Temmuz 1915 
tarihli yazısında da benzer değerlendirmelerde bulunur: “Çanakkale zorlanması da suya düştü. Dağ gibi 
zırhlılarıyla,insan kadar gülleleriyle, yılan gibi zehirli kurşunlarıyla,bombalarıyla, tayyâreleriyle, 
hâsılı bunlardan müdhiş vesâit ve kuvvetiyle hücûm ettiği hâlde avn-i Hak’la bir şey yapmaya muvaffak 
olamadılar.Her gün binlerce zâyiât veriyor, milyonlar telef ediyorlar. Beş ay geçtiği hâlde el-ân 
yerlerinde, deniz kıyılarında adımlarını sayıp duruyorlar.” 

Çanakkale’de verilen destansı mücadele, yenilgi ile sonlanan Harb-i Umumi’den sonra “felaketler 
içinde” tarihe eklenmiş bir “harika” olarak derginin sayfalarında kayıt altına alınmıştır. 30 Ocak 1919’da 
dönemin gazetelerinden olan Tasvir-i Efkâr’dan alıntılanan yazıda her şeye rağmen geleceğe ümitle 
bakan bir ruh hâli söz konusudur: “Memleket pek azîm zararlara giriftâr olduysa dört beş senedir pek 
cânhırâş zâyiât idrâk etmiş isek milletimiz yine bâkīdir, mevcûddur, hem de bu felâketler içinde târîhine 
bir Çanakkale hârikası daha ilâve etmek sûretiyle mezâyâ-yı asîle ve fıtriyyesinden hiçbir şey gāib 
etmediğini daha dün isbât eylemiştir. Böyle bir millet herhalde istikbâline emniyet ile bakmak hakkını 
çoktan ihrâz etmiştir.” 

Sebilürreşad dergisi her şeye rağmen, savaşın en şiddetli döneminde hatta Mütareke sonrasında bile 
“İslam’da yeis küfürdür” diyerek ümit ışığı yaymaya devam etmiştir. 

3. Tebligât-ı Resmîye 

Sebilürreşad dergisinde Çanakkale Savaşlarıyla ilgili 31 Aralık 1914'ten 19 Mayıs 1915'e kadar 
toplamda 17 tebligât-ı resmîye yayınlanmıştır.  

Osmanlı Hükümeti’nin Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın emriyle 7 Ağustos 1914 
tarihinde basına sansür talimatnamesi basın aracılığıyla duyurulmuş, sansüre uymayanların Divan-ı 
Harp'te yargılanacağı bildirilmiş; muharebelerle ilgili gelişmeler devletin resmî tebliğleriyle basına 
servis edilmiştir (Çulcu, 2004:53,55). Bu bakımdan Osmanlı Hükûmeti'nin resmi tebliğlerinin, 
Sebilürreşad'ın dışında Türk basınında yer aldığını görüyoruz (Atabey, 2010:330).  

Resmî tebliğlere bütünleyici gözle bakıldığında tayyarelerin ve Alman denizaltılarının başarıları göze 
çarpmaktadır. Çok sayıda gemi isminin öğrenildiği resmî tebliğlerde iki geminin teknik özellikleri 
hakkında bilgi verilmiştir. 21 Ocak 1915'te yayınlanan tebligât-ı resmîyede Safir isimli Fransız 
denizaltısının bir torpile çarpıp batması ve derginin 27 Mayıs 1915 tarihli sayısında yayınlanan duyuruda 
Seddülbahir önünde Triumph zırhlısının Alman denizaltısı tarafından batırılması detaylı olarak 
anlatılmıştır. Özellikle Triumph zırhlısının batma süreci an be an betimlenmiştir: “Attığı torpil zırhlının 
ağlarını kesip ortasında iştiâl etti. Torpillendikten sonra zırhlı derhâl güvertesi suya girinceye kadar 
yan tarafa meyl etti ve dokuz dakīka sonra devrildi. Omurgası yukarıya gelmiş olduğu hâlde daha yirmi 
bir dakīka yüzdükten sonra büsbütün battı gitti.” 
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Siyasi ve askerî değerlendirmelerde Osmanlı ordusu hakkındaki ifadelerle "tebligât-ı resmîyeler"de  
ordunun düşman karşısındaki insani duruşu birbiriyle örtüşmektedir. Batan Safir gemisinin  
"Mürettebâttan ber-hayât kalanları kurtarmak husûsunda tarassud botlarımızın bütün mesâ’îlerini sarf 
suretiyle gösterdikleri gayret Osmanlı Hükümeti’nin düşmanlarımızın insâniyete muhâlif harekâtına 
karşı asîlâne bir cevap teşkîl eder." denilmektedir. Savaştığı düşmanın hayatını kurtarmak gibi bir duruş, 
savaş etiğini gündeme getirmektedir. Yine batırılan Triumph zırhlısının denizde yüzmekte olan 
personeline ateş açılmadığı vurgulanmıştır.  Onları "şarapnel ateşleriyle mahvetmek gāyet kolay olduğu 
hâlde topçularımız hiss-i necîb-i insaniyyetperverâneleri sevkiyle işbu tahlîsiye ameliyâtını işkâl 
etmemişlerdir." şeklinde açıklamada bulunulmuştur.  

Tebligât-ı Resmîye'de "Yirmi beş sene evvel i’mâl edilmiş Peleng-i deryâ gambotu"ndan da 
bahsedilmektedir. Bir düşman denizaltısının taarruzuna uğrayarak batırılmış ancak Peleng-i Deryâ 
batıncaya kadar top atışlarını sürdürmüştür. Mürettebatından bir mülâzım ile bir nefer şehit olmuş, 
diğerleri kurtarılmıştır. Yaptığımız literatür taramasında gemide toplam 7 personel olduğu, yaralı 
kurtarılanlarının birinin subay, diğerlerinin er olduğu yazmaktadır. Ayrıca gemi batarken dünya 
denizaltıcılık tarihine geçen ilginç bir olay da olmuştur. Batan gambotun topları denizaltıyı 
periskobundan vurmuştur (Atabey, 2010:228-229). 

4. İslam Dünyası ve Hilafet  
Harb-i Umumi kapsamında Sebilüüreşad'da yapılan değerlendirmelerde Halifeliğin İslam dünyasında 
tesirli bir güç olduğu savunulmakta, bu şekilde milyonlarca asker toplandığı, bunların İslam 
düşmanlarına karşı kahramanca savaştığı vurgulanmaktadır. İslam dünyasında bu yöndeki 
hareketliliklere, gelişmelere, desteklere derginin sayfalarında geniş yer ayrılmıştır. Sebilürrreşad'ın 21 
Ocak 1915 tarihli sayısında Bosna Gazi Hüsrev Bey Camii'nde cihat ilanı ve yapılan konuşma; 11 Kasım 
1915 tarihli sayıda Beyrut müftüsünün ziyareti ve Anafartalar'daki konuşması, 28 Ekim 1915 tarihli 
sayıda Suriye ilim ve edebi heyetinin Çanakkale ziyareti üzerine nutuk metni yer almaktadır.  
 
Dünya basınında cihat çağrısının tesirsiz olacağının dile getirilmesi üzerine Sebilürreşad tek tek bu 
gazete ve yazılara cevap vermiş, Hilafet'in etki ve önemine işaret etmiştir. 8 Nisan 1915 tarihli Ali 
Hikmet Nâhid imzalı yazıda “Müslümanlar için Ka’be-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme ne kadar 
muhterem ise makām-ı muallâ-yı Hilâfet-i İslâmiyye de o kadar muhteremdir.” denilmektedir. “Ordu-
yı Hilafet” çatısı altında İslam dünyasının toplanacağına olan inanç, savaş boyunca sürmektedir. M. 
Tevfik 25 Şubat 1915 tarihli yazısında "Cihâd-ı Mukaddes'in i’lânından beri binlerce mücâhidîn-i 
İslâmiyye kuvâ-yı Osmâniyye’ye iltihâk ettikleri hâlde, baharın yanaşmasıyla adetleri milyonlara bâliğ 
olacak ve İ’tilâf kâfirlerini yok edecek sûrette hücûma âmâde olacaklardır. Ara yerde bî-taraf bir İran 
kalmadıktan sonra Hindistan'la Afganistan’ı İngilizler aleyhinde ayaklandırmak hiçtendir." diyerek 
ümidini baharla yeşertmektedir. Mısırlı Ömer Rıza ise 11 Mart 1915'te yayınlanan "Cihad-ı Mukaddes 
ve Âlem-i İslam" başlıklı yazısında Hilafet'in açtığı kurtuluş yoluna ordularıyla bütün İslam âleminin 
girmesi gerektiğini vurgular. "Kardeşlerini kurtarmalıdırlar. Yoksa âkıbet yine o kardeşlerin dûçâr 
olduğu âkıbettir: Zencîr-i esâret içinde zelîlâne bir hayât" diyerek bütün Müslümanların aynı akıbete 
uğrayacağını, bu durumdan hepsinin etkileneceğini belirtir. Bu hususta İranlı, Afganlı Müslümanlarının 
adını zikreder.  
 
M. Tevfik 16 Eylül 1915'te yayınlanan yazısında Irak’ta yaşayan Şii mezhep müçtehitlerinin harp 
meydanına iştirakini, binlerce kabile ve aşiretin onlara katıldığını yazar. Bu şekilde İtilaf Devletleri ve 
basınının İslam dünyasında cihat çağrısının etkisiz olacağına dair tahminlerinde yanıldıklarını söyler. 
İranlı Müslümanların da "git gide" Rusya ve İngiltere aleyhinde bulunduklarını yazar. Ancak ne var ki 
İran’da saygınlığı olan Caferî din adamlarının Cihad-ı Ekber’e katılmaya yönelik fetvaları tarihî 
derinliği olan Sünnî-Şiî ayrılığının izlerini silememiştir (Öğün, 2018:111).  
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Yine 19 ve 26 Ekim 1916'da iki bölüm hâlinde yayınlanan "Hilafet-i İslamiye" yazısı Halifeliğin 
Müslümanlar üzerinde ehemmiyeti olmadığı hakkında Matin gazetesinde yayınlanan "İslam ve Harb" 
başlıklı yazıya cevap niteliğindedir. "Müdafaat" başlığı altındaki yazı Tunus ve Cezâyir Cem’iyet-i 
İstiklâliyyesi’nin Mümessili olan Şeyh Salih eş-Şerif'in imzasını taşımaktadır. Evvela "Türk Sultanı’nın 
İslâmlar arasında acaba ehemmiyeti olabilir mi?" cümlesindeki "Türk sultanı" ibaresini eleştirerek 
Sultan'ın Müslümanların emîri olduğunu vurgulamıştır.  “Müslümanlar arasında bugün ittihâd yoktur. 
Sultanın nüfûzuna gelince o da bir nüfûz-ı dînîden ibârettir ki esâsât-ı metîne üzerine teessüs etmiş 
değildir. İrsen intikāl eden bir nüfûz-ı târîhîdir.” görüşüne karşı çıkarak cihâdın i’lânı üzerine 
milyonlarca asker toplanarak Çanakkale’den Süveyş Kanalı’na, Kafkasya’ya, Aden’e, Irak’a, Basra’ya 
kadar muazzam bir savaş cephesinin meydana geldiğini söyler. Fransa'da yayınlanan Matin 
gazetesindeki bu değerlendirmelerin sadece yazarın değil, ait olduğu milletin de duygularına tercüman 
olduğunu belirtir.  

Hindistan'dan destek geleceğine dair ümidin savaş boyunca hissedildiği dergide 22 Ağustos 1918'de yer 
alan imzasız bir yazıda, gelişen olaylar çerçevesinde bu ümitten eser kalmamıştır: "Hindistan ahâlîsi 
bir taraftan ecnebi tasallut ve tahakkümüne boyun eğmek diğer taraftan Müslüman akvâmın taht-ı 
esârete düşmelerine sebep olmak dolayısıyla iki kat günah işlemiş oluyorlar." Yine İngiltere'nin elinde 
böyle bir kuvvet bulundukça insaniyete karşı bir cellat tavrıyla dünya barışını tehdit etmeye devam 
edeceklerini vurgular. Sonuç olarak denilebilir ki cihad daveti; İngiltere ve Rusya’nın hâkimiyeti altında 
yaşayan Müslümanlarda karşılık bulmamıştır (Akt. Kandaş, 2015:22). 

5. Basın ve Sosyal Hayat 

Times, Matin, The Chnr Chmau, Morning Post, Christian Commonnwealth, North American, Echo de 
Bulgarie, Journal gibi dünya basınından yorumlara yer veren Sebilürreşad savaşı geniş bir perspektifte 
ele almıştır.  

11 Mayıs 1916 tarihli Sebilürreşad dergisinin bütün sayfalarını kaplayan “Hilâfet-i İslâmiyye” başlıklı 
9 sayfayı aşkın uzun yazıda -Fransa ve İngiltere Matbûâtına Cevaptır- alt başlığı ile Fransız ve İngiliz 
basınının Hilafet, Sultan ve İslam âlemi  için olumsuz  algı oluşturmak çabalarına cevap verilmiştir. 
Abdülaziz Çâviş imzalı yazı, Mehmed Akif tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır. 
Yazıda “Artık varsın o matbûâtçılar hezeyânlarını istedikleri kadar ileriye götürsünler; tezvîrlerine, 
hud’alarına, tedbîrlerine, beğendikleri gibi dalsınlar…” denilerek “Çanakkale arslanları” örneğinde 
“Allah ve Resûlullâh’a îmân eden üç yüz milyon kalbin” galip geleceği vurgulanır.  

İtilaf devletlerinin kara propagandalarına rağmen Osmanlı askerlerinin İngiltere ve Fransa basınının dahi 
takdirini kazandığını M. Tevfik 24 Haziran 1915 tarihli "Harb-i Umuminin Senesi" başlıklı yazısında 
şöyle açıklamıştır: "Osmanlı gazanferlerinin sivri süngüleri, keskin kılıçları, salâbet ve metânetleri, 
tevessül ettikleri işin eğlence olmadığını düşmanlara fiilen göstermiş ve hatta İngiltere ve Fransa 
matbûâtını bile takdîr ve i’tirâfa mecbûr etmiştir." 

İstanbul basını ise “Vatanın birçok mübarek toprakları düşman istilası altında inlerken zevk, eğlence, 
moda hevesine, kadın derdine düşerek bir yığın sefil neşriyatta bulunduğu” ileri sürülerek eleştirilmiştir. 
3 Ekim 1918 tarihli "Memleket Ne Hâlde, Matbuat Ne İle Meşgul" başlıklı yazıda eleştirmekle 
kalmamış, isim isim ve eserlerden alıntılarla okuyucuya teşhir etmiştir. Buna göre Fağfur, Serbest Fikir 
ve Yeni Mecmua’da yayınlanan Enis Behiç, Selami İzzet, Faruk Nafiz’e ait eserler örnek olarak sunulur.  

Söz konusu neşriyat günümüzde Hedonizm (Hazcılık) şeklinde ifade edilen hazcı bir bakış açısını da 
barındırmaktadır. Hedonizm, değerli olan tek şeyin haz olduğunu savunan bir anlayıştır (Yıldız, 
2019:344). Mesela Sebilürreşad'ın eleştirdiği söz konusu neşriyatın şu cümlelerinde böyle bir anlayışı 
görmek mümkündür: “Bu şuh hayat, insanları yaşatmak için yegâne (biricik, tek) kuvvettir.” “... 
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suareler, balolar, âşıkane maceralar dünyasında hayat, zevkten kuvvet alıyor .... Hayattan bir şey 
anlamak isteyenlerin hepsi de bu zevk mabedinde!”.... “Bugün büyük lüks içinde yaşıyoruz. Bilhassa 
kadınlarımız, bunların pek mutena (seçkin) bir zevkle intihap ettikleri (seçtikleri) elbiseleri, renkleri, 
çorapları, tavırları kadar ruhumuzu bir mestî (sarhoşluk) ile halecanlandıran başka bir şey 
göremiyoruz.” 

Yazının asıl hedefi, aslında içki ve gece hayatı değildir. Nitekim yazıya göre böyle şeyler “hususi” bir 
durumdur; özel hayatla ilgilidir. Bütün bunların “gençlik nâmına” yapılması, gençliğin gereği 
sayılmasına; sanatla, şiirle estetize edilerek ideal gençlik algısı oluşturmasına karşı 
çıkılmaktadır. Yazıda “tüyleri ürpertecek iğrenç neşriyat” denilerek örnek verilmiş şiir ve öykülerde 
idealize edilen gençlik “sevgilisinin kollarında geçirdiği geceyi betimleyen, teşhir eden delikanlılar; tek 
derdi moda, elbise, bir çift iskarpin olan genç hanımlar”dır. Yazıda ayrıca “Dünyanın hiçbir yerinde 
böyle bir hâle tesadüf edilemez.” denilerek diğer milletlerin basın faaliyetleri ile İstanbul basını 
karşılaştırılır. Yazarın aktardığına göre diğer bütün milletlerin basını, cephelerde çarpışan askerlere 
övgüler diziyor; arkada kalan yetimlerin, kimsesiz annelerin dertlerine çareler arıyor. Üstelik İstanbul 
basınının özendirdiği içki, kumar ve gece hayatına karşın diğer milletlerin basını bunları toplumsal 
hastalık, sosyal bir problem saymakta ve “el ele vermiş, geceyi gündüze katarak” içki-kumar gibi kötü 
alışkanlıklara karşı mücadele etmektedir.  

İstanbul basınını bu şekilde eleştiren dergi, birkaç istisnadan da bahseder. Sebilürreşad’ın 2 Ocak 1919 
tarihli sayısında “Matbuatımız” başlıklı yazıda Osmanlı basını değerlendirilir. Mehmed Fahreddin 
imzalı yazıda Tasvir-i Efkâr ve Hâdisât gibi birkaç istisna dışında İslamiyet’in basına yabancı 
kaldığından bahsedilir: “İnsan, eğer Tasvîr-i Efkâr gibi Hâdisât gibi İslâm gibi güzîde kalemleri şâhika-
i istisnâda görmese Dâru’l-hilâfe matbûâtı arasında İslâmiyet’in pek yabancı kaldığına hükümde 
tereddüt etmez.” Ancak diğer taraftan muharebe boyunca Türk basınının olayları çok yakın takip ettiğine 
dair bulgulara ulaştık (Özen, 2004:408). Dönemin basınında devletin resmî duyurularının yanında 
muhabirleri cepheye gönderen gazetelerin savaş meydanlarına dair haberleri, askerlerin hatıra defterleri, 
mektupları ve yapılan röportajlar çokça yer tutmuştur (Oruç, 2017:36). Sebilürreşad, yayın çizgisini 183. 
sayıda yayımlanan yeniden çıkış yazısında açıklarken “İslam âleminin uyanması ve yükselmesi için 
çalışmayı en mukaddes görev kabul ettiğini” belirtmiştir. Bu bakımdan muharebedeki olan bitenin 
duyurulmasının ötesinde sosyal sorumluluk bilincinin önemine dikkat çektiği anlaşılmaktadır. 

Yurt dışı basınından sosyal hayata dair bazı gündemleri de sayfalarına taşıyan dergi 8 Temmuz 1915 
tarihli sayısında Ömer Rıza, "Avrupa Dine Rücû Ediyor" yazısında New York’ta yayınlanan The Chnr 
Chmau gazetesinden, Londra’da çıkan Morning Post ve Christian Commonnwealth gazetelerinden, 
Amerika’nın Philadelphia şehrinde yayınlanan North American gazetesinden alıntılarla Harb-i 
Umumi'de yaşanan ölümlerin Hıristiyan âleminde dine dönüş yaşattığından bahsetmektedir. New 
York’ta yayınlanan Times gazetesinin bugünkü ateş ve kan fırtınalarından Batı daha dindar bir âlem 
olarak çıkacaktır, dediğini aktarmaktadır. 25 Kasım 1915 tarihinde New York Times gazetesinden 
aktarıldığına göre savaşlardan dolayı nüfus azalmasına karşı Almanların bazı tedbirler alacağı ön 
görülmektedir. Bunlardan biri de birden fazla kadınla evliliktir: "Amerika Tıbbî İctimâıyyât Cem’iyeti 
Reîsi Doktor Robinson muhârebeden mukaddem Alman kadınlarının nüfûsça erkeklerden üç milyon 
ziyâde olduğunu ve muhârebeden dolayı bu nisbetsizliğin tezâyüdünü pek tabîî görerek yakında 
taaddüd-i zevcâtın Almanya’ca kabûl edileceğini tahmîn ediyor." 

Sebilürreşad sayfalarında Çanakkale'ye dair yazılmış bazı eserlerin yayınlandığını yahut duyurulduğunu 
görmekteyiz. Tahirü'l Mevlevi'nin bir hadisten hareketle yazdığı şiiri, Vedat Örfi'nin Tahmîs-i 
Manzûme-i Hümâyûn'u ve M.F. imzalı "Mehmedçik" şiiri dergide yayınlanırken Midhat Cemal Bey'in, 
üç perdelik manzûm bir tiyatrosundan övgüyle bahsedilmiştir.   
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Sebilürreşad’da deniz savaşı devam ederken manevi cepheyi güçlendirici hadis çalışmaları dikkati 
çekmektedir.  4 Mart ve 25 Mart 1915 tarihlerinde Ahmed Naim imzalı çalışmalarda "Her kime benimle 
birlikte gazâ etmek nasîb olmadıysa denizde gazâ etsin." ve "Deniz cenginde şehîd olanın ecri kara 
cenginde şehîd olmuş iki kimsenin ecrine muâdildir." gibi hadislerle deniz savaşında şehit ve gazi 
olmanın önemi vurgulanmıştır. Manevi cepheyi güçlendirici; sabır, sebat ve ümit telkin edici yazıların 
yanı sıra dergide zekâtların asker ailelerine verilmesine yönelik bir çağrı da yer almaktadır. 24 Haziran 
1915 tarihli sayıda, Aksekili Ahmed Hamdi "Zekâtınızı Asker Ailelerıne Veriniz!" başlıklı bir yazı 
kaleme almıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
İlim ve fikir hayatımızda önemli bir yeri olan Sebilürreşad dergisine Çanakkale Savaşlarının 
yansımalarını ve derginin Çanakkale Savaşlarını nasıl ele aldığını ortaya koymayı amaçladığımız 
çalışmamız kapsamında 12 Kasım 1914-5 Şubat 1919 tarihleri arasındaki toplam 78 sayısını içeren 13, 
14 ve 15. Ciltlerini taradık. Zaman aralığını geniş tutarak döneme bütünleyici gözle bakmayı, derginin 
ön görüleri ve savaş akabinde değerlendirmelerini de tespit etmeyi hedefledik. Amaçlı örnekleme 
yöntemiyle belirlediğimiz, Çanakkale cephesi ile ilgili değerlendirme ve yorumların bulunduğu 39 yazı, 
4 şiir ve 17 “Tebligat-ı Resmiye” olmak üzere toplam 60 metni içerik analizine tabi tuttuk. Buna göre 
araştırmamızda derginin “Farz edelim ki düşman bugün İstanbul kapısını, Çanakkale’yi zorlasın, telâşa 
mahal ne? Cihâdı park seyrânı mı zannediyoruz? Düşmandan ne beklenir? İcab ederse Boğazı da 
zorlayacak! Bu tabîî değil mi?” şeklinde ön gördüğü Çanakkale Savaşları hakkında önemli bulgulara 
ulaşılmıştır. Milletin dişinden, tırnağından artırarak yaptığı bağışlarla satın alınan “Sultan Osman” ve 
“Reşâdiye” adlı iki dridnota İngilizlerin el koyması, “Ajangur” ve “Kerbi” adlarını vererek onları 
aleyhimizde kullanmasına şiddetle tepki veren dergide Çanakkale cephesine dair resmî duyuruların yanı 
sıra siyasi değerlendirmeler geniş yer tutmaktadır. Mehmed Çavuş ve Seyit Onbaşı’nın kahramanlığı, 
düşmanların attığı bombanın tesiriyle topraktan su çıkarak günlerdir susuz kalınan askerlerimizin 
hayatını kurtarması, Suriye ilim heyetinin Çanakkale cephesi ziyareti, Beyrut müftüsünün 
Anafartalar’daki konuşması, Bosnalıların cihad ilanı, Irak’ta yaşayan Şii mezhep müçtehitlerinin 
“meydân-ı harb”e iştirâk etmesi, askerlerimizin düşmana merhamet ve insaniyet örneği davranışları, 
Times’de İspanyol ulemâsından “Hazret-i Muhammed’in orduları kadınlara, çocuklara karşı harb 
etmediler. Müdâfaasız şehirleri tahrîb etmediler.” ifadeleriyle Osmanlı ordusunu öven mektup gibi 
savaş hatıralarının yanı sıra kendisinden “hain yılan” şeklinde bahsedilen Amiral Limbos, Türk dostu 
olarak bilindiği hâlde Çanakkale’de Türklere karşı savaştığı için “münafık şair” diye hitap edilen Pier 
Loti gibi kişiler, komutan, bürokratlar vs. hakkında bulgulara da ulaşılmıştır. Ayrıca gemi isimleri ve 
teknik özellikleri, tayyarelerin ve denizaltıların başarıları hakkında tafsilatlı bilgiler mevcuttur. Times, 
Matin, The Chnr Chmau, Morning Post, Christian Commonnwealth, North American, Echo de Bulgarie, 
Journal gibi dünya basınından yorumlara yer veren Sebilürreşad “Vatanın birçok mübarek toprakları 
düşman istilası altında inlerken Payitaht matbuatının zevk, eğlence, moda hevesine, kadın derdine 
düşerek bir yığın sefil neşriyatta bulunmasına” tepki göstermiş, hatta isim isim ve eserlerden alıntılarla 
okuyucuya teşhir etmiştir. Buna göre Fağfur, Serbest Fikir ve Yeni Mecmua’da yayınlanan Enis Behiç, 
Selami İzzet, Faruk Nafiz’e ait eserler örnek olarak sunulur. Söz konusu neşriyat günümüzde Hedonizm 
(Hazcılık) şeklinde ifade edilen hazcı bir bakış açısını da barındırmaktadır. Hedonizm, değerli olan tek 
şeyin haz olduğunu savunan bir anlayıştır (Yıldız, 2019:344). “Bu şuh hayat, insanları yaşatmak için 
yegâne (biricik, tek) kuvvettir.” “... suareler, balolar, âşıkane maceralar dünyasında hayat, zevkten 
kuvvet alıyor .... Hayattan bir şey anlamak isteyenlerin hepsi de bu zevk mabedinde!”.... “Bugün büyük 
lüks içinde yaşıyoruz. Bilhassa kadınlarımız, bunların pek mutena (seçkin) bir zevkle intihap ettikleri 
(seçtikleri) elbiseleri, renkleri, çorapları, tavırları kadar ruhumuzu bir mestî (sarhoşluk) ile 
halecanlandıran başka bir şey göremiyoruz.” gibi ifade ve yaklaşımların yer aldığı eserler eleştirilirken 
içki ve gece hayatından ziyade bunların “gençlik nâmına” yapılması, gençliğin gereği sayılmasına; 
sanatla, şiirle estetize edilerek ideal gençlik algısı oluşturmasına karşı çıkılmaktadır. Yazıda “tüyleri 
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ürpertecek iğrenç neşriyat” denilerek örnek verilmiş şiir ve öykülerde idealize edilen 
gençlik “sevgilisinin kollarında geçirdiği geceyi betimleyen, teşhir eden delikanlılar; tek derdi moda, 
elbise, bir çift iskarpin olan genç hanımlar”dır.  İstanbul basınından Tasvir-i Efkâr ve Hâdisât gibi birkaç 
istisna dışında İslamiyet’in basına yabancı kaldığından bahseden dergi, savaş döneminde sosyal 
sorumluluğa dikkat çekmektedir. Manevi cepheyi güçlendirici; sabır, sebat ve ümit telkin edici yazıların 
yanı sıra zekâtın asker ailelerine verilmesine yönelik çağrıda bulunulmuş, yine deniz savaşı devam 
ederken manevi cepheyi güçlendirici hadis çalışmalarıyla "Deniz cenginde şehîd olanın ecri kara 
cenginde şehîd olmuş iki kimsenin ecrine muâdildir." gibi rivayet edilen hadislerle deniz savaşında şehit 
ve gazi olmanın önemi vurgulanmıştır.  

Harb-i Umumi kapsamında Sebilüüreşad “İslam âleminin uyanması ve yükselmesi için çalışmayı en 
mukaddes görev kabul ettiği” şeklindeki yayın çizgisine uygun olarak Halifeliğin İslam dünyasında 
tesirli bir güç olduğunu savunmuş; bu şekilde milyonlarca asker toplandığını, bunların İslam 
düşmanlarına karşı kahramanca savaştığını vurgulamıştır. İslam dünyasında bu yöndeki hareketliliklere, 
gelişmelere, desteklere derginin sayfalarında geniş yer ayrılmıştır. Dünya basınında cihad çağrısının 
tesirsiz olacağının dile getirilmesi üzerine Sebilürreşad tek tek bu gazete ve yazılara cevap vermiş, 
Hilafet'in etki ve önemine işaret etmiştir. “Ordu-yı Hilafet” çatısı altında İslam dünyasının toplanacağına 
olan inanç savaş boyunca sürmektedir. Hindistan'dan destek geleceğine dair savaş sürecince ümidin 
hissedildiği dergide 22 Ağustos 1918'de yer alan imzasız bir yazıda, gelişen olaylar çerçevesinde bu 
ümitten eser kalmamıştır: "Hindistan ahâlîsi bir taraftan ecnebi tasallut ve tahakkümüne boyun eğmek 
diğer taraftan Müslüman akvâmın taht-ı esârete düşmelerine sebep olmak dolayısıyla iki kat günah 
işlemiş oluyorlar." Yine İngiltere'nin elinde böyle bir kuvvet bulundukça insaniyete karşı bir cellat 
tavrıyla dünya barışını tehdit etmeye devam edecekleri vurgulanır. Sonuç olarak denilebilir ki cihad 
daveti; İngiltere ve Rusya’nın hâkimiyeti altında yaşayan Müslümanlarda karşılık bulmamıştır (Akt. 
Kandaş, 2015:22). 
 
Dergide konuyla ilgili yer alan yazıların tür ve içeriklerine göre dağılımlarına baktığımızda yaklaşık 
%57’lik oranla siyasi değerlendirmelerin yer aldığını görmekteyiz. Metinlerin %28’ini “Tebligât-ı 
Resmîye”nin oluşturduğu dergide 3 hitabe (nutuk), 1 mektup, Çanakkale Savaşları ile doğrudan ilgili 3 
şiir yer almaktadır. Mehmet Akif’in 5 Eylül 1918’de Sebilürreşad’da yayınlanan “Berlin Hatıraları” 
şiirinde de Çanakkale Savaşı ile ilgili dizeler bulunmaktadır. Araştırma konumuz kapsamında dergide 
imzası olan yazarların başında ise S. M. Tevfik gelmektedir. Askerî ve siyasi değerlendirmelerin 
bulunduğu yazıların %32’sini S. M. Tevfik yazmıştır. Dergideki bu tür siyasi yazıların %29’unun 
imzasız olduğu görülmüştür. Konuya dair yazıları bulunanların isimleri ise şöyledir: Mısırlı Ömer Rıza, 
Ahmed Naim, Ali Hikmet Nâhid, Ali Vehbi, Aksekili Ahmed Hamdi, Şeyh Salih eş Şerif, Mehmed 
Fahreddin, Bosnalı Abdünnasır, Abdilaziz Çaviş ve Abdulgani Said. Abdilaziz Çaviş’e ait Arapça 
yazının mütercimi ise Mehmed Akif’tir. 

Siyasi değerlendirmelerin ağırlıklı olduğu makalelerde Çanakkale’de harikalar gösteren, yorulmak 
bilmez kahraman ordularımızın “bu asrın en büyük mu’cizesi” olduğunu vurgulayan Sebilürreşad; 
savaşın en şiddetli döneminde hatta Mütareke sonrasında bile “İslam’da yeis küfürdür” diyerek ümit 
ışığı yaymıştır. Erdemir, “Çanakkale İngiltere ve Fransa için büyük bir prestij kaybı olmuştur.” 
demektedir (Erdemir, 2008:535). Sebişlürreşad ise bunu bombardıman devam ederken 4 Mart 1915 
tarihli M. Tevfik imzalı yazıyla ön görmüştür. Yine aynı yazar “Biz öyle zannediyoruz ki bu harb-i 
umûmî, sulhden sonra diğer münferid muhârebelerin başlangıcıdır.” diyerek Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra bölgesel savaşların devam edeceğini de ön görmüştür. Nitekim Birinci Dünya 
Savaşı’nın akabinde Anadolu’da Samsun ufkunda doğan ümit güneşi Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde Millî Mücadele başlamıştır. 
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1908-1925 arasında, fikir ayrılıkları ve savaşlarla dolu on yedi yıla tanıklık eden, ilim ve fikir 
hayatımızda önemli bir yere sahip derginin farklı alan ve disiplinlerde incelenmesi Osmanlı basınına ve 
tarihe bütünleyici bir gözle bakılmasını sağlayacaktır. Osmanlı basınına ve tarihe bütünleyici gözle 
bakılabilmesi için Sebilürreşad, farklı alan ve disiplinlerde incelenmelidir. Farklı alan ve disiplinlerde 
belge ve eserlerimizin bulunduğu Osmanlı Türkçesi; liselerde ve üniversitelerin bütün bölümlerinde -
alan okuması- şeklinde okutulmalıdır. Öğrencinin alanı-bölümü ekseninde metinler seçilmelidir.  
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TARİHÎ BİR GAZETEDEN TOPLUMSAL CİNSİYET ANALİZİ: 
"BİZDE KADINLIK" 
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ÖZ: Araştırmamızın amacı bölgesel gazete özelliğiyle 1911-1912 yıllarında yayımlanan Hakikat 
Anadolu Sesleri’nde, gazeteci Mestan İsmail Bey’in “Bizde Kadınlık” yazı dizisi ekseninde dönemin 
Anadolu’sunun toplumsal cinsiyet algısını tespit etmektir. Çalışmamızın evreni gazetenin elimizde olan 
237 sayısıdır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle 5 makaleden oluştuğunu tespit ettiğimiz “Bizde Kadınlık” 
başlıklı yazı dizisi, çalışmamızın örneklemini oluşturmaktadır. Söz konusu yazı dizisinin “başmakale” 
olması gazetenin asıl gündemini belirtmekte ve döneme dair önemli bulgular içermektedir. Buna göre 
toplumda aileler, kız çocuğuna sahip olmayı istememektedir. Bunun nedeni erkeği üstün görmeleri 
değil, tam tersine “ciğerpareleri”nin ileride kocasından şiddet göreceğine kesin gözüyle bakmalarıdır. 
Nitekim toplum nazarında erkeklerin büyük bir kısmı sarhoş, çapkın yahut servet avcısıdır. Erkeğe göre 
kadın ise araba, balta vb. eşyalar kadar bile faydalı değildir ve “el kiri”dir. Mestan İsmail Bey “el kiri” 
diyen erkekleri “habis ruhlar” olarak nitelendirmekte, asıl lekenin ise kendileri olduğunu söylemekte ve 
kadına kötü muamele eden erkekleri sert bir dille hedef göstermektedir. Kadına şiddetin cezasız 
kaldığını, kadının toplumda “aciz” bırakıldığını belirten yazar, bunun çözümü için geleceği işaret 
etmiştir. O geleceğin gelebilmesi için kadını koruyan yasaların, kararların, sözleşmelerin titizlikle 
uygulanması ve yaptırım gücü cezaların ortaya konması gerekmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet ve 
roller hakkında tarihî derinliği ortaya çıkaracak çalışmalar yapılmalı; tarihî gazete ve dergiler içerik 
analizine tabi tutulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Basını, Hakikat Anadolu Sesleri, Mestan İsmail Bey, Toplumsal Cinsiyet 
 

GENDER ANALYSIS FROM A HISTORICAL NEWSPAPER: 
"FEMININITY İN OUR SOCİETY" 

 
ABSTRACT: The aim of our research is to determine the gender perception of Anatolia of the period 
in the axis of the "Femininity in Our Society" article series of the journalist Mestan Ismail Bey in 
"Hakikat Anadolu Sesleri" published in 1911-1912 as a regional newspaper. The universe of our study 
is the 237 issues of the newspaper we have. The series of articles titled “Femininity in Us”, which we 
determined that they consist of 5 articles by purposeful sampling method, constitutes the sample of our 
study. The series of articles in question is "editorial" indicates the main agenda of the newspaper and 
contains important findings about the period. According to this, families in the society do not want to 
have a girl. The reason for this is not that they see the man as superior, on the contrary, they see it certain 
that "their belowed child" will be exposed to violence by her husband in the future. As a matter of fact, 
in the eyes of society, most of the men are drunk, flirtatious or fortune hunters. According to the man, 
the woman is not even as useful as items such as car, ax, etc. and she is dispensable. Mestan Ismail Bey 
describes men who say women are dispensable as "evil soul" and targets men who mistreat women with 
a harsh language. Stating that violence against women is unpunished and women are left “helpless” in 
society, the author pointed to the future for a solution. Laws, decisions, contracts that protect women 
must be meticulously implemented and sanctioned penalties must be put forward for that future to come. 
In addition, studies revealing historical depth should be conducted on gender and roles and historical 
newspapers and magazines should be subjected to content analysis. 
 
Keywords: Ottoman Press, Hakikat Anadolu Sesleri, Mestan İsmail Bey, Gender.  
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GİRİŞ 

Osmanlı Basını ve “Hakikat-Anadolu Sesleri” Gazetesi 

Osmanlı Dönemi’nde Tanzimat’la birlikte tanıştığımız gazete türü bize Batı’dan gelmiştir. Batılılaşma 
sürecinde hayatımıza giren gazeteler aynı zamanda “tarihin birinci elden yazılı kaynaklarıdır” (Akt. 
Yahşi, 2011: 26). 1831 yılında yayın hayatına başlayan Takvim-i Vakayi bizde ilk Türkçe gazete olarak 
bilinir. Fakat bu gazetede daha çok resmî haberler yayımlanmıştır. Ardından ikinci gazete olarak bir 
İngiliz tarafından çıkarılan ve yarı resmî olan, yani devlet tarafından finanse edilen Ceride-i Havadis 
gazetesi gelir. Basın tarihimizde ilk özel gazete ise 1860’ta yayın hayatına başlayan Tercüman-ı 
Ahval’dir (Demir, 2014:85). Yalnız Osmanlı basınında gazete sayısının arttığı, âdeta bir patlama 
yaşandığı dönem 1908 Meşrutiyet İlanı’ndan sonraki süreçtir. Yeni rejim ve Kanun-i Esasi’nin tekrar 
yürürlüğe konması, özgür bir ortam oluşturmuştur. Bir buçuk ay içerisinde 200’ü aşan gazete ve dergi 
sayısı 1909 yılına kadar 350’ye yaklaşmıştır (Akt. Çelik, 2009:181).  

İncelediğimiz Hakikat-Anadolu Sesleri gazetesi de bu süreçte yayın faaliyeti sürdüren bir Osmanlı 
gazetesidir. Zaten gazetenin ser-levhasında, adının altında, her sayıda “her şeyden bahseder bir Osmanlı 
gazetesi” ibaresi yer almaktadır. Bu slogandan gazete hakkında iki çıkarımda bulunabiliriz: 1. Her 
şeyden bahsediyor. Yani ele aldıkları konular insana dair, hayata dair her şey olabilir. 2. Osmanlı 
gazetesidir, yani Osmanlı basınının genel özelliklerini üzerinde görebileceğimiz bir parçasıdır.  

Hakikat Anadolu Sesleri 1911-1912 yıllarında Eskişehir’de basılmıştır fakat yayın ağıyla birlikte 
bölgesel bir özellik gösteren gazetenin elimizde bulunan tıpkıbasımı ve çevrimyazısı Eskişehir 2013 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından iki ayrı cilt hâlinde yayınlanmıştır. İzmit, Adapazarı, 
Bursa, Ankara, Konya, Uşak, Afyon, Kütahya başta olmak üzere çevre illere ait haberlere de yer veren 
sivil bir gazetedir. Zaten isimlerinden biri de “Anadolu” olan gazetenin çıkış amacı hemen ilk sayısında 
belirtilmiştir. Anadolu’nun hakikatini anlatacaklarını ve hakikatin acı olduğunu vurgulamıştır. 
Anadolu’dan “toparlayabildiği feryatları, iniltileri götürüp payitahta silkerek” “şen ve şâtır” muhitlere 
“biraz da matem katmak”tan bahseden gazete, Anadolu’nun yaşadığı her acı hakikati, her yarayı 
sayfalarına taşıyacaklarını, uzun yıllardır Anadolu’nun ihmal edildiğini yazmışlardır.  

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği Ajansı yayınlarından olan çevrimyazının “Editör 
Notu”nda bu gazetenin aslında Eskişehir gazetesinin bir devamı olduğu belirtilmiştir. Eskişehir gazetesi 
57 sayı çıkmıştır. Akabinde aynı ekip Hakikat’i çıkardığı için biz bu gazetenin bir tecrübenin ürünü 
olduğunu söyleyebiliriz.  

İlk sayısı 7 Şubat 1911, son sayısı 9 Ağustos 1912 tarihlidir. Gazete 4 sayfadan oluşmaktadır. Gazetenin 
200. sayısına kadar başyazarı Mestan İsmail Bey, 201. sayıdan itibaren ise Hakkı Tarık (Us) Bey’dir. 
Hakikat’in imtiyaz sahibi ise Mestan İsmail Bey’dir. Toplam 240 sayı yayımlayan gazetenin ebatları ise 
-tıpkıbasımına göre- 23 cm x35 cm’dir.  

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Rolü 

Cinsiyet kavramı doğuştan getirdiğimiz bir özelliği karşılarken toplumsal cinsiyet sonradan edindiğimiz 
ve toplumun belli bir cinsiyete yüklediği özellik ve rolleri karşılamaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı 
ile ilgili kaynaklarda çok sayıda tanım ve açıklamaların ortak noktası bir toplumun kadına ve erkeğe 
bakış açısının toplumsal cinsiyet kavramını doğurduğu yöndedir. Toplumun tanımladığı ve bireylerden 
yerine getirilmesini beklediği bir takım beklentilerdir (Paçacıoğlu, 2018:29-30). Bu da demek oluyor ki 
toplumsal cinsiyet, toplumdan topluma ve zaman içinde değişebilir. Yani toplumsal cinsiyet geçen 
zamanla birlikte yeniden inşa edilir.  
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Konuya günümüz penceresinden bakmaya başlarsak uluslararası göstergeler ışığında baktığımızda farklı 
açılardan dünyanın toplumsal cinsiyet haritası çıkmaktadır. Dünya Ekonomi Formu (WEF) 2017 yılı 
Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporu’na göre; cinsiyet indeksinde 144 ülke arasında Türkiye 131. sırada 
yer almaktadır. Bu listede ilk sırada İzlanda yer alırken İsrail 44, Tunus 117, Birleşik Arap Emirlikleri 
120, Bahreyn 126, Cezayir 127, Kuveyt 129 ve Katar 130. sırada yer alarak Türkiye’den önce 
gelmektedir.  Dünya genelinde eğitime katılım oranlarına baktığımızda ise ilk sırayı Avustralya, 
Bahamalar, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler alırken, Türkiye 101. sırada yer 
almaktadır. TÜİK 2017 yılı verilerine göre; 2016 yılında 6 yaş ve üzeri bireyler okuryazarlık durumuna 
göre toplam nüfus içerisinde yaklaşık iki buçuk milyon birey (%3,5) okuma yazma bilmemektedir. Bu 
bireylerin %84’ü kadındır (Gökçay, 2018: 1-2).  

Farklı göstergelerden bakacak olursak bu liste uzayıp gidecektir. İnsan hakları ile ilgili her türlü yasal 
ve kamusal tedbirler alındığı günümüzde dahi uygulamaya bakıldığında bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
göze çarpmaktadır. Peki tarihimizden bir kesit aldığımızda bir gazetecinin kaleminden toplumun 
cinsiyetlere bakış açısı ve yüklediği roller hakkında neler öğrenebiliriz? Yalnız araştırmalarımızdan 
“toplumsal cinsiyet” kavramının bugünkü anlamda kullanımı 1970’lerde yaşanan Feminist hareketler 
ve ortaya atılan Feminist Kuramlarla birlikte başladığını belirtmek gerekir (Sayer, 2011:9, Akt. 
Paçacıoğlu, 2018:30). Kavramın kendisi olmasa da içerik bakımdan kadın ve erkeğe toplumda verilen 
rollere, toplumun ve fertlerinin cinsiyetlere bakış açısına dair tarihî kaynaklar analiz edilip toplumun bu 
konudaki tarihî derinliği ortaya çıkarılabilir. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı 1911-1912 yıllarında çıkarılan, bölgesel bir gazete özelliği taşıyan Hakikat Anadolu 
Sesleri’nde yayınlanmış ve beş yazıdan oluşan “Bizde Kadınlık” yazı dizisi ile 20. yy. başlarındaki 
Anadolu’nun Eskişehir ekseninde toplumsal cinsiyet algısını tespit etmektir. 

Araştırmanın Problemi 

Araştırmamızın temel problemi şudur: Tarihimizden bir kesit aldığımızda bir gazetecinin kaleminden 
toplumun kadına bakış açısı ve cinsiyetlere yüklediği roller hakkında neler öğrenebiliriz?  

Alt Problemler 

Araştırmamız kapsamında şu sorulara da cevap aranmaya çalışılacaktır: 

1. Yazı dizisi toplumun kadın ve erkek cinslerine bakışı hakkında bilgi vermekte midir? 
2. Yazı dizisinde cinslerin birbirine bakışı ile ilgili hangi bulgulara ulaşılabilir? 
3. Toplumun kadına ve erkeğe verdiği cinsiyet rolleri nelerdir? 
4. Yazar Mestan İsmail Bey’in toplumsal cinsiyet ekseninde kadın ve erkek ile ilgili görüşleri nelerdir? 
5. Bu görüşler kapsamında Mestan İsmail Bey tarafından kadınlarla ilgili ne tür haklar gündeme 
getirilmiştir? 
6. Bu görüşler kapsamında gazetenin toplumu yönlendirme işlevi göz önünde bulundurulacak olunursa 
Mestan İsmail Bey, bir gazeteci olarak toplumu “toplumsal cinsiyet” bağlamında nasıl 
yönlendirmektedir? 

Araştırmanın Hipotezi 

Hipotezimiz; çıkış amacı acı hakikati söylemek olan Hakikat Anadolu Sesleri gazetesinin yayınlanan 
“Bizde Kadınlık” yazı dizisinden, bir gazetecinin kaleminden toplumun kadına bakış açısı ve yüklediği 
roller hakkında tarihe ışık tutacak bulgulara ulaşacağımız yönündedir. Nitekim söz konusu gazete yayın 
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ağı bakımından sadece Eskişehir değil, farklı bölgelerden haberler veren ve dağıtımı il dışına da yapılan 
bir gazetedir. Bu bakımda gazetede yazı dizisi olarak yayımlanan “Bizde Kadınlık” başmakalelerinin; 
dönemin toplumsal cinsiyet algısını yansıtması beklenir.  

Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırmada bazı sınırlılıklar söz konusudur. Bunlar şu şekilde söylenebilir: Araştırma, 1911-1912 
yıllarında Eskişehir’de yayımlanan Hakikat-Anadolu Sesleri gazetesinin toplamda 240 sayısıdır. Ancak 
gazetenin 42, 43, 83. sayıları gazetenin elimizde bulunan tıpkıbasımı ve çevrimyazısında 
bulunmamaktır. Bunun nedeni olarak, kitapta kütüphane koleksiyonlarında bulunmadığı bilgisi 
verilmiştir. Bu durumda çalışmamız gazetenin 237 sayısı ile sınırlıdır. Gazetenin tıpkıbasımı ve 
çevrimyazısı Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından iki ayrı cilt hâlinde 
yayımlanmıştır. Araştırmanın içerik analizi gazetenin Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
Ajansı’nın yayımladığı çevrimyazısı ile sınırlıdır. Tıpkıbasımından ise gerek görüldükçe karşılaştırma 
yapmak için istifade edilmiştir. 

Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Hakikat Anadolu Sesleri gazetesi, Osmanlı basını içinde bugün bilinen belli başlı gazeteler arasında 
değildir. Bundan olsa gerek YÖK Ulusal Tez Merkezinde bu gazeteye dair herhangi bir çalışmaya 
rastlamadık. Oysa tarihe bütünleyici bir açıdan bakmak için bütün parçaların birleştirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca yerel gazeteler; Anadolu’nun nabzının yüksek attığı bir gazete olması nedeniyle 
Anadolu’ya dair tarihin daha net ve ayrıntılı görüldüğü belgelerdir. Nitekim gazetenin adındaki 
"Anadolu Sesleri" ifadesi, bunu göstermektedir.  

Yine de Hakikat Anadolu Sesleri hakkında yapılmış birkaç tarihî araştırmanın varlığından söz edilebilir. 
Bunlar genellikle haberlerin, yazıların okunması, tasnifi yönündedir. Bunlardan farklı olarak 2204-A 
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na 1689B011706422 Başvuru Numarası ile başvuran 
Meryem Ülkü Aygül “Her Şeyden Bahseder Bir Osmanlı Gazetesinde Reklâmın ‘Hakikat’i” başlıklı 
kapsamlı çalışmasında gazetedeki reklamları konu-içerik bakımından tasnif edip “reklam mesaj 
stratejileri” bakımından içerik analizine tabi tutmuştur. Yine 2017 yılında Türk Tarih Kurumu’nun 
düzenlediği II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumuna Feride Turan, Aleyna Tapmaz ve 
Şeyma Sözsoy’un sundukları “Eskişehir’de Demiryolu Hakikat’i” başlıklı bildiri; söz konusu gazetedeki 
haber ve yazılar ışığında demiryolu tarihine yönelik bir çalışmadır. Hakikat Anadolu Sesleri gazetesine 
dair bir çalışma da 2018 yılında I. Türk Eğitim Kongresi’ne Feride Turan ve Ekin Burçak Yalçın’ın 
sunduğu “Fen Eğitiminde Millîlik: Tarihî Bir Gazetedeki İlaç İlanlarının Farmakolojik Açıdan 
İncelenmesi” başlıklı bildiridir.  

Çalışmamızda ise tarihî bir gazetenin içerik analiziyle tarih bilimine ve toplumsal cinsiyet tarihimize 
dair yeni bulgular sunulmaktadır. Adı geçen yazı dizisi ile “kadın”ı başmakale konusu yapan bir 
gazetecinin kaleminden dönemin toplumsal cinsiyet algısına ışık tutulacaktır. İlber Ortaylı Osmanlı 
basınının “popüler bir öğretmen” olduğunu söyler (Ortaylı, 2007: 38). Hakikat Anadolu sesleri 
gazetesinin her sayıda sürmanşetten verdiği “Her şeyden bahseder” sloganı da bu bilgiyi 
pekiştirmektedir. Gazetenin öğretme ve yönlendirme özelliğinin toplumsal cinsiyet alanında ne 
boyutlarda olduğuna dair çalışmamız tamamlayıcı bilgi ve bulgular sunmaktadır. 

 “Toplumsal cinsiyet” kavramı sosyolojide geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Gazeteyle birlikte 
edebiyatımıza giren türleri de kapsaması bakımından çalışmamız tarih, edebiyat ve sosyoloji alanlarına 
dair disiplinlerarası özellik taşımaktadır. 

Araştırmanın Muhatapları 
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Bu çalışmadan elde edilecek sonuçların çeşitli muhatapları olduğunu düşünüyoruz. Bunlar arasında en 
başta gelenleri; üniversitelerin tarih, sosyoloji, gazetecilik bölümleridir ve Millî Eğitim Bakanlığıdır. 
Gazetenin Eskişehir’de çıkan ancak bölgesel bir süreli yayın olması nedeniyle şehir kültür ve tarihine 
ilişkin bulgular içerdiğinden Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi araştırmanın muhatapları 
arasındadır.  

YÖNTEM 

Araştırma nitel olup tarama modelindedir. Çalışmamızın evreni gazetenin elimizde olan 237 sayısıdır. 
Amaçlı örnekleme yöntemiyle tespit ettiğimiz 5 makaleden oluşan “Bizde Kadınlık” başlıklı yazı dizisi 
çalışmamızın örneklemini oluşturmaktadır.  

Veri toplama işlemini Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği Ajansı yayınlarından olan 
“Eskişehir’de Bir Dönemin Aynası HAKÎKAT GAZETESİ (1911-1912) ÇEVRİMYAZI”dan istifade 
edilmiştir. Yine Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği Ajansı yayınlarından olan 
“Eskişehir’de Bir Dönemin Aynası HAKÎKAT GAZETESİ (1911-1912) TIPKIBASIM”dan ise gerek 
görüldüğü durumlarda karşılaştırma yapmak için istifade edilmiştir. İçerik analizinin doğru ve isabetli 
olabilmesi için Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’i kullanılmıştır. 

Araştırmamızda beş yazıdan oluşan yazı dizisi içerik analizine tabi tutulmuştur. Nitekim içerik analizi 
yöntemi, niteliğe dayalı çalışmaların değerlendirilmesine imkân vermesi nedeniyle sosyal bilimlerle 
ilgili araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir çözümleme tekniğidir (Çelik, 2009: 259). İçerik analizi 
yapılırken araştırmamızın amacı ve cevap aradığımız sorular, problemler esas alınarak 4 tema 
belirlenmiştir: 

1. Toplumun kadın ve erkeğe bakışı 
2. Kadın ve erkeğin birbirine bakışı (karşı cinse bakış) 
3. Toplumun kadına ve erkeğe verdiği cinsiyet rolleri  
4. Yazar Mestan İsmail Bey’in toplumsal cinsiyet ekseninde kadın ve erkek ile ilgili görüşleri  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Makalelerin Hakikat Anadolu gazetesinde dağılımları, hangi sayılarda ve tarihlerde yer aldığına, 
bulunduğu sayfa ve uzunluğuna dair tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1. Yazıların Gazetede Dağılımı ve Özellikleri 

Makalenin Adı Bulunduğu 
Sayı 

Yayımlanma Tarihi Gazetede 
Bulunduğu Sayfa 

Uzunluğu (Sütun 
sayısı) 

Bizde Kadınlık 20 (Miladi) 4 Mart 
1911 

Birinci sayfa, 
başmakale 

Yaklaşık 3 sütun  

Bizde Kadınlık 21 (Miladi) 5 Mart 
1911 

Birinci sayfa, 
başmakale 

Yaklaşık 2 sütun 

Bizde Kadınlık -3- 22 (Miladi) 6 Mart 
1911 

Birinci sayfa, 
başmakale 

Yaklaşık 3 sütun 

Bizde Kadınlık -4- 23 (Miladi) 7 Mart 
1911 

Birinci sayfa, 
başmakale 

Yaklaşık 3 sütun 

Bizde Kadınlık -5- 24 (Miladi) 8 Mart 
1911 

Birinci sayfa, 
başmakale 

Yaklaşık 4 sütun 
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Son makale “Şimdilik bitti.” cümlesiyle tamamlanmıştır. Bu cümleden yola çıkarak toplamda 237 sayı 
taransa da bu yazı dizisinin bu ya da başka adla devam etmediğini tespit ettik. Ayrıca son yazının son 
paragrafında “İhtimal ki bir gün hilkat, güzelliklerinin hakikatlerinin kirli ellerde, kanlı pençelerde 
böylece örselenmelerine, itilip sürünmelerine tahammül edemezler de servetin gılzatına müthiş bir 
yumruk vurarak intikam alırlar! Beşeriyetin bütün maâliyâtıyla birlikte kadınlığı da onun esaretinden 
kurtarırlar...” diyen yazar, kendi döneminde olmasa da bir gelecekte kadınlara yönelik bu zulüm ve 
esaretin intikamının “yaradılış” tarafından alınacağına inanarak konuyla ilgili çözümün gelecekte 
olduğunu işaret etmiştir. Söylenecek söz şimdilik bitmiştir, yani tamamlanmamıştır. Konu üzerine 
çözüm üretileceği o “gelecekteki bir gün”e kadar söz söylenmeye devam edilecektir. Tablo 1’den 
görüleceği üzere konu, 240 sayılık bir dergide 20. sayıdan itibaren ele alınmaya başlanmıştır. Toplumda 
kadına ve erkeğe verilen rollerdeki dağılımın haksızlığının hemen ilk sayılarda gazeteye konu olması; 
bu sorunun toplumdaki boyutlarını göstermesi ve basının yaklaşımına dair bir fikir vermektedir. Üstelik 
söz konusu yazı dizisinin “başmakale” olması gazetenin asıl gündemini belirtmesi bakımdan önemlidir. 
Yazının başlığına baktığımızda “Bizde Kadınlık” ifadesiyle toplumun kadına bakışı ve yüklediği 
görevler hakkında bir içeriği sahip olduğu izlenimini doğurmaktadır. Yazılar içerik analizine tabi 
tutulduğunda başlıkla içeriğin örtüştüğü görülmüştür.  

Elden edilen bulgular maddeler hâlinde belirtilmiştir. Elde edilen bulgulara yönelik, makalede yer alan 
cümlelerden tırnak işareti içinde örnekler sunulmuştur. Örnekler sunulurken aynı ya da benzer ifadeler 
tekrar yazılmamış, konunun kavramsal çerçevesinin çizilmesi amaçlandığından farklı bulguları bulmak 
hedeflenmiştir.  

1. Toplumun Kadın ve Erkeğe Bakış Açısı  

a) Ebeveynler kız çocuğu sahibi olmak istememektedir. Bunun sebebi kız çocuğunu sevmedikleri ya da 
erkeği üstün gördükleri değildir, tam tersine “ciğerpareleri”nin ileride eşinden göreceği şiddet nedeniyle 
endişelenmektedirler. 

“Birisinin bir kızı dünyaya geldi mi büyücek bir zarara uğramış, başına bir felaket gelmiş gibi çehresinde 
bir teessür alameti görürsünüz.... Zavallı peder neler görmüş, neler işitmiş, ne acıklı maceralar dinlemiş, 
ne feci sahneler seyretmiştir. İşte ciğerparesinin de öyle bir vartaya düşmek, öyle mukadderata 
sürüklenmek ihtimalini düşündükçe için için kan ağlıyor.” (1. Makale) 

b)Yetişmiş kızları bulunan aileyi bir endişe kaplar. Çünkü kızlarının kara günleri gelmiştir. Evlenme 
çağındadır. 

“Yetişmiş kızları bulunan aile akranını derin bir endişe kaplar! Sağdan, soldan görücülüğe, dünürlüğe 
gelenler, bu endişeyi arttırdıkça arttırırlar. Demek ki kara günleri kapıyı çalmak üzere bulunuyor. Demek 
ki ciğerparelerini kolundan tutup da talihin en meçhul, en karanlık köşelerine fırlatıvermek zamanı 
yaklaşmış.” (4. Makale) 

c) Erkeklerin büyük bir kısmı sarhoş, çapkındır. Bir kısmı da haylaz, iş bilmez olanlardır. Bu erkeklerin 
tek gayeleri yaşamaktır. Bundan ötürü evlenme amaçları da apaçık bellidir. Kızın ailesinin servetine göz 
dikmişlerdir. 

“Memleketin, muhitin delikanlılarını tetkike koyulurlar. Görürler ki büyük bir ekseriyet, sarhoş, çapkın! 
Başlarında olanca şeametiyle, felaket, musibet baykuşları kanat gerip duruyorlar.” (4. Makale)  

“Haylaz, iş bilmez, çıplak bacak güruhu… Yakalarından zaruret, paçalarından sefalet tutmuş, böylece 
didiklenirken şahsiyetleri yıpranmış, ruhlarına atalet, hislerine zillet çökmüş; bu ağı baskılar altında da 
meramları ezilmiş, şu uyuşukluk, şu meskenet içinde her şeylerini unutmuşlar, bütün hasletlerini 
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çürütmüşler de yalnız bir emelleri, bir tek sevdaları kalmış; yaşamak, ne kadar zillet, ne kadar hakaret 
altında bulunursa bulunsunlar, hepsine de katlanacaklardır; elverir ki yaşasınlar!” (4. Makale) 

“Onlar kıza, kadınlığa değil, o cevherin mahfazası, o lübbün kışrı demek olan servete göz dikmişler, 
onu kemirmeye, onu yalamaya uğraşıyorlar!” (4. Makale) 

d) Sarhoş erkek, toplumda kötü görülmüş, erkek ise acısını kadından çıkarmıştır. 

“Meyhaneci kovmuş, garsondan hakaret görmüş, köpeklere dalanmış, çamurlara bulanmıştır da bu 
acıların bütün intikamını evdeki zayıf, masum, bigâne kadından almaya çalışır…” (1. Makale) 

2. Kadın ve Erkeğin Birbirine Bakışı (Karşı Cinse Bakış) 

a) Erkekler birçok şeye karşı sorumluluk taşırlar, birçoğuna karşı da zarar gelmesin diye dikkat ederler. 
Fakat kadınlara karşı, böyle bir duygunun zerresini hissetmezler. 

“Erkeklerin her şeye karşı mesuliyetleri vardır: Hükümete karşı, kanuna karşı, Allah’a karşı, birbirlerine 
karşı, hatta eşyaya, hatta ölülere karşı bile bir mesuliyet hissi taşırlar! Bunların hepsinden de az çok 
ihtiraz ederler. Herhangisi hakkında olursa olsun, fena bir muamelenin cezası bulunduğuna emindirler. 
Fakat kadınlara karşı böyle bir duygu kat’iyen kalplerinde yer etmemiştir.” (1. Makale) 

b) Erkekler toplum huzurunda ne kadar miskin, değersiz, korkak olursa olsun kadınlara karşı bir savaş 
sonunda galip gelmişçesine üstünlük sağlayabilir. 

“Bir erkek ne kadar miskin, ne kadar haylaz, ne kadar değersiz, hatta ne kadar sefil olursa olsun, bir 
kadına karşı böbürlenebilir; çünkü galiptir, çünkü galip bir orduya nispeti vardır. Gölgesinden korkar, 
her karaltıdan ürker, her patırtıya pabuç bırakır da kadınlar muvacehesinde şahin kesilir.” (1. Makale) 

c) Erkek söz konusu kullandıkları malzeme, araba, balta vb. eşyalara bile zarar gelmesin diye uğraşır. 
Ancak söz konusu kadın olunca bu eşyalar kadar faydalı görmez. 

“…Hepsine hizmet eder, hepsini esirger, baltasını taşa vurmaz, arabasına fazla yük sarmaz, makinesini 
boşu boşuna işletmez; zira körelir, kırılır, aşınırlarsa zarar kendinedir. Lakin kadın hiç gözünde değildir. 
Kendi zu'munca onun hiçbir faydası yoktur.” (2. Makale) 

d) Erkekler kadınlarla geçici ve hayvanî bir hisse kapılarak evlendiklerini ve başına bela aldıklarını 
düşünürler. 

“…Geçici ve hayvani bir hisse kapılarak tutmuş evlenmiş, o belayı başına almış!” (2. Makale) 

e) Erkeğe göre kadın demek "el kiri" demektir. El kiri, Türk Dil Kurumu Sözlük'te "kolayca vazgeçilir, 
atılır şey" anlamına gelmektedir (https://sozluk.tdk.gov.tr/). 

“Hevesatı ise çoktan kırılmış da şimdi onu bir el kiri gibi yıkamak, bir kirli çamaşır gibi değiştirmek 
çareleri düşünülüyor!” (2. Makale) 

f) Erkeğe göre kadının evde varlığı ve yaşayışı bile kabahattir. 

“…Artık şu nazarla görülen bir kadında başka bir kabahat aramaya hacet var mı? Bir kere evde bulunuşu, 
yaşayışı kabahat!” (2. Makale) 

g) Erkekler kadınlara duydukları nefret konusunda kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. 
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“…Beceriksizlikle, dikkatsizlikle, düşüncesizlikle her nasılsa eline bulaştırdığı bu lekeden müteneffir 
olmak hususunda kendini mazur göstermek istiyor!” (2. Makale) 

h) Kız aileleri satıcı, zengin erkekler ise alıcı gibidir. Zengin erkek hiçbir kızı beğenmez. Sonunda 
biriyle evlenir. Evlendikten sonra da kızı sevmez olur. 

“Alıcı az, satıcı kıyamet gibi… Herkes metaını onlara, onların huzuruna arz ediyor, lakin bu yağlı 
müşteriler, gayet müstağni davranıyorlar! Şöyle bir yan gözle bakıyorlar da burun kıvırıyorlar! En 
nihayet de bin naz, bin istiğna ile dallaya dallaya bir tanesini beğenip alıyorlar; kudümleriyle pek büyük 
bir şevke gelen izdivaç çarşısını, matemler içinde bırakarak öbür başından çıkıp gidiyorlar!... Küçük bey 
kızı sevmez olmuş, hiçbir halini, hiçbir tavrını beğenmezmiş, ‘Gözüme görünmesin!’ dermiş…” (4. 
Makale) 

3. Toplumun Kadına ve Erkeğe Verdiği Cinsiyet Rolleri  

a) Erkeklerin tek vazifesi kadınlara hakaret etmektir. 

“O her şeyi unutmuş, insanlığı bile unutmuştur. Kendisinden vazife namına hiçbir iş beklenmemelidir, 
yalnız unutmadığı tek bir şey kalmıştır ki o da kadınlara, esirlere hakaret etmek ve bu suretle galibiyetin 
hakkını ödemektir!” (1. Makale) 

b) Erkekler, sefalet içinde olsalar bile bu görevlerini yerine getirmekten vazgeçmezler. 

“Sefaletin hangi derekesine inse, bunu mukaddes bir vazife gibi ifadan geri durmaz.” (1. Makale) 

c) Kadınların hiçbir hakkı yoktur. Her şeye, her fenalığa katlanmak onların görevidir. Toplumdaki 
"sınıf"lar içinde kadınlık ve esirlik hak ve vazife konusunda aynı durumdadır.  

“Onların hiçbir hakkı yoktur! Her şeye, her fenalığa katlanmak, hem de zırıltı etmeden katlanmak 
vazifeleridir. Hiçbir hak mukabili olmayan dünyada bir sınıf, yalnız bir tek nevi vazife varsa o da 
kadınlığa, esirliğe yükletilen vazifelerdir, mazlumların çektiği eziyetlerdir.” (1. Makale) 

d) Kadın için azap içinde yaşamak bir vazife, onları ezmek de erkeklerin hakkıdır. 

“…Azap içinde, kahır altında yaşamak kadın için bir vazife;  onları ezmek ve hırpalamak erkeklerin 
hakkı.” (2. Makale) 

e) Kadınlar, erkeklere -nankörlere- dadılık, hizmetçilik, aşçılık gibi birçok işi yapıyor. 

“Kadınlar, bu nankörlere aynı zamanda çocuk dadılığı, hizmetkârlık, aşçılık, ekmekçilik, terzilik, 
çamaşırcılık, hatta ırgatlık yapmıyorlar mı?” (2. Makale) 

f) Kadın, erkeğe itaat etmek, dediklerini yapmakla yükümlüdür. 

“Bizde kadınlar, erkeklere karşı itaatle memur, itaatle me’luftur.” (3. Makale) 

g) Erkek, evlendikten sonra eşini istemezce kabahat kadında aranmaktadır. 

“Küçük bey kızı sevmez olmuş, hiçbir halini, hiçbir tavrını beğenmezmiş, ‘Gözüme görünmesin!’ 
dermiş; evdekiler bütün kabahati kızcağıza atfederlermiş… Konaktakilerin hepsi, aşçılara, hizmetçilere 
varıncaya kadar biçare, masum çocukcağızı bey'in bir derdi, bir kederi, bir belası farz ederek meş'um 
bir şey gibi ona nefretli nazarlar fırlatırlarmış.” (4. Makale) 
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h) Evlilikler "çöpçatan" aracılığıyla olur. Birbirini tanımadan evlenen gençler, beklentilerini çoğunlukla 
bulamaz. 

"Kızlarımızın talihi bir "çöpçatan" elindedir.... Hiç düşünmeden, hiç muayene etmeden eline geçen iki 
çöpü çatar ve muaşeret ırmağına atar..." (5. Makale) 

"Onların hayallerindeki şekil ve suret bu muydu? Böyle miydi? Neler, ne saadetler umuyorlardı, bak 
nelere kavuştular!" (5. Makale) 

ı) Zengin erkekler kadınları; tedariki ve değiştirmesi kolay bir elbise gibi görür. 

"Onların pek çoğu nazarında kadın elbise demektir. Tedariki de o kadar kolaydır. Değiştirmesi de. 
Onlarca ömrünü, gününü bir tek kadınla geçirmek bir kat elbise ile hayatı sona iletmek gibidir! ‘Eskisin, 
yıpransın, yırtılsın, sökülsün dik, yama yine giy... Hayır! Bu hamalların işidir!’ derler de modayı takibe 
koyulurlar!” (5. Makale) 

4. Yazar Mestan İsmail Bey’in Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Kadın ve Erkek İle İlgili Görüşleri  

a) Erkeklerin kendilerinde buldukları bu güç, şahıslarına ait değil sadece erkekliklerinin silahıdır.  

“İstimal ettiği kuvvet, elindeki nüfuz kendi şahsından değil, mensup olduğu kitlenin, efradından 
bulunmakla iftihar ettiği kümenin, yani erkeklik cinsinin silahıdır.” (1. Makale) 

b) Yazar, sarhoş olup eve gelen erkek için “cihanda hiçbir mahlûkata benzemeyen ucube” benzetmesini 
yapıyor. Ayrıca evdeki aciz kadına yaptığı işkencelerin hiçbirinden erkeğin sorumlu tutulmamasına, 
yaptığı işkencelerin erkeğin yanına kâr kalmasına sitem ediyor. 

“İnsanlığını kâmilen kaybetmiş, behimiyeti ise dalalete uğratmış da cihanda hiçbir mahlûkata 
müşabeheti kalmamış olan bu ucube, erkeklik nam u hesabına evdeki aciz kadına yapmadık işkence 
bırakmaz, fakat bütün ettikleri yanına kalır; çünkü kadınlara yapılan hiçbir muameleden erkekler mesul 
değildir. Bu umumi ve sarsılmaz bir kanundur, değişmek bilmez. Tadile yanaşmaz bir salahiyettir!” (1. 
Makale) 

c) Eve, sarhoş adam geleceğine kadının karşısına bir leş atılsa daha az azap çeker. Çünkü leş sadece 
kötü kokar, sarhoş adam ise kıyafetlerinin pisliği bir kenara ruhu da kirlidir. Verdiği zararlar bakımından 
"kuduz köpeğe", "yılana" ve "mikroba" benzer. 

“Üstünün başının murdarlığından ziyade ruhu çirkâblara dalmış, şahsiyeti tefessüh etmiş de bir küfe 
muzahrafattan daha iğrenç, daha mülevves bir hâle gelmiş bulunan bu sefil, bu kokuşmuş hayat, 
geleceğine, o bedbaht eve, o bedbaht evin bedbaht kadını muvacehesine bil lâşe atılsaydı kadıncağız 
daha az muazzep olurdu. Çünkü lâşenin –ancak- müstekreh bir kokusu, mide bulandıran bir manzarası 
vardır. Hâlbuki sarhoş ondan daha pis, ondan daha menfur olmakla beraber yılan gibi zehirler saçar, 
kuduz kelp gibi saldırır, mikrop gibi sıhhatler kemirir, illetler aşılar!” (1. Makale) 

d) Kadınlar hakkında olumsuz duygu ve düşüncelere sahip erkekler Mestan İsmail Bey’e göre “sefil 
herif”tir. (2. Makale) 

“…O sefil herifin kadınlar hakkında ne fikir beslediğine tamamıyla vakıf mısınız?” (2. Makale) 

e) Kadını “el kiri” diyen ve onlardan nefret eden erkekleri “habis ruhlar” olarak nitelendiriyor. Asıl 
lekenin kendileri olduğunu söylüyor. 
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“…Kadınları, el kiri olmak üzere tanıyan habis ruhlar, anlamıyorlar ki insaniyetinin silinmez lekesi, 
tedavi kabul etmez yağırı asıl kendileridir.” (2. Makale) 

f) Kadınların evde ağır sorumlulukları olduğu hâlde herhangi bir maddi karşılık görmediği hatta onca 
iş bir yana karın tokluğuna bile çalışmadığını söylüyor. Erkeklerin ise bu kadar çeşitli iş gören kadınlara 
karşı nankör olduklarını dile getiriyor. 

“Kadınlar, bu nankörlere aynı zamanda çocuk dadılığı, hizmetkârlık, aşçılık, ekmekçilik, terzilik, 
çamaşırcılık, hatta ırgatlık yapmıyorlar mı? Bu kadar muhtelif, bu kadar ağır vazifeleri zayıf, dermansız 
omuzlarında taşıyan bu fedakârlara kaç para ücret veriyorlar? Boğaz tokluğuna olsa canları ala. Aç nasıl 
çalışırlar?”  (2. Makale) 

g) Eşler arasında birbirine karşı hürmet ve muhabbet olmalıdır. Zira dünyanın en iyi insanları birbirine 
saygı ve sevgi besleyen ebeveynlerin ürünüdür. 

“Ailelerin en önemli unsurları zevç ile zevcedir; bunların birbirine karşı hürmetleri, muhabbetleri, ne 
kadar fazla olursa, aranan irtibat o kadar güzel temin edilir.” 

“Dünyanın en iyi insanları, birbirine karşı hürmet ve muhabbet besleyen pederle validenin 
mahsulleridir.” (3. Makale) 

 “Pederinden metanet, uluvv-i cenab, kahramanlık, validesinden şefkat, mülâyemet, incelik tevarüs 
etmiş, onları öğrenmiştir. İşte insanlığın mürebbileri, ‘hâfız-ı hakiki’leri bunlardır; bu kıymetli 
vücutlardır.” (3. Makale) 

h) En affedilemez suçlular; kötü huylu çocuklar yetiştirenlerdir. 

“En affolunmaz mücrimler, en deni hainlerse sütü bozuk, tıyneti bozuk, hasleti bozuk birtakım eşirrânın 
türemesine sebep olanlardır!” (3. Makale) 

ı) Sorunların en büyük sebebi, karı-koca arasındaki geçimsizliktir. 

“Bugünkü zaafımızın en büyük sebebi, karı-koca arasındaki geçimsizlikten başlamıştır.” (3. Makale) 

i) Karı-koca arasındaki ilişkilerde en büyük sorumluluk erkeğe düşer. Kadınlardaki safiyeti erkekler 
bozuyor. 

“Bu hususta mesuliyetin en ağırı erkeklere düşer; kadınlardaki safiyeti, onlardaki kabiliyeti bozmaya 
sebep olan hep erkeklerdir.” (3. Makale) 

j) Mestan İsmail Bey, kendi döneminde olmasa da kadınlara yönelik bu zulüm ve esaretin intikamının 
“yaradılış” tarafından alınacağına inanarak konuyla ilgili çözüm için geleceği işaret etmiştir:  

“İhtimal ki bir gün hilkat, güzelliklerinin, idrak, hakikatlerinin kirli ellerde, kanlı pençelerde böylece 
örselenmelerine, itilip sünülmelerine tahammül edemezler de servetin gılzatına müthiş bir yumruk 
vurarak intikam alırlar! Beşeriyetin bütün maâliyâtıyla birlikte kadınlığı da onun esaretinden 
kurtarırlar...” (5. Makale) 

Anadolu'nun acı seslerini duyurmayı amaçlayan bir gazetenin sayfalarında beş başmakaleden oluşan 
yazı dizisinde kadınlığın sorunlara dair bir çığlık yükseltilmiştir. Yalnız bu çığlıkta kadının adı 
olmadığı gibi sesi de yoktur. Çünkü "Kadın ve Erkeğin Birbirine Bakışı (Karşı Cinse Bakış)" alt 
başlığında da görüleceği üzere sadece erkeklerin bakış açısına dair bulgular mevcuttur.  
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Makalelerde bahsedilen sorunlar daha çok Anadolu kadını için geçerlidir. Zira yaptığımız literatür 
taramasında şehirde yaşayan, belli bir eğitim görmüş, aydın kadınların durumunun nispeten daha iyi 
olduğuna dair bulgulara ulaştık. Özellikle eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkeleriyle gelen ve 23 Temmuz 
1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet, bu anlamda ümit vericiydi. Ancak kısa bir süre sonra yaşam 
koşullarında bir değişim olmayan kadınlar, yeni rejimi de sorgulamaya başlamıştır. Dönemin kadın 
hakları hususunda öncü, aydın kadınların şu talepleri aslında kadının durumunu bütün açıklığıyla ortaya 
sermektedir: "Eğitim hakkı, kadınların vapurlarda havasız ve kötü koşullarda tıkışarak seyahat etmek 
zorunda kalmamaları, alışverişe çıkan kadınların simit peynire muhtaç kalmadan düzgün yemek 
yiyebilmeleri için kadınların çalıştığı lokantaların açılması, yoksul kadınların yardımseverlerin kuracağı 
cemiyetlerle ticaret yapabilmeleri, kadınların ticaret hayatına katılarak bizzat işlerinin başında 
durabilmeleri…" (Harmancı Turunçoğlu, 2013:10,12).  

Mestan İsmail Bey'in çizdiği, "bizde kadınlığa" dair 20. yy. başlarına ait bu tablo, dönemin kadın 
dergilerinde de görülmektedir. İlk sayısı 1913’te yayınlanan “Kadınlar Dünyası” adlı derginin 
mukaddimesinde “erkeklerin kadınları daima mahkûm ettikleri, erkekler sebebiyle yüzyıllardır zulüm 
gördükleri” söylenmektedir. “Erkeklerin kadınları daima mahkûm etmesi” ibaresi ile erkeklerin 
“kadının yaşayışını dahi kabahat olarak görmesi”ni eleştiren Mestan İsmail Bey'in işaret ettiği nokta 
örtüşmektedir.  Türk Kadının Haklarını Yayma Cemiyeti’nin yayın organı olarak faaliyet sürdüren bu 
dergi Ulviye Mevlan tarafından çıkarılmaktadır. Söz konusu derginin mukaddimesinde “erkeklerin 
kendilerini müdafaa etmelerinden dolayı müteşekkir olduklarını, geldikleri noktada onlardan yardım 
istemeye tenezzül etmeyeceklerini, kadınların kadınlık dairesindeki yükselişleri ve varlıklarının 
erkeklere bir vazife bırakmadığını düşünen kadınlar; Mestan İsmail Bey’in bahsettiği kadın profilinden 
çok uzaktır. Dönemin aydın kadınını yansıtan bu ifadeler dikkate değerdir. Adı geçen derginin 8. 
sayısındaki “Yurt Hemşehrilerime” başlıklı yazıda döneme dair iki türlü kadın profilinden söz edilmekte 
ve savurgan kadınlar eleştirilmektedir. İki kadın arasındaki derin uçurumun bir tarafında “ellerindeki 
altınları bonmarşelerde, Karlmanlarda avuç avuç saçan ve memleketin kanını ecnebilere mass eden”ler 
vardır, diğer tarafta ise “bir deri ve kemikten kadit hâlindeki milletin Anadolu’daki fakir çiftçi kadınları” 
vardır (Akt. Kurt, 2020:142, 145). Yine 20. yy. başlarında bir derginin sayfalarında Anadolu kadınının 
durumu şöyledir: "Kadınlar erkekler kadar hatta zaman zaman erkeklerden daha fazla çalışarak sabahtan 
akşama kadar süt sağar, hayvan tımar eder, tarla belleyip mahsul toplar." Şehbal mecmuasında Jimnastik 
Muallimi Selim Sırrı Bey'e ait bu yazıda söz konusu çalışmaların kadının nazenin doğasına aykırı olması 
nedeniyle Anadolu kadınlarının kırk yaşlarına varmadan vücutlarının yıpranıp solduğu, henüz gençlik 
çağlarında erkenden yaşlandıkları belirtilmektedir (Akt. Tekin, 2019:46).  

Mestan İsmail Bey’in “bizde kadınlık” vurgusuyla belirttiği gibi kadınların iş dünyası; evi yahut tarlayla 
çevrilidir. “Çocuk dadılığı, hizmetkârlık, aşçılık, ekmekçilik, terzilik, çamaşırcılık, hatta ırgatlık” 
yaptığı hâlde yani çalıştıkları hâlde herhangi bir maddi kazanımları da yoktur. Meseleye sınıfsal olarak 
baktığında kadınlıkla esirliğin aynı şartları barındırdığına işaret etmiştir. Vazifeleri olan ama hakkı 
olmayan kadın, İlber Ortaylı'nın da ifade ettiği gibi "bir evden diğerine nakledilir", durumdadır (Ortaylı, 
2018:94). Erkeğin dünyası kamusal alanda tutulurken, kadının dünyasının özel ve mahrem olarak evin 
içidir. Yani dışarıya ait roller erkeğe, eve ait roller de kadına kalmıştır. Kadın-erkek ayrımının oturduğu 
bir sosyal yapıda kadınlar için getirilen değişmez kuralların etkisi aile içi yaşamdan ev mimarisine, 
kadının giysisinden seyahat biçimine kadar yaşamın her alanına yansımaktaydı. Bunun sonucu olarak 
kadın-erkek iletişiminin arabulucuları ortaya çıkmıştır. Mestan İsmail Bey’in “çöpçatan” olarak 
tanımladığı bu kişilerin meslekleri ile ilgili “Örneğin, kadınların giysileri için kumaş aldıkları 
bohçacılar” olduğuna yönelik bir açıklamayı kaynaklarda görmek mümkündür  (Ersoy, 2007:81). Evlilik 
sürecinde de kadının "temel görevi gelecek kuşaklara annelik yapmak ve erkeğe itaattir." (Aslan, 
2019:19). Mestan İsmail'in kadının erkeğe itaatle “memur” olarak nitelendirmesi de ayrıca manidardır. 
Zira bürokrasinin cinsiyeti meselesi sadece Osmanlı İmparatorluğu’na özgü bir durum değildir. Hem 
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Batı hem de Doğu İmparatorluklarında durum aynıdır. Bürokratik yazı işlerinde erkekler kadınlara 
oranla daha fazla tercih edilmekteydi (Anaç, 2016:2019). 

Kadının iş hayatında görünürlüğüne gelince “1908 yılında ülkedeki 250.000 işçinin yaklaşık yüzde otuzu 
kadındır. Fakat Anadolu’da çalışan kadınların çoğunluğu Rum ve Ermeni’dir” (Aslan, 2019:48-49). İş 
boşanmaya gelince Mestan Bey'in "el kiri" olarak ifade ettiği deyim anahtar sözdür. Zira el kiri, Türk 
Dil Kurumu Sözlük'te "kolayca vazgeçilir, atılır şey" anlamına gelmektedir (https://sozluk.tdk.gov.tr/). 
Yine Mestan İsmail Bey'in "Zengin erkekler kadınları; tedariki ve değiştirmesi kolay bir elbise gibi 
görür." cümlesi, sınıfsal bir değerlendirmenin yanı sıra dönemin boşanma şeklini de gündeme 
getirmektedir. Zira prensip olarak boşanma yetkisi erkeğe aittir. Fakat kadına da bazı durumlarda 
boşanma fırsatı verilmiştir. Boşanma sebepleri şiddetli geçimsizlik, ahlaki sebepler ve kocanın uzun 
süre ortadan kaybolması şeklinde özetlenebilir. Boşanma ise “talak, muhalaa ya da tefrik" şeklinde 
gerçekleşebilir. Talak, kocanın tek taraflı irade beyanıyla eşinden ayrılmasıdır. Bunun için bir mahkeme 
kararına ihtiyaç yoktur, boşanma durumu eşler ya da vekilleri mahkemeye bildirmekte, kadı huzurunda 
boşanma gerçekleşmektedir. Muhalaada kadın ve erkeğin karşılıklı anlaşması söz konusudur. Evliliğini 
bitirmek isteyen kadın, kocasına bir miktar para ve mal vererek boşanmasını sağlamaktadır. Hâkim 
kararıyla gerçekleşen boşanmaya ise "tefrik" denir. Mesela kocanın kayıp olması durumunda hâkim 
kararıyla boşanma gerçekleşir (Çelik, 2005:14-15).  

Araştırmamız sonucunda yazarın tespitleri ve yönlendirmelerinin ağırlıklı olduğunu tespit ettik. Nitekim 
İlber Ortaylı da gazetenin birçok disiplinde popüler bir öğretmen olduğunu, Osmanlıların okumaya 
kitapla değil, gazete ve dergi ile başladıklarını ifade etmiştir (Ortaylı, 2007: 38).  

SONUÇ 

Tarihî bir gazeteden 20. yy. başlarındaki Anadolu’nun Eskişehir ekseninde toplumsal cinsiyet algısını 
tespit etmeyi amaçladığımız araştırmada 1911-1912 yıllarında çıkarılan, bölgesel bir gazete özelliği 
taşıyan Hakikat Anadolu Sesleri’nde yayınlanmış ve beş başmakaleden oluşan “Bizde Kadınlık” yazı 
dizisini toplumsal cinsiyet bağlamında içerik analizine tabi tuttuk. Cinsiyet kavramı doğuştan 
getirdiğimiz bir özelliği karşılarken toplumsal cinsiyet sonradan edindiğimiz ve toplumun belli bir 
cinsiyete yüklediği özellik ve rolleri karşılamaktadır. Toplumsal cinsiyet toplumun tanımladığı ve 
bireylerden yerine getirilmesini beklediği bir takım beklentilerdir (Paçacıoğlu, 2018:29-30). Nitekim 
yazıların başlığına bakıldığında “Bizde Kadınlık” ifadesiyle toplumun kadına bakışı ve yüklediği 
görevler hakkında bir içeriği sahip olduğu izlenimini doğurmaktadır. Yazılar içerik analizine tabi 
tutulduğunda başlıkla içeriğin örtüştüğü görülmüştür. Buna göre toplumda ailelerin kız çocuğuna sahip 
olmayı istemediklerini tespit ettik. Bunun nedeni kız çocuğunu sevmedikleri ya da erkeği üstün 
gördükleri değildir, tam tersine “ciğerpareleri”nin ileride eşinden göreceği şiddet nedeniyle 
endişelenmektedirler. Kız evlat sahipleri, evliliği çocukları için "kara gün" olarak nitelendirilmektedir. 
Toplum nazarında erkeklerin büyük bir kısmı sarhoş ve çapkındır. 

Erkeklere göre ise kadın; kendisine karşı hiçbir sorumluluk duymadığı tek varlıktır. Erkekler birçok şeye 
karşı sorumluluk taşırlar, kullandıkları eşyalara bile. Fakat kadınlara karşı, böyle bir duygunun zerresini 
hissetmezler. Herhangi bir eşyasına mesela malzeme, balta vs. zarar gelmesin diye uğraşan erkek, aynı 
hassasiyeti kadına göstermez. Çünkü kadının bu eşyalar kadar bile faydalı olduğuna inanmaz. Dönemin 
erkek bakışına göre, kadın demek "el kiri" demektir. Toplumun kadına ve erkeğe verdiği cinsiyet 
rollerine gelince “kadın için azap içinde yaşamak bir vazife”dir. Toplumdaki bu vazifelerine karşın 
yazar  “Bizde kadınlar, erkeklere karşı itaatle memur” diyerek kinayeli bir şekilde memuriyete atıfta 
bulunmaktadır. Yazara göre kadınlar; dadılık, hizmetçilik, aşçılık, ekmekçilik, terzilik, çamaşırcılık, 
hatta ırgatlık gibi birçok mesleği ifa ediyor. Yazar, kadınların bu fedakârlıklarına karşın erkeklerin 
nankör olduklarını vurgulamaktadır.  
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Mestan İsmail Bey özellikle erkeklerin alkol kullanmasını eleştirerek sarhoş olup eve gelen erkek için 
“cihanda hiçbir mahlûkata benzemeyen ucube” benzetmesini kullanmıştır. Ona göre eve, sarhoş adam 
geleceğine kadının karşısına bir leş atılsa daha az azap çeker. Çünkü leş sadece kötü kokar, sarhoş adam 
ise kıyafetlerinin pisliği bir kenara ruhu da kirlidir. Ayrıca kadına şiddet uygulayan erkeği “kuduz 
köpeğe” benzetmektedir. Kadına yaptığı işkencelerin hiçbirinden erkeğin sorumlu tutulmamasına, 
yaptığı işkencelerin erkeğin yanına kâr kalmasına, yani aile kurumunda kadının “aciz” bırakılmasına 
tepki göstermektedir.  

Mestan İsmail “Bizde Kadınlık” başlıklı yazı dizisinde bütün yönleriyle kadının yaşadığı trajediyi 
çarpıcı imgelerle açıklamaya çalışmıştır. Kadınları aşağılayan erkeklere “sefil herif” diyen yazar 
kadınlara “el kiri” diyen ve onlardan nefret eden erkekleri ise “habis ruhlar” olarak nitelendirmektedir. 
Asıl lekenin ise kendileri olduğunu söylemektedir. Kadına olan bu tutumların sebebini araştırıp 
öğrenirsek sinirden kanın beynimize sıçrayacağını, bunu yapan “hazele”yi de çekirge kırar gibi kırmak 
gerekliliğini hissedeceğimizi söylüyor. Yani kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamayacağını, 
bilakis şiddet uygulayanların “çekirge kırar” gibi caydırıcı yöntemlerle etkisiz hâle getirilmesini hatıra 
getiriyor. Ailenin bir millet açısından önemine değinen yazar “Bu hususta mesuliyetin en ağırı erkeklere 
düşer; kadınlardaki safiyeti, onlardaki kabiliyeti bozmaya sebep olan hep erkeklerdir.”diyerek sorunun 
kaynağının erkekler olduğunu söylemektedir. Ailenin çocuk eğitiminde önemine değinen yazar 
“dünyanın en iyi insanlarının, birbirine karşı hürmet ve muhabbet besleyen pederle validenin 
mahsulleri” olduğunu ifade etmektedir.  

Araştırmamız sonucunda yazarın tespitleri ve yönlendirmelerinin ağırlıklı olduğunu tespit ettik. Mestan 
İsmail Bey, toplumsal cinsiyet bağlamında insanların vicdani, insani melekelerini harekete geçirecek bir 
üslup kullanmıştır. Kadına kötü muamele eden erkekleri sert bir dille hedef göstermiştir. 

Anadolu'nun acı seslerini duyurmayı amaçlayan bir gazetenin sayfalarında kadınlığın sorunlara dair bir 
çığlık yükseltilmiştir. Yalnız bu çığlıkta kadının adı olmadığı gibi sesi de yoktur. Çünkü "Kadın ve 
Erkeğin Birbirine Bakışı (Karşı Cinse Bakış)" alt başlığında da görüleceği üzere sadece erkeklerin bakış 
açısına dair bulgular mevcuttur. Kadının sessiz çığlığı, Mestan İsmail Bey'in kaleminde Anadolu'nun 
acı sesleri arasındaki yerini almıştır.  

Yazar bu yazı dizisinin sonunda kendi döneminde olmasa da kadınlara yönelik bu zulüm ve esaretin 
intikamının “yaradılış” tarafından alınacağına inanarak konuyla ilgili çözümün gelecekte olduğunu 
işaret etmiştir: “İhtimal ki bir gün hilkat, güzelliklerinin hakikatlerinin kirli ellerde, kanlı pençelerde 
böylece örselenmelerine, itilip sürünmelerine tahammül edemezler de servetin gılzatına müthiş bir 
yumruk vurarak intikam alırlar! Beşeriyetin bütün maâliyâtıyla birlikte kadınlığı da onun esaretinden 
kurtarırlar...” Şiddet uygulayan, kadına değer vermeyen erkekleri “kirli eller, kanlı pençeler” olarak 
nitelerken bir gün bunun  "intikamının müthiş bir yumrukla" alınmasından bahsetmiştir.  

Yazılar, 240 sayılık bir dergide 20. sayıdan itibaren ele alınmaya başlanmıştır. Toplumda kadına ve 
erkeğe verilen rollerdeki dağılımın haksızlığının hemen ilk sayılarda gazeteye konu olması; bu sorunun 
toplumdaki boyutlarını göstermesi ve basının yaklaşımına dair bir fikir vermektedir. Üstelik söz konusu 
yazı dizisinin “başmakale” olması gazetenin asıl gündemini belirtmesi bakımdan önemlidir.  

Son makale “Şimdilik bitti.” cümlesiyle tamamlanmıştır. Bu cümleden yola çıkarak toplamda 237 sayı 
taransa da bu yazı dizisinin bu ya da başka adla devam etmediğini tespit ettik. Söylenecek söz şimdilik 
bitmiştir, yani tamamlanmamıştır. Konu üzerine çözüm üretileceği o “gelecekteki bir gün”e kadar söz 
söylenmeye devam edilecektir. O geleceğin gelebilmesi için kadını koruyan yasaların, kararların, 
sözleşmelerin titizlikle uygulanması ve yaptırım gücü cezaların ortaya konması gerekmektedir.  
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Günümüzde toplumun gündeminde olan toplumsal cinsiyet ve roller hakkında tarihî derinliği ortaya 
çıkaracak çalışmalar yapılmalı; tarihî gazete ve dergiler içerik analizine tabi tutulmalıdır. Hakikat 
Anadolu Sesleri gazetesindeki haber yazıları da toplumsal cinsiyet bağlamında analiz edilerek konuya 
dair tamamlayıcı bilgiler sunulmalıdır. Özellikle bir bölgenin tarihî derinliğini bütün detaylarıyla 
gösteren yerel, bölgesel yayınlar üzerinde araştırmalar artırılmalıdır.  

Tarihçilikte önemli belgelerden sayılan gazetelerin yerel eksende yeterince ele alınmayışı, kendi tarihine 
yabancı şehirler, doğup büyüdüğü şehrin tarihine yabancı nesiller meydana getireceğinden, tarih 
eğitiminde yerelden hareket edilmeli ve gazetelerden yararlanılmalıdır. Topluma öğretmenlik yapan 
Osmanlı basını gibi, günümüz basını da aynı misyonu yüklenmeli, toplumsal cinsiyet bağlamında 
söylem geliştirirken Hakikat Anadolu Sesleri başyazarı Mestan İsmail Bey gibi çok hassas 
davranmalıdır.  
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ÖZ: İkinci Yeni şairleri arasında gösterilen Karakoç, İslâmî düşünceler ile yoğrulan şiirlerini 
sürrealizmin etkisiyle okura sunar. Şair, imge yoğunluğu bakımından diğer İkinci Yeni şairleriyle 
benzerlik gösterirken dini motifleri kullanması yönüyle de farklı olduğu göze çarpar. İslâm peygamberi 
Hz. Muhammed’in hayatı ve Kur’an-ı Kerim, Karakoç’un şiirlerinin çıkış noktasını oluşturur. Onun 
“diriliş” fikri dinle yoğrulmuştur. Bu yüzden şiirlerindeki anekdot ve semboller, İslam dini temel 
alınarak şiirlere yansır. Şiirlerindeki güneş, ay, su, ateş ve gül Karakoç’un şiirlerinde göze çarpan İslâmî 
motiflerin başında gelir. Güneş, yeniden doğuşu temsil ederken ay, peygamber dönemindeki ortadan 
ikiye bölünme mucizesiyle şiire yansır. Su, onun şiirlerinde doğumun bereketin arınmanın simgesidir. 
Ateş özellikle Hz. İbrahim’in ateşle olan imtihanı şeklinde kaleme alındığı görülür.  Gül ise hem 
peygamberle özdeşleştirilip hem de tarihi bazı anekdotlara atıf için kullanılır. Bu semboller şiirlere 
kültür zenginliği katmakta, okuru birçok alanda düşünmeye sevk etmektedir. Bu semboller, Karakoç’un 
“diriliş” fikrine hizmet eden motiflerdir. Bu sembollerin dini içerikleri sadece şiirdeki somut görüntüyü 
değil, İslâm medeniyetinin tarihsel akışı ve gelinmek istenen noktayı çağrıştırır. Türk kültüründeki 
İslâm’a ait motif ve sembollerin klasik anlamıyla beraber modern, çağdaş görüntüleri de şiirlerde yar 
alır. Karakoç’un engin bilgi birikimiyle yoğrulmuş dini sembollerin anlamı ve tarihsel boyutları, 
Karakoç ve şiire dair özgün bir okuma sunar. 

Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Din, Sembol, İslam, Diriliş 

ABSTRACT: Karakoç, who is among the second New poets, presents his poems, which are kneaded 
with Islamic thoughts, under the influence of surrealism. While the poet is similar to the other Second 
New poets in terms of image density, it is noticeable that it is different in terms of using religious motifs. 
The prophet of Islam Hz. Muhammad's life and the Quran form the starting point of Karakoç's poems. 
His idea of "resurrection" has been kneaded by religion. Therefore, anecdotes and symbols in his poems 
are reflected in poems based on the religion of Islam. The sun, moon, water, fire and rose in his poems 
are among the most prominent Islamic motifs in Karakoç's poems. While the sun represents the rebirth, 
the moon is reflected in poetry with the miracle of division in the middle of the prophet. Water is the 
symbol of birth and fertility in his poems. Fire, especially Hz. It is seen that Abraham was written as a 
test of fire. On the other hand, Gül is identified with the prophet and used to refer to some historical 
anecdotes. These symbols add a wealth of culture to poems, and encourage the reader to think in many 
areas. These symbols are motifs that serve Karakoç's idea of "resurrection". The religious content of 
these symbols evokes not only the concrete image in poetry but also the historical flow of Islamic 
civilization and the point to be reached. In addition to the classical meaning of motifs and symbols 
belonging to Islam in Turkish culture, modern and contemporary images are also found in poetry. The 
meaning and historical dimensions of religious symbols kneaded with Karakoç's vast knowledge 
provides an authentic reading of Karakoç and poetry. 

Keywords: Sezai Karakoç, Religion, Symbol, Islam, Resurrection 
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GİRİŞ  

Dünyada ilkçağdan bu yana insanların ortak dili semboller olmuştur. İnsanoğlu bilinçaltı ve 
bilinçdışında oluşan düşünce ve duygularını sembollerle yansıtır. Bu semboller kimi zaman bir resim 
kimi zaman ses, kimi zaman bir nesne olmuştur. Sembollere bakıldığında çoğu benzer duyguları 
barındırır. Farklı kültürlerdeki semboller, bazen farklı özelliklere hitap etse de evrensel anlamları 
taşırlar. Arketipsel semboller; özellikle hayvanlardan, çiçeklerden, yıldızlardan, güneşten, aydan, su ve 
ateş gibi doğanın bir parçası olan varlıklardan esinlenerek somutlaştırılır. Sembollerin özellikleri, ona 
yüklenen anlamda etkili rol oynar. Örneğin güneş sembolü çoğu medeniyette olumsuz bir anlam 
taşımaz. Verimin, aydınlığın, ulaşılmazlığın sembolü olur. Karanlık ise bütün medeniyetlerde olumsuz 
bir imaj bırakmıştır. 

Sembollerdeki kavramların anlamlarını yazılı ve görsel ürünlerden de çıkarmak mümkündür. Yazar 
veya düşünürün hayal dünyasındaki olaylar sembollerle eserine yansır. Bu sadece yazılı metinlerde değil 
mimari de böyledir. Mimar inşa etmekte olduğu yapıya mutlaka bilinçdışı duygularından bir şeyler 
katma dürtüsüyle hareket eder. Bu isteğin dürtü olmasının sebebi istem dışılıktır. Yani kolektif 
bilinçdışındaki miras sanatçının eserini şekillendirir. Şiir ve romanlara bakıldığında yine birçok sembole 
rastlamak mümkündür. Yazarlar yaşadıklarını ve duygularını harmanlarken yine atalarından kalan 
birikime ve bilinçdışındaki argümanlara başvururlar. Bu durum eserlerini zenginleştirmekle beraber 
yazarın semboller üzerindeki bakışlarını da ortaya koyar. Özellikle şiire bakıldığında metafor ve 
sembollerle daha fazla şey ifade edilmeye çalışıldığı anlaşılabilir. Bu durum dünya edebiyatında olduğu 
gibi Türk edebiyatında da söz konusudur. 

Kadim Türk kültürü, sembolleriyle zengin bir medeniyete sahiptir. İslamiyetten önce ve sonraki kültür 
mozaiği zenginleşerek ortak bir birikim oluşturmuştur. Bunun izleri Türk şiirinde görülebilir. Bu 
geçişken kültür birikiminin sembollerini Sezai Karakoç’un şiirlerinde rastlanılır. Karakoç hem kadim 
Türk geleneğini hem de İslam dinini eserlerinde bulunduran nadir bir şairdir. Onun “diriliş” fikri sadece 
İslam medeniyetiyle ilgili değil Türk medeniyeti öncülüğünde bir İslam medeniyetinin dirilişinin 
hayalini kurmaktadır. Şair, Batı’nın bilinçli ve sistematik bir şekilde deforme ettiği Türk- İslam 
medeniyetinin yeniden dirilişinin fikri gayret ve çabası içindedir. Sezai Karakoç’un şiirlerinde Türk- 
İslam medeniyetinin izleri göze çarpar. Özellikle su, ateş, güneş, ay, gül sembolleri öne çıkan dini 
semboller arasındadır. 

1. Su 

Dünyada yaşamın devam etmesinin ilk basamağı suyun olmasıdır. Su, her yönüyle ilkliği temsil eder. 
Su, dünyadaki canlıların yegâne varlık kaynağıdır. Bazı bilimsel teorilerde ilk mikroorganizmaların suda 
oluştuğu iddia edilmektedir. Su, ilklik dışında; üremeyi, iyiliği, saflığı, arınmayı, bilgeliği, anne rahmini, 
beslenmeyi ve daha birçok olguyu sembolize eder. İnsan, ilk anne rahmine düştüğü zaman suyla gelir, 
suda döllenir ve su ile beslenir. Kişi, ilk hücreden son nefese kadar suya ihtiyaç duyar. 

Kuran-ı Kerim’de on beş ayet, sadece suyla ilgilidir. Bir ayette su ile dirilmenin işareti verilir. “Allah 
gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum 
için bir ibret vardır.” (Nahl 65). Hristiyanlık inancında ilk günahtan arınmanın yoludur su. Bu arınma 
“vaftiz” denilen bir ritüelle yapılır. Hz. Musa, Firavun’la her türlü mücadeleye girip başarılı olamadıktan 
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sonra suyun gücünü kullanır. Mitolojiye baktığımız zaman en kudretli iki Tanrı’nın güç kaynağı sudur. 
Poseidon, bir deniz Tanrı’sıdır. Su ile her türlü cezalandırmayı yapıp suyu kullanan mitolojik bir güçtür. 
Zeus’un en güçlü silahı; yağmur ve yağmurla gelen yıldırımlardır.  

Türklerdeki su inancı diğer inanışlarla paraleldir. Özellikle su küre, anne rahmine benzetilir. Bebeğin 
rahimde, su içinde olgunlaşması ve suyun içinden çıkması onu yüceltir.  Anadolu’da ve Azerbaycan’da 
kadınlar çocuk sahibi olmak için nisan yağmurlarından içerler. Türk-i Cumhuriyetlerde ise 
mağaralardan damlayan suyun, hamile kalmayan kadınların hamile olmasına sebep olduğuna inanılır. 
Bazı inanışlara göre su kaosu da işaret eder. Su şekilsizdir. İstediği zaman istediği biçime girebilir. 
Gökten de akabilir, yerden de çıkabilir. Yakutistan geleneklerinde suya kurban kesilir (Beydilli, 2004: 
502). Çin kozmolojisinde su dişildir. Ateş ise suyun zıttı ve erildir. Su yumuşaktır, nemlendirir ve yönü 
aşağı doğrudur. Ateş ise erkeksidir, yukarı doğru ilerler. İki varlığın cinsel birleşiminden beş element 
doğar. Bu elementlerden on bin nesne oluşur. Su yumuşak, uysal ve naiftir. Bu yüzden kadına benzetilir. 
İnanışa göre çiftlerden her zaman kadın galip gelir. Kadın suya benzer, su da doğru davranış örneğidir 
(Eberhard, 2000: 276). 

Suyun birçok farklı anlama geldiğini görebiliriz. Ancak ortak ve evrensel olarak verimliliği, arınmayı, 
saflığı ve hayat kaynağı olmasını örnek gösterebiliriz. İşte bu bağlamda artık bu anlamlar 
arketipleşmiştir. Su, kozmolojideki anlamıyla beraber yazın dünyasında yerini alır.  

Kadın ve su arasındaki ilgi, Sezai Karakoç’un “Köpük” şiirinde de görülür:  

“Çul ve su 

Dağ suları dereler koyun çiçekleri 

Yalnız erkekler çadırda ve yosun tutmuş hastalar yataklara bağlı 

Bir bahar boyu yıkar kasarlardı kadınlar kızlar çamaşırları 

Çık arı sudan ey el değmemiş boya 

Ey bâkire su kasar yapan Meryemlerinle 

Işığa bakan ışıklı kızların gölgesini 

Suya iten biz çocuk İsalarınla 

Seni andım ve ölmedim” (Karakoç, 2017: 140).      

Şiir, baştan sona Hz. İsa’nın hayatını anlatmaktadır. Bilindiği gibi Hz. İsa, Allah’ın gönderdiği Cebrail 
meleği tarafından herhangi bir cinsel ilişki olmadan annesi Hz. Meryem’in rahmine düşmüştür. Hz. 
Meryem, Ahd-i Atik ve Kuran-ı Kerim’de kutsal kabul edilmektedir. Arketipsel olarak önemli olan 
Meryem ile su arasındaki ilişkidir. Meryem, dünyada en kutsal kabul edilen kadınların başında gelir. 
Çünkü o, Hz. İsa’nın annesidir. Meryem, dünyadaki çileli hayatı ve oğlu Hz. İsa’ya yapılan işkencelere 
şahit olması açısından, Müslüman ve Hristiyanlar tarafından özeldir. Hz. İsa’yı türlü zorluk ve 
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meşakkatlerle doğuran Hz. Meryem, iyiliğin ve saflığın sembolüdür. Onun saflığı, hem bir azize olması 
hem de bakire olmasından kaynaklanmaktadır. 

Karakoç’un Hızır’la Kırk Saat adlı şiirinin 21. bölümünde Türk kozmolojisinde suyun gebe olmayan 
kadınları gebe bırakma özelliğine, Hızır’la atıfta bulunulur: 

 “Çağır çağır su kıyısına çağır 

 Tatlı uslu bir ırmağı andıran 

 (…) 

 Fotoğraf çekilirken elde tutulan bir bardak su 

-Elden geçerek yüze vuran alabalık aydınlığı 

İsa sesi Meryem kuşağı 

(…) 

 Çağır çağır o rüzgâr gelsin 

 Belki içinde bir fısıltı bulabilirsin 

 Denize yüklersin 

 O da bir bahar açılmasında 

 Kısır kadınlara veriversin 

 Ve deniz şu kıyısına indiğiniz 

 Hiç değişmesin” (Karakoç, 2017: 218).      

Şiirin ana izleğinde şair, bir çağrı istemektedir. Bu çağrıya Hızır cevap verir. Erdoğan Kul, bir yazısında 
yukarıdaki şiirden aktarılan Hz. Meryem ile ilgili bölümde, onun doğum zamanının aktarıldığını ifade 
eder. Doğum sırasında oradakilerin yapıp ettikleri ve arkadaki bir manevi güç belirdiği söylenir. Hızır’ın 
darda kalana yardım etmesi anlamı gözükür. Onun elindeki şifa kaynağı da bir bardak sudur (Kul, 2012: 
163).  Alıntı yaptığımız şiirin son bölümünde ise gebe olmayan kadınların Nisan yağmurlarıyla gebe 
kalabileceği verilmek istenir. “Anadolu Yörüklerinde kısır kadınlar, nisan yağmuru suyundan içip çocuk 
sahibi olacaklarına İnanırlardı.” (Beydilli, 2004: 502). Şiirde de bunun başlıca şartı da dua olarak 
belirir. Kadın ve su ilişkisinin bir benzeri Uyar’da da görülür. 

2. Ateş 

Ateş, kozmolojide eril olarak görülen bir varlıktır. Ateş sembolü diğer elementlerde olduğu gibi gücü 
temsil eder. O, güçlü olduğunda yıkıcı bir etkiye sahiptir (Wilkinson, 2017: 31). Yunan mitolojisinde 
ateş denildiğinde akla gelen ilk kişi, Prometheus’dur. Titanların çocuğu olan Prometheus, kudretli 
Olympos Tanrısı Zeus’tan ateşi çalarak insanlara verir. Bu durumda korkunç bir şekilde cezalandırılır. 
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Zeus, tanrıların düzenine karşı gelen Prometheus’u zincirleyerek kayalıklara mıhlar. Onun çektiği acı, 
büyük bir trajediye dönüşür. O, kendisinin bilinçli ve özgür bir eylem yaptığını öne sürerek özgürlüğün 
bir timsali olarak anılır (Erhat, 2017: 254). 

Türklerde ateş sembolü, İslamiyet öncesi ve sonrası farklı anlamlar içermektedir. İslamiyet öncesi 
Türklerde ateş kutsaldı. Ateşin de bir ruh, bir enerji olduğuna inanılırdı. Onlara göre ateş, insanı 
hastalıklardan koruyan ve kötü ruhlardan arındıran bir güçtür. Moğolların inanışı da bu yöndedir 
(Çoruhlu, 2002: 168). Ateş’e tapma ise İran kültürünün Zerdüştlük inancında kendisini açık bir şekilde 
gösterir. Zerdüştler’in dininde güneş ve ateş kutsaldır. Orta Asya ve Kafkaslarda ateşin yüceliği, ateş 
tapınaklarıyla belirir (Tokarev, 2005: 262). Gaston Bachelard, ateşi yücelten medeniyetlerin ateş ile ışığı 
ülküleştirmelerinden ileri geldiğini beliritir. Rilke’ye göre canlı olmak alevde yok olmak demektir; 
sevmek bitmez tükenmez bir ışıkla parlamaktır (Bachelard, 1995: 97). 

Türkler’in İslamiyet’ten önceki Şamanizm inancında da ateşin kutsallığı hayatlarına yansır. İslamiyette 
ise ateşe karşı farklı bir inanç oluşur. Kuran-ı Kerim’de ateş özellikle cehennem ile anılan bir varlık 
haline gelir. İnsanların Allah’ın emir ve yasaklarına uymaması halinde ateşte yanma ile cezalandırılacağı 
inanışı vardır. Bunun yanında yine Allah’ın emri ile Nemrut’un Hz. İbrahim’i attığı ateş ise serinlik ve 
güle dönüşmektedir. Ateş ile ilgili bir diğer anlayış da mistisizmde Allah’a duyulan aşkla anılır. Kişinin 
Allah’a yakın olma, hayatının her aşamasında Allah’ı anması ve ona duyduğu aşk, ateşle ifade edilir. 
Bu ateş, cehennem ateşiyle alakalı değildir. Kişi soyut anlamda gönüllü olarak yanmak istemektedir. 
Allah’a yakın olma ne kadar çileli olursa maksat o kadar hâsıl olur. Bu anlayış özellikle tasavvuf ehli 
insanlarda görülen bir yaklaşımdır (Schimmel, 2004: 31). 

Hz. İbrahim’in hikâyesinde ateşten sonra arınma ve dirilme anlamı görülür. İnsan için en son merhale 
olan ölümle yüz yüze gelen Hz. İbrahim, ateşe atıldıktan sonra Allah’ın mucizesiyle karşılaşır. Süreya, 
cevabını bildiği soruları sorar. Daha sonra “Cilası gitmiş gümüşü parlatmak” ifadesiyle cevabı kendisi 
verir. Şiire tasavvufi bir bakışla baktığımızda Mevlana’nın deyimiyle insanoğlu “na puhte”dir, yani 
pişmemiştir. Daha sonra çile gelir. Bu çile, ateştir. Yandıktan sonra Tanrı’ya ulaşma durumu vardır. 
Şiire göre insanoğlunun cilalanmış olması, onun hamlığına işarettir. Yani insanın cilasının gitmesi çileli 
hayatı, yeniden parlaması Hz. İbrahim’de olduğu gibi serinlemesini gösterir.   

Hz. İbrahim’in kıssasını Karakoç, kendi fikir dünyasında yoğurarak yorumlar: “En büyük sınav. Ateş 
imtihanı. Ateşle imtihan. Yanıp küle çevrileceğin, yok olacağın yerde var olacaksın. Ateşin bir 
tarafından girip öbür tarafından çıkacaksın sapasağlam olarak. Ateş yakacak bir şey bulamayacak 
sende: İşte İbrahim olmak bu.” (Karakoç, 2001: 54). Karakoç, Nemrut’u nefis, İbrahim’i ise ruh olarak 
görür. Ruh, nefsin ateşten ihtirasları ile yanmaz. Nemrut zulmü temsil etmekte iken, Hz. İbrahim ise 
adaleti temsil eder. Adalet altın gibidir. Altın zulmün ateşinde erimez ancak etrafındaki toz toprak yanar. 
O, ateşin içinde saf hale gelerek gerçek güzelliği ortaya çıkar (Karakoç, 2001: 55). Bu Süreya’nın 
şiirinde belirtilen “cilası gitmiş gümüş” tabiriyle neredeyse aynı vurguyu taşır.  

Karakoç, “Taha” adlı karakterle çıktığı şiir serüveninin “Taha Sabır Kentinde” olan bölümünde, Hz. 
İbrahim’in ateşte yanmamasını sorgular: 

 “Kerpiç evler arasında yürürken Taha 
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 İsa’yı düşünüyordu bir kez daha 

 Ateşe söz geçiren neydi 

 İbrahim’in etinde kemiğinde 

 Şehir bir kere daha cehennem bir kere daha cehennem 

 Yanar mıyım ona yaklaşmayı denesem” (Karakoç, 2017: 340).      

Taha, Karakoç’un diriliş fikrinin bir kahramanıdır. Taha bir destan kahramanı gibi yansıtılır. O, İslam’ın 
dirilişine katkıda bulunacak gençliği temsil eder. Karakoç’un Taha’sı sürekli düşünen ve irdeleyendir. 
Onun İsa’yı düşünmesi tesadüfi değildir. Hz. İsa’nın nasıl doğduğu, çileli hayatı ve mucizeleri Taha’yı 
düşündürmektedir. Dolayısıyla Müslüman düşünerek aydınlanır fikri oluşur. Hz. İbrahim’in 
yanmamasının sebebini düşünen Taha, Yaradanın kudretini anlayacaktır. Burada ateş aslında şerdir. 
Ateşi şer olarak düşünüp, gülistanı hayır olarak görürsek, “Her şerrin içinde bir hayır vardır.” ayeti 
zihinde canlanır. Taha, en son içinde bulunduğu ortamın onun inancını etkileyip etkilemeyeceğini 
sorgular. Aynı şiirin farklı bir bölümünde “Taha’nın ateş üstünde konuşması” görülür: 

 “Dört mevsim geçmiş beşinci mevsimdeyim 

 Ateşteyim bir ateş mevsimindeyim” (Karakoç, 2017: 340).      

Şiirden ve o bölümün başlığından anlaşıldığı kadarıyla ateş burada ahir zamanı anlatır. Ateş mevsimi 
“ahir devr” diye geçer. Batı kültürünün egemenliği, alkol ve zinanın gençler arasında meşru olmasını 
sağlar. Batı destekli yönetimler de bu konuyu her alanda onaylar. Karakoç, bu duruma savaş açarak 
diriliş fikrini ortaya atar. Şiirdeki ateş mevsimi de bu savaşı temsil eder. Farklı bir deyişle “Taha’nın 
ateşle imtihanı” ifadesi yerinde olur. Karakoç’ta ateş sembolü soyut olmakla beraber hem iyiyi hem 
kötüyü yansıtır. 

4. Güneş 

Güneş, bütün medeniyetlerde kutsallığı olan bir gezegendir. Canlıların yaşam kaynağı olan güneş, çeşitli 
medeniyetlerde bir Tanrı olarak da görülür. Eski Mısır’da güneş, yeni yaşam tılsımıdır. Güneş, bir gübre 
böceğinin kollarında sürünen kutsal bir top olarak sembolize edilir. Yunan tanrısı Apollon ise güneşi 
yeryüzüne getiren kişi olarak bilinir. Hindularda güneş tutulmasına farklı bir inançla yaklaşılır. Onlara 
göre Hindu iblisi Rahu, güneşi yutar ve bir vücudu olmadığından tekrar bırakır. Japonlar, güneşi kutsal 
saydıklarından bayraklarına şafak güneşini yerleştirirler (Wilkinson, 17). Güneş, bu örneklerde olduğu 
gibi farklı kültürlerde üst derecede önemsendiği için onun insanların yaşantılarında sembolize edildiği 
görülür. 

Eski Türklerde güneş, kutsallık bakımından diğer medeniyetlerle benzerlik gösterir. Hunlar, güneşe 
minnettarlığını belirtmek için kurbanlar keserlerdi. Yaradılış Destanı’nda gökyüzünün en üstü sayılan 
yedinci katında “Gün Ana” yani güneş bulunur. Türk destanlarındaki yiğitler yemin ederken “Güneş 
Bizi Korur!” derlerdi. Güneşi güçlü ve kutsal kabul eden en kadim Türk lideri olan Oğuz Han, oğlunun 
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adını “Gün Han” koyar (Beydilli, 227). Görüldüğü gibi hem dünya hem de Türk medeniyetlerinde 
güneş, kutsal kabul edilir ve ona animal özellikler yüklenir. 

Doğmak, doğurmak ile ilgili analojiyi Karakoç’un “Gül Muştusu IV” şiirinde de görebiliriz: 

  “Yaratılışa dönmüşüm baharla 

  İlk yaratılışa 

  Gül saçarım düşmanıma bile 

  Bir ilgi var ölenle bulut 

  Doğanla güneş arasında” (Karakoç, 2017: 370).      

Şiirde öncelikle Karakoç’un diriliş fikrine bir gönderme vardır. Bu gönderme de gül çiçeğiyle olur. 
Bahar ayı, dirilişi simgeler. Ayrıca yeniden doğuşu temsil eden mevsimdir. Bunun yanında arınma ve 
yenilenme anlamı da bulunur. Düşmana gül saçmak, tasavvuf geleneğinden gelen bir anlayıştır. 
Dolayısıyla burada yine animal davranış özellikleri göze çarpmaktadır. Ölmek/ bulut, doğmak/ güneş 
arasındaki ilişki, iyilik ve kötülük arketipleriyle ilgilidir. Güneş, iyiliği temsil etmektedir. Diriliş ve 
doğmak fikirleri, aydınlık düşüncesiyle eşdeğer bir yapıdadır. 

5. Ay 

Güneşte olduğu gibi ay da kutsal kabul edilen bir varlıktır. Ay; bereketin, doğurganlığın, güzelliğin ve 
suyu kontrol etmenin bir sembolü olarak görülür. Gecenin aydınlanmasını sağlayan ay, aynı zamanda 
umudun da simgesi olur. Ayın evreleri, değişimi işaret eder. Ay değiştiği için her şey değişime gebedir. 
Ayın evrelerinin her birinin ayrı bir özel anlamı vardır ve bu toplumdan topluma değişiklik gösterir 
(Wilkinson, 17). 

Ayın bütün evreleri yorumlanır. Ancak ay tutulması veya güneş tutulması aya karşı gölge hissini arttırır. 
Medeniyetler ay tutulmasını çoğunlukla bir medeniyetin veya onların liderlerinin ölümüyle 
bağlantılandırır. Ayın dolunay hali ise çember halini aldığında bir fallusa veya döle benzetilir. 
Dolayısıyla doğurganlığı temsil eder. Dolunay özellikle vahşi hayvanlarda olmak üzere enerjinin arttığı 
bir dönemi gösterir. Ayın zaman üzerindeki etkisine medeniyetlerin takvimlerinde rastlayabiliriz. Maya, 
Roma, Çin ve İslam takvimleri ayın döngüsü üzerine kurulan takvimlerdendir (Wilkinson, 19). 

Ay, bütün kadim kültürlerde olduğu gibi Türklerde de kutsaldır. Hun medeniyetinde, aya övgü ibadeti 
bulunur. Oğuz Kağan Destanı’ ında ay ilk kadın gibi gösterilir. İslamiyet öncesi Türk hükümdarları 
geceleri ay gördüklerinde aya, güneş doğduğunda ise güneşe secde ederlerdi (Beydilli, 75). İslamiyetle 
birlikte “ay” hiç olmadığı kadar değer kazanmış, hilal İslam’ın sembolü haline gelmiştir. Ayın ilk 
halinden son haline kadar özellikle oruç ibadetleri gerçekleştirilir. Bunların yanında ayın parlaklığı, 
ayrıca Allah’ın bir tecellisi olarak kabul edilir (Beydilli, 75). Ay, her anlamda yazın dünyasına da konu 
olur. Ay, en çok benzetmelerle yazıya aktarılır. Kimi yerde sevgiliye, kimi yerde rehbere bazen de 
gidilmesi gereken huzurlu bir gezegene benzetilir. 
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İslami bir bakışla ayı en çok işleyen İkinci Yeni şairi, Sezai Karakoç’tur. Karakoç’un İslam ve asr-ı 
saadet ağırlıklı fikirler şiirlerine yoğunlukla yansır. İslam peygamberi Hz. Muhammed’in bir mucizesi 
olduğu kabul edilen ayı ikiye bölmesi, “Hızır’la Kırık Saat”in 31. Bölümüne konu olur: 

 “Ay bir deprem sayrısıydı o gece 

 Beklenen bir deprem hurmalar üstünde  

 Şehir konukları gözcü oldu 

 Ululardan biri sözcü oldu 

 Bize ayı böl dediler 

 Ayı böl inandır bizi dediler” (Karakoç, 2017: 248).    

Bu ayrılma olayı, Kuran- ı Kerim’de de yer alır. Ay, burada arketipsel açıdan çok İslam’da ayın önemini 
gösteren bir vakıadır. Şiir büsbütün ayın bölünmesiyle ilgilidir. Şiirin geneline baktığımızda animal bir 
ay özelliği görülmemektedir. Karakoç’un “diriliş mefkûresi”ne bağlı kalarak Hz. Muhammed’in 
geçirdiği zorluklar ve mucizeler anlatılmaktadır. Ay, İslamı simgeleyen bir semboldür. Bu sembol 
aydınlıkla eşdeğer tutulmaktadır. Karakoç’un “Çeşmeler” şiirinde bu sembolün epizodik bir bakışı 
bulunur. 

 “Benim yalnızlığımdan 

 Damıtılmış çeşmeler 

 Kurumuş unutulmuş 

 Çeşmelerin akışıyım 

 İnsanlık içinde 

 

 Ay görmez onları onlar ayı görür 

 Aydan haberlidirler 

 Söylediklerinin çoğu 

 Ay hakkındadır 

 Aya dair 

 Ayın tarihine git” (Karakoç, 2017: 463).    

Burada üçlü bir analoji görülmektedir: Ay, çeşme, şair. Çeşmenin varlık sebebi şairdir. Şair, kendisini 
insanlığın hüzünlü yanıyla eşdeğer görür. Çeşme, suyu hatırlatır. Su burada aydınlatan, arındıran bir 
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madde olmak yerine; yalnızlığı taşıyan bir araçtır. Şair kendi yalnızlığını çeşmeden akan suya benzetir. 
Ay burada yansıyandır. Çeşmeler ayı yansıtır. Su veya çeşmelerden aya karşı animal duygular belirtilir. 
Bu birliktelik bülbül ile gülün hikâyesini hatırlatır. Gülün her ne kadar umurunda olmazsa da bülbül 
kendini güle mecbur gibi hissetmektedir. Çünkü gül sevilendir. Ay da tıpkı gül gibi ihtişamlı ve 
çekicidir. Dolayısıyla çeşmeyi kendisine doğru çekmektedir.  

6. Gül 

M.Ö 500’lü yıllarda Çin’de yetiştirilmeye başlanan “gül”, rengi ve gösterişiyle insanoğlunu büyülemiş 
bir çiçektir. Çiçeklerin en güzeli denilir onun için. Mitolojide gül denildiği zaman akla Afrodit’in 
tutkunu olduğu Adonis gelir. Adonis, bir ağaç tarafından doğurulur. O, ömrünün üçte birini yeraltında, 
üçte ikisini ise yeryüzünde geçirir. Bir gün Afrodit’in aşığı olan Ares, Adonis’i öldürmesi için bir yaban 
domuzu gönderir. Domuz Adonis’i kötü bir şekilde öldürür. Adonis’in çığlığını duyan Afrodit, ormanın 
içine hızlıca koşar. O koşarken ayağını bir diken kanatır. Akan kan, bütün gülleri kırmızıya boyar.  
Kırmızı gül böylece Tanrıça Afrodit’in simgesi olur (Gezgin, 2017: 82). 

Kusursuzluk sıfatını da temsil eden değişik medeniyetlerde güle animal özellikler yüklenir. Bazı 
medeniyetlerde gül, Tanrıça ile özdeşleştirilirken bazılarında ise bekâret, bereket ve güzelliğin sembolü 
olarak gösterilir. Hristiyan inancına göre din yolunda şehit olanları temsil eder. Müslümanlıkta ise İslam 
Peygamberinin kendisi olarak kabul edilir (Wilkinson, 84). Yahudilerde ise “Şavuat” adı verilen gül 
bayramı kutlanır. O yılki buğday hasadında iki ekmek pişirilerek, sevaplar için iki kuzu, günahlar için 
yedi koyun kesilir. Bir şükran günü olarak kabul edilen Gül Bayramında Sinagoglar ziyaret edilip 
Tevrat’ın etrafı güllerle çevrilir (Wilkinson, 82). 

İslam dininde güle yoğun bir ilgi duyulur. Çünkü gül, Hz. Muhammed’i veya Allah’ı temsil eder. 
Peygamberin güle benzetilmesi birçok tasavvuf ehli ve divan şairleri tarafından şiirlere yansıtılır. 
Peygamber; kokusuyla, teninin güzelliğiyle, cazibesiyle gülü anımsatır. Yunus Emre, “Sordum Sarı 
Çiçeğe” şiirinde; 

  “Yine sordum çiçeğe sen gülü bilir misin 

  Çiçek ey der, ey derviş gül Muhammed terüdür” (Özden, 2014: 25) 

Yunus Emre’nin hafızalara kazınan bu beyitinden, gülün peygambere ve onda bulunan animal 
özelliklere benzetildiği görülür. Gül bunun yanında, “vuslat” aşkı ile yanıp tutuşan bülbül ile de bir arada 
kullanılır. Divan şairleri gülü, Allah’a bülbülü ise Allah âşıklarına benzetirler. Annamarie Schimmel, 
bu durumu şu sözlerle açıklar:  

 “Gül, ilahi cemalin yüce tecellisi veya maşukun yanağının simgesi ise, bülbül de 
tam anlamıyla can kuşudur. Gül-bülbül, bu kuşun şairlerin gözdesi haline geldiği Farsçadaki 
basit bir uyak değildir; güller çiçek açtığında pek dokunaklı bir biçimde ötmeye başlayan 
kederli bülbül, kolaylıkla özlem çeken ruh olarak da yorumlanabilir. Bu düşünce, gül-bülbül 
ikilisinin en dünyevi görünen kullanımının bile temelini oluşturur; bunu pek çok yazar 
bilmez.” (Schimmel, 52). 
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Gül sembolü, Türk şiir geleneğinin en çok kullanılan mazmunlarından biridir. Onu bir arketipsel sembol 
haline getiren, cezbedici rengi, kokusu, şekli ve bir bütün olarak görüntüsüdür. Mistisizmde aşk 
denildiği zaman Allah’a ve Peygambere duyulan sevgiden bahsedilir. İbnü’l Arabi, aşkı muhabbet 
olarak tanımlar. Bu yüzden Peygambere de “Habibullah” ismini verir (Ayvazoğlu, 2000: 66). Çıkış 
noktası İslamiyet olan çoğu şair, Allah ve peygamber aşkını kalemine yansıtırken gül ile bülbül 
sembolünü kullanır. Ahmet Hamdi Tanpınar, lale çiçeğini bir motif olarak değerlendirirken “gül motif 
değildir, hayatın ta kendisidir”  (Macit, 2005: 16) der. Sezai Karakoç, gül imgesini Taha’nın Kitabı, Gül 
Muştusu, Hızır’la Kırk Saat adlı şiirlerinde kullanır. Burada bir üçleme söz konusudur. Taha, insanı; 
gül, hayatı; Hızır ise hikmeti temsil eder (Macit,17). 

Karakoç, “Hızır’la Kırk Saat” şiirinin 6. bölümünde kendisini Hızır olarak görüp Hz. Muhammed’in 
zamanını müjdeler: 

 “Bahar yaz güz kış 

 Ben sen İsa ve Yahya 

 Bir gülü yetiştirmek için 

 Yaratılmışız 

 Şükür Tanrıya” (Karakoç, 2017: 186).    

Bu şiirde Hızır, peygamberin gelişine zemin hazırlar. Allah peygamberleri, sıkıntılı zamanlara ve önemli 
mekânlara göndermiştir. Dolayısıyla peygamberlerin zaman yani mevsimlerle sıkı bir ilişkisi bulunur. 
Hz. İsa ve Hz. Yahya, dirilişin sembolü iki peygamberdir. İkisi de korkunç bir şekilde öldürülmüştür. 
Ancak asıl olan onların ölüm sebepleridir. Allah’ın kurallarına ve ilettiklerine sahip çıktıkları için bu 
korkunç son, gerçekleşir. Şiirde, peygamberlerin mücadeleleri Hz. Muhammed’in zamanına ulaşmak 
için verilen ortak bir savaş olarak yansır.  

Karakoç’taki gül motifi, Doğudaki gül anlayışıyla ele alınır. Yani Doğu’nun güle karşı yaklaşımının 
kendisi görülür. Soyut bir mana ile yazılan şiirlerde anekdotik bir tarz görülmektedir. Muhsin Macit, 
onun “Gül Muştusu” şiirinin 7. bölümünde Hallac-ı Mansur ile Şıbli arasında geçen bir olaya gönderme 
olduğunu tespit eder: 

 “Güllerle döğdük birbirimizi her baharda 

 Güller fırlattık birbirimize taş yerine” (Karakoç, 2017: 378).    

Bu şiirin satır aralarına gizlenmiş anekdot, bir olayı hatırlatır. Sufi geleneğinde ifade edilen olayda 
Mansur’un öldürüldüğü sırada Şıbli onun üzerine bir gül atar. Hallac-ı Mansur bu durumdan acı duyar, 
“bu gül taştan daha ağır geldi” der. Görüldüğü üzere Karakoç İslam mistisizminde anlatılan ibret verici 
anekdotları şiirlerine aktarır. Şiirin diğer mısralarına bakacak olursak İslamı özümsemiş çocuk ve 
gençlerin yapmasını arzuladıkları davranışlar genele yansır: 

 “Güllerle döğdük birbirimizi her baharda 
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 Gül fırlattık birbirimize taş yerine 

 Gülle ıslattık birbirimizi 

 Gül sularında yıkadık saçlarımızı 

 Gül sularında yıkandık leğenlerde 

 Gül taşıdık okullara kitaplar arasında” (Karakoç, 2017: 378).    

Karakoç’un “gül” metaforunu kullanarak yazdığı bütün şiirleri, animal davranışlar ve hasretler 
üzerinedir. Gülle beraber yazılan bütün duygular ya geçmişe duyulan hasret ya da gelecekte olmasını 
istediği özlemi yansıtır. Tanpınar’ın gülün hayatın ta kendisi olduğu tespitini, Karakoç’un bu şiirinde 
görmek mümkündür. Gülle ıslanmak ve gül sularında yıkanmak, masumluğun ve arınmışlığın bir 
habercisi gibidir.  

Karakoç’un kullandığı gül motifi, klasik şiirden modern şiire ayrıntılı bir şekilde yansır. “Gülün 
ardındaki bütün kültür” ün şiire başarıyla akatarımı şairin mutlak teslimiyetiyle ilintilidir. Ayvazoğlu’na 
göre Karakoç, “mimesis” konusuna yeni bir bakış açısı getirir. Sanat, yaratılışı taklit etmektir. Sanatçının 
vardan var etmesi, Tanrı’dan aldığı izne bağlıdır. “Bir başka deyişle Tanrı’ya teslim olmayan sanatçı, 
eşyayı teslim alamaz. Sanat eseri, ancak bu yolla ontolojik bir varlık kazanabilir.” (Ayvazoğlu, 1996: 
214). Şairin ortaya çıkardığı hasret ise “diriliş mefkûresi”dir. Gül sembolü, dirilişi anlatmak için bir 
araçtır.  

Karakoç’un “Gül Muştusu” şiiri, başlık itibariyle de animal bir duygu barındırır. Muştu, müjde anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla umudu ve iyiliği çağrıştırır. Kolektif bilinçdışındaki animal duygular, bu çiçek 
üzerinde zamanla tarihi bir anlam kazanır. Bu duygu, aşktır. Karakoç, aşkı ilahi ve mistik bir anlamda 
yansıtırken; Süreya, karşı cins olarak ele alır. Gül ise burada soyut olan aşkın davranışını somutlaştırmak 
için gösterilen bir araç niteliği taşır. 

SONUÇ 

Dünya üzerinde yaşayan bütün toplulukların ortak hafızası olduğu gibi Türk toplumunun da engin bir 
ortak hafızası vardır. Bu yaşantı bileşkesi ilk topluluklara kadar dayanır. Ortak hafıza ürünleri 
davranışlara dönüşür. Semboller de bu davranışların dışa vurma şekillerinden biridir. Yazılı ve görsel 
ürünlere yansıyan semboller insanlar üzerinde derin izler bırakır. Özellikle yazılı metinlerde daha kolay 
ortaya çıkarılan belirli semboller, incelemeye değerdir. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin önemli 
temsilcilerinden biri olan Sezai Karakoç’un şiirleri  sembollerin altındaki derin manalar açısından 
yeniden okunması gereken metinlerdir. Karakoç’un İslami hassasiyeti ve Türk medeniyetinin yeniden 
İslam sancağı altında dirilmesini istemesi, şiirlerine tarihi anekdot ve sembollerle yansır. 

Karakoç’un sembollere dair kelimeleri altında derin bir mistik inancın anlamları bulunur. Onun “su” 
metaforuna yüklediği anlam kolektif bilinçdışının ürünüdür. Su ister akarsu, ister yağmur, ister damla 
olsun arınmanın ve temizlenmenin anlamlarını barındırır. Bunun yanı sıra suyun İslam ve peygamberle 
de bir analojisi vardır. Suyun yanında ateş sembolü Karakoç’un şiirlerinde Hz. İbrahim ile beraber anılan 
bir varlıktır. Ateşin özellikle bir cezalandırma ya da cehennemi çağrıştırdığı da şiirlerinde açıkça 
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görünmektedir. Onun şiirlerinde bir ışık kaynağı olan güneş sembolü, yeniden doğuşu temsil eder. Bu 
sembol, Karakoç’un “diriliş” fikrini temelde destekler niteliktedir. Ay sembolü hilali çağrıştırır ve asrı 
saadet dönemini işaret eder. Bunun yanı sıra hilalin Türk medeniyetiyle de bağlantısı şiirlerin derin 
anlamlarında çıkarılır. Şiirlerde öne çıkan gül sembolü ise hem Hz. Peygamberi hem de Allah’ı temsil 
eder. Bunun yanı sıra gül kelimesinin geçtiği yerde, iyiye dair her davranış gül ile sembolize edilir. 
Karakoç’un şiirlerindeki semboller Türk- İslam medeniyetinin izlerini taşımakla beraber diriliş ruhuna 
yönelik bir özlemi de barındırır. 

KAYNAKÇA  

Ateş, M. (2014). Mitolojiler ve Semboller, İstanbul: Milenyum Yayınları. 
 Ayvazoğlu, B. (1996). Geleneğin Direnişi. İstanbul: Ötüken Yayınevi.  
Ayvazoğlu, B. (2004). Aşk Estetiği. İstanbul: Ötüken Yayınevi. 
Bachelard, G.(1995). Ateşin Psikanalizi, (Çev. Aytaç Yiğit). İstanbul: Bağlam Yayınları. 
Bonnefoy, Y. (2016). Antik ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, İstanbul: Alfa 
Yayınları.  
Bulfinch, T. (2017). Klasik Yunan ve Roma Mitolojisi, İstanbul: İnkılap Yayınevi. 
Campbell, J. (2013). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. (Çev. Sabri Gürses). İstanbul: Kabalcı 
Yayıncılık.  
Çoruhlu, Y. (2002). Türk Mitolojisi’nin Ana Hatları. İstanbul: Kabalcı Yayınları. 
Gezgin, D. (2017). Bitki Mitosları, İstanbul: Sel Yayıncılık. 
Karakoç, S. (2001). Yitik Cennet, İstanbul: Diriliş Yayınları. 
Karakoç, S. (2017). Gün Doğmadan. İstanbul: Diriliş Yayınları. 
Macit, M. (2005). Gelenekten Geleceğe, Ankara: Kapı Yayınları. 
Özden, H. (2014). Gönül Kardeşliği ve Yunus Emre. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. 
Schimmel, A. (2004). Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri. İstanbul: Kabalcı Yayınları. 
Tokarev, S. A. (2005). “Kültür Tarihinde Ateş Sembolü”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 1. 
Wilkinson, K. (2017). Semboller ve İşaretler. İstanbul. Alfa Yayınları. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 344 

MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNE TİCARİ BAKIŞ: 17. YÜZYIL 
BAŞLARINDA MANİSA ÖRNEĞİ 

Alpay BİZBİRLİK1, Melis ALTAN2 

1. Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Manisa/Türkiye 
2. Doktora Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 

Manisa/Türkiye 
E-mail: alpay.bizbirlik@cbu.edu.tr / melis_altan@hotmail.com 

 
ÖZ: Geniş bir coğrafi alanda hakimiyet kuran, fethettiği yerlerdeki halka ve kendi içinde farklı inançlara 
sahip insanlara din merkezli baskı uygulamayan Osmanlı Devleti, toplum yapısında inanç farkı 
gözetmeksizin tabii olan gayrimüslimleri zimmi statüsünde değerlendirerek ulus temelli ayrıma 
gitmeden bu kişileri reaya olarak kabul etmiştir. En büyüğünden en küçüğüne tüm idari birimlerde 
olduğu gibi Manisa şehri de farklı dinlere mensup unsurların bir arada yaşadığı yerlerdendir. Toplumu 
oluşturan, birlikte yaşayan müslim-gayrimüslim insanlar arasında sosyal ve kültürel anlamda 
etkileşimler meydana gelirken aynı zamanda tarafların münasebetleri sonucunda ekonomik ilişkiler 
temelli bağın da ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bununla birlikte Osmanlı döneminde ticari 
faaliyetlerdeki aktifliği bilinen liman şehirlerinden biri olan İzmir’e yakınlığı ve tüccarların kullandığı 
yol güzergahında bulunması Manisa’nın ekonomik düzenine ve nüfus yapısına etki eden önemli 
faktörlerdendir. Yapılan çalışma ile incelediğimiz dönem olan 1600-1610 tarihleri arasında Manisalı 
müslim ve gayrimüslimlerin ticari hayattaki etkinlikleri üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda tarafların 
alım-satım hususunda gayrimenkul-menkul alışverişleri, kira usulleri, alacak-borç ilişkileri üzerinde 
incelemeler yaparak, şer’iyye sicillerinin verileri yardımıyla ticari hayatın seyrine müslim-gayrimüslim 
münasebetleri çerçevesinden bir bakış oluşturmaya çalışacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: Müslim-Gayrimüslim İlişkileri, Şer’iyye Sicilleri, Manisa, 17.Yüzyıl, Ekonomik 
Hayat. 
 
COMMERCIAL VIEW ON MUSLIM-NON-MUSLIM RELATIONS: THE EXAMPLE 

OF MANISA IN THE EARLY 17TH CENTURY 

 
ABSTRACT: The Ottoman Empire, which dominated a wide geographical area and did not impose 
religious pressure on people of different faiths in its conquests, treated non-Muslims as zimmi status and 
accepted them as reaya without any nation-based distinction, regardless of the difference of faith in the 
social structure. As with all administrative units from the largest to the smallest, the city of Manisa is 
one of the places where elements of different religions live together. While social and cultural 
interactions occur between Muslim-non-Muslim people who form the society and live together, it is 
inevitable that the relations based on economic relations will emerge as a result of the relations of the 
parties. However, its proximity to Izmir, one of the port cities known for its activity in commercial 
activities during the Ottoman period, and its presence on the route used by merchants were important 
factors affecting the economic order and population structure of Manisa. The study focuses on the 
commercial activities of Muslim and non-Muslim people from Manisa between 1600-1610. In this 
context, we will try to create a perspective on the course of commercial life from the framework of 
Muslim-non-Muslim relations with the help of the data of the shar’iyya records, by analyzing the real 
estate-securities exchanges, lease procedures, receivable-debt relations of the parties. 
 
Keywords: Muslim-Non-Muslim Relations, Shar'iyya Records, Manisa, 17th Century, Economic Life. 
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GİRİŞ 
 
Müslim-gayrimüslim kavramları İslam dininin gelmesi ile Hz. Muhammed döneminde ortaya çıkmış ve 
bu iki unsur arasındaki ilişkiler uzun bir süreç içerisinde şekillenmiştir. Müslümanların Medine’ye 
hicretinden sonra putperest, Yahudi ve Müslüman olmak üzere üç farklı dini grup meydana gelmiş, 
İslamiyet’i kabul edenler şehirde kalırken, kabul etmek istemeyenler kendi istekleriyle şehirden 
ayrılmışlardır. Şehirde kalan gayrimüslimler ehl-i zimmet olarak kabul edilmiştir.(Ercan, 2001:2) Hz. 
Muhammed gayrimüslimlerle birlikte yaşamı düzenlemek için Medine Vesikası anlaşmasını yapmış, 
gayrimüslimlerin zimmi konumunda değerlendirilmeleri Tevbe Suresinin 29.ayeti ile 
başlamıştır.(Bostancı, 2001:50-51) Zimmet anlaşması gereğince cizye ödemeyi kabul eden 
gayrimüslimler yaşadıkları devlete karşı sorumluluklarını yerine getirip aykırı bir tutum 
sergilemedikleri müddetçe din ve kültürlerini muhafaza ederek vatandaş olarak zimmi statüsünde 
yaşama hakkına sahip olmuşlardır.(Cin, Akgündüz, 2011: 735; Kenanoğlu, 2013:438) Osmanlı dönemi 
müslim-gayrimüslim ilişkilerine baktığımızda İslam hukuku çerçevesinde başlangıçtan itibaren 
uygulanan usulün devam ettiği anlaşılmaktadır. Bizans sınırına gelen Osmanlılar Rum nüfus ile ilişkiler 
kurmuş, Osmanlı döneminde zimmet güvencesi devam ederken istimalet politikası da 
uygulanmıştır.(İnalcık, 2015:11-12; Kaya, 2017:39)  
Devlet içinde insanlar milletleri üzerinden bir ayrıma tabi tutulmamış dini inançları temelli müslim-
gayrimüslim olarak sınıflandırılmıştır. Toplumdaki müslim-gayrimüslim unsurların hakları şer’i ve örfi 
hukukun kullanılmasıyla gözetiliyor,  böylelikle sultanlar sadece Müslimlerin değil aynı zamanda 
gayrimüslimlerin de hem hukuken hem de güvenlik konusunda koruyucusu oluyorlardı.(Karpat, 
2012:37) Gayrimüslimlerin başında padişaha tabii olan din adamları bulunmuş ve gayrimüslimlere 
aralarında ortaya çıkan dava konusu oluşturan meseleleri cemaat mahkemelerinde çözme imkanı 
tanınmıştır. Buradan çıkan sürgün ve kürek gibi cezaların uygulanması için Osmanlı tarafından 
onaylanmasının gerekli olması kendi içlerinde yargı konusunda bağımsız bir yapıya sahip olmadıklarını 
göstermektedir. Bu mahkemelerden çıkan kararlar aleyhlerine olduğunda gayrimüslimler davayı kadıya 
intikal ettirerek şer’i mahkemeden farklı sonuçlar alabiliyorlardı.(Kaya, 2017:46-48) 
Osmanlı’nın temel idari birimi olan kazaların başında kadılar bulunurken aynı zamanda her kaza 
müstakil bir mahkeme konumunda olup, kadıların sancak veya vilayette bağlı bulundukları bir makam 
bulunmamaktadır.(Günay, 1997:103-113) Kadılar doğrudan merkezle muhatap olup mahalli otoriteden 
bağımsız şekilde geniş yetkilere sahiptiler. Ayrıca kanunnameler vasıtasıyla sadece şer’i davalarla 
ilgilenmemiş farklı dava konularında da adaletin arandığı bir merci olmuşlardır.(Emecen, 1998:76; 
Tuğluca, 2016:45-46) Şer’i mahkemelerde kadılar tarafından görülen davalarla ilgili hükümler, 
resmiyete bildirilmesi gereken olaylar, merkezden gönderilen emirler, fermanlar ve beratlar şer’iyye 
sicillerinde kayıt altına alınmıştır. Bunun yanında şer’iyye sicillerinden hukuk tarihi açısından kişisel 
haklar, aile hukuku, miras hukuku, sosyal ve ekonomik hayat, tayinler, aziller, kurum inşaları, tamirleri, 
vakıflar, bölgede yetişen ürünler, devletin uyguladığı yasaklar, olağanüstü iklim olayları ve isyanlara 
dair hususlarda da bilgi tespit edilebilmektedir.(İlgürel, 1975:123)  
Osmanlı Devleti’nin önemli idari merkezlerinden biri olan Saruhan Sancağı’nın merkezi olan 
Manisa’nın müslim-gayrimüslim münasebetlerinden yola çıkarak taraflar arasındaki ticari ilişkilerin 
incelenmesinin iktisadi hayat hakkında önemli veriler sunacağı aşikardır. 17. yüzyılın ilk on yılını 
kapsayan çalışmada Manisa şer’iyye sicillerinden elde edilen veriler ışığında müslim-gayrimüslimler 
arasındaki ekonomik hayata dair alım-satım, kiralama ve alacak-borç ilişkilerine değinilerek, alım-
satıma konu olan menkul-gayrimenkullerin neler olduğu, fiyat aralıkları, alacak-borç ilişkisinin ne 
şekilde kurulduğu, kira işlemlerindeki usuller üzerinde durarak Manisa şehrinin müslim-gayrimüslim 
ilişkileri özelinde ekonomik hayatına dair bir bakış oluşturmak amaçlanmıştır.15 numaralı sicilden 
başlayarak 29 numaralı sicilin de dahil olduğu 1600-1610 yılları arasındaki ekonomik hayata dair veriler 
alım-satım, kira, alacak-borç ile ilgili kayıtlar olarak 3 ana başlık altında toplanarak alt başlıklarla 
irdelenip, değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
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Tablo 1-Müslim-Gayrimüslim Ticari İlişkilerine Ait Dava Dağılım Grafiği 
 

 
 
 
ALIM-SATIM KONULU DAVA KAYITLARI 
 
Şer’iyye sicillerinde tespit edilen davalar arasında ilk incelemeye tabi tutulacak kayıtlar alım-satımla 
alakalı davalar üzerine olanlardır. Müslim-gayrimüslim ilişkileri özelinde satışa konu olan mülkiyetin 
alıcıya geçtiği, satış bedelinin teslim alındığı yani hukuken tam manasıyla gerçekleşen alım-satımla ilgili 
kayıtlar gayrimenkul ve menkul mallarla ilgili davalar olarak iki alt başlık altında ele alınacaktır. 
 
Gayrimenkul Mal Alım-Satım Kayıtları 
 
Şer’iyye sicillerinde tespit edilen dava kayıtları göstermektedir ki incelenen dönem aralığında 
Manisa’nın müslim-gayrimüslim unsurları arasında el değiştiren gayrimenkuller ev, bağ, dükkan gibi 
farklı formlara sahiptir. Osmanlı Devleti’nde şahsi mülk olup arazi-i memlûke olarak adlandırılan 
mülklerin kiralama, miras bırakma ve satış gibi tasarruf hakları bulunmaktadır.(Barkan, 1980:253; Cin, 
1991:344) Hanefi mezhebinde satışla ilgili işlemlerin yazılı halde olmasının zorunlu olması sebebiyle 
ev, menzil, tarla, dükkan gibi gayrimenkullerin satışlarıyla ilgili belgeler 16. yüzyılda sıklıkla kayıt 
altına alınmıştır. Bu durum dönemde satış işlemlerinde yazılı kanıta değer verildiğini 
göstermektedir.(Faroqhi, 1988:201-202) Satış akdinin gerçekleşmesi için üç şartın yerine getirilmesi 
gereklidir. Öncelikle alıcı ve satıcı tarafların karşılıklı rızası olmalıdır. Satılan ürünün kapsamında olan 
her şeyin tasarruf hakkı da işleme dahil sayılmıştır. Satış akdinin bedeli tarafların rızaları ile tespit edilen 
bedel semen-i müsemmâ ve gerçek kıymeti olan semen-i misil olarak ifade edilmektedir.(Zuhayli, 
1990:228-266; Cin, Akgündüz, 2011:646-647) 
Gayrimenkul alım-satımlarına ait ev-mülk-yer satışlarına dair 16 vakaya ait 16 kayıt, bağ satışlarına dair 
4 vakaya ait 4 kayıt, dükkan satışlarına dair 3 vakaya ait 3 kayıt olmak üzere toplam 23 vakaya ait 23 
dava kaydı olduğu tespit edilmiştir. 
 

Tablo 2- Müslim-Gayrimüslim İlişkilerinde Gayrimenkul Satışları 
 

Defter No 
Dava Kaydı 

Gayrimenkul 
Türü 

Bulunduğu 
Mevki 

Satıcı Alıcı Meblağı 

M.Ş.S.17-
35/2 

Ev Yeri Çaşnigir 
Mahallesi 

Ömer bin 
Ahmed 

Kurd veled-i 
Yahya 

3000 Akçe 

%11,5
%27,5

%8

%53

0

50

100

150

Gayrimenkul Satışları Menkul Satışları Kira Kayıtları Alacak-Borç Kayıtları
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M.Ş.S. 17-
102/1 

Ev Çaprastlar-ı 
Kebir 

Mahallesi 

Tutuha isimli 
zimmiye 

Mustafa Beğ 
ibn Abdullah 

5500 Akçe 

M.Ş.S. 17-
103/1 

Ev Çaprastlar 
Mahallesi 

Mehmed Beğ 
ibn Hüseyin 

Vasi Yaniki 
veled-i Mihal 

 

13500 Akçe 

M.Ş.S.17- 
103/2  

Ev Çaprastlar 
Mahallesi 

Mehmed Beğ Karakaş 
veled-i Anton 

15000 Akçe 

M.Ş.S. 17-
183/5 

Ev Seydi Hoca 
Mahallesi 

Nasrullah bin 
Mustafa 

Serkiz veled-i 
Murad 

3000 Akçe 

M.Ş.S. 18-
188/2 

Ev Davud Fakih 
Mahallesi 

Hamza Çelebi 
bin El-hâc 

Sefer 

İskender 
veled-i 
İsfendiyar 

8500 Akçe 

M.Ş.S. 18-
190/2 

Ev Çaprastlar-ı 
Kebir 

Mahallesi 

Sinan Çavuş 
bin 

Abdülmennan 

Nikola veled-
i Kosta 

10200 Akçe 

M.Ş.S. 19-
257/5 

Mülk Amalar 
Mahallesi 

Rahime Hatun 
vekili Mustafa 

Çelebi ibn 
Murad Çelebi 

Abraham 
veled-i İsak 

3000 Akçe 

M.Ş.S. 19-
261/5 

Ev Çatal Kilise Raziye bint 
Abdullah 

Yezid veled-i 
Matok 

2500 Akçe 

M.Ş.S. 22-
92/4 

Ev Karahisar 
Mahallesi 

Ali Halife ibn 
Mehmed 

Mengir veled-
i Ancuk 

2150 Akçe 

M.Ş.S. 23-
29/3 

Mülk Akça Ağaç Lopoz veled-i 
Sava 

Ali Ağa ibn 
Abdullah 

8000 Akçe 

M.Ş.S. 24-
69/1 

Ev Yeri Kasım Paşa 
Mahallesi 

Vasi Mahmud 
bin Mustafa 

Murad veled-i 
Maksad 

450 Akçe 

M.Ş.S. 24- 
76/2 

Ev Çengi 
Mahallesi 

Ali Çelebi ibn 
Serdar 

Mehmed Beğ 
ve validesi 
Aişe Hatun 

Asaf Yahudi 
vekili validesi 

Cemile 

24000 Akçe 

M.Ş.S. 24-
76/3 

Ev Çapraslar-ı 
Kebir 

Mahallesi 

Mehmed Beğ 
ibn Abdullah 

Kaldi veled-i 
Vasl 

13000 Akçe 

M.Ş.S. 28-
69/2 

Ev Çaprastlar-ı 
Kebir 

Mahallesi 

Arslancı Ali 
Beşe ibn Hızır 

Zayemu bint 
Yorgi 

13000 Akçe 

M.Ş.S. 29-
302/5 

Ev Amalar 
Mahallesi 

İsmail bin 
Mehmed 

Muşdu veled-
i Nikola 

100 Guruş 

M.Ş.S. 15-
67/5 

Bağ Karaca Ahmed 
Karyesi 

Mustafa bin 
Ramazan 

Abraham 
veled-i Muso 

4000 Akçe 

M.Ş.S. 15- 
218/3 

Bağ Horos Köy Tursal veled-i 
İstimad 

Mehmed Beğ 
ibn Ali 

3000 Akçe 

M.Ş.S. 27-
25/8 

Bağ Abdullah 
Çavuş Tımarı 

Kuyumcu 
oğlu Arslan 

Hüseyin bin  
Eynel 

2000 Akçe 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 348 

M.Ş.S. 28- 
5/2 

Bağ Karaca Ahmed 
Bağları 

Muslu Çavuş 
ibn El-hâc 

Hasan 

İskender 
veled-i 

Aspatyar 

1000 Akçe 

M.Ş.S. 24-
42/1 

Dükkan Çıkrıkçılar 
Çarşısı 

Hacı 
Abdurrahman 
bin Mehmed 

Yagob veled-i 
Mergere 

2000 Akçe 

M.Ş.S. 24-
73/3 

Dükkan Dokuyucular 
Suku  

Halil ve 
İbrahim ibn 

Mehmed 

Yagob veled-i 
Yahya 

8000 Akçe 

M.Ş.S. 24-
227/4 

Dükkan Kehle Bazarı Yeniçeri 
Murad Beşe 
ibn Abdullah 

Nikola veled-
i Kostantin 

3500 Akçe 

 
Tespit edilen davalarda satışların resmiyet kazanması için tarafların kayıt altına aldırma isteğinin ön 
planda olduğu anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili ilk örnekte Çatal Kilise’den Raziye bint Abdullah isimli 
hatun Yezid veled-i Matok’a evini 2500 akçeye sattığını ve değerini aldığını sicile 
kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 19:261/5) Başka bir örnekte ise Çapraslar-ı Kebir mahallesinden Mehmed Beğ 
ibn Abdullah, Kaldi veled-i Vasl zimmiye ismi geçen mahallede bulunan fevkani kiremid örtülü taht ve 
fevk müştemil dört bab mülk evini 13000 akçeye sattığını mahkemede belirtmiştir.(M.Ş.S. 24:76/3) Bir 
diğer örnekte Lopaz veled-i Sava’nın Ali Ağa bin Abdullah’a Akça Ağaç’da olan mülkünü bahçesiyle 
8000 akçeye sattığı görülmektedir.(M.Ş.S. 23:29/3) Başka bir örnekte ise müslim-gayrimüslim arasında 
dava sebebi olan evin daha önce satın alındığına dair beyan olduğu anlaşılmaktadır. Mustafa Beğ ibn 
Abdullah ve Karakaş isimli zimmi arasındaki davada Mustafa Beğ’in Çapraslar-ı Kebir mahallesinde 
olan yeri içeren evi bir buçuk yıl önce Tutuha zimmiyeden 5500 akçeye satın aldığını belirttiği sicile 
kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 17:12/1) 
Satış sonrasında tutarın tam olarak ödenmediği iddiasıyla mahkemeye intikal eden örnekte İsmail bin 
Mehmed, Muşdu veled-i Nikola zimmiye Amalar mahallesinde olan bir bab evini 100 guruşa satıp 5 
guruşu aldığını zimminin zimmetinde 95 guruşu olduğunu belirterek sual olunmasını istemiştir. Zimmi 
inkarla cevap vermiş ve İsmail’den kanıt talep edilmiştir. Mahkemede bulunan şahitler İsmail’in 100 
guruşa satıp zimminin 5 guruş verdiğine şahitlik etmişlerdir.(M.Ş.S. 29:302/5) 
Alım-satım hususunda bazı davalarda tarafların vekillerinin, baliğ olamayanların ise vasilerinin 
işlemleri gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Çarşu mahallesinden Rahime bint Zati Efendi isimli hatunun 
vekili Mustafa Çelebi ibn Murad Çelebi, İbrahim veled-i İsak isimli Yahudi’ye Amalar mahallesinde 
olan mülkünü 3000 akçeye sattığını mahkeme huzurunda belirtmiştir.(M.Ş.S. 19:257/5) Manisa Çengi 
mahallesinden Ali Çelebi ibn Serdar Mehmed Beğ ve validesi Aişe hatun, İsak veled-i Duval Yahudi’nin 
vekili olan validesi Cemile isimli zimmiyeye ismi geçen mahallede bulunan önü çardaklı, meyveli-
meyvesiz ağaçlara sahip müşterek kullanımlarında olan bir bab evlerini Cemile’nin müvekkili İsak’a 
2400 akçeye sattıklarını belirttikleri, Cemile’nin kabul ve tasdik ettiği sicile kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 
24:76/2) Vasilerle ilgili olan örnekte ise, Kasım Paşa mahallesinden vefat eden Hasan’ın çocukları 
Receb ve Aişe’nin vasisi Mahmud bin Mustafa, Murad veled-i Maksad isimli zimmiye vasisi olduğu 
çocukların babalarından intikal eden ismi geçen mahallede bulunan harabe ev yerini çocukların 
nafakaları için 450 akçeye sattığı ve Murad’ın da satışı tasdik etmesi üzerine sicile kaydedildiği 
görülmektedir.(M.Ş.S. 24:69/1) 
Manisa’da bulunan müslim ve gayrimüslimler arasında alım-satım ilişkisi bulunan bir diğer 
gayrimenkul türünü bağlar oluşturmaktadır. Ev ve arsa yerlerinde olduğu gibi bağlar da Osmanlı toprak 
sistemine göre özel mülk statüsünde olduğundan bu durum mal sahibinin bağını satabilmesine olanak 
sağladığı gibi miras olarak varislerine intikali açısından da hak tanımaktadır.(Barkan, 2001:254) Bağ 
fiyatları belirlenirken mübayaa ve narh gibi resmi bir fiyat sistemi uygulamaktan ziyade serbest piyasa 
sistemi uygulanmıştır. Fiyatın belirlenmesinde verimlilik, ulaşım yönünden kolaylık ve su kaynaklarına 
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yakın olması gibi unsurlar etkilidir.(Özcan, 1993:75-76) Bu şartlara sahip olan bağların fiyatlarının 
diğerlerine nazaran daha yüksek olacağı söylenebilir. Bağ satışlarıyla ilgili kayıtlarda da diğer 
gayrimenkullerin satışlarında olduğu gibi bağın bulunduğu mevki hakkında bilgi verildikten sonra alım-
satıma konu olan bağın dönüm ya da kıt’a bazında miktarı belirtilir ardından da satış tutarına değinilerek 
meblağın ödemesinin yapılıp mülkiyetin alıcıya intikal ettiğinin taraflarca onaylanmasından sonra 
mahkeme tutanağına kaydedilirdi. 
Bağ satışlarına dair ilk örnekte Mustafa bin Ramazan’ın Abraham veled-i Muso isimli Yahudi’ye Karaca 
Ahmed karyesinde olan tahminen iki buçuk dönüm olan bağı 4000 akçeye sattığı görülmektedir.(M.Ş.S. 
15:67/5) Diğer bir bağ satışında Mehmed Beğ ibn Ali, Tursal veled-i İstimad zimminin Horos Köy’de 
olan tahminen iki dönüm  miktarı bağını çayır kenarında olduğundan 3000 akçeye satın aldığını belirttiği 
ve Tursal’ın da tasdik ettiği kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 15:218/3) Bir başka satış kaydında ise Kuyumcu 
oğlu Arslan isimli Yahudi, Hüseyin bin Eynel’e Hüseyin isimli amilden aldığı Abdullah Çavuş 
tımarında olan bir kıt’a bağı 2000 akçeye satıp değerini aldığını söylemiş, Hüseyin’in de kabul ve tasdik 
etmiştir.(M.Ş.S. 27:25/8) Bağ satışlarına dair son örnekte Muslu Çavuş ibn El-hâc Hasan, İskender 
veled-i Aspatyar isimli Ermeni’ye Karaca Ahmed bağları dahilinde olan tahminen bir dönümden fazla 
bağını 1000 akçeye sattığını belirttiğinde İskender’in kabul ve tasdik ettiği sicile 
kaydolunmuştur.(M.Ş.S. 28:5/2) 
Taraflar arasında alım-satım konusu olan bir başka gayrimenkul türünü dükkanlar oluşturmaktadır. Bu 
satış verilerine bakıldığında satıcıların tamamının Müslüman olduğu görülmektedir. İmad 
mahallesinden Hacı Abdurrahman bin Mehmed, Yagob veled-i Mergere isimli Ermeni’ye Çıkrıkçılar 
Çarşısı’nda olan bir bab dükkanı 2000 akçeye sattığını ve değerini tamamen aldığını belirtmiş, Yogob’da 
ikrarı kabul ve tasdik ettiğinde sicile kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 24:42/1) Bir diğer satış kaydında Baba 
Kapusu mahallesinden Halil ve İbrahim ibn Mehmed isimli kişiler, Yagob veled-i Yahya isimli 
Yahudi’ye  babalarından kendilerine intikal eden Dokuyucular Suku’nda olan bir bab köşe dükkanlarını 
mütevelli olup Edirne kazasından Kara Çelebizade Mehmed Efendi’nin kaimakamı olan Abdülcemil 
Efendi marifetiyle 8000 akçeye sattıklarını belirttikleri, satışın alıcı tarafından da kabul edildiği 
anlaşılmaktadır.(M.Ş.S. 24:73/3) Dükkan satışları hususundaki son örnekte ise Çapraslar-ı Sagir 
mahallesinden dergâh-ı âli yeniçerilerinden Murad Beşe ibn Abdullah, Nikola veled-i Kostantin 
zimmiye Kehle Bazarı’nda olan bir bab dükkanını 3500 akçeye sattığını söylediğinde zimminin kabul 
ve tasdik ettiği kayıttan anlaşılmaktadır.(M.Ş.S. 24:227/4) 
Gayrimenkul alışverişlerine ait kayıtlara bakıldığında satış yapanların büyük çoğunluğunu 
Müslümanların oluşturduğu anlaşılmaktadır. 23 kayıttan 19 tanesinde satıcılar Müslüman iken geriye 
kalan 4 kayıtta satıcılar gayrimüslimdir. Bağ satışlarına ait 4 kayıt incelendiğinde 2 satış Müslümanlar 
2 satış gayrimüslimler tarafından gerçekleştirilmiştir. Dükkan satışlarına ait 3 kaydın tamamında 
satıcıların Müslüman olduğu tespit edilmiştir.  
 
Menkul Mal Alım-Satım Kayıtları 
 
Müslim-gayrimüslim unsurlar arasında alım-satım ilişkisi kurulan bir diğer ürün türünü menkul mallar 
oluşturmaktadır. İncelenen dönemde tarafların alışveriş kayıtlarından hayvanlar, zirai-sınai-hayvani 
metalar, günlük hayatta kullanılan ürünler ve giysiler yanında kölelerin de satış konusu olduğu 
anlaşılmaktadır. Taranan defterlerde konu bazında 34 vakaya ait 55 dava kaydı bulunduğu tespit 
edilmiştir.  
İlk ele alınan alım-satım türü hayvan satışları ile ilgili olanlardır. Tespit edilen ilk örnekte mal sahibinin 
ödeme yapılmadığı iddiasıyla alışverişte yaşanan sıkıntıyı mahkemeye intikal ettirdiği görülmektedir. 
Seyyid Mehmed ibn Seyyid Ahmed, Yani veled-i Etmekçi isimli zimmide iki yaşında kestane tüylü 
tayınının bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştur. Sual olunan zimmi Seyyid Mehmed’in 400 
akçe istediğini fakat Müslümanı 200 akçeye razı edip satışta anlaştıklarını belirtmiştir.(M.Ş.S. 19:73/5) 
Seyyid Mehmed, Yani’ye Ali isimli yeniçeriden 200 akçe aldığını fakat bu tay konusunda olmadığını 
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mahkemede huzurunda belirtmiştir.(M.Ş.S. 19:73/6) Konuyla ilgili başka bir örnekte ise Çullular’dan 
Seyyid Han Beğ ibn Budak, İsmail veled-i Abraham Yahudi huzurunda Yosef ve Musa isimli 
Yahudilere 1250 akçeye sattığı kısrak mukabelesinde İsmail’in kısrağı verdiğini, kendisinin de 1250 
akçeye düve aldığını söylemiştir. Seydi Han, Yosef ve Musa isimli zimmilerde hakkı kalmadığını 
mahkemede beyan etmiştir.(M.Ş.S. 19: 237/6-7) Konuyla ilgili son örnekte ise borcunu ödeme amacıyla 
satış yapıldığı görülmektedir.  Horos karyesinden Manike veled-i Kapali zimmi, Raziye bint Abdullah’ı 
dava edip kadında 1000 akçesi olduğunu talep ettiğini belirtmiş, kadın da durumu kabul etmiştir. Kadın 
borcuna karşılık bir ineğini zimmiye satmıştır.(M.Ş.S. 25:30/7-8) 
Taraflar arasında alım-satım ilişkisi olan bir diğer hususu işlem uygulanmış ya da uygulanmamış zirai, 
sınai ve hayvani ürünler meydana getirmektedir. Konu özelinde 29 vakaya ait 46 kayda rastlanmıştır. 
Alışverişi yapılan ürünler arasında kemha (M.Ş.S. 15:49/1), sakız (M.Ş.S. 15:167/4-5), 
bürümcek(M.Ş.S. 15:312/2-3-4), yapağı(M.Ş.S. 15:312/5-6, M.Ş.S. 16:73/7, M.Ş.S 27:291/1-2-3-4), 
penbe(M.Ş.S 16:73/4,7, 74/1, 183/10; M.Ş.S. 20:155/11), ipek(M.Ş.S. 16:191/1), buğday (M.Ş.S. 
18:97/3), arpa (M.Ş.S. 20: 178/3), iplik (M.Ş.S 29:180/5), üzüm (M.Ş.S.18:205/1), afyon(M.Ş.S. 
27:66/2-3) ve çeşitli metalar(M.Ş.S. 23:45/5; M.Ş.S 29:23/4-5-6-7-8-9-10-11) boyacılıkta kullanılan 
çivit(M.Ş.S. 20:104/1, 228/8-9; M.Ş.S. 23:126/4), şap(M.Ş.S. 22:234/4) bulunmaktadır. Sakızla ilgili 
bir örnekte Mayir veled-i Haskine Yahudi, Mahmud Beşe ibn Memi’nin eniştesi İbrahim’e iki sandık 
sakız satıp, iki sandığın birini 50 guruşa Mahmud Beşe’ye teslim etmesini söylemiş, Mahmud Beşe bir 
sandık sakızı aldığını kabul edip mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 15:167/4-5) Hububat 
olarak önem taşıyan arpayla ilgili kayıtta Seyyid Mustafa bin Burak, İzmirli zimmiye 480 akçelik arpa 
verdiğini belirterek sual olunmasını istemiştir. Zimmi inkarla cevap verdiğinde şahitler mahkemede 
zimminin Seyyid Mustafa’dan arpa aldığını doğrulamıştır. (M.Ş.S. 20:178/3) Üzüm ticareti 
konusundaki örnekte ise Mehmed bin Mehmed, Yani veled-i Yorgi zimmiye üç kile siyah üzüm 
verdiğini ve 600 akçesini talep ettiğini belirtmiş, sual olunan zimmi cevabında Mehmed’den siyah üzüm 
almadığını ve borcu olmadığını mahkemede beyan etmiştir.(M.Ş.S. 18: 205/1) Satışların bazen vade ile 
gerçekleştiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Yasef veled-i Abraham Yahudi, El-hâc Hüseyin bin El-hâc 
Memi’den altmış buçuk zira’ bürümceği bir zira’ı 60 akçe hesabından satın aldığını ve ramazan 
bayramına kadar vadesi olduğunu sicile kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 15:312/2) Özellikle boyacılıkta önem 
taşıyan çivit ile ilgili kayıtta Uşak’tan El-hâc İdris, Hasım oğlu Abraham’a elli vukiyye çivid verip, 
20000 akçeye altı aya değin bir sandık sakıza sattığını söylemiştir. Yahudi cevabında bir sandık sakıza 
elli vukiyye çivid aldığını mahkeme tutanağına kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 20:228/9) Osmanlı’nın tarımsal 
üretimde önem verilen ürünlerden biri pamuk yani penbe olmuştur. Ham ya da işlenip ip haline getirilen 
pamuğun öncelikle yörenin ihtiyacını karşılaması hususuna dikkat edilmiş, ihtiyaç fazlası olanların 
tüccarlara satılması uygun görülmüştür. Pazar ihtiyacı karşılanmadan tüccarlara satılması söz konusu 
olduğunda pazar ahalisi tarafından durum kadıya bildirilmiştir.(Emecen, 2013:78) Penbe satışına dair 
örnekte Yeni Beğlü karyesinden Haraki bin Mehmed, Manisa’da yaşayan Reis isimli Yahudi’ye altmış 
üç kantar penbe verdiğini ve ürünü Bayram ve Mehmed isimli devecilerle İzmir’de yaşayan Abraham 
isimli Yahudi’ye gönderip teslim ettiğine dair belgesi bulunduğunu mahkeme huzurunda 
belirtmiştir.(M.Ş.S. 16:74/1) 
Sarraflıkta kullanılan inci(M.Ş.S. 15:49/1-3; M.Ş.S. 21:91/2) ve gümüş(M.Ş.S 29:128/4-5) gibi kıymetli 
metaların da taraflar arasında alım-satımı yapılmıştır. Bekir Çelebi ibn Muhyiddin’in, Masad veled-i 
Muso’ya 12000 akçelik inci sattığı kayıttan anlaşılmaktadır.(M.Ş.S. 15:49/3) Gümüşle ilgili örnekte 
yaşanan sıkıntı üzerine tarafların kadıya başvurduğu görülmektedir. Musa veled-i Yasef Yahudi, 
Kuyumcu Ahmed’e altı dirhem gümüş verdiğini belirtip sorulmasını istediğinde sual olunan Kuyumcu 
Ahmed emanete verdiğini belirtmiştir. Musa, gümüşünün satılıp yerine alçak değerde gümüş verildiğini, 
kuyumcu başının kendi gümüşüne daha yüksek bir değer takdir ettiğini belirterek sorunun çözümü için 
mahkemeye başvurmuştur.(M.Ş.S. 29:128/4-5) 
Günlük hayatta kullanılan küp(M.Ş.S. 29:295/3), ferace(M.Ş.S. 20:23/11, M.Ş.S. 24:12/5), 
kazan(M.Ş.S. 22:276/1) gibi ürünlerin de alım-satımı yapılmıştır. Satışı yapılan bir ürünün kusurlu 
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olması halinde alıcılar durumu kadıya intikal ettirerek hakkını aramıştır. Kostantin zimmi, Ali’den aldığı 
küpün kusurlu çıktığını belirterek mahkemeye başvurmuş, sual olunan Ali sağlam şekilde sattığını 
söylemiştir.(M.Ş.S. 29:295/3) Bir başka kusurlu satış iddiasında ise Mazdiyar veled-i Harun isimli 
Yahudi, attar Seyyid Mehmed Beğ ibn Seyyid Şaban arasında 660 akçelik kazan satışındaki malın 
kusurlu olduğu gerekçesiyle açılan davada Seyyid Mehmed’e kazanın kusurunu önceden görüp kabul 
etmediğine dair yemin teklif edildiğinde yemin ettiği sicile kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 22:276/1) Ferace 
satışına dair örnekte ise sipahi zümresinden İsmail Beğ ibn Abdullah, kürkçü Yani veled-i Suva’ya 
kürklü feracesini 25 floriye sattığını ve meblağı teslim aldığını sicile kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 24:12/5) 
Menkul mal alım-satım hususunda bir diğer alışveriş köleler üzerinden gerçekleşmiştir. Çok eski bir 
tarihi geçmişe sahip olan kölelik, Osmanlı Devleti’nde de ticari bir faaliyet olmuştur. Köleler, kullanım 
hakları sahiplerine ait, hizmet için alınmış, alınıp satılabilen, kullanılan ve gerek görüldüğünde rehin 
gösterilebilen mal statüsüne sahiptir.(Yaşa, 2017:214) Kölelerin yaşı, cinsiyeti yanında kadınların 
güzelliği, erkeklerin ise fiziki yapısı ve kabiliyeti fiyatın belirlenmesine etki eden faktörlerden 
bazılarıdır. Çocuk yaşta olan köleler ve kaçma ihtimali bulunan kölelerin fiyatları diğerlerine nazaran 
daha düşük meblağlar üzerinden takdir edilmiştir.(Sak,1989: 166) Konuyla ilgili ilk örnekte 
Akçakoca’dan Ali bin Abdullah, Yani veled-i Franko zimmiye orta boylu Nemçe asıllı cariyesini 4400 
akçeye sattığını mahkeme huzurunda belirtmiştir.(M.Ş.S. 22:119/3) Başka bir örnekte satıcının cariye 
satışının ardından meblağı talep etmesi sebebiyle mahkemeye başvurduğu görülmektedir. 
Burunabad’dan Hayri Artan isimli kişi Ahed veled-i Mohe isimli Yahudi’ye on altı gün önce 4000 
akçeye Eflak asıllı Kamer isimli cariyesini sattığını meblağını talep ettiğini belirterek kadıya 
başvurmuştur. Sorulan Yahudi Kamer’in Müslüman olduğunu kafirken aldığını söylemiştir. Bunun 
üzerine Kamer’e sorulduğunda Müslüman olmadığını hala kafir olduğunu mahkemede beyan etmiştir. 
(M.Ş.S. 29:414/10-11) Osmanlı’da gayrimüslimler yanında köle olarak bir Müslümanı ya da 
gayrimüslimken İslam’ı seçen bir köleyi bulunduramazlardı, alıcının bu kaide üzerine ödemeden 
kaçmaya çalıştığı aşikardır. 
İncelenen 34 vakaya ait dava kayıtları göstermektedir ki menkul mallarla ilgili satış yapan 
Müslümanların oranı %74 iken gayrimüslimlerin oranı %26’dır. Kişilerin alım-satıma dair satışa 
resmiyet kazandırmanın dışında alışverişlere konu olan malların gönderimi hususunda sıkıntılar 
yaşaması ya da alınan ürünün kusurlu olması halinde durumu mahkemeye intikal ettirdikleri 
anlaşılmaktadır. 
 
 
 
 

Tablo 3-Müslim-Gayrimüslim İlişkilerinde Menkul Mal Alım-Satımlarına Ait Dağılım Grafiği 
 

 
 
 
KİRA KAYITLARI 
 

%11

%83

%6
0

20

40

60

Hayvan Satışları Ürün Satışları Köle Satışları



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 352 

Müslim-gayrimüslim unsurlar arasındaki ticari ilişkiler ağının bir ayağını kira işlemleri oluşturmaktadır. 
Alım-satım sonucu satıcı alıcıya tam anlamıyla mülkiyet hakkını teslim ederken, kiralama usulünde mal 
sahibi ile kiracı arasında belirlenmiş bir meblağ karşılığında menfaatin geçici bir süre ve bedel üzerinden 
kısmi zamanlı kullanım hakkı tanınmaktadır. Sicil kayıtlarında kiralama işlemleri icâre (Bardakoğlu, 
2000:379-388) olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirlenmiş bir meblağ karşısında menfaatin geçici bir 
süreliğine temlik edilmesi olan kiralamada kira tutarı gayrimenkuller için aylık bedel üzerinden, menkul 
mallar ve hayvanlar için ise iş süresindeki bedel üzerinden belirlenmektedir. Kira akitleri gayrimenkul 
kiraları icâr-ı akar, menkul kiraları icâr-ı uruz ve hayvan kiraları icâr-ı hayvan olarak üç şekilde 
karşımıza çıkmaktadır.(Ekinci, 2008:524) 
Özel mülkiyete sahip yerlerin alım-satım işleri gibi kiralama usulleri de mal sahibinin kararı 
dahilindedir. Vakıflara ait mülklerde ise durum farklıdır çünkü vakıflara ait mülkler satılamadığı için 
bunların kullanım hakkı kiralama ile verilmiştir. Bu mülklerde kullanılan kiralama usulü icâre ile aynı 
olmamış çift kira sistemi yani icâreteyn üzerinden gerçekleştirilmiştir. İcâreteyn, vakfa ait malın gerçek 
kıymetine yakın ya da eşit olan icâre-i muaccele ve her ay ya da yıl sonunda ödemesi kararlaştırılmış 
icâre-i müeccele karşılığında kiralanmasıdır.(Akgündüz, 2000:389) 
İncelenen dönemde kiralamaya dair 10 vakaya ait 16 kayıt bulunmaktadır. Müslim ve gayrimüslimler 
arasında kiralama ile ilgili tespit ettiğimiz kayıtlarda oda(M.Ş.S. 18:264/3; M.Ş.S. 19:13/1), 
hayvan(M.Ş.S. 20:74/1), dükkan(M.Ş.S. 20:104/5), ürün(M.Ş.S. 25:119/9), cariye(M.Ş.S. 20:117/3-4), 
ev(M.Ş.S. 25:119/6-7-8; M.Ş.S. 27:249/1) ve bahçe(M.Ş.S. 26:258/2; M.Ş.S. 28:167/1-2-3-4) gibi 
metalarla ilgili işlem yapıldığı görülmektedir. 
Dükkanla ilgili örnekte gayrimüslim terzilerden olan Kopis veled-i Duka, Yarhasanlar mahallesinden 
Halil bin Mehmed’e Derziler Suku’nda olan dükkanını ayda kırkar akçeye kiraya verdiğini sicile 
kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 20:104/5) Vakıflara ait gayrimenkuller gayrimüslimler tarafından kiralanıp, 
işletilebiliyordu. Bu konudaki örnekte Nikola veled-i Kosta, diğer Nikola veled-i Anton ve Karakaş 
isimli zimmiler, Sultan Camii Evkafı mütevellisi olan Ahmed Çavuş’un vekili vakfın cabisi Hacı Ahmed 
bin Abdullah huzurunda evkafın sultan bahçesini bundan önce üç yıl süreyle Kosta, Bıyıklı ve İstimad 
isimli zimmilerin 14000 akçeye kiraladıklarını ve zapt ederken firar ettiklerinden bahçenin boş kaldığını 
bildirip onların kiraladıkları tutara kendilerinin kiraladıklarını söyledikleri ve de El-hâc Ahmed’in 
kabulü sicile kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 26:258/2) Oda kiralama işlemleri müslim-gayrimüslimler arasında 
sicillere yansıyan bir diğer ticari vakadır. Bir önceki kayıttan Eski Han olduğu tespit edilen(M.Ş.S. 
18:264/2) handa Minka veled-i Yani, Dimitri veled-i Yorgi, Sivasto veled-i Toka vesairi Mustafa 
huzurunda sakin oldukları odaları yirmi beşer akçeye icareye kabul ettiklerini sicile 
kaydettirmişlerdir.(M.Ş:S. 18:264/3) Dönemin şartlarında taşıma işleri için kullanılan bargir, deve, katır 
gibi dayanıklı hayvanlar müslim-gayrimüslimler arasında kiralanan başka bir meta türüdür. Musa veled-
i İsak Yahudi ile katırcı Mehmed arasında katır kirası ücreti davasının mahkemeye intikal ettiği 
görülmektedir.(M.Ş.S. 20:74/1) Cariyeler ve kölelerin alım-satımı yapılabildiği gibi kiralandığı da dava 
kayıtlarından anlaşılmaktadır. Şamir karyesinden Mustafa bin Ali, Pençelü veled-i Yagob zimmiye 4000 
akçeye cariye tuttuğunu hakkını istediğini belirterek mahkemeye başvurmuş, zimmi ise kira ile tutup 
akçesini ödediğini söylemiştir. Bunun üzerine Mustafa’nın 2500 akçeden başka akçe almadığını 
söylediği sicile kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 20:117/3-4)  Ev kiralama hususundaki örnekte ise Çarşu 
mahallesinden Rahime bint Saki’nin vekili olan zevci Mustafa, Yasef veled-i Asaf Yahudi’nin oturduğu 
evin hatunun olduğu ikişer akçeye kiraya verdiklerini söylediğinde Yasef bir buçuk akçeye kiraladığını 
söylemiştir. Mustafa üç yıllığını ayda kırk beşer akçe hesabından aldığını sonrasında ikişer akçeye 
verildiğini mahkeme huzurunda belirtmiştir.(M.Ş.S. 25:119/6-7-8) Ürün konusundaki örnekte 
Süleyman Çavuş ibn Davud ile Kiremidçi Yani veled-i Saskar ve kardeşi Yorgi arasındaki kiremid 
kirasıyla ilgili konu mahkemeye intikal ettirilmiştir.(M.Ş.S. 25:119/9)  
Kiralama işlemleriyle ilgili kayıtlara bakıldığında kiracıların neredeyse tamamının gayrimüslim olduğu 
görülmüştür. Kiralanan bahçelerin tamamının özel mülk olmadığı ve vakıflara ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Kira ile ilgili belge içeriklerinin bir kısmında tarafların anlaşmalarını kayıt altına 
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aldırma amacını taşıdığı görülürken bir kısmında ise mal sahibi ya da vekilinin kiracılar ile yaşadığı 
sıkıntıları kadıya intikal ettirdiği tespit edilmiştir. 
 

Tablo 4-Müslim-Gayrimüslim İlişkilerinde Kira İşlemlerine Ait Dağılım Grafiği 
 

 
 
 

ALACAK-BORÇ KAYITLARI 
 
Müslim-gayrimüslim unsurlar arasındaki ticari ilişkiye dair bir diğer veriyi alacak-borç ile ilgili kayıtlar 
oluşturmaktadır. Ticari faaliyetler nakit tutarlarla gerçekleştirildiği gibi maddi imkanlar doğrultusunda 
vadeli ödeme ve borçlanmayla da yürütülmüştür. Fıkıhta borç zimmette sabit olan şey olarak açıklanmış, 
borca deyn, borçluya medin ya da medyun alacaklıya da dain denilmiştir.(Aydın, 1994:266; Cin, 
Akgündüz, 2011:595) İncelenen döneme dair müslim ve gayrimüslimler arasında bu hususta 
mahkemeye intikal eden davalar olduğu tespit edilmiştir. Davalara bakıldığında sadece para (M.Ş.S. 
15:50/6, 168/1, 292/2; M.Ş.S. 16:72/9-10, 73/1-2,3, 74/3, 165/3, 221/3-4; M.Ş.S. 17:52/1, 80/13, 81/1, 
146/6-7, 147/8; M.Ş.S. 18:189/4-5, 190/1, 191/3; M.S.Ş. 19:102/2; M.Ş.S. 20:46/6, 94/3, 104/9; M.Ş.S. 
21:277/2; M.Ş.S. 22:234/1-2-3; M.Ş.S. 23: 29/2, 62/7, 333/2; M.Ş.S. 25:29/2, 30/7-8; M.Ş.S. 26:124/2, 
165/2; M.Ş.S. 27:140/7, 168/7, 391/2-3-4-5; M.Ş.S. 28: 103/3, 110/5-6, 111/1-2-3; M.Ş.S. 29: 96/4, 
166/7, 198/1-2, 203/2-3, 415/4-9) ile ilgili kayıtlar olduğu gibi penbe (M.Ş.S. 16:183/10, M.Ş.S. 23: 
244/2; M.Ş.S. 24: 219/4), ipek (M.Ş.S. 16:191/1), esbab-erzak-mal hakkı (M.Ş.S. 17:5/4; M.Ş.S. 20: 
174/13; M.Ş.S. 29: 89/10, 90/2), kumaş-keten bezi-tafta (M.Ş.S. 17: 165/3, M.Ş.S. 19: 72/2, M.Ş.S. 20: 
154/2; M.Ş.S. 25:15/2, M.Ş.S. 27:152/2-3), bürümcük (M.Ş.S. 18:95/8-9), mamul (M.Ş.S. 18: 188/, 
205/1), çuka (M.Ş.S. 19:234/1; M.Ş.S. 24:203/2, 219/4; M.Ş.S. 25:28/6-7, 29/5-6-7), hayvan (M.Ş.S. 
19:260/3-4; M.Ş.S. 28:76/1-2-3-4-5), cariye (M.Ş.S. 20:117/3-4), çivit (M.Ş.S. 20:228/7-8-9), çeşitli 
kıymetler (M.Ş.S. 17:147/12; M.Ş.S. 19:256/2; M.Ş.S. 20:194/9; M.Ş.S. 22:20/14; M.Ş.S. 29:129/1) ve 
vakıf (M:Ş.S. 18:242/1; M.Ş.S. 19:71/6, 72/1) ile ilgili de alacak-borç kayıtlarının olduğu 
anlaşılmaktadır. İncelenen davalarda farklı meblağlar üzerinden yapılan başvurular tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 5-Dava Bazında Alacak-Borç Meblağlarına Ait Dağılım Grafiği 
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Taraflar aralarında sadece para alışverişiyle kurulan borç ilişkisini sicile kaydettirilerek borçlu ödeme 
yükümlülüğünü alacaklı ise ödenecek meblağı resmileştirmiştir. Kurd isimli Yahudi, Mehmed bin 
Hasan’da 95 akçesi olduğu söylediğinde Mehmed’in durumu kabul ettiği sicile kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 
29: 166/7) Başka bir örnekte ise Mahmud bin Hacı Memi, Arslan veled-i Abraham isimli Yahudi’de 
120 akçe hakkı olduğunu belirterek mahkemeye başvurmuş, Arslan ise iddiayı reddetmiştir.(M.Ş.S. 
15:292/2) Farklı bir örnekte ise Davud Fakih mahallesinden Ali Beğ ibn Abdullah, Abraham veled-i 
Haham isimli Yahudi’ye 3000 akçe verdiğini iddia ettiği Abraham’ın meblağı aldığını kabul edip 
üzerine işlem yapmadıklarını belirttiği anlaşılmaktadır.(M.Ş.S. 23:333/2)  
Alacaklı kişiler ödemenin bir kısmının yapıldığı ve geri kalan tutarın ödenmediği durumlarda 
mahkemeye başvurup borçlulardan haklarını istemişlerdir. Dergah-ı ali çavuşlarından Mustafa Çavuş, 
Horos karyesinden Kayalı isimli zimmide 7250 akçesi olduğunu 3450 akçesini aldığını söyleyerek 
gerisini talep ettiğini belirtmiştir. Zimmi ise 3450 akçeden başka borcu olmadığını ve onu da teslim 
ettiğini söylemiştir.(M.Ş.S. 16:165/3)  
Alacak-borç konusunda taraflar arasında güvence olarak kefillik önem kazanmıştır. Ödemenin 
yapılmaması halinde alacaklının borçludan sonra hak iddia edebileceği kişiler kefiller olmuştur. Manisa 
Dilşikar Cami Vakfına mütevelli olan Seyyid Mehmed ibn Seyyid Şaban, vakfın Ferhan Ağa bahçesinin 
bahçevanı olan Kostantin veled-i Kanoli isimli zimminin zikr olan bahçeyi 2500 akçeye kiraladığını 
kaimakam Mustafa’ya 1460 akçe teslim ettiğini, baki kalan 1040 akçeyi vakıf için talep ettiğini 
belirtmiştir. Kostantin bahçeyi 2000 akçeye kiraladığını vekil Mustafa’ya 1460 akçe teslim ettiğini 420 
akçeyi merkum Mustafa’ya ve 120 akçesini mütevellinin kardeşi Mustafa Çelebi’ye teslim ettiğini, bir 
akçe bile borcu olmadığını söylemiştir. Kostantin zimmiye kayın atası kefil olmuş, firar etmesi halinde 
vakıf mütevellisinin dava ettiği meblağdan sorumlu tutulmuştur. (M.Ş.S. 19:71/6, 72/1) Başka bir 
örnekte ise Yengi kazasına tabi Azizlü karyesinden Oruç Beğ ibn Ahmed ve Hacı Ömer bin Ali isimli 
kişiler, İsmail veled-i Yagob isimli Yahudi’den 19000 akçelik esbabı altı ay vade ile aldıklarını ve 
birbirlerine kefil olduklarını belirtmişlerdir. Karyeden Receb bin Mehmed, Mustafa bin Mehmed ve 
Arbi veled-i Abraham isimli kişilerin de mezburlara kefil olduğu mahkeme tutanağına 
kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 17:5/4) Başka bir örnekte ise İsak veled-i İsmail isimli Yahudi, Hacı İbrahim bin 
Halil’in Halil isimli bir Müslüman’ın 1400 akçelik borcuna kefil olduğunu söyleyerek sual olunmasını 
istemiş, Hacı İbrahim kefil olmadığını belirtmiştir.(M.Ş.S. 27:140/7) 
Borç meblağlarının vadeli ve taksitli ödenmesi taraflar arasında kararlaştırılmışsa ya da bu şekilde 
ödenebilecek ise bu durum mahkemede belirtilerek kayıt altına alınmıştır. Yeni Beğlü’den Haraki bin 
Mehmed, mürd olan Papaz oğlu Şemail’in yetimlerine vasi olan Hoca Mayer veled-i Hasgir Yahudi 
karşısında Şemail’e 56000 akçe borcu olduğunu 30000 akçesini Ali Çavuş’a havale edip kalan 26000 
akçeyi bir yıla kadar ödeyeceğini belirtmiş, kardeşi Ali bin Mehmed kendisine kefil olmuştur.(M.Ş.S. 
16:74/3) Vade ile ödeme üzerine başka bir örnekte ise Yahudi Abraham’ın vekili kardeşi Haim, hisar 
erenlerinden Musa Paşa ibn Piri’ye kardeşinin 5000 akçe borcu olduğunu 1500 akçesini ödediğini kalan 
3500 akçeyi yedi ay vade ile ödeyeceğini sicile kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 20:46/6) 
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Ölen kişi borcunu ödememiş ya da ödeyememişse borcu terekesiyle birlikte varislerine intikal ettiğinden 
alacaklıların haklarını varislerden talep ettiği kayıtlarda görülmüştür. Varisler yaşça küçükse onlar adına 
yetkili olan vasiler aracılığıyla ödemenin gerçekleştirmesi istenmiştir. Aslan veled-i Avraham isimli 
Yahudi, Turgudlu kasabasından vefat eden El-hâc Murad’ın küçük oğlu Mustafa’ya vasi olan büyük 
kardeşi Mehmed Çelebi’nin babalarında 32000 akçesi olduğunu söyleyerek terekesinden alınması 
istemiyle mahkemeye başvurmuş, Mehmed Çelebi inkarla cevap vermiştir. Şahitlere başvurulduğunda 
Murad’ın borcu olduğunu beyan ettiklerinde gereğinin yapılması hükmolunmuştur. Yahudi ve vasinin 
aracılıkla 16000 akçeye anlaştıkları sicile kaydedilmiştir.(M.Ş.S. 29:203/2-3) Başka bir örnekte ise ölen 
kişinin alacak hakkının talep edildiği anlaşılmaktadır. Beytülmal emini Mustafa Beğ, varisi bilinmeyen 
Yorgi isimli zimminin ortağı olan Yorgi veled-i Yani zimmiden ölen zimminin esbab ve erzak hakkını 
talep etmiş, aracılıkla 300 akçe alıp metrukatına eklediğini sicile kaydettirmiştir.(M.Ş.S. 20:174/13) 
Borcu ödeme gücü olmayan kişiler kendilerine ait menkul ya da gayrimenkul türündeki mallarının 
satışını yaparak alacak-borç bağını sona erdirmiştir. Çaprastlar-ı Kebir mahallesinden Yani veled-i 
Dimitri zimminin, Sinan Çavuş bin Abdülmennan’a 9300 akçe borcu olduğunu ve mahkeme tarafından 
ödeme yapmasına hüküm verildiğinde zimmi adı geçen mahalde olan evleri 12200 akçeye Sinan 
Çavuş’a satmıştır.(M.Ş.S. 18:189/4-5, 190/1)  
Müslim-gayrimüslim taraflara arasında ticari ilişki ağında en çok dava konusu olan unsur alacak-borç 
ile ilgilidir. Davaya konu olan vakalar incelendiğinde borçlu gayrimüslimlerin oranının %59, 
Müslümanların ise %41 olduğu görülmektedir. Bazı davalarda borçlular direkt borçlarını bildirirken 
bazı davalarda ise alacaklılar hakları olan tutarları istemiştirler. Alışveriş sebebiyle alacak-borç bağı 
doğmuşsa buna sebep olan satış unsurunun ne olduğu da yine kayıtlardan tespit edilmiştir. Alacaklı ve 
borçluların dava içerisinde ikrar ve inkarlarına karşı kadılar gerek gördüklerinde ispat isteyerek 
şahitlerin beyanlarıyla hükümlere varmışlardır. Diğer konulardaki davalarda olduğu gibi alacak-borç 
davalarında da taraflar arasındaki uzlaşmazlıklar tavassut ile çözülerek anlaşmaları sağlanmıştır.  
 
SONUÇ 
 
Saruhan Sancağı’nın merkezi olan Manisa’nın 17.yüzyıl başlarında müslim-gayrimüslim ticari 
ilişkilerinin şer’iyye sicillerinden tespit edilen verilerle incelendiği çalışmada elde edilen davalar alım-
satım, kira ve alacak-borç kayıtları olarak üç ana başlıkta toplanarak değerlendirdiğinde 1600-1610 
yıllarına dair 140 vakaya ait 200 dava kaydının olduğu görülmüştür. 
Alım-satım konusunda ev-ev yeri, bağ ve dükkan türündeki gayrimenkullerin satış konusu olduğu ve 
konunun mahkemeye intikal ettirilmesinde satışa resmiyet kazandırmak isteğinin bulunduğu 
anlaşılmıştır. Zira kayıtlar sayesinde malın mülkiyet hakkına dair bir sıkıntı meydana geldiğinde alıcı 
ya da satıcı belgelendirmek suretiyle satışın gerçekleştiğini ispat edebileceği bir belgeye sahip oluyordu. 
Gayrimenkul satış kayıtlarına göre satıcıların büyük çoğunluğu Müslümandır. 19 kayıtta satıcı 
Müslümanken 4 kayıtta gayrimüslimdir ve bunların içerisinde bulunan bağ satışlarında 2 satış 
Müslümanlar tarafından 2 satış ise gayrimüslimler tarafından yapılmıştır. Dükkan satışlarında ise 
satıcıların tamamı Müslümandır. Ev-ev yeri satışlarında en çok satış Çapraslar mahallesinde iken bağ 
satışlarında Karaca Ahmed mevkiindedir. Dükkan satışları ise Çıkrıkçılar Çarşısı, Dokuyucular Suku ve 
Kehle Bazarı’nda olmuştur. 
Menkul mal alım-satımlarında hayvanlar, zirai-sınai-hayvani metalar, günlük hayatta kullanılan ürünler, 
giysiler ve cariyelerin satışının yapıldığı anlaşılmaktadır. Satış konusu olan hayvanlar tay, kısrak gibi 
binek hayvanlar ve inek, düve gibi besi hayvanlarıdır. Alım-satımı yapılan ürünler arasında kemha, 
bürümcek, yapağı, ipek gibi dokuma türleri; buğday, arpa gibi hububatlar; boyacılıkta kullanıla çivit, 
şap gibi maddeler, üzüm, iplik, penbe yanında sarraflıkta kullanılan inci ve gümüş gibi kıymetli metalar 
da bulunmaktadır. Günlük hayatta kullanılan kazan, küp, feracenin de alım-satımı gerçekleşirken 
cariyeler de taraflar arasında alışverişi yapılan başka bir unsur olmuştur. Dönemde köle ve cariyelerin 
menkul mal olarak görülmesi alım-satımına olanak sağlamıştır. Kişilerin alım-satımı resmileştirme 
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isteği yanında alınan malın bir kusuru olmasında ya da nakliye ile ilgili sıkıntılarda durumu kadıya 
intikal ettirdikleri görülmektedir. Satıcı olan Müslümanların sayısı gayrimüslimlere oranla oldukça 
fazladır. Menkul mal satışlarında en yüksek satış ürün türünde iken en düşük satış cariyelerle ilgilidir.  
Ticari ilişkilerin bir başka boyutunu kira işlemleri oluşturmuştur. Müslim-gayrimüslimler arasında oda, 
hayvan, dükkan, ürün, cariye, bahçe gibi metaların kira işlemleri yapılmıştır. Kayıtlardan kiracıların 
neredeyse tamamının gayrimüslim olduğu, kiralanan bahçelerin özel mülk olamayıp vakıflara ait olduğu 
anlaşılmıştır. Kira kayıtlarının bir kısmında taraflar anlaşmalarını kayıt altına aldırırken bir kısmında 
mal sahibi ya da vekilinin kiracılarla yaşadığı sıkıntıları mahkemeye taşıdığı görülmektedir. Kiralamalar 
en çok bahçe ve evler üzerinden gerçekleştirilmiştir.  
Taraflar arasında en çok dava konusu olan ticari ilişkinin alacak-borç ilişkisi olduğu verilerden 
anlaşılmaktadır. Bazı davalarda sadece para üzerinden borçlarla ilgili kayıtlar olduğu görülürken 
bazılarında ise çeşitli metaların alışverişlerinden kaynaklı borç davalarının olduğu tespit edilmiştir. 
Vadeli ödemeler tarafların beyanlarıyla kayıt altına alınırken kefillerle borç ödemelerinin garanti altına 
alınmak istendiği görülmektedir. Borçlular ödeme yapamayacak durumdaysa borcu tutarında bir 
eşyasını ya da mülkünü satarak borç ödemesini gerçekleştirmiştir. Bazı davalarda tarafların farklı 
meblağlar beyan ettiği ve mahkemenin şahitlerle ya da ispatlarla doğru karara ulaşılmaya çalıştığı 
görülmüştür. Borç tutarlarında en yüksek tutarın 120000 akçe olduğu, en fazla alacak-borç konulu 
davaların 1000-20000 akçe arasında olduğu anlaşılmıştır. 
15 numaralı sicilden başlayarak 29 numaralı şer’iyye sicillerini kapsayan dönem aralığında yapılan 
incelemede Manisa’nın müslim ve gayrimüslimlerinin ticari ilişki ağının oldukça aktif olduğu 
söylenebilir. Alacak-borç ilişkisiyle alakalı mahkemeye gelen dava kayıtlarının oranı diğer davalara 
oranla oldukça fazladır. Borç davaları ticari açıdan önemli olmanın yanında taraflar arasında kurulan 
güven bağının da bir göstergesidir ve böylelikle ticari hayatın sadece nakit tutar üzerinden değil 
borçlanma ve vade ile de devamlılığı sağlanmıştır. İkinci olarak taraflar arasında menkul mal satışlarıyla 
ilgili dava sayısının fazla olduğu görülmektedir. Taraflar arasında en fazla penbe alım-satımı yapılmıştır. 
Manisa’nın pembe üretiminde önemli Osmanlı şehirlerinden oluşu ve pamuğun dokuma açısından 
kıymetli olması alım-satımına etki etmiştir. Gayrimenkul satışlarında en çok ev-ev yeri alışverişi 
yapılmış onu bağlar ve dükkanlar takip etmiştir. Alıcıların genellikle gayrimüslim olması ekonomik 
durumlarının iyi olduğunun bir göstergesidir. Ticari ilişkilerde kira ile ilgili kayıtlar diğerlerine nazaran 
en az seviyededir.  
Müslim-gayrimüslim unsurlar arasındaki ticari ilişkiler ve bu ilişkilerdeki aksaklıkların şer’i 
mahkemeye taşınması oldukça doğaldır çünkü taraflardan biri Müslümandır ve Osmanlı hukukunda bir 
Müslüman hakkında cemaat mahkemelerinden çıkan hüküm geçersiz sayılmaktadır. Nüfus olarak hakim 
olan Müslümanların dava bazında da sayıca üstün olduğu incelenen kayıtlarda görülmüştür. 
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ÖZ: Osmanlı Devleti’nde farklı dini inançlara sahip insanların bir arada yaşadığı, eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Manisa’da nüfus ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşurken şehirde 
azımsanmayacak sayıda gayrimüslim unsurların da bulunduğu bilinmektedir. Osmanlı toplumunda 
gayrimüslimler hukuki olarak zimmi konumunda olup, toplumun bir parçası olarak kabul edilmişlerdir. 
İnandıkları dinden döndürülme hususunda baskıya uğramayan gayrimüslimlere ibadetlerini 
gerçekleştirme ve aynı zamanda iç meselelerini cemaat mahkemelerinde çözme konularında haklar 
tanınmıştır. Osmanlı kanunnamelerinin şer’i ve örfi hukuk kurallarını bir araya getirmesi kadıları yalnız 
şer’i meselelerle ilgili davaların değil farklı vakaların da yargıcı konumuna getirmiştir. Adli düzenin 
temeli olan Osmanlı mahkemeleri böylelikle sadece Müslümanlarla ilgili davaların başvuru merkezi 
olmamış, gayrimüslimler de haklarını kadı huzurunda arayabilmiştir. Müslim-gayrimüslim ilişkileri 
açısından başka bir seçenek olmadığı halde Manisa’da gayrimüslimler arasındaki kanun dışı vakalarda 
da şer’i mahkemenin tercih edildiği görülmektedir. Çalışma ile gayrimüslimlerin hangi konuları kadıya 
başvurarak çözmek istediklerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 1600-1610 tarihleri arasını kapsayan 
13 adet defterden sağlanan veriler ışığında gayrimüslimler arasında mahkemelere intikal etmiş 
kanunsuzlukları değerlendirmeye çalışacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: Manisa, 17. Yüzyıl, Gayrimüslim, Kanunsuzluklar, Şer’iyye Sicili. 
 

ON THE LAWLESSNESS AMONG NON-MUSLIMS IN THE SANJAK OF 
SARUHAN IN THE FIRST YEARS OF THE 17TH CENTURY 

ABSTRACT: In Manisa, one of the oldest settlements where people with different religious beliefs 
live together in the Ottoman Empire, it is known that while the population is predominantly Muslims, 
there are a considerable number of non-Muslim elements in the city. In Ottoman society, non-Muslims 
were legally zimmi and considered part of the society. Non-Muslims who are not pressured to return 
from their beliefs are given rights to perform their worship and also to resolve their internal affairs in 
the courts of the congregation. Ottoman laws brought together the religious and customary law rules 
made muslim judge judges not only the cases related to  religious matters but also different cases. The 
Ottoman courts, which were the basis of the judicial order, were thus not only the center of application 
for cases related to Muslims, but also non-Muslims were able to seek their rights in the presence of 
muslim judge. Although there is no other option in terms of Muslim-non-Muslim relations, it is seen 
that the sharia court is preferred in illegal cases among non-Muslims in Manisa. With the study, it is 
aimed to determine which issues non-Muslims want to solve by applying to the muslim judge. In the 
light of the data provided from 13 books covering the period between 1600-1610, we will try to evaluate 
the lawlessness of non-Muslims who have been transferred to the courts. 
 
Keywords: Manisa, 17th Century, Non-muslim, Lawlessness, Shar'iyya Record. 
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GİRİŞ 
 
Din kavramının ortaya çıkışıyla birlikte insanlık tarihi boyunca bazı toplumlarda ve devletlerde dini 
inanç farkları kişiler arasında çatışmalara, toplumda ayrışmalara ve yöneten zümre tarafından baskı 
unsuruna sebep olan bir faktör iken bazı devletler hakimiyetini kabul eden farklı dine mensup insanları 
tebaası kabul ederek toplumun bir parçası olarak görmüş ve din değiştirme hususunda baskıcı bir tutum 
sergilememiştir. Hakim unsurun Müslümanlardan oluştuğu Osmanlı, kuruluş devrinden beri farklı 
dinlere inanan insanların birlikte yaşadığı bir devlet olup himayesini kabul eden gayrimüslimleri zimmet 
akdi gereğince üzerlerine düşen sorumlulukları ve görevleri kabul ettiklerinde devamlı oturma hakkına 
sahip, hukuki ve siyasi anlamda yönetime bağlı, kendilerine koruma sağlanan zimmi statüsünde 
değerlendirmiştir. (Cin, Akgündüz, 2011:735, Kenanoğlu, 2013:438) Yapılan düzenlemelere 
bakıldığında devletin gayrimüslim vatandaşların haklarına ve sorumluluklarına karşı titiz bir yaklaşıma 
sahip olduğu görülmektedir. Sultanların nüfusun ağırlıklı olarak Müslüman olduğu ülkede şer’i hukuk 
hükümlerini uygularken bununla birlikte nüfustaki dini farklılıkları gözeterek örfi hukuk kurallarını da 
yargılamada kullanması gayrimüslimlerin himaye, güvenlik, düzen ve hukuk babında koruyucuları 
haline gelmelerini sağlamıştır.(Karpat, 2012:37) 
Osmanlı klasik döneminde mülki amir olarak mühim bir konuma sahip ve aynı zamanda atandığı yerin 
adli yargıcı olan kadılar seleflerine nazaran farklı bir yapıdaydılar. Müslüman bir devlet olan 
Osmanlı’nın adalet anlayışında dini temelli hukuk kurallarının kaynağını şer’i kurallar oluştururken eski 
Türk örfi kanunları da hukuki davalarda başvuru kaynaklarından biri olmuştur. Padişah kanunnameleri 
şer’i ve örfi hukuk kurallarını bir araya getirerek kadıları sadece şer’i meselelerle ilgili davalarla sorumlu 
kılmamış, farklı konulardaki davalarda da başvurulacak ve karar alabilecek bir merci haline getirmiştir. 
(Tuğluca, 2016: 45-46) Rum, Ermeni, Yahudi taifelerinin başında bulunan din adamları padişaha bağlı 
konumdaydılar. Vatandaş olan gayrimüslimlere himaye hakkı verilirken aynı zamanda aralarında 
meydana gelen anlaşmazlıkları kendi mahkemelerinde çözümleme hakkı tanınmıştır. Ekseri zimmiler iç 
meselelerini cemaat mahkemelerinde çözme eğiliminde olsalar da bu mahkemelerden çıkan önemli 
kararların uygulanması için Osmanlı’nın resmi makamları tarafından onaylanması gerekliliği şer’i 
mahkemeleri cemaat mahkemelerine karşı bağlayıcı bir noktaya getiriyordu. İşleyişin bu şekilde olması 
cemaat mahkemelerinde aleyhlerine bir karar çıkması durumunda gayrimüslimlerin konuyu kadıya 
intikal ettirmesine sebep oluyor, cemaat mahkemeleri ise güçlerini kaybetmemek adına bunu 
engellemek için bazı tedbirlere başvuruyordu. (Çiçek, 2001: 36; Emecen, 2011:292-230; Tekin,2014: 
240) Şer’i mahkeme tarafından görülen gayrimüslim davalarında kararlar ilk önce tüm Osmanlı 
toplumunda olduğu gibi İslam hukukuna göre alınır bunun yanında bazı kararlarda kadılar Hristiyan 
veya Yahudi hukukunun değerlendirmesi üzerine hükme varırlardı. Müslim-gayrimüslim ilişkileri 
özelinde şer’i mahkeme dışında bir alternatif bulunmazdı ya da bir Müslüman davasını cemaat 
mahkemesi vasıtasıyla çözemezdi zira buradan müslim bir kişi hakkında çıkan kararlar geçerli sayılmaz 
ve kabul görmezdi. (Tekin, 2014:238) 
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bu çalışmada 17. yüzyıl Saruhan Sancağı nüfusunun önemli bir 
kısmını oluşturan gayrimüslim grupların kendi aralarındaki davalara konu olan kanunsuzluklar ele 
alınmaya çalışılacaktır. Manisa Şer’iyye Sicili Katalogunda yer alan 1600-1610 tarihlerini kapsayan 15 
Numaralı defterden başlayarak 29 Numaralı defterin de dahil olduğu aralıkta yapılan incelemede 
gayrimüslimlerin aralarındaki kanunsuz eylemlerin neler olduğu ve bunların mahkemeye nasıl intikal 
ettiği üzerinde durulacaktır. Elde edilen veriler kişinin bedenine-kişisel haklarına ve kişinin mal-
mülkiyet haklarına yönelik kanunsuzluklar olarak iki ana başlık altında değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
Konu özelinde incelenen 15 defterden 13 tanesinde gayrimüslimler arasında şikayet sebebi olmuş 12 
vaka türüne ait kayıtların olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 1- Konularına Göre Dava Türlerinin Dağılımı 
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Dava Türü Dava Sayısı % 

Darp-Yaralama 30 26,5 
Cinayet 5 4,4 
Evlilik 6 5,3 
Küfür-Hakaret 20 17,6 
Cinsel Suçlar 2 1,7 
Hırsızlık-Hırsızlık İddiası 18 16 
Mülk Kullanımı-Miras Hissesi 28 25 
İş 4 3,5 

 

KİŞİNİN BEDENİNE VE KİŞİSEL HAKLARINA YÖNELİK KANUNSUZLUKLAR 

Şer’iyye sicillerinde tespit edilen davalar arasında ilk incelemeye tabi tutulan kayıtlar kişinin bedenine 
ve kişisel haklarına yönelik kanunsuzluklar üzerine olanlardır. Bu başlık altında belirlenen 63 kayıtta 
konu ile ilgili verilere rastlanmış olup, konular darp-yaralama, cinayet, evlilik, küfür-hakaret ve cinsel 
suçlarla ilgili davalar olarak ele alınacaktır. 
 
Darp-Yaralama Konulu Davalar 
 
İnsanlar arasında meydana gelen fikri anlaşmazlıklar ve zıtlaşmalar bazen uzlaşmayla çözülebildiği gibi 
bazı hallerde çözülemeyen sorunlar kişilerden birine ya da karşılıklı olarak tarafların birbirine fiziki 
müdahalesine sebep olarak darp-yaralama konusundaki vakaları ortaya çıkarmıştır. Böyle bir eyleme 
maruz kalan kişilerin haklarını aradıkları sicil kayıtlarından anlaşılmaktadır. Birini itmek, iterek 
düşmesine sebep olmak, üzerindeki kıyafeti yırtmak, sakalına ya da saçına yapışmak, yumruk-tekme-
tokat atmak gibi çeşitli eylemler darp suçunu meydana getirdiği gibi bıçak, kama, tabanca, taş sopa gibi 
araçlar vasıtasıyla kişinin vücut bütünlüğüne zarar vermek yani yaralamak da suç ve şikayet unsuru 
olmuştur. İslam fıkhında el, ayak, kulak, burun gibi uzuvların bedenden ayrılması katl-ı uzuv; uzuvların 
görevine yapamaz hale getirilmesi ta’til-i uzuv, kişinin başını ve yüzünü yaralamak şecc olarak 
tanımlanmıştır. Suç neticesinde verilecek hükümde eylemin niteliği değerlendirilerek kısas, diyet, tazir 
cezalarından uygun görülen belirlenmektedir.(Cin, Akgündüz, 2011:313) Sırt, göğüs, karın yani 
gövdede açılan yaralar caife; el, ayak ve boyun bölgesindeki yaralar gayr-i caife olarak 
isimlendirilmektedir. (Avcı, 2018:413) Yaralanan ya da kesilen bir uzuv için ödenmesi gereken diyet 
olan erşin miktarı şer’an belirlenmişse erş-i mukadder; miktarı şer’an belirlenmemiş ve ehl-i vukuf 
tarafından uygun görüldüğü şekilde tayin edilmişse erş-i gayri mukadder ya da hükümet-i adl olarak 
tanımlanmaktadır. (Avcı, 2018: 402) 
Konu ile ilgili kanunnamelere bakıldığında Fatih kanunnamesinde suçun nasıl işlendiğinin, kullanılan 
yaralayıcı aletin niteliğinin ve yaranın durumunun verilecek hükme etki ettiği, ekseri verilenin para 
cezası olduğu, bunu takdir ederken suçlunun maddi durumunun önemli bir kıstas oluşturduğu 
anlaşılmaktadır. (Akgündüz, 1990:348-349) I.Ahmed kanunlarında Fatih dönemindekine göre suçun 
işlenişine ve işleyenine göre yeni maddelerin eklendiği görülmektedir ki, suçu işleyenin kefere ya da 
kul taifesinden olması durumunda tahakkuk edecek para cezasının yarı yarıya indirilmesini işaret eden 
madde bu duruma en iyi örnek olmaktadır.(Akgündüz, 1996:497-498) 
İncelenen dönemde gayrimüslimler arasında meydana gelen darp-yaralama olaylarında haklarını arayan 
mağdurlar tarafından Manisa kadısına yapılan başvuruların bulunduğu ve bunun azımsanmayacak bir 
oranda olduğu görülmektedir. Davaların içerdiği bilgilerde bazı vakalarda sadece darp olayları sicile 
kaydettirilirken (M.Ş.S.16: 255/8, 286/7,290/8; M.Ş.S.18:10/3-4, 43/6; M.Ş.S.23: 197/8, 290/6; 
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M.Ş.S.25: 27/6-7; M.Ş.S. 26: 28/2; M.Ş.S. 27: 395/2; M.Ş.S.29: 28/1-2, 188/5, 449/3), bazı olaylarda 
mağdurun yakasının yırtılarak (M.Ş.S. 26: 17/2) ya da bıçak ve yaralayıcı alet (M.Ş.S.16: 100/9, 208/1-
2; M.Ş.S. 29: 199/3), tabanca (M.Ş.S.18: 43/8), yumruk (M.Ş.S. 22: 281/2; M.Ş.S. 23: 194/2-3-4; M.Ş.S. 
24: 195/3)  ile suçun işlendiği tespit edilmiştir. 
Dava kayıtlarına bakıldığında bazılarında tarafların karşılıklı olarak birbirlerini suçladığı bazılarında ise 
suçlananların olayı kabul ettikleri ya da inkarla cevap verdikleri görülmektedir. Süleyman bin Turmuş 
isimli zimmi kardeşi Kurd’u kendisini darp ettiği gerekçesiyle dava etmiş, Kurd iddiayı inkar ettiğinde 
mahkeme yemin teklifinde bulunmuş mezbur vazgeçmiştir. Kurd, Süleyman’ın kendisini darp ettiğini 
iddia ettiğinde sorulan Süleyman’ın inkarla cevabı üzerine kendisine yemin teklif edildiği ve yemin 
ettiği sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 25: 27/6-7) Murad veled-i Havok, Bülbül veled-i Harman isimli 
Ermeni’nin kendisini darp ettiği onun da Bülbül’ü darp ettiğini belirttiğinde Bülbül iddiaları mahkemede 
kabul etmiştir. (M.Ş.S. 16: 255/8) 
Toplum huzurunu sağlamak ve güvenliği temin etmek adına Osmanlı’da işlenen suçun faili bilinmediği 
durumlarda olayın gerçekleştiği mahalde bulunan ahali sorumlu tutuluyordu. Bu uygulama ile suçlunun 
bulunması işinin mahkeme ile ortak yüklenilmesi veya olaya kayıtsız kalmanın engellenmesi, böylece 
suçun toplumsal güç ile engellenmeye çalışılması hedeflenmekte idi. Kefere mahallesinden Yorgi veled-
i Dimitri, Yani veled-i Dimzi ve Yani veled-i Esteraki isimli zimmiler Hacı Ayot isimli zimminin 
yaralandığını belirttiklerinde, yaralı müşahede olunmuş memesi ve küreği üzerinde yarası olduğu 
görülmüştür. Ayot kendisini yaralayanın Yani veled-i Minol olduğunu, mürd olması halinde diyetinin 
ondan talep edilmesini beyan etmiştir. (M.Ş.S. 29: 199/3) 
Davalarda suçlamalar kabul edilmediği zaman tarafların şahit sunmaları ve mahkeme tarafından yemin 
teklif edildiğinde gösterdikleri tavır kanıt olarak önem taşımıştır. Yahudi taifesinden olup Lorka 
cemaatine mensup David veled-i Yagob, yine Yahudi taifesinden İsrail veled-i Baba ve refiklerinin 
cemaatleri ile ibadet ederken kinisalarını basıp kendisini darp ederek yakasını yırttığını belirtmiştir. 
Sorulan İsrail inkar etmiş bunun üzerine mahkeme tarafından şahit talep edildiğinde Yasef veled-i Aslan 
ve Yagob veled-i İsak’ın David’in beyanının doğru olduğunu belirttikleri sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 
26: 17/2) Başka bir örnekte Zanbi veled-i Mike, Kiryako veled-i Tomoz isimli zimminin gece yumrukla 
kendisini darp ettiğini söylediğinde Kiryako inkar etmiştir. Kiryako ve Zanbi’nin mahkeme huzurunda 
darp etmediklerine dair yemin ettikleri sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 23: 194/2-3-4) Fiile maruz kalan 
kişi mahkemeye başvuramayacak durumda ya da yaştaysa onun yerine ailesi durumu mahkemeye 
bildirmiştir. Harendi bint Erki zimmiye, Erkibe veled-i Mostori zimmiyeyi küçük oğlu Yorgi’yi darp 
ettiği gerekçesiyle dava etmiş, sual olunan kadın inkarla cevap vermiştir. (M.Ş.S. 23: 290/6) 
Bazı vakalarda tarafların karşılıklı anlaşarak davalarından vazgeçtiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Çatal 
Kilise’den Laskarine bint Minol isimli hatunun vekili Sivasto, Şirmerd veled-i Radoç zimmi arasında 
hatunun zevcinin kendini darp edip yaraladığına dair davadan vazgeçildiği görülmektedir. (M.Ş.S. 18: 
10/3-4) Başka bir örnekte Nikola veled-i Göközer, Nikola’nın kendisini vurduğuna yönelik davasından 
vazgeçtiğini sicile kaydettirmiştir. (M.Ş.S. 18: 43/6) 
 
Cinayet Konulu Davalar 
 
Kişinin yaşam hakkına karşı işlenmiş bir suç olan can alma İslamiyet’e göre en büyük günahlardan 
biridir ve mutlaka cezalandırılması gereklidir. Haksız yere kasten cana kıymak sadece bireye karşı değil 
toplum huzuruna ve güvenliğine karşı da tehdit unsuru olarak görülmüştür. (Zuhayli, 1992: 13) 
İslam hukukunda cinayet fiili katl-i amd kasten adam öldürme, katl-i şibh-i amd kasta benzer adam 
öldürme, hataen katl ve teşebbüssen katl olarak sınıflandırılmış ve olaylar bu sınıflandırmaların 
kıstasları doğrultusunda değerlendirilmiştir. (Zuhayli, 1992: 16-17; Cin, Akgündüz 2011: 309-312) 
Fatih kanunnamesinde öldürme eylemi sonrasında kısas hakkını kullanmadıklarında failin ödeme gücü 
dikkate alınarak ödemesi gereken ceza miktarı belirtilmiştir. (Akgündüz, 1990: 349) I. Ahmed 
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kanunnamesine göre kısas edilirse cürm alınmamalı eğer kısas olmaz ya da buna gerek görülmezse fail 
Fatih kanunnamesinde olduğu gibi maddi imkanlarına göre ceza ödemelidir. (Akgündüz, 1996: 497) 
Manisa şer’iyye sicillerinde konu özelinde yapılan taramada 3 vakaya ait 5 dava kaydının olduğu tespit 
edilmiştir.  
İlk vakada para verilerek cinayete azmettirildiği kayıttan anlaşılmaktadır. Karagöz veled-i Hobyar isimli 
Ermeni, Abdi veled-i Karagöz isimli Ermeni’yi Bogas isimli Ermeni’ye para vererek azmettirdiği ve 
Bogas’ın avreti Nurukamer’i bıçakla vurup öldürdüğünü belirterek dava etmiştir. Bogas Abdi’nin 
kendisine 20.000 akçe vereyim öldür dediğini, bunun sözü üzerine katlettiğini söylediğinde Abdi böyle 
bir şey söylemediğini belirtmiştir. Katilin eşi Şahzeme, Abdi’nin Nurukamer hatunu katlederse 20.000 
akçe vereceğini söylemesi üzerine zevcinin validesini bıçakla yaralayıp, öldürdüğünü beyan ettiğinde 
Abdi böyle bir şey söylemediğini mahkeme huzurunda belirtmiştir. (M.Ş.S. 27: 307/7, 308/1) 
Diğer örnekte ise ölen kişinin hakkının çocuklarının vasisi tarafından talep edildiği görülmektedir. 
Maktul Hacivad zimminin yetimlerine vasi olan Yani veled-i Dimitri, Yorgaki veled-i Minol zimminin 
Hacivad’ı katlettiğini, vesayeti sebebiyle sorulmasını istediğini belirtmiştir. Yorgaki cevabında 
Çaprastlar mahallesinde Hacivad evine gelirken mestane şekilde rast geldiklerini, bıçağını elinden 
alarak sataştığını kendisinin gitmesini istediğinde maktulun gitmediğini elinden bıçağı geri aldığında ise 
hatayla vurup katlettiğini ikrar ettiği vasi ve şehir zabitinin talebiyle sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 29: 
209/2)  
Konunun son örneğinde dava konusu fillin oluşmadığı görülmektedir. İsalı isimli zimmi, Dimitri veled-
i Mihal’i evine gelip hatununu öldürmeye kastettiğini söyleyerek dava etmiş, mezbur girdiği evin 
babasından kaldığını ve kendi evine girdiğini söylemiştir. İsalı’dan şahit istendiğinde Yasef veled-i Mosi 
ve İsmail isimli Yahudiler bıçakla gelip hatuna sizi katlederim dediğine şahitlik etmişlerdir. (M.Ş.S. 29: 
22/4-5) 
 
Evlilik Konulu Davalar 
 
Gayrimüslimler arasındaki kanunsuzluklar hakkında yapılan incelemede tespit edilen bir diğer vaka türü 
evlilik üzerine olanlardır. Bu başlık altında nikahlanan kızı teslim etmeme, nikahlı eşin başkasının evine 
gitmesi, nişan aşamasında bozulan birliktelik ve nikahlı kadının başkasına nikahlanması konulu 
kayıtların olduğu anlaşılmaktadır. 
Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin evliliklerini kendi ayinleri üzerine yapmalarını uygun görmüş ve 
boşanma işlemlerini de din adamlarının yetkilerine bırakmıştır. Hristiyanların aile hukuku ile ilgili tüm 
meseleleri kendi din adamlarının yetki alanındadır. Tarafların mensubu oldukları dinin kurallarına 
uygun şekilde evlenmeleri evliliğin geçerliliği için önemli bir unsurdur. Kadılara zimmilere nikah 
kıymak yasaklanmış olsa da boşama yetkisi verilmiştir. Kadılara yapılan müracaatlarda davalar 
Müslümanların yargılama usulünce görülmüştür. (Tekin, 2014:107-108) 
Murad veled-i Sefer isimli zimmi, Harigaşah isimi zimminin büyük kızı Gevher’i rızasıyla kendisine 
nikahladığını fakat hala vermediği söyleyerek dava etmiş, mahkemede sorulan zimmi inkar ettiğinde 
Murad’dan ispat talep edilmiştir.  Şahitler kızı rızasıyla Murad’a nikahladıklarına şahitlik ettiklerinde 
mahkeme kıyılan nikahın gerçekliğine hükmetmiştir. (M.Ş.S. 16: 174/3) 
Başka bir örnekte ise Ermeni taifesinden Murad veled-i Sefer isimli kişi, Menkise veled-i Mumcu’yu, 
on iki gün önce rızasıyla nikahladığı Sedrik isimli zimminin kızı Gevher’i evine götürüp alıkoyduğunu 
söyleyerek dava etmiştir. Olay Menkise’ye sorulduğunda Gevher’in babasının kızını sekiz gündür 
kendisine nikahladığını, zevcesi olarak bildiğinden evine götürdüğünü söylediği sicile kaydedilmiştir. 
(M.Ş.S. 18: 10/6) 
Farklı bir vakada Murad veled-i Toris isimli Ermeni’nin Nazlı veled-i Murad isimli zimmiyeye 
kendisiyle nişanlanmak için baş makremesi, bıçak gibi eşyalar verdiğini fakat kadının başka birine 
vardığını söyleyerek dava etmiştir.  İddia kadına sorulduğunda kendisine nişan için geldiğini fakat 
getirdiklerini alıp gittiğini söylemiştir. (M.Ş.S. 23: 184/1) 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 363 

Başka bir örnekte nikahlı olan bir kadının papaz tarafından başka biriyle nikahlanması üzerine yapılan 
şikayet tespit edilmiştir. Ermeni taifesinden İskender veled-i İsbendiyar, Ermeni Papas veled-i Mosdori 
isimli papazı Erkik isimli Ermeni’nin avretinin boş olmadığını söylediği halde başkasıyla nikahladığını 
belirterek dava etmiştir. Mezbur, İskender’in kendisini tenbih ettiğini mahkeme huzurunda beyan 
etmiştir. (M.Ş.S. 25: 130/6) Sefer durumu bilmediğini belirtmiş, İskender ise Sefer’e aldığı hatunu 
bırakmasını tenbih ettiğinde amel etmeyip aldığını söylemiştir. (M.Ş.S. 25:130/7-8) Kadı huzuruna 
yansıyan bu husustaki davaların hepsi evlilik ya da nişan aşamasında yaşanmış sorunlar üzerinedir. 
Gayrimüslimlerin aile hukukuna dair yaşanan sıkıntıları kendi mahkemelerinde çözemedikleri noktada 
şer’i mahkemeyle çözüm aradıkları söylenebilir. 
 
Küfür ve Hakaret Konulu Davalar 
 
Kişi ya da kişilere karşı küfretmek ya da hakaret sayılan bir davranışta bulunmak Osmanlı hukukuna 
göre suç unsuru oluşturmaktadır. Bu hususta kanunnamelere bakıldığında kişinin küfrü nasıl 
kullandığının verilecek cezaya etki ettiği anlaşılmaktadır. Küfrün niteliğine göre fiil had cezası 
kapsamındaysa üç değneğe bir akçe, tazir cezası kapsamındaysa iki değneğe bir akçe cürm alınması 
gereklidir. (Akgündüz, 1991: 91) 
Kişinin kutsal değerleri ve ailesini hedef alan küfürler tazirle, dini ve imanına yönelik olanlar tazir-i 
şedid veya hapisle cezalandırılmıştır. Mağdur faile aynı şekilde karşılık vermişse tazir cezası 
uygulanmamıştır. Had cezasının uygulanması noktasında hassas davranılmıştır. Küfür ve hakaret eylemi 
bazı durumlarda kişiyi iffetsizlikle itham etmektir ve bu iddianın ispatı dört şahit tarafından onaylanması 
gerektiğinden zordur. İddia olarak kalmış olması hadd-i kazf durumunu meydana getirdiğinde seksen 
sopa ile cezalandırıldı. (Erkek, 2016: 229) Kazf haddi kadın veya erkek kişilere zina iftirasında bulunup 
bunu ispat edemeyenlere uygulanan cezai yaptırımdır. (Ekinci: 2008: 349) İslam hukukuna göre kazf 
önemli ve cezalandırılması gereken bir suçtur zira iffetsizlik iddiasına maruz kalıp masum olan kişi ya 
da kişilerin toplum içinde iyi görülmemesine sebep olmaktadır. 
Konu özelinde sicillerden tespit edilen vakaların yarısında suçu işleyen kişilerin seçtikleri kelimelerle 
mağdurun aile mahremiyetine karşı annelerini özellikle de eşlerini hedef aldığı (M.Ş.S. 20: 234/10; 
M.Ş.S. 262/6-7, 263/6; M.Ş.S. 29: 2/3-4, 177/7-8-9-10), kişinin bizzat kendisine, sakalına ve dinine 
(M.Ş.S. 25: 52/6, M.Ş.S. 29: 40/3-4, 69/7-8-9-10-11-12, 290/5) karşı söylemlerin de olduğu belgelerden 
anlaşılmaktadır. Şikayetlerde bazen söylenenler açıkça belirtilmeyip şetm-i galiz, itale-i lisan şeklinde 
kadıya sunulmuş bazen ise küfür ve hakaret açıkça beyan edilmiştir.  
Direkt kişiye edilmiş ilk küfür vakası örneğinde Minol veled-i Yorgi, Andona veled-i Eşkerle’nin 
kendisine puşt diye küfrettiğini söyleyerek mahkemeye başvurmuş, mezbura sorulduğunda inkarla 
cevap vermiştir. Bunun üzerine ispat istendiğinde şahitlerin şehadet ettiği sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 
25: 52/6) Başka bir örnekte ise taraflar karşılıklı küfürleştikleri iddialarını kabul etmeyerek, şahit ve 
kefil göstermişlerdir. Duka veled-i Yorgi, Yani veled-i Novağça’nın sakalına şetm ettiğini söylemiş, 
Yani inkar etmiştir. Duka’da kendisinin zimmiye orospu oğlu demediğini belirtmiştir. İki gayrimüslimin 
de mahkeme huzurunda kefil sunduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. (M.Ş.S. 29: 69/7-8-9-10-11-12) 
Farklı bir örnekte ise Tuka isimli zimmi, Tuna isimli Ermeni’nin dinine şetm-i galiz ettiğini mahkemeye 
bildirmiş, fail buna inkarla cevap verdiğinde şahitlerin olayı doğruladığı sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 
29: 290/5) 
Kişinin mahremini hedef alan küfür ve hakaret örneklerinin ilkinde Yorkandi veled-i Kostati, Nikola 
veled-i Yorgi’yi senin ananı tasarruf edip avretinin dahi ayaklarından kaldırdım dediğini belirterek dava 
etmiş, Nikola inkar etmiştir. Mahkeme tarafından ispat istendiğinde Nikola’nın söylediklerine şahitlik 
ettikleri ve Yorkandi’ye kefil olunduğu sicil kayıtlarından anlaşılmaktadır. (M.Ş.S. 27: 262/6-7) Bu 
davalarda şahitlerin ifadeleri önem taşırken, şahitlerin olmadığı durumlarda tarafların yeminleri de 
davanın seyrine etki etmiştir. Nikola veled-i Yorgi zimmi, Yorkandi veled-i Kostati’yi avretine kahbe 
dediği gerekçesiyle dava etmiş ve şahitlerinin olmadığını belirtmiştir. Yorkandi bu şekilde 
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küfretmediğine mahkemede yemin etmiştir. (M.Ş.S. 27: 263/6) Başka bir örnekte ise Nikola veled-i 
Yorgi, Yakmo veled-i Eskanbo’yu avretine orospu diye küfretti diyerek dava etmiştir. Mezbur ise 
avretin orospu olduğuna şahitlerinin olduğunu belirtmiştir. Kadın hakkında Nikola veled-i Anton, 
Nikola veled-i Kosta ve İstimad veled-i Yani’nin iyi hatundur dedikleri sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 
29: 2/3-4) 
 
Cinsel Suç Konulu Davalar 
 
Kişinin beden dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardan biri olan cinsel saldırılar yalnız bireye karşı 
değil aynı zamanda toplumun ahlak kavramı ve huzuruna da yönelik bir fiil olarak düşünülüyordu. 
İslamiyet öncesi dönemlerdeki kanunlardan anlaşıldığı üzere cinsel suçlar ve zina ile ilgili katı 
yaptırımlar uygulanmıştır. Fıkıh evlilik dışı yaşanan birliktelikleri hoş karşılamamış ve had cezası 
üzerinden yargılamıştır. Zinanın dört şahitle ispatlanması ve kişilerin ikrar etmesinin gerekliliği 
yüzünden had nadiren tatbik edilmiştir. (Cin, Akgündüz, 2011: 303-304; Konan, 2011:149-169) İslam 
hukuku tecavüz vakalarını evlilik dışı ilişkiler, hemcinsler arasındaki münasebetler gibi zina olarak 
değerlendirmiş, suçun işleniş biçimi ve zorlama faktörü yargılamada dikkate alınmıştır. 
Yahudi inanışına göre de zina tanrının kurduğu düzene aykırı bir eylem olarak görülmüş ve bunu 
yapanların ailenin ve toplumun temelini bozduğu düşünülmüştür. Zinayı yapanlara ölüm cezası uygun 
görülmüştür. Zorla birliktelik nişanlı bir kızla gerçekleşmişse kızın bakire olması recm cezası 
gerektirirken bekar bir kıza karşı suç işlenmişse fail ya kızın babasına para cezası ödemeli ya da 
boşanmama şartıyla kızla evlenmelidir. Babaya kızını vermeme kıza da evlenmeme hakkı da 
tanınmıştır.(Özkorkut, 2009: 56-58)  
Hristiyanlıkta eski kültürlerin aksine zina sadece kadına has bir suç olarak görülmemiş, erkeklere de 
cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Hz. İsa döneminde ölüm cezasından ziyade ağır cezalar verilmişken 
sonraki dönemlerde suç daha ağır cezalandırılmıştır. Kilise hukuku da zinayı tanrının emirlerine karşı 
bir fiil olarak değerlendirmiş, cezalarda günahkarları doğru yola sevk etmeyi hedeflerken kadın-erkek 
ayrımı gözetmemiştir. (Özkorkut, 2009: 62-63)  
Tespit edilen davada Mari bint Abdullah isimli zimmiye Göksan veled-i İştenger’in bıçakla evine 
girdiğini, fiil-i şeni’ kastıyla saldırdığını kendisinin kamışla vurarak def ettiğini elinden kurtulduğunu 
söyleyerek dava etmiş, zimmi inkar etmiştir. Bunun üzerine mahkemede bulunan şahitler kadının 
ifadesini doğrulamıştır. Hatun Göksan’ın kendine yanaşmadığını üzerine bıçakla geldiğini mahkemede 
beyan etmiştir. (M.Ş.S. 15: 182/1-2) Davada fiil gerçekleşmemiş olsa bile kadının konut 
dokunulmazlığını ihlal eden, ırzına tasallut edip korkutarak amacına ulaşmak isteyen adama karşı 
hakkını aramaktan çekinmediği anlaşılmaktadır.  
 
KİŞİNİN MAL-MÜLKİYET HAKLARINA YÖNELİK KANUNSUZLUKLAR 
 
Sicillerde gayrimüslimler arası ilişkilerde şikayet konusu olmuş bir diğer kanunsuzluk türü mülkiyet 
hakları üzerine olanlardır. Bu başlık altında tespit edilen 25 vakaya ait 50 dava kaydı hırsızlık-hırsızlık 
iddiası, mülk kullanımı-miras hissesi ve iş ile ilgili davalar olarak alt başlıklarda değerlendirecektir. 
 
Hırsızlık-Hırsızlık İddiası Konulu Davalar 
 
Kişiye ait bir malı onun rızası olmadan alıp yararlanmak hırsızlık suçunu ortaya çıkarmaktadır. İslam 
hukukuna göre hırsızlık fiili sirkat-ı suğra ve sirkat-ı kübra olarak isimlendirilerek iki farklı kategoride 
ele alınmıştır. (Karahasanoğlu-Osmanağaoğlu, 2016:23) Suçu ortaya çıkaran bazı etmenler 
bulunmaktadır. Suçun faili tam ehliyetli ve reşit olmalı, iradesiyle suçu işlemeli, çalınan meta başkasına 
ait ve belli bir değere sahip olmalıdır. Çalınmış mal bozulup kırılmayan bir yapıda olmalı aynı zamanda 
İslam hukukuna göre meşru sayılmalıdır (örneğin bir Müslümana ait şarabın çalınması meşru mal 
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konumunda olmadığından suç unsuru oluşturmamaktadır). Malın çalıntı olması için koruma altındayken 
gizlice alınması gereklidir aksi halde gasp suçu kapsamında değerlendirilir. Mağdurun şikayeti suçu 
sabit kılmaktadır zira şikayet olmadığı takdirde hakim cezai yaptırım uygulayamamaktadır. Eylem 
gerçekleştikten sonra mahkemeye gitmeden çalınan mal teslim edilirse hırsızlık suçu düşmektedir. 
(Zuhayli, 1992: 393-412; Ekinci, 2008:350-351; Karahasanoğlu-Osmanağaoğlu, 2016:27-28) 
Fatih kanunnamesine baktığımızda hırsızlık ile ilgili hükümlerde çalınan hayvana göre uygulanacak 
cezaların farklı olduğu görülmektedir. Kaz ve ördek gibi hayvanlara karşı tazir uygulanıp iki değneğe 
bir akçe, koyun ve kovan çalandan on beş akçe; yancuk, destar alana tazir cezası uygulanarak değnek 
başına bir akçe alınmalıdır. Sığır çalanın ödeyeceği para cezası kişinin maddi gücüne göre 
belirlenmektedir. At çalanın elinin kesilmesi eğer kesilmezse iki yüz akçe ödemesi uygun görülmüştür. 
Hırsızlık aile bireyleri arasında olmuşsa kadı tazir cezası uygulayıp değnek başına bir akçe almalıdır. 
(Akgündüz, 1990:349-350) 
I.Ahmed kanunnamesinde genel olarak hükümler Fatih kanunnamesindeki hükümlerle aynı olsa da bazı 
eklemelerin olduğu anlaşılmaktadır. Bir kişinin elinde ya da evinde çalıntı mal bulunması halinde satın 
aldığını iddia ettiğinde satanın bulunmasının istendiği gibi kervansaraylarda yaşanan vakalarda nasıl bir 
uygulama izleneceği üzerinde durulmuştur. (Akgündüz, 1996: 499-501) 
İncelenen dönemde şer’i mahkemeye yansıyan 14 vakaya ait 18 dava kaydının olduğu tespit edilmiştir.  
Dava sebeplerini hırsızlık suçlaması (M.Ş.S. 15: 182/4), ipekli kaftan (M.Ş.S. 15:29/2), Manisa çukası 
(M.Ş.S. 16: 258/7-8-9), kilim-tas-esbab (M.Ş.S. 19:226/1-2), inci-terlik-makreme, ferace (M.Ş.S. 
22:76/1, 213/5), altın-para (M.Ş.S. 16:328/7; M.Ş.S. 22:247/2-3; M.Ş.S. 24: 136/4; M.Ş.S. 27:78/3; 
M.Ş.S. 29:108/3) ve hayvan (M.Ş.S. 26:160/1; M.Ş.S. 29:117/3, 312/4) hırsızlığı ve bu yöndeki iddialar 
oluşturmuştur.  
Hırsızlık iddiası üzerine mahkemeye yapılan bir başvuru örneğinde Mayer veled-i Salomon Yahudi, 
Sivasto veled-i Nikola zimmiyi evinden çalınan Manisa çukasının iki paresini evinde bulduğu iddiasıyla 
dava etmiştir. Sivasto cevabında Kurd isimli kişinin evine getirdiğini daha sonra Mayer’le gelip 
aldıklarını belirtmiştir. Zimmiye Minol, Yani, Duka, Dimitri isimli zimmilerin kefil olduğu ve çukanın 
emanete alındığı sicile kaydedilmiştir. (M.Ş.S. 16: 258/7-8-9) Başka bir örnekte ise Bayındır veled-i 
Minol zimmi, Piriyese bint Duka isimli zimmiyeyi  çalınan sarı kemha feracesini hatunda gördüğünü 
söyleyenler olduğunu belirterek dava etmiştir. Hatun Yusuf Ağa’nın hizmetkarında akçesi olduğunu, 
onun karşılığında feraceyi aldığını fakat kendisinde üç gün durduktan sonra verdiğini mahkemede 
söylemiştir. (M.Ş.S. 22: 213/5) Ele alınan iki örnekte de suçlanan kişilerin iddiayı kabul etmeyerek gerek 
açıklamalarla gerekse kefillerle durumu kadı huzurunda izah ettiği görülmektedir.  
Farklı bir örnekte bir ise Kiryako veled-i Yani validesi Dukane bint Yani zimmiyeyi on altın ve dört 
guruşunu hıfz altındaki yerden aldığı iddiasıyla dava etmiştir. Zimmiye altın ve guruşu aldığını fakat 
zimminin yine aldığını söylemiştir. Kardeşi üç küpe hissesi için aldığını mahkemede belirtmiştir. 
(M.Ş.S. 22: 247/2-3) 
Kayıp bir hayvanı başkasının kullanımında bulmak taraflar arasında hırsızlık şüphesiyle dava sebebi 
olmuştur. Kafirboz karyesinden Dinob veled-i Şehrigir zimmi, aynı karyeden Yarım veled-i Kirka 
karşısında kestane tüylü dişi merkebinin altı ay önce kaybolduğunu ve bunun elinde bulduğunu 
belirterek dava etmiştir. Yarım bahsedilen merkebi 850 akçeye Ramazan’dan aldığını zimminin mülkü 
olduğunu bilmediğini söyleyerek inkar etmiştir. Dinob’dan ispat istendiğinde şahitler zimminin 
iddialarını doğrulamış, bunun üzerine mahkeme zimmiye hibe etmediğine ve mülkünden ihraç 
etmediğine dair yemin teklif etmiştir. Dinob bu hususta yemin ettiğinde merkeb ona hükmolunmuştur. 
(M.Ş.S. 26: 160/1) Bu tarz davalarda tarafların beyanları kadar şahitlerin ifadeleri ve kefiller de 
muhakeme sürecine önemli etki etmiştir. 
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Mülk Kullanımı-Miras Hissesi Konulu Davalar 
 
Mülkiyet din hükümlerince kabul edilen insan ve meta ilişkisidir ve bu ilişki malın sahibi olan kişiye 
aidiyetle birlikte tasarruf hakkını sağlamaktadır. Meşru yollarla mal elde edilmesi ya da intikal 
vasıtasıyla kişinin sahiplik ve kullanım hakkı ortaya çıkar. Bu hakların varlığı başka bir kişinin maldan 
tasarrufuna ve yararlanmasına engel teşkil eder. (Zuhayli, 1992a: 11-12)  
Kişiye mülkiyet hakkı tanıyan bir başka unsur mirastır. Ölen kişinin terekesinden yakınlarına kalan her 
türlü meta İslam fıkhında miras yoluyla ortaya çıkan kişiye ait tasarruf hakkını ifade etmektedir. Gaib 
olan ya da vefat eden kişinin ardından kalanlar taksim edilmeden evvel hayattayken aldığı ispatlanan 
borçlar terekesinden ödenir ve cenaze işlemleri için gerekli meblağ ayrılırdı. Masraf kalemleri 
düşüldükten ve borçlar ödendikten sonra varislerin hakkı İslam hukuk kuralları çerçevesinde taksim 
edilmiştir. (Cin, Akgündüz, 2011: 548-549) Mirasçı olmak için İslam hukuku kurallarına göre bazı 
hususlar gereklidir. Akrabalık ve hakiki nesep sebebiyle hak sahibi olmak ölen kişinin evlatları ve 
onların çocukları, babalar, dedeler ve anneler; kız-erkek kardeşler, amcalar ve onların çocukları kişinin 
mirasçısı sayılmıştır. Evlilik akdi de eşler arasında miras hakkını ortaya çıkarmaktadır. Kölenin azad 
edilmesi hükmi akrabalık bağını meydana getirip azad eden kişinin azad ettiği kişiye varis olmasına 
sebep olurken tam tersi şekilde azad edilen kişiye varis olma hakkı tanımamaktadır. (Zuhayli, 
1992b:323-324) Eğer vefat eden kişinin ardından hak sahibi olabilecek bir kişi yoksa terekenin 
muhafaza edilmesi ve miras sahibinin masrafları için kullanılması amacıyla beytülmala teslim 
edilmiştir. (Akgündüz, 1986: 283) 
Kendi cemaatlerine ait mahkemelerde bu tarz vakaları çözümleyebilme hakları varken gayrimüslimleri 
şer’i mahkemeye başvurarak haklarını aramaya yönelten unsurlardan en önemlisi İslam hukukuna göre 
alınan kararların daha avantajlı olmasıdır. (Çiçek, 2001: 43-46) Mal tasarrufu ve miras hissesi nedeniyle 
Manisa kadısına gelen gayrimüslimler arasındaki anlaşmazlık örnekleri bu başlıktaki diğer davalara 
nazaran sayıca fazladır. Tespit edilen davalarda malın kullanımına engel oluşturma (M.Ş.S. 15: 61/6, 
62/1-2-3-4-5-6-7; M.Ş.S. 16: 69/1-2-3-4-5,137/1; M.Ş.S. 19: 72/5; M.Ş.S. 24: 118/1), miras yoluyla hak 
sahibi olunan yeri başkasının kullanması iddiası (M.Ş.S. 21:10/3; M.Ş.S. 29:113/1-2-3-4, 164/2-3) ve 
miras payı talebi (M.Ş.S. 23: 320/4-5-6-7-8) ile ilgili gayrimüslimlerin şer’i mahkemeye başvurduğu 
görülmektedir.  
Mal kullanımına dair ilk örnekte Çatal Kilise’den mürd olan Sultana bint Gökçe’nin zevci Kosta veled-
i Yorgi, mürdenin sagiri Demür’e vasi olan Konstantin’in karyede olan yerlerin ve avlunun Sultana 
tarafından hayattayken kendine hibe ve temlik edildiği halde zaptına engel olduğunu belirterek 
mahkemeye başvurmuştur. Vasiye sorulduğunda inkarla cevap vermiş bunun üzerine mahkemede 
şahitler kadının hayattayken hibe ve temlik ettiğini belirtmişlerdir. (M.Ş.S. 19:72/5) Kişinin malını 
istediği gibi kullanmasına engel olacak bir durum oluştuğunda mağdur  hakkını aramak için olayı kadıya 
intikal ettirerek mahkeme tarafından gözlem yapılmasını isteyebilirdi. Horos karyesinden Yanaki veled-
i Dimitri isimli zimmi kardeşi Balılı’nın evi üzerine üç pencere açtığını bu sebeple yaz günlerinde 
dışarıda yatamadıkları belirterek çözüm bulmak üzere kadıya başvurmuştur. Müslümanlar Yanaki’nin 
evine gidip gözlem yaptıklarında Balılı’nın açtığı pencerelerin Yanaki’nin evine nazır olduğu görülerek 
mahkemede havalesinin def olunmasının tembih edildiği anlaşılmaktadır. (M.Ş.S. 24:118/1) Farklı bir 
örnekte ise babaları tarafından hayattayken hisseleri dağıtılan kardeşlerin yer tasarrufuna müdahale 
sebebiyle mahkemeye geldikleri ve dava sürecinde haklarına düşen yerleri belirterek resmiyete 
kaydettirdikleri görülmektedir. Horos karyesinden Yahşi ve Kilya isimli zimmiler, büyük kardeşleri 
Bazarlı’nın babalarının hayattayken kendilerine temlik ettiği yere müdahale ettiğini belirterek kadıya 
başvurmuşlardır. Sorulan Bazarlı babasının hayattayken kendisine verdiğini söylemiştir. Bunun üzerine 
kardeşler babalarının bağ, tarla, saban, bir çift öküz, hasıllık yaba verdiğini ve hayattayken bunları 
dağıttığını beyan etmiştirler. Zimmiler kendilerinden başka iki kardeşleriyle dört kıta tarlaları ve dört 
kıta bağları zapt ettiklerini sicile kaydettirmişlerdir. (M.Ş.S. 16: 69/1-2-3-4-5) 
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Başka bir örnekte ise babadan miras yoluyla hak iddia ederek tasarrufa engel olunması üzerine hak 
sahibi kadının mahkemeye başvurup, durumunu ispatladığı anlaşılmaktadır. Semre veled- i Yahya isimli 
Yahudiye ile mürd olan eşi Musa’nın yetimlerine vasi olan büyük oğlu Abraham arasındaki davada 
kadının mülkü olan yer üzerinde vasinin hak iddiası sebebiyle kullanıma mani olduğu anlaşılmaktadır. 
Kadın mahkemede bahsedilen mülkü satın aldığını şahitlerle ispat etmiş ve mahkeme hatunun mülkü 
olduğuna hükmetmiştir.( M.Ş.S. 16:137/1) Başka bir örnekte gayrimüslim kadın babasından ve vefat 
eden kardeşinden intikal eden hakkın verilmemesi üzerine durumu şer’i mahkemeye taşımıştır. Kafirboz 
karyesinden vefat eden Kostari isimli zimminin kızı Aşmine, erkek kardeşi Yorgi’yi babasının 
muhallefatından altı buçuk kile buğdayın gelirinin kendisine gönderilmediğini sebebiyle dava etmiştir. 
Yorgi buğdayı kardeşi Yaniki ve Dimitri ile teslim ettiğini belirtmiştir. Zimmiye ayrıca mürd olan 
kardeşi Sodori’den intikal eden hissesinden iki kile buğday ve bir kile arpa kaldığını söylemiştir. Yorgi 
ise 3300 akçe bağ mahsulünü satıp zimmiyenin hesap edilen hissesini ödeyeceğini mahkemede beyan 
etmiştir. (M.Ş.S. 23:320/4-5-6-7-8) 
 
İş Konulu Davalar 
 
Kişiler arasında kurulan iş ilişkisi sırasında meydana gelen bazı anlaşmazlıklar olduğu kayıtlarda 
görülmektedir. Sicillerden tespit edilen 2 vakaya ait 4 dava kaydı bulunurken bunlardan ilkinin eksik iş 
teslimi ile ilgili diğerinin ise iş ücretinin ödenmemesi hakkında olduğu verilerden anlaşılmaktadır. 
İlk örnekte Yusuf veled-i Sadr Yahudi, Males veled-i Vance’yi dikmesi için verdiği altı kaftandan birini 
teslim etmediği gerekçesiyle dava ettiğinde sual olunan gayrimüslim kaftanları alıp tamamını teslim 
ettiğini söylemiş bunun üzerine Yusuf birini almadığına yemin etmiştir. Zimmi ise mahkeme huzurunda 
otuz akçe almadığına dair yemin etmiştir. (M.Ş.S. 22:53/4-5) 
Diğer örnekte ise dava sebebi işçilik ücreti ödenmemesidir. Yani veled-i Yorgi ile İsmail veled-i Yusuf 
arasında sekiz abanın dikim ücreti olan onar akçenin ödenmemesi nedeniyle oluşan anlaşmazlığın 
mahkemeye taşındığı ve tarafların onar akçe üzerinden anlaşarak barıştıkları kayıttan anlaşılmaktadır. 
(M.Ş.S. 23: 1-2) 
 
SONUÇ 
 
Konumu itibariyle Manisa dışarıdan gelen gayrimüslimlerin temas ettiği ve içinde Rum, Ermeni, Yahudi 
toplulukların ikamet ettiği şehirlerden biridir. Osmanlı millet sisteminde toplumun birer ferdi olarak 
görülen gayrimüslim halka can, mal, himaye teminatı verilirken dinlerine göre yaşama ve iç meseleleri 
sayılabilecek vakaları cemaatlerinin mahkemelerinde çözebilme hakkı da tanımıştır. Fakat bu durum 
zimmilerin istediklerinde şer’i mahkemede haklarını aramalarına engel oluşturmamıştır. Cemaat 
mahkemeleri tarafından hoş karşılanmamış olup engellenmeye çalışılsa da gayrimüslimler aralarındaki 
kanunsuzluklarda adaleti sıklıkla şer’i mahkemelerde bulmaya çalışmışlardır. İncelediğimiz 1600-1610 
yıllarında gayrimüslimler arasında kanunsuzluklar üzerine 63 vakaya ait 113 dava kaydının bulunduğu 
tespit edilmiştir. İki ana başlık altında değerlendirilen vakalarda kişisel konulu 63 dava kaydının %55,8, 
mülkiyet konulu 50 dava kaydının %44,2 oranlarına sahip olduğu anlaşılmıştır.  
Kişisel haklarla ilgili davalarda sıralama yaralama-darp, küfür-hakaret, evlilik, cinayet ve cinsel suçlar 
şeklindedir. Yaralama-darp olaylarında mağdurun özellikle yaşanılan durumu sicile kaydettirerek 
resmiyet kazandırmak istediği ortadadır. Küfür-hakaret konusunda ise şikayetçiler kadı huzurunda 
maruz kaldıkları kelimeleri açıkça beyan etmiş ve özellikle suçluların mağdurların hanımı ve annesine 
yönelik söylemlerle aileyi hedef alan fiillerinin sayıca fazla olduğu görülmüştür. Evlilik ile ilgili 
davalarda evlilik bağının gözetilmemesi, nişan için alınan hediyelerin başkasıyla evlendikten sonra 
teslim edilmemesi ve boşanmamış bir kadını başka biriyle nikahlamak gibi kanunsuzluk iddiaları 
mahkemeye bildirilmiştir.  Cinayet hakkındaki 3 vakada da bıçak kullanıldığı bir örnekte para verip 
azmettirme, diğerinde hatayla cinayete sebep olma ve cinayet kastıyla saldırmanın şikayet unsuru 
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olduğu görülmüştür. Cinsel suçlardaki tek vakada kadının bu kastla kendisine yanaşan bir adamı şikayet 
ettiği anlaşılmaktadır.  
Mal-mülkiyet hakları ile ilgili davalarda sıralama mal kullanımı-miras hissesi, hırsızlık-hırsızlık iddiası 
ve iş sebebiyle yapılan başvurular şeklindedir. Mal kullanımı-miras hissesi kısmında kişilerin iddialarını 
ispatlaması ve şahitlerinin bulunması mahkemenin seyrine etki etmiştir. Hırsızlık-hırsızlık iddiası ile 
ilgili davalarda çoğunlukla eşyalar üzerine yapılan şikayetler hakimken hayvanlar, altın-para ile ilgili 
başvurular da yapılmıştır. Bir vakada aile içinde böyle bir iddianın kaydına rastlanmıştır.  
Kayıtlara bakıldığında mahkemeye daha çok erkeklerin başvurduğu görülmektedir. Fakat kadınlar da 
kanunsuz bir durumu bireysel olarak kadıya intikal ettirerek gerek kendilerinin gerekse çocuklarının 
hakkını arama noktasında geri durmamışlardır. 
1600-1610 aralığında tespit edilen verilere göre gayrimüslimler kendi içlerinde meydana gelen kişisel 
davalarda daha fazla şer’i mahkemeyi tercih etmişlerdir. Genel olarak zimmilerin aralarındaki vakalarda 
kadıyı tercih etmelerinde davalarını kendi mahkemelerinde çözememiş olmalarının ve Osmanlı 
mahkemelerinden çıkan kararların İslam hukukuna göre alınmasıyla cemaat mahkemelerine nazaran 
bazı durumları lehlerine çevirme isteğinin etkisi olduğu söylenebilir. 
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ÖZ:American Yaptırımların etkileri iran üzerinde sadece belirli bir politik hedefle sınırlı 
değildir; sıradan vatandaşların sağlığını ve refahını etkiler. İran'ın tıbbi ve sıhhı ihtiyaçları 
vardır. Ancak iran üzerine uygulanan yaptırımlardan dolayı tıbbi malzeme satın alınamaz hale 
galmiştir. Sağlık hizmetlerine erişim, her insanın temel hakları olarak kabul edilmektedir. Bu 
yaptırımlar İran halkının sağlık hizmetlerine erişim hakkını ihlal ediyor mu? Yaptırımların 
İran'ın Tıbbi hizmetlere erişimini nasıl etkilediğini yanıtlamak için farklı hastanelerdeki 
doktorlarla görüşmeler yapıldı ve bu yaptırımların İran'daki sağlık hizmetlerine erişimi nasıl 
etkilediğine dair İnsan hakları gözlem raporları toplandı. İran'ın sağlık hizmetlerine erişim 
haklarının ABD'nin yaptırımlarının nasıl etkilendiğini görmek için nitel araştırma metodolojisi 
kullanılmıştır. 

ANAHTAR KELIMELER: ABD yaptırımları, Sağlık Hizmetlerine Erişim, İnsan Haklarının 
İhlali. 

 

THE AFFECT OF US SANCTIONS ON VIOLATION OF IRANIAN’S 
RIGHT ON ACCESS TO HEALTH CARE 

ABSTRACT: The effects of sanctions are not limited to a specific political target; they affect 
the health and wellbeing of ordinary citizens. Iran needs to buy medicine. But under sanctions 
and maximum pressure couldn't buy medical equipment. Access to health care are considered 
as preliminary rights of every human being. Have these sanctions violate Iranian people’s 
human right on access to health care? In order to answer how sanctions have affected Iranian’s 
access to Medical service, interview is done with doctors at different hospitals and Human right 
watch reports were collected on how these sanction have affected access to health care in Iran. 
Qualitative research methodology is used to see how İran’s rights regarding access to health 
care is affected by maximum pressure of US. 

KEYWORDS: Us Sanctions, Access To Health Care, Violation of Human Rights.  

1. INTRODUCTION 

1.1. HISTORICAL BACKGROUND OF IRAN-US PROBLEMATIC RELATIONS 

Maximum pressure are important strategies which Trump administration had toward Iranian 
state. Iranian have faced different political, social, and economical sanction from 1979 
revolution. Invasion of US embassy by revolutionary students was the starting point of mistrust 
between two states. During eight years of Iran-Iraq öwar, US protected Saddam in its war 
against Iran. During presidency of president Mohammad Khatami and its attempt to reform Iran 
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foreign policy and with his peaceful attitude of dialogue between civilization attempted to 
revise Iran’s foreign policy and both sides were attempting to bring peace to the Middle East. 
But different factors intervened in peace making processes and both US and Iran lost the chance 
for negotiation of peace and peace distribution in Middle East. 

These attempts for dialogue between civilizations blocked by emergence of Ahmedinejad as a 
president. And mismanagement of foreign policy highlighted the animosity at two side. During 
president Ruhani foreign minister Mohammad Javad Zarif attempted to start writing on white 
page. And ignore or forget previous problems. JCPOA1, Joint Comprehensive Plan of Action, 
In 2015, Iran agreed a long-term deal on its nuclear programme with a group of world powers 
known as the P5+1 - the US, UK, France, China, Russia and Germany, This deal could have 
amended Iran’s Foreign policies. 
But After Donald Trump, won the presidency and entered white house suspended this JCPOA, 
nuclear deal. Moreover, US came out of this deal. During presidency of Donald trump, foreign 
policy attempted to maximize pressure. What meant maximize pressure on Iran? What was their 
purpose of putting maximum pressure on Iran? 

It should be mentioned that after invasion of US embassy different pressures and sanctions were 
put on Iranian state. Sanction are powerful instruments to transform iran’s foreign policy. 
Moreover, Economic sanctions have been described as a “cheaper form of coercion, less 
aggressive than war with fewer human costs, and more politically feasible”( Massoumi & 
Koduri, 2015, pp.1-4). 

Mass media injects peacefulness of these sanctions. Economic sanctions are widely believed to 
be a peaceful alternative to war: sparing harm to the average citizens of a nation while putting 
firm pressure on their government to elicit a change. This generalization does not take into 
account the often overlooked impact sanctions can have on a nation’s healthcare system and 
thus indirectly on its citizens ( Massoumi & Koduri, 2015, pp.1-4). 

 After Donald Trump has become president intensity of sanctions increased by imposing more 
costs on country’s economy and reducingthe gross domestic production (GDP).These sanctions 
restricted Iran's export of oil and petrochemical products, which account for around 13% of 
Iran's GDP and around 80% of its total exports, as well as foreign investment in Iran's oil and 
energy industries, among others. Furthermore, an increasing number of restrictions such as 
blocking the transfer of funds to and from Iran via the international banking system (SWIFT) 
have made international trade with Iran risky if not impossible (M. Aloosh a,b,, A. Salavati c,& 
A. Aloosh d., 2019) . 
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GDP growth in 2010 is 5.73% and in 2020, GDP growth has become a negative figure that -
5.99. Inflation rate in 2010 is 12/3% and in 2020 is 34/22%. 

Economic sanctions, as a tool of coercive foreign policy, are planned by one or more 
governments for various political purposes to put pressure on the target country through 
restricting economic relations. By Maximum pressure of US attempts to highlight the 
inefficiency of Iranian government at different levels. Then increase of inefficiency can 
devastate legitimacy of state. And this can mass mobilization at different parts of Iran. 

But what kind of effects have had these sanction on Iranian people?, more specifically, how 
these sanctions have affected health care policies of Government? 

In the time that many countries in Europe and around the world have had difficult time in their 
fight against Covid 19. Iranian state and Iranian people have had more difficult time than the 
rest of the world. Moreover, Iranian government calls this economical terrorism in which 
Iranian government cant buy medical facilities and covid 19 kits. Under difficult conditions that 
even developed countries have problems under covid 19 pandemy.  

1.2.  HEALTHCARE AS HUMAN RIGHT ISSUES 

Health and access to health care are important issue which debate on these issues have 
increased. Human rights are a particularly strong category of norms. human rights claim priority 
over other legal norms. The human right to health cannot, however, be found in the UDHR in 
a separate article as would be expected and as was discussed in the Human Rights Commission 

UDHR substantiates the purpose of the UN Charter – which is binding on all UN Member States 
– to promote and strengthen respect and observance of human rights and fundamental freedoms 
for all people without discrimination. 

The human right to health cannot, however, be found in the UDHR in a separate article as would 
be expected and as was discussed in the Human Rights Commission.in order to keep the UDHR 
short and concise, it was enshrined as part of the right to an adequate standard of living which 
guarantees everyone health and wellbeing, including food, clothing, housing and medical care 
and necessary social services (Article 25).With regard to the right to health, which in the UDHR 

GDP Grwth: 
https://www.statista.com/statistics/294301/iran-
gross-domestic-product-gdp-growth/ 

Inflation rate: 
https://www.statista.com/statistics/294320/iran-
inflation-rate/ 
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is not clearly differentiated from the other components of the right to an adequate standard of 
living, it should be noted that the UDHR identifies medical care as a central but not the only 
element of this right. Also social security, especially in cases of illness and invalidity, as well 
as access to healthy living conditions (food, housing, etc.) play an important role.  

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) is the 
fundamental UN Human Rights Convention on Economic, Social and Cultural rights (ESC 
rights) including the right to health.Two aspects need to be emphasized here. Firstly, the 
ICESCR moves away from the notion of a right to be healthy. Such a right appears to still be 
laid down in the preamble to the WHO constitution which talks about a state of complete 
physical, mental and social wellbeing.Secondly, in the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR) the highest attainable standard refers only to physical and 
mental health but not, for example, to “social wellbeing”  or even to “moral wellbeing” . 

 The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(ICERD), e UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW) ,The UN Convention on the Rights of the Child from 1989 (in force since 1990),e 
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities from 2006 (in force since 2008), 
These seek to remove discrimination when it comes to access to healthcare and also to health 
and life insurance – something which is often overlooked – and aims to take into consideration 
the specific health needs of people with disabilities,  UN Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, The supplementary protocol to 
the American Human Rights Convention (Protocol of San Salvador),The African Charter on 
Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter) from 1981, African Charter on the Rights and 
Welfare of the Child from 1990, which came into force in 1999 provides for the right to »best 
attainable state of physical, mental and spiritual health« (Article 14, para. 1).   

 Civil and political rights like freedom of conscience, freedom of religion, freedom of 
expression, claim unconditional validity. Civil and political rights chiefly impose negative 
duties on the state. In order to do justice to freedom of expression or freedom of religion state 
has to refrain from exercising censorship or from harassing religious minorities. Civil and 
political rights call for respect by the state. Civil and political rights are rights to freedom (Klotz, 
Bielefeldt, Schmidhuber, & Frewer, 2017, 1-50).  

No Civil and Political rights can count as a human right unless it remains within a systematic 
framework of equality and non-discrimination. Social and cultural rights like the rights to 
education, housing or health remain merely conditional, given their resource dependency.Social 
and Cultural rights require expensive infrastructural investments in schooling, housing or 
healthcare. They impose positive duties upon the state.Social and cultural rights rights postulate 
far-reaching state activities – or so is the assumption. Social and cultural rights rectify the 
consequences of social inequalities. The right to health that not all the elements of those rights 
are equally resource-dependent. To put it briefly, access to health care are recognized as 
preliminary rights of every human being and no political power can violate this right because 
of political issues. 
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2. METHODOLOGY 

Interview is done with doctors at different hospitals and Human right watch reports were 
collected on how these sanction have affected access to health care in Iran. In this research 
some of the factors which have direct affect on Iranian people’s access to the medicine and 
medical care. Also, There are some factors that have indirect affect on violation of iranian’s 
rights on access to medicine and medical care.  

 Availaility of medicine is investigated. Moreover, other obstacles like price and increase in the 
price which impede on Iranian’s access to medicine. Inflation is recognized as a feature that 
have affected Iranian’s access to health care. Also, the affect of these sancions on health care 
are evaluated by considering human right watch reports.  

2.1.SCARCITY OF MEDICINE IN IRAN 

According to the head of Iran’s Drug and Food Organization (Sazmane-e Ghaza ve Daroo), the 
country produces 97 percent of the medicines consumed in Iran. A third of the medications 
produced in Iran are actually dependent on imported materials, and imported medicine 
(Bashghahe khabarnegharane javan, 2019).2According to different reports, scarcity of medicine 
has increased when İran was under sanctions. Different mechanisms were applied by the 
government  in order to compensate the scarcity of medicine.Government has put Quota for 
medicine consumers.Patients wait in long rows for long period of time in order to get their 
medicine quota. Patients who have incurable illnesses and their illnesses are hard to cure wait 
long in rows in order to prepare their medicine. 

Interviews with pharmaceutical experts and doctors in Iran indicate that while there is at present 
no acute nationwide lack of medications, patients with rare diseases that require imported 
medications for their treatment are facing increasing difficulty in accessing or completing their 
treatment. 

Human Rights Watch phone interview with Mehrad (pseudonym), a drug importer, in  April 
2019 declared that “Before the sanctions were imposed, companies were able to build up 
inventories, but the situation cannot continue for much longer,” said one pharmaceutical 
importer.Human Rights Watch, phone interview with a doctor who is the head a private hospital 
in Tehran, May 2019 expressed that “If nothing changes in a year, Iranian patients will have 
significant challenges in accessing their most-needed treatments.”3 

Mithra Ghalibafian, Shabnam Hemmati, Eric Bouffet,declared in their essay “The silent victims 
of the US embargo against Iran”, declared that MAHAK Pediatric Cancer Treatment & 
Research Center, an NGO that treats children with cancer lacked pegaspargase, 
mercaptopurine, and vinblastine, three chemotherapy medications, all of which are on the WHO 
list of essential medicines  (The lancet, 2019). 
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Regarding the epileptic patients, Nesbi Tehrani, executive director of Iran’s Epilepsy Society, 
as saying that epilepsy patients face a shortage of medication as a result of sanctions (Shabakeye 
Khabar, 2019). 

2.2.INFLATION AND INCREASE IN COST OF MEDICAL SERVICES 

Increase of health expenditures is a challenge for both families and governments in Iran. 
Besides, raising the health services price and accessibility to purchasable coverage are 
important matters for healthcare providers and regulators. Instability of market causes increase 
in inflation as general price of health care increases periodically. Consumer Price Index in the 
health sector consists of physician, dentist and hospital room visit fees, inpatient and hospital 
equipment expenditures, etc. Health expenditure includes price of health care services in both 
public and private sector. As there is increase in health expenditure then inflation in health 
services increases. Health inflation is not only affected by supply and demand in health services. 
But also some times there are factors which are different from the normal supply and demand 
factors. Sanctions which have restrictive affect on economy and governments may be one of 
the factors that have affected economy and inflation rate. As health services increases then the 
patients' purchasing power decreases and enhance the catastrophic health expenditures 
(Teimourizad, a., & Hadian, m., &  Rezaei, s., &  Ho Maie Rad, n., 2014). 

As mentioned in eghtesad24, Tehran Chamber of Commerce Health Commission said Since 
the beginning of the year, the price of medicine has increased more than five times, especially 
in the drugs manufactured inside this increase (Eghtesag24, 2019). 

100 to 200 percent increase in drug prices "The danger of stopping drug production in Iran and 
further increasing the price of the drug is considered serious. As Daryush Arman, president of 
the Society for the Protection of renal dialysis and kidney transplant patients from the rising 
cost of drugs up to 200% is reported. Daryush Arman, president of the Society for the Protection 
of renal dialysis and kidney transplant patients, declares that the cost of dialysis and kidney 
transplant drugs has risen by between two and three percent. He cited kidney transplant patients, 
for example, who increased from 120,000 tomans to 230,000 tomans and later up to 320,000 
tomans (Daryush Arman, 2018). 

In a report on the impact of US sanctions on the Iranian drug market, the Associated Press 
reports that the price of imported medicines in the country has risen sharply as the dollar's value 
against the dollar has fallen severely. 

According to the report, even access to domestically produced drugs has become more difficult 
because the cost to ordinary people is too high. Quite apart from the limited ability to import 
medicines, there is the issue of affordability. The International Monetary Fund estimated that 
the inflation rate in Iran was 31 percent in 2018 and predicted that it could reach 37 percent in 
2019 if oil revenues continue to plummet. In 2019, infltion rate increased to 41.06 and in 2020 
inflation rate continues to soar ( IMF, October 2019).  

2.3. GOVERNMENT’S PREVENTIVE POLICIES TO DECREASE PRESSURE ON 
HEALTH SYSTEM 
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Iranian government has had different preventive policies in order to decrease pressure on İran’s 
health care and decrease devastating affect of these sanctions on Iranian’s health care system. 
Moreover, Iran has mobilized financial resources to subsidize prices for essential products and 
had planned for procurement and distribution of the medicines in response to the new round of 
sanctions.   

Subsidization of services are one of the preventive policies of Iranian government in order to 
facilitate Iranian citizen’s access. Forexample, the price of formula for infants with food 
allergies increased 14 times during the previous round of sanctions in May, 2011. In the new 
round, the Ministry of Health and Medical Education set up a database for registering neonates 
and infants with metabolic disorders and stocked 10 months’ worth of special formula, which 
was distributed at subsidized prices. 

2.4.INTERNATIONAL ORGANISATIONS REPORT ON DETORIAITION OF 
HEALTH SYSTEM IN IRAN 

 Iran’s healthcare system has been indirectly affected by the U.S. sanctions in terms of 
availability and affordability of medicine, as well as their ability to contribute to the global 
research community (Roxanne L Massoumi, Sumana Koduri, 2015, pp1-4). Human Rights 
Watch  said that the reversal of US sanctions on Iran has severely restricted its ability to import 
humanitarian goods such as medicine and created serious problems for ordinary Iranians and 
their health.  

A Human Rights Watch report released on Tuesday, October 7, entitled "Maximum Pressure: 
Damaging US Economic Sanctions Affecting Iranian Health" concluded that humanitarian 
exemptions in US sanctions did not in effect cause US companies to do so.  

According to human righ watch report, the consequences of Trump’s administration policies 
have been to undermine Iranians' right to health," said Sarah Lee Whitson, Middle East director 
at Human Rights Watch. 

 Human Rights Watch report specifically focuses on "patients with leukemia, butterfly disease 
(leading to brittle and blistered skin), epilepsy and chronic eye injuries due to exposure to 
chemical weapons during the Iran-Iraq War" and their inability to Access to their medications 
is indicated.  

Human Rights Watch says in its latest report between November 9 and October 1 (last year) 
with four people including medical practitioners in Iran, current or former employees of Iranian 
and international drug and lawyers importers and NGO activists "with first-hand knowledge." 
Interviewed about the challenges of humanitarian operations in Iran.The group has cited 
excessive prudence for banks and pharmaceutical companies as having an important role in 
preventing Iranians from accessing their needed medicines.The group cited an example in 
which, "despite humanitarian exemptions, a European company has refused to sell the special 
bandages needed by people with butterfly disease." 

In another case, Human Rights Watch says it has reviewed correspondence from two banks that 
have refused to authorize humanitarian transactions with Iran.Human Rights Watch has said 
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the US government should work to establish credible channels for humanitarian trade with Iran, 
and "take immediate steps to ensure that humanitarian exemptions are effective in facilitating 
Iranian access to medicines and medical equipment" (Human Rights Watch, 2019).  

 The negative costs of sanctions on the average citizens of a country are very real and must be 
strongly considered prior to implementing the sanction. While they may be effective in pushing 
governmental policies, sanctions negatively impact common citizens and their health care, as 
seen in Iran (Roxanne L Massoumi, Sumana Koduri, 2015, pp1-4). 

As mentioned previously, access to medical care is fundamental rights of every human beings. 
But US sanctions towards Iran has caused scarcity of medicine in Iran. These sanctions attempt 
to put maximum pressure on Iranians which its direct affect was scarcity of medicine in Iran’s 
medical market. And its indirect affect was incease in inflation rate and decrease in purchasing 
power of İranian patients. 
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In this study, the affect of sanctions and maximum pressure on İranian’s access to health care 
is studied. US sanctions and putting maximum pressure on İran caused lack of monetary 
resources and restricted oil exportation. Different countries didnt want to deal with iran because 
US sanctions imposed unbearable economic deficiency over them. Lack of monetory resources 
caused iranian not to be able to buy medicine. And importation of medicine to iran faced 
different bureacratic obstacles. In this study, interview is done by different doctors at different 
Public and private hospitals. There are scarcity of medicine especially for pationet who are 
vulnerable like patients who have cancer, diabet, MS amd etc. Iranian government have done 
alot in order to decrease these deconstructive and detoriaitive affects. But it couldnt decrease 
deconstructive affect of US Sanctions. US sanctions caused scarcity of medicine and this caused 
violation of Iranian people’s right on access to health care. Also, these sanctions have had 
indirect affect on increase of inflation and decrease of purchasing power which has affected 
iranian people’s access to medical aid indirectly. 
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ÖZ: Okullar ve eğitim sistemi biçimsel olarak her iki cinse eşit fırsatlar sunuyor göründüğünde bile, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini tam olarak sağlayamamaktadır. Eşitlik söylemi ile gerçeklik arasındaki 
uçurum, eğitim sistemi içindeki kızların eğitime erişim, devam ve tamamlamalarına bakıldığında 
giderek daha belirgin hale gelmektedir. Kadınların okuma yazma bilmemesi erkeklerden üç kat az, işsiz 
veya az istihdam edilme olasılığı ise üç kat daha fazladır. Devlet politikaları, yaşamın her alanında 
cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 3-5 yılda bir toplanan Milli 
Eğitim Şuraları, eğitim ile ilgili politika çerçevelerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu çalışmada 1990'dan sonra Milli Eğitim Şuralarında alınan karar ve düzenlemeler, kadın ve kız 
çocukların eğitimi üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, 
Milli Eğitim Şuralarında alınan kararlar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzenlemelerden 
eksiktir. Ayrıca, cinsiyetçi kalıp yargıların ve değerlerin kırılmasında önemli yeri olan cinsiyete duyarlı 
materyal, müfredat veya öğretmen eğitimini sürdürmek için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: milli eğitim şuraları, kadın erkek eşitliği, eğitim politikaları, eşit eğitim olanakları, 
Türk eğitim sistemi 

ABSTRACT: Although education systems and schools try to provide equal opportunities for males and 
females, gender equality is very difficult to achieve. The gap between the rhetoric of equality and reality 
becomes increasingly evident when one looks at the educational outcomes and experiences of girls 
within the education system. Women are three times more likely to be illiterate than men and three times 
as likely to be unemployed or under-employed. State policies play an important role in the eradication 
of gender inequality in all spheres of life. The National Education Councils (NEC) that convene every 
3-5 years constitute a significant role in setting the policy frameworks in regards to education. In this 
study policy analysis is conducted to analyze the decisions and measures taken at the National Education 
councils until the year 2000 and their implications on education for women and girls.  Some of the 
conclusions of the study are that in almost all of the National Education Councils the policy discourse 
is gender-blind where gender is an attribute that is treated as irrelevant. Thus, they neglect to look at the 
differential outcomes in academic achievement and economic opportunities for men and women, and 
the socialization processes that act to construct gender roles. Gender-equality is a non-issue in the 
decisions taken at the NEC’s and thus neglect to focus on the gender-based disparities in education 
leading to inequitable social outcomes. In addition, no measures were taken to maintain gender-sensitive 
material, curriculum or teacher training. 

Keywords: national education councils, gender equality, educational policies, equal educational 
opportunities, Turkish education system 

INTRODUCTION 

Many studies on gender and education in Turkey have dealt with the existing gender disparities 
in enrollment, attainment and completion rates of girls and boys in formal education (Demiray, 
2015; Gümüş & Chudgar, 2016; O’Dwyer et al., 2010). Although researchers often look to 
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parental or socioeconomic influences to explain why girls lag behind (Börkan et al., 2014; 
Gümüş & Chadgar, 2016; Alat & Alat, 2019), very few have examined the role state plays in 
perpetuating the differences in educational outcomes for boys and girls, men and women. 

Although education systems and schools try to provide equal opportunities for males and 
females, gender equality is very difficult to achieve. The gap between the rhetoric of equality 
and reality becomes increasingly evident when one looks at the educational outcomes and 
experiences of girls within the education system. The Global Gender Gap Report published 
annually by the World Economic Forum assesses 134 countries in terms of rights and freedoms 
of women and shows the magnitude of gender-based disparities across four dimensions 
(economic, education, health and political). In the 2020 Ranking, Turkey ranked 130th among 
153 countries as for the equality of women and men. Concerning women’s equal access to 
education, Turkey occupies 113th place (World Economic Forum, 2020). 7 % of girls between 
ages 8 and 12 never make it to school, compared with 2 % of boys. By age 15, female enrollment 
is almost 20 % points below male enrolment (UNESCO, 2010). These results indicate that for 
Turkey there is still a long way to go to achieve gender equality. 

State policies play an important role in the eradication of gender inequality in all spheres of life. 
Although it is impossible to form a linear link between educational policies and practices with 
educational outcomes, it would not be wrong to attribute to a certain extent, the gendered 
patterns in educational outcome related to the nature of the policies implemented at the 
educational level. Policies are formulated to solve perceived problems and bring solutions. 
National Education Council (NEC) meetings that convene every 3-5 years have a significant 
place in the formulation of educational priorities and problems and setting the policy 
frameworks in regards to education. Therefore, it is imperative to examine the perceived 
problems and priorities put forward in terms of gender equality during the National Education 
Councils and make an analysis of the Council decisions that form the basis of the education 
policies developed in this respect.  

The National Education Councils are constituted at a national level and stand as the most 
important advisory agency to the Ministry. They include participants from all social sectors and 
aim to increase the quality and quantity of educational services to beyond the level of 
contemporary civilizations. The councils also assist in setting education policies. National 
Education Council (NEC) meetings have a significant place in the formulation of educational 
priorities and problems. All the laws, decrees, programs and principles that are established by 
the Board of Education and the proposals offered by the Council members become official after 
the approval of the Minister of Education. It is these councils, which set the policy frameworks 
in regards to education. 

The first Council meeting which took place in 1921 under the leadership of Mustafa Kemal 
Ataturk was about the restructuring of the Turkish Education system. It was in this meeting that 
the educational aims and principles that were to guide the direction of the forthcoming 
education reforms were established. Following the initiatory meetings in 1923, 1924, and 1925, 
it was in 1933 with the passing of 2287 Law, that the legal status of the National Council 
meetings was established. After 1939 it was decided to convene once every three years to 
discuss the current education problems, the issues of the Turkish education system and their 
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solutions. Thus, NECs provided an important medium to discuss the current educational issues 
and concerns and come up with recommendations and measures that would provide the 
frontline action in setting directions for policy making. In this study policy analysis from a 
feminist critical perspective is conducted to analyze the decisions and measures taken at the 
National Education councils between the years 1990-2000 to examine their implications on 
education for women and girls. 

The Organizational Process of the Councils 

The organizational process of the councils is comprised of three stages. The first stage entails 
the identification of the educational priorities and concerns, the second stage entails the 
preparation of the pre-session committee report, and the third stage entails the formulation of 
the final report by the regional evaluation committee. 

In the first stage, which involves the selection of current educational issues and concerns that 
need attention, issues are chosen in line with the opinions from ministry units, universities, non-
government organizations and various education institutions. The second stage, involves the 
evaluation and preparation of reports on selected issues. These reports are prepared by pre-
session working groups who are representatives of the Ministry of National Education (MoNE) 
and other various ministries, non-government organizations, universities, schools, and labor 
unions. The third stage involves the evaluation of the pre-session reports and the preparation of 
the Final Report that is to be discussed at the Education Council. 

Participants in the National Education Councils 

A conscious effort is displayed by the Ministry of National Education (MoNE) to involve the 
opinions of a wide range of representatives so that the national council would reflect the 
concerns of all sectors of society (ministries, universities, schools, trade unions, various 
associations and foundations). This bottom-up approach in the determination of policy matters 
is actually quite new. It was first adopted in the 14th National Education Council and has been 
continuing since. The majority of the participants who attend the NECs play an important role 
in identifying the current educational problems and making the necessary resolutions. The 
participation of different groups from government and non-government institutions does not, 
however, diminish the fact that the majority of the participants in NECs are male.  

Because those who make policy will bring their own perspectives, it would seem essential that 
women participate in equal numbers as men in the policy-making process. Therefore, it is 
imperative that an equal number of women and men participate in the NECs that play an 
important role in the formulation of educational policies. However, planning and policymaking 
in formal and non-formal education appears to be a highly male territory. The majority of the 
participants who attend the NECs and play an important role in identifying the current 
educational problems and making the necessary resolutions are male. Male hegemony is 
apparent in the gender distribution of the participants attending the NECs.  

When we examine the gender patterns in the 13th.14th,15th and 16th NEC we see that majority 
of the participants who attended these meetings were male. Only 10% of the participants in the 
NEC, 10 % of the participants in the 14th NEC, 11% of the participants in the 15th NEC, and 
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close to 14 % of the participants in the 16th NEC were female. In the 16th National Education 
Council 124 of the 905 representatives, close to 13.7%, were female. Because those who make 
policy will bring their own perspectives, it would seem essential that women participate in equal 
numbers as men in the policy-making process.  

METHOD 

Research Approach 

This study uses qualitative research method whose main feature is to focus on meaning through 
rich descriptions and content analysis. The research approach utilized in this study is a feminist 
critical analysis approach.  This approach can be identified as research that conducts “analysis 
for women while focusing on policy and politics” (Marshall, 1997, p2). It is a research approach 
that identifies how the political agenda benefitting males is embedded in structures and 
practices. This study conveys a feminist critical perspective which is concerned in identifying 
which gender groups’ interests seem to be served or undermined by the value systems informing 
the preferences, priorities and silences of the policy documents. 

Data sources 

The documents that were subjected to content analysis from a feminist critical approach were 
the discussion, commission and recommendation reports of the 13th, 14th, 15th, and 16th National 
Education Councils. Not only the content of the commission reports examined but also the 
discourses that took place during the Council meetings.  

Data Analysis  

This study makes use of policy analysis to conduct "analysis of policy", for the purpose of 
uncovering the values, assumptions and ideologies underpinning education policies which have 
an impact on gender equality. The policy approach I have chosen to utilize is "What's the 
Problem Approach" proposed by Carol Lee Bacchi. Bacchi (1999) maintains that a necessary 
part of policy analysis is the identification and assessment of problem representations, the ways 
in which "problems" get represented in policy proposals. Descriptions of any issue or "problem" 
are seen as an interpretation which involves judgement and choices. Thus with her approach a 
shift is made from analysis of policies as attempted "solutions" to "problems" to policies as 
"constituting interpretations or representations of political issues" (Bacchi, 1999, p.2).  

If policies can be defined as "proposed solutions to perceived problems" (Stromquist, 1999), it 
is important to understand how problems are perceived and represented in policies. What are 
the issues taken into consideration, how are they framed and how are they intended to be solved? 
The way I assessed policy documents was to subject the content of documents to a feminist 
critical discourse perspective, and tried to identify which gender groups' interests seem to be 
served or undermined by the value systems informing the preferences, priorities and silences of 
the policy documents. The following questions were utilized to set the framework for the policy 
analysis: 

- How are problems defined? What is the intended purpose? What is the problem,  
if any in terms of women's conditions and how is it attempted to be solved? 
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- What kind of solutions has been proposed? What is the intended outcome? What  
does this indicate? 
- How will this policy be effective in attaining gender equality? 
- What kind of theoretical base do the policies rest upon? 

FINDINGS AND DISCUSSION 

A total of 20 NECs have taken place since the establishment of the republic of Turkey focusing 
on the current problems and concerns of the time. The National Education Councils that will be 
analyzed in this section are those which have convened between 1990-2000. The only exception 
I’ve have made to this selection criterion is the VII NEC, which took place in 1962. The reason 
I have included this particular NEC with the rest of the NECs after 1990 is that the VII NEC 
(1962) set the foundation of the vocational education in Turkey. Five NEC’s took place between 
the years 1990-2000. In 1990 two councils convened: the 13th NEC in January 1990, which 
focused on non-formal education, and the Apprenticeship and Vocational-Technical Education 
Council in May,1990. In September 1993, the 14th NEC took place and this time the focus was 
on educational administration. The 15th NEC, which convened in May 1996, dealt with a couple 
of issues, but basically centered on the restructuring of the primary and secondary education 
system. The 16th NEC convened in February 1999, and covered issues pertaining mostly to 
vocational and technical education. A large spectrum of educational issues has been covered in 
these councils ranging from restructuring of the education system to provision of vocational 
education. 

VII National Education Council 

A wide spectrum of educational issues was covered in the VII NEC. The VII NEC is important 
in that it laid down the framework of the secondary education, with a special emphasis on 
vocational education. The main function of lower secondary education was recognized to be 
the identification and development of the talents, skills, and interests of students and giving 
them the necessary skills and knowledge that would enable them to continue their education or 
prepare them for work. The function of upper middle schools was decided in order to develop 
the general culture of students and provide them with the necessary prevocational skills and 
knowledge according to their talents, aptitudes, and skills. 

In the Seventh National Education Council 1962, a new educational plan was adopted and the 
objectives of technical education for girls and boys were identified. The goals of technical 
education for girls were primarily the raising of better housewives and mothers, and to provide 
skills that would help women earn additional income for the household. The goals of Girls' 
Vocational Schools were defined as follows: 

“Enable Turkish women to become competent in solving problems in the areas of 
nutrition, childcare and the education of their children.  

Enable women to take care of their household skillfully. 

Provide handcraft courses that would enable women to earn an income in the case it 
becomes necessary” (MoNE, 1962, p.81). 
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The reproductive function of girls schooling is prioritized much more than its productive 
function. Providing skills and knowledge that would enable women to earn a living is 
mentioned after the goal of raising good mothers and wives. The productive function of 
providing vocational skills is further downplayed by the phrase "in case it becomes necessary," 
delineating the fact that women are not expected to be economically independent. Women in 
general are taken care of and thus, in situations where it becomes necessary for a woman to 
earn her own living, the school will perform the function of providing an income-generating 
skill. Moreover, this income-generating skill is narrowed down to handicraft skills. 

The primary goal of Boys' Vocational Schools, on the other hand, focuses on training skilled 
technicians for the different occupational sectors in the industry, and thus centers around the 
provision of knowledge and skills required by the industrial sector: efficient use of equipment, 
work responsibility, interpersonal and management skills. Training for post-secondary 
education is also identified as one of the goals of Boys' Vocational Schools. The goals of Boys' 
Vocational Schools were defined as follows: 

“Develop student's ability to reason and think in a creative and productive manner, train 
personnel who like their work and profession, have acquired interpersonal and 
management skills as well as work responsibility, and have acquired the necessary skills 
and knowledge that would enable them to effectively utilize equipment and tools related 
with their work. 

Enable students to work efficiently in the various fields of industrial, public works and 
other occupational sectors 

Prepare high talented students to continue higher education in areas of study relevant 
to their vocational field” (MoNE, 1962, p.87). 

While the primary goal of Girls' Vocational Schools is to raise good housewives and mothers, 
the primary goal of Boys' Vocational Schools is to train qualified workers for the industry. 
While in Girls' Vocational Schools education was provided basically in traditional female 
vocational areas such as clothing, child-care, nutrition and home management, in Boys' 
Vocational Schools programs were offered in the areas of ceramics, mechanics, structure, 
printing, chemistry, welding, electronics, metalworking and plumbing. Moreover, while 
training for post-secondary education was identified as a goal for Boys' Vocational schools, it 
was not identified as a goal for Girl's Vocational Schools. Thus, the Vll National Council by 
identifying separate goals and determining separate curricular routes for the two sexes was 
admitting to overt gender differentiation in educational objectives.  

With this Council the foundations of a gender-differentiated curricula in vocational education 
were justified at the government level. By educating girls for domestic life and boys for work, 
different preconceived adult roles have been tailored for girls and boys. An inferior vocational 
education has been planned for girls, which provides no foundation for a later career in the 
skilled labor market whereas vocational education in line with the needs of the industry is 
planned for boys and is geared to a career with economic independence. 
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XIII National Education Council 

The 13th National Education Council, which convened in 1990, was the first one to deal 
specifically with non-formal education. The main issues at the council can be summarized as 
follows: 

-Creation of organizational models and mechanisms of operation for non-formal 
education programs that would instigate inter-ministerial and inter-sectoral cooperation. 

-Generation of standards, accreditation and certification system for training in job- 
related skills, 

- Emergence of expanded partnerships and coordination between universities, research 
centers and adult education centers that would help to increase the role of universities 
in program and material development and teacher training for adult education, 

- Creation of an effective networking between formal and non-formal education systems 
that would enable horizontal and vertical mobility between the two systems, 

- Provision of incentives that would enable individuals needing special education to take 
advantage of non-formal education opportunities. 

In terms of the concept and scope of non-formal education it was decided that non- formal 
education was to encompass all types of programs in accord with the needs and interests of 
individuals from all ages and education levels. The target population of non-formal education 
was to change with the needs of society and not to be restricted to certain groups. The members 
of the council argued whether there should be priority groups among the target population but 
a total consensus was not reached. Some argued that priority needed to be given to out-of-school 
youths, some argued in favor of marginalized groups who lived at the city borders and some 
argued that priority needed to be given to "women". The final decision came to be maintaining 
a broad vision of non-formal education that was to target a broad range of population groups 
but with more special emphasis on supporting and extending non-formal education programs 
in underdeveloped rural areas. 

The section on the Condition and Organizational Structure of Non-Formal Education of the 
13th Council distinguishes four types of non-formal education. These are public education, 
vocational non-formal education, apprenticeship education and in- service education. While 
public education and apprenticeship education is provided by the Ministry of Education, non-
formal vocational education and in-service education have a wide range of private and public 
institutional providers. The provision of non-formal education is maintained by 13 state 
ministries, autonomous public institutions such as National Productivity Center, Turkish Radio 
and Television Institution, and vocational establishments. In-service education which is more 
like an on-the-job training is provided by the employment sector. 

Non-formal education in Turkey consists of three types of programs: literacy programs, social-
cultural programs, and vocational programs. Most of the arguments and proposals made during 
the council focused on vocational programs. Not much emphasis was given either to literacy 
programs or to social cultural programs. It was stressed that arts education, education for 
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environmental protection, and education on democracy and civil rights were to be given more 
weight. The function of literacy education, on the other hand, shifted from programs that would 
teach reading and writing to programs that complemented formal education. It was stated that, 

“Literacy and complementary education is continuing for the purpose of supporting 
formal education activities. Literacy courses are about to come to an end. However, 
‘complementary’ education courses will be in great demand parallel with the 
developments in society” (MoNE, 1990, p. 149). 

From this statement it can be induced that the need for literacy courses for the illiterate is 
diminishing and giving place to "completion courses" that would supplement formal education. 
This statement undermines the need for literacy courses in Turkey, especially when there is still 
a large number of illiterate people of whom the majorities are women. Thus, to imply that the 
need for literacy courses has diminished neglects the educational needs of women. 

In addition, it was stated that a distinction between home economics courses and vocational 
courses should be made: 

“Programs such as floral decoration, embroidery, sewing which are organized by the 
Ministry of Education and offered as vocational programs are actually related to home 
economics. Vocational education programs and programs that are related to home 
economics should not be considered in the same category” (MoNE, 1990, p. 61). 

What this statement implies is that home economics is not a vocation and thus should not be 
included in vocational programs. The suggestion of home economics being excluded from 
vocational programs because it is not a vocation exposes the value given to women’s skills and 
abilities which lead women to poorly remunerated jobs. Such educational policies and practices 
strengthen the male breadwinner role and implicitly reinforce women’s dependency on a male 
figure. 

XIV National Education Council 

The 14th National Education Council, which convened in 1993, primary centered on the issue 
of educational administration. The issues related to educational administration primarily 
centered around the supply, training and placement of administrators. Another issue was 
upgrading of administrator salaries, the effective and systematic monitoring of teachers, 
organizing the hierarchical structure in administration, and the legal arrangement of 
administrator appointments (MoNE, 1993).  

Nowhere in the council discourse was there any mention of the low number of women holding 
administrative positions, despite the fact that in Turkey there are very few women 
administrators but also over the past ten years there has been a steady decline in the number of 
women holding administration positions. In 1992, 11.3% of all principal administrators were 
women whereas at present women constitute 5.3% of all principal administrative positions 
(MoNE-APK, 2000). Although a current disaggregated data by type of school and sex was not 
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available, according to the 1992 MoNE Personnel General Directorate statistics the majority 
(84.5%) of the female principals, were in Girls' Technical and Vocational Schools. The fact that 
women continue to be shut out of positions of decision-making power is silenced. 

XV National Education Council 

The 15th NEC, which convened in May 1996, had in its policy agenda primarily the 
restructuring of the education system. The educational priorities and concerns centered on the 
following five areas: 

- primary education and its orientation 

- reconstruction of the secondary education system 

- transition to higher education 

- meeting the educational needs of society 

- financing of education 

Resolutions were taken towards establishing the necessary physical infrastructure, teacher 
training and curriculum development to accommodate the needs of eight- year primary 
education, channel 65% of the relevant age group into vocational/technical education (currently 
42% of secondary school students choose VTE), and the development of a more effective 
educational and vocational guidance system. Increasing the enrollment in Vocational Technical 
Education and Training (VTET) without altering the gender-differentiated curriculum, 
however, will only aggravate the existing gender-based inequities in society. Increasing the 
number of students in these schools only aggravates the gender differences in educational 
outcomes, which in turn perpetuates the gendered patterns of labor force participation. 

The need to unite vocational and technical schools under one roof has been brought up of 
several council discussions, beginning with the 15th NEC and later followed in the 16th NEC. 
MoNE's approach to meeting the needs of a changing society and a growing and diversifying 
economy and to increasing schooling ratios has been to create, within the three major categories, 
different school types and different programs within these types. Recently, however, with the 
resolutions taken in the 15th and 16th National Education Councils, serious attempts are being 
made in the direction of consolidating the different types of schools and programs into multi-
functional secondary institutions. There were on-going efforts to consolidate the three General 
Directorates: Boys' Technical, Girls' Technical and Commerce and Tourism into one 
directorate. However, one needs to be cautious about the underlying reasons behind MoNE's 
attempts to consolidate the three Vocational Technical Education General Directorates. The 
underlying reason behind the consolidation process does not lie in the need to eliminate the sex 
segregation in vocational education. In fact, the reports of the National Education Councils 
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indicate that there is no awareness or commitment to provide of an equitable distribution of 
vocational skills among girls and boys. 

The rationale behind consolidating the different type of schools actually stems from two 
standpoints; optimization of limited resources and integrated learning. The new Turkish 
education system model developed at the 16th National Education Council proposes a 
secondary education system, which attempts to eliminate the traditional divorce between 
academic education and vocational education. Multi-functional secondary institutions, which 
provide a variety of programs, are to replace the general high schools and vocational and 
technical schools. The extreme diversification of the secondary education, which has been 
posed as a problem in the National Education Councils, is attempted to be solved by providing 
linkages between and integration of academic and vocational education, school-based learning 
and work-based learning, and generalizable skills and domain-specific knowledge. The 
diversification toward the most appropriate program according to their skills and interest. It was 
decided that vocational guidance should be provided from sixth grade and onwards and the 
ninth grade of secondary schooling should be designated to orienting students to academic or 
vocational programs. The provision of vocational guidance based on individual merit, however, 
does not take into account the role social expectations and sex-stereotyped beliefs play in 
vocational preferences. In the absence of policies that promote gender-inclusive counseling 
programs student choices will remain to be gender-differentiated. 

XVI National Education Council 

The 16th NEC that took place in 1999, had as its main agenda the restructuring of the vocational 
and technical education system within the secondary education system. The council came 
together to discuss the current educational concerns and issues pertinent to vocational and 
technical education. The council comprised a total of 905 representatives from various 
organizations including government and nongovernmental and community organizations 
(ministries, universities, schools, trade unions, various associations and foundations). Four 
committees were established to cover the following areas: The Restructuring of Vocational and 
Technical Education in the Secondary Education (VTE) System, Vocational Education and 
Employment, Teacher and Superintendent Training for VTE, and Financing VTE (MoNE, 
1999). 

Inadequate skill levels within the unemployed population and the failure of vocational 
education to meet the demands of the economy were the main concerns in this council. It was 
stated that the skills and knowledge taught in schools were becoming obsolete and schools were 
not catching up with the technological advances and economic restructuring. Reform efforts in 
the vocational arena were focused on creating a more effective school-work transition, 
broadening the learning base, improving links between secondary and post-secondary 
vocational and technical education and integrating vocational and general academic curricula. 
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Resolutions were taken in regards to increasing the links between industry and schools as well 
as expanding the involvement of business and industry in the development of curriculum and 
the delivery of on-site training. In order to prepare students to live and work in a technological 
society, the provision of skills and knowledge required of a high-performance workforce was 
emphasized. 

The conceptualization of gender issues in this council was constrained by a liberal feminist 
perspective focusing on educating women and girls for the benefit of economic development 
and a productive labor force. The argument of "good economic sense" takes precedence at the 
policy level in terms of educating and training women. None of the policy recommendations 
emphasized educating women and providing them with equal opportunities to men in order to 
promote women's potential for self-development. None of the policy recommendations focused 
on altering the patterns of schooling that reproduced inequitable gender relations.  

The diversification of secondary education was identified as a problem in the 16th National 
education Council Report. "The extreme variety in the programs of formal vocational and 
technical education is not suitable for the needs of the world of work. The technical and 
vocational schools have become too diverse and this is affecting the functionality of schools in 
a negative manner" (MoNE, 1996, p. 199). As a follow-up resolution, the 16th National 
Education Council No. I Commission Report recommended the restructuring of the secondary 
education system,  

"Secondary education needs to be rescued from the fragmented structure it has reached 
today. It needs to be transformed into a system that reflects diversity in unity, efficient 
resource usage and which is based on a multi-functional structure. Instead of the 
academic and vocational secondary schools and the different types of schools and non-
formal education institutions in different sectors, we need to establish institutions that 
provide program diversity organized in accord with different objectives" (MoNE, 1996, 
p. 114).  

Rather than having many different types of vocational schools in one area it is regarded more 
efficient to have one vocational school that comprises a combination of the programs offered 
in the various types of vocational schools. 

The issue of vocational counseling constituted one of the primary educational concerns in the 
council. Within the Turkish national education system, secondary school students are oriented  

Even though the low enrollment patterns of females into vocational and technical schooling 
was identified as a problem, no mention was made in regards to the highly conventional 
feminine programs these schools offered. In the absence of gender equity policies, vocational 
and technical schools will continue to have a gendered- differentiated school curriculum leading 
to occupational segregation that cluster women in a limited number of occupations. 
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Issues that were missing: 

- the fact that occupational choices were strongly gender-segregated, 

- the fact that females seem to be the "forgotten half' in vocational education because 
they are either prepared for occupations in home-making or low-pay, dead-end jobs, 

- the segregation of occupations along gender lines and women not pursuing jobs related 
to science and technology, 

- women in school leadership: the fact that males occupy most of the school 
administrative positions and that only in Girls' Vocational Schools' administration are 
women the majority. Also the lack of any statistical information on administrative 
positions in schools and provincial and sub provincial education director positions by 
gender, 

- Women and girls need to be specified as an underserved group so that high priority is 
given to advancing girl's and women's education. The disadvantaged status of students 
with special needs is recognized and thus, state policies specifically give place to the 
education of this group.  

However, women are not recognized as a disadvantaged group and therefore it is assumed that 
females are taking advantage of all the educational opportunities that are being offered equally 
as males do, and that they are benefiting equally from all the decisions that are taken in these 
councils. 

- There appears to be no awareness or commitment to promote gender equality in the 
outcomes of education goals or policies in terms of knowledge and skills provided in 
vocational education. 

- No awareness of commitment to the provision of an equitable distribution of 
employment-related skills and traits among men and women 

- No resolutions for promoting programs to encourage females to enter non-traditional 
occupations,  

- No resolutions for enhancing women's recruitment and equal participation in "non-
traditional" employment, education and training. 
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CONCLUSION  

The NECs that determine the main policy concerns and issues in the area of educational reform 
under the premises of gender-neutrality, reflect a male perspective. Close to 90 percent of the 
participants in the National Education Councils are male, thus bringing a male perspective to 
the process of policy discourse. Almost all of the policies on vocational and technical education, 
both formal and non-formal, serve the interests of males rather than females. The primary 
beneficiaries of the reforms that took place in the vocational and technical education system 
have been males. Close to 90 percent of all students that take advantage of apprenticeship 
training are males (MoNE-APK, 1999). Similarly, according to the 1997 MoNE statistics, 78 
percent of vocational school students participating in industrial training, are male. Although 
various initiatives that have been taken to minimize the gap between schools and the world of 
work have proven to be successful, the primary beneficiaries of such initiatives have been male. 

Priority is given to education sectors that are highly male-dominated such as the Apprenticeship 
programs, Vocational Education Centers, Technical Schools. In almost all of the national 
councils the need to develop the skills and knowledge of the workforce and equip students with 
the current technologies is emphasized. However, the fact that men are the primary beneficiaries 
of the programs related to science, technologies and higher-level skills is not taken into account. 
The need for establishing assessment and standardization of vocational skills is repeated in 
almost all of the councils related to vocational education. The gender-neutral language evident 
in all of the decisions taken in these councils hides the fact that the beneficiaries of most of the 
policy recommendations are in reality male. 

Emphasis on girls' education is given only in sections related to Girls Vocational education and 
is treated as a separate category. Only in the 16th national education council was some emphasis 
given to girls' and women's education. Nevertheless, that section was quite limited focusing on 
the need to increase female employment, promote girls entering the vocational track and 
eliminating sex stereotypes from textbooks. However, because gender is not integrated 
throughout the current education policy, none of these recommendations are backed up by 
concrete plans of action and thus, gender concerns appear as ‘add ons’. Overall, in almost all 
of the National Education Councils the policy discourse is gender-blind where gender is an 
attribute that can be ignored or treated as irrelevant. 
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ÖZ: 1980’li ve sonrasını takip eden yıllar ekonomik olarak verimlilik kazançları ve gelişmiş ülkelerde 
son derece düşük işsizlik rakamları ile zirve yapmıştır. Fakat akabinde gelen son on yıldır ise küresel 
ekonomide yaşanan finansal kriz ve son olarak ortaya çıkan pandemi ile ülkeler istihdam açısından zora 
sokmuştur. Dolayısıyla kapitalist sistemin kendi parametreleri ile çözülemeyen ekonomik buhrandan 
çıkış için çeşitli alternatif teorik seçenekler gündemin sırasına oturmuştur. Bunlardan biri “Evrensel 
Temel Gelir”dir. Bu teori vatandaşa doğumundan ölümüne kadar her şeyden önce iyi yaşam standardını 
garanti etmek amacıyla devletlerin herhangi bir işten bağımsız olarak ve vatandaş ayrımı yapmadan 
koşulsuz ödenmesi gereken temel geliri savunmaktadır. Bu teorinin ana fikri işle ilgili ücret kavramına 
meydan okumaktır. En başarılı haliyle temel gelirin oluşturulması büyük ölçüde ücretlerle finanse edilen 
sosyal koruma sisteminin yerini alarak, savunucuları için refah devletini muhteşem bir ikamesi olarak 
çeşitli sosyal yardım kurumlarının tamamını rasyonalize etmeyi ve basitleştirmeyi mümkün kılacaktır. 
Bu çalışmanın amacı “Evrensel Temel Gelir”in iyi bir fikir olmasına rağmen dünya ülkelerinde nüfusun 
bir kısmının gittikçe yoksullaşması ve yaşanan kitlesel yapısal işsizliğin büyümesi ile artan eşitsizlik 
sorunlarına kolay bir çözüm sağlayamayacağını göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Temel Gelir, Evrensel Temel Gelir, Refah Devleti, Gelir Güvenliği, Yoksulluk. 

WELFARE STATE AND UNIVERSAL BASIC INCOME 

ABSTRACT: The years of 1980s and beyond have peaked with economically productive gains and 
extremely low unemployment figures in developed countries. However, the financial crisis experienced 
in the global economy and the recent pandemic in the last decade have put countries in terms of 
employment difficulties. Therefore, various alternative theoretical options are at the top of the agenda 
in order to get out of the economic crisis that cannot be solved by the capitalist system's own parameters. 
One of them is "Universal Basic Income". This theory advocates the basic income that states must pay 
unconditionally, regardless of any job and without discrimination of citizens, in order to guarantee the 
good standard of living above all from birth to death. The main idea of this theory is to challenge the 
concept of work-related pay. In its most successful form, the establishment of basic income will make 
it possible to rationalize and simplify the entire social welfare institutions as a great substitute for the 
welfare state for its defenders, replacing the social protection system, which is largely funded by wages. 
The aim of this study is to demonstrate that although the "Universal Basic Income" is a good idea, some 
of the population in the world countries will not be able to provide an easy solution to the problems of 
increasing inequality with the gradual impoverishment and the growth of mass structural unemployment. 

Keywords: Basic Income, Universal Basic Income,Welfare State, Income Security, Poverty. 
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GİRİŞ 

Büyüyen medya reklamcılığı aracılığıyla “Evrensel ödenek veya temel gelir” birkaç yıldır bilinmektedir.  
Özellikle İsviçre halkı Haziran 2016'da yapılan popüler bir girişim referandumunda oldukça yüksek bir 
ulusal evrensel gelir oluşturmayı reddetmiştir. Daha sonra, bu fikrin seçim öncesi kampanya ve 
kampanyanın uygulaması sırasında Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirli adaylar tarafından 
kurtarılması ile (2016 sonu, 2017 başı), büyüleyici bir tartışmaya yol açtı. 

Bazıları için zamanımızın tüm kötülükleri için mucize tedavi, diğerleri için çılgın bireycilik yoluyla 
dayanışmanın yok edilmesine neden olacağından bu duruma hiç kimse kayıtsız kalamaz. Evrensel 
tahsisi destekleyenler, ekolojik, sosyalist soldan, Sosyal Demokratlar da dahil olmak üzere neoliberal, 
muhafazakar sağa kadar farklı siyasi taraflardan geliyorlar ve diğer taraftan İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra icat edilen sosyal koruma sisteminin modası geçmiş bir model olduğunu, tam istihdam hedefinin 
imkansızlığı ve istihdamın yıldan yıla kıt olması dolayısıyla farklı çözümler sunmaktadırlar. Evrensel 
bir gelir fikri tüm siyasi tarafları baştan çıkarmaktadır. Liberaller, bu projenin sosyal yardımların bir 
kısmının yerini alabileceğini ve istihdamı daha esnek hale getirebileceğine inanıyorlar. Çevreciler için 
evrensel gelir, kitlesel bir tüketici toplumu fikrini kırmak isteyen daha ayık bir yaşam tarzına izin 
verecekti. Son olarak, Komünistler arasında ise, bazıları temel bir geliri, işçilerin kapitalistlerle güç 
dengesini güçlendirmenin bir yolu olarak görüyorlar. 

16. yüzyılın başından bu yana temel gelir fikrini ortaya çıkarmak isteyen, daha sonra göreceğimiz gibi 
bir ferah argüman olarak görülen ve teşvikçilerinin bir kısmında tarihsel meşrulaştırma girişimlerini 
kısaca açıklayacağız. Evrensel gelir fikri her ne kadar Thomas Pain (1737-1809), Charles Fourier (1772-
1837) ve Joseph Carlier (1816-1896) gibi büyük düşünürler tarafından ele alınmış olsa da, 1960'larda 
gündem oldu. 1980'lerdeAmerika'da ve daha sonra Avrupa’da bu fikir akademik çevrelerde yeniden 
ortaya çıktı. 

Ekonomik ve akademik dünyanın robotizasyon ve yapay zekânın geliştirilmesiyle karşı karşıya kaldığı 
avantaj ve dezavantajlar aşikârdır. Devasa robotizasyon iş piyasasında ne tür bir maliyet yapılacağını 
belirler. Bazıları için, teknolojik değişim insanları işsizliğe ve tamamen hareketsizliğe itecektir1. 
Diğerleri ise, Schumpeterian'ın yaratıcı yıkım teorilerini benimseyerek, yeni teknolojilerin 
yaratabileceği iş sayısını belirleyemeyeceğini açıklamaktadırlar. Bu hususların ötesinde, istihdam ve 
işin genel olarak robotizasyondan ve özellikle yapay zekâdan giderek daha fazla etkileneceği açıktır. 
Doğal olarak, temel gelir destekçileri işlerin tamamen ortadan kalkmasından endişe duymaktadırlar, bu 
da Evrensel Temel Gelir önerilerini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Bununla birlikte, temel gelirin iyi bir fikir olduğunu fakat kitlesel yapısal işsizliğin büyümesi ve nüfusun 
bir kısmının giderek yoksullaşması dolayısıyla artan eşitsizliğin gerçek sorunlarına bir çözüm 
sağlamadığını göstermeye çalışacağız. 

Bu çalışmanın amacı, bu geniş konuyu sentezlemek, destekçilerinin ve muhaliflerinin çeşitli iddialarına 
ışık tutmak ve farklı varyantlarını incelemektir. 

YÖNTEM 
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1. Temel gelir 

1.1 Tanım 

Finansal ve ekonomik, hatta felsefi soruları düşünmeden önce temel gelir konusunu önce tanımlayarak 
sınırlamak gerektiği açıktır. Temel Gelir'i yani aynı şeyi tanımlamak için birkaç terim vardır. Örneğin, 
"evrensel temel gelir, koşulsuz temel gelir, koşulsuz temel gelir, temel gelir, sosyal gelir, garantili sosyal 
gelir, evrensel ödenek, temel asgari gelir" gibi terimlerini buluyoruz […] (Le Naire ve Lebon, 2017: 21). 

Tüm bu terminolojiler farklı olmasına rağmen prensipte karşılaştırılabilirler, yani evrensel ödenek "bir 
siyasi topluluk tarafından, kaynak kontrolü veya karşı taraf gerekliliği olmaksızın, bireysel olarak tüm 
üyelerine ödenen gelirdir" (Van Parijs ve Vanderborght, 2005: 26). 

Herhangi bir vatandaşa koşulsuz olarak ödenen bu gelirin doğumdan ölüme kadar, herhangi bir işten 
kopuk ve her şeyden önce iyi bir yaşam standardını garanti etmesi gerekiyor. Bu projenin ana fikri işle 
ilgili ücret ve işle ilgili iş fikrine meydan okumaktır. En başarılı haliyle, temel bir gelirin oluşturulması 
büyük ölçüde ücretlerle finanse edilen sosyal koruma sisteminin yerini alacaktır. Ayrıca temel gelir 
savunucuları için, onlarca yıldır refah devletinin muhteşem bir ikamesi olacak ve çeşitli sosyal yardım 
kurumlarının tamamını rasyonalize etmeyi ve basitleştirmeyi mümkün kılacaktır. Evrensel ödenek, iyi 
bir şekilde yaşayabilmek için başka ücret kaynaklarına sahip olmadan, her şeyin miktara bağlı olması 
ve gönüllü faaliyetlerin geliştirilmesini mümkün kılarak, kişisel gelişime izin verecektir. Son olarak kötü 
yaşam koşullarına sahip olanların sokaklardan kaçınması için gerekli kaynakları sağlayarak aşırı 
yoksulluğu ortadan kaldıracaktır."Bu sistem, destekleyicilerine göre, kapitalist ekonominin bir parçası 
olarak ve satılabilir ekonomik dinamizmi korumak, sosyal bütünlüğü sağlamak ve insan haklarına önem 
vermektir (Allaluf, 2014: 8)” . 

1.2.20. yüzyıl, ABD ve Avrupa 

20. yüzyılın başında, fikir akademik dünyada yavaşça gelişti ve genel halk tarafından bilinmedi. 
Bertrand Russell (1872-1970), Dennis Milner (1892-1956), Clifford Douglas (1879-1952), George DH 
Cole (1889-1959) ve James Meade (1907-1995) hepsi az çok temel bir gelirle ilişkilendirilebilecek bu 
konuda yazdılar. 

1960'lara kadar bu fikir Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler hale gelmedi, Van Parijs ve 
Vanderborght’e göre üç neden vardı: 1962'de Milton Friedman'ın Kapitalizm ve Özgürlük kitabı 
yayınlandı. Kitap “Evrensel Tahsisi” desteklemiyor olsa da, temel gelir bağlamında tartışılan "negatif 
vergi" fikrinin kullanılmasını önermiştir. Bu sistem “sayısız mevcut sosyal koruma sisteminin maki”ni 
düzene sokacak ve basitleştirecektir. 1963'te, Robert Théobald, Üçlü Devrim Üzerine Geçici 
Komitesinde, oldukça belirsiz şekilde garantili asgari geliri savunan birkaç aydını bir araya getiriyor. 
Derin inancı şudur: otomasyon işi gereksiz kılıyor ve temel bir gelirin hane halkı tüketimini 
koruyacağını söylüyor. Son olarak,1960'ların sonuna doğru,ekonomist ve Nobel Ödülü sahibi James 
Tobin, Amerikan kamu yardımı adı altında daha genel ve esnek bir garantili asgari gelirin faydalarını 
analiz ettiği bir dizi makale yazıyor.Temel gelir tarihinde, Tobin'in evrensel ödenek için kampanya 
yürüttüğünü bildiğimiz ilk kişi olduğunu söyleyebiliriz. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

2. Temel gelirin farklı ekonomik modelleri 

Bir önceki bölümde, fikrin tanımı ve tarihini açıklayıp, toplumumuzun iş ile kurduğu karmaşık ilişkileri 
çok sentetik bir şekilde tasvir ettikten sonra, bu bölümü tamamen farklı modellerin temel gelir ve 
finansmanı teklifini politik yönelimine göre kategorilere ayırarak metodik olarak ilerleyip açıklamaya 
çalışacağım. 

2.1 Liberal modeller 

2.1.1 LİBER 

Bu fikir Milton Friedman’ın NEGATİF vergi fikrini alarak, bunu temel gelir ve büyük ölçekli vergi 
reformu arasında bir karışıma dönüştürmektedir. 

Sistemleri, ayrılmaz iki parça üzerinde gelişen tek bir mali mekanizmaya dayanmaktadır: Birincisi, aylık 
vergi kredisi 500 Euro olan LIBER ve ikincisi gelir vergisinin yerini alan % 25 orantılı bir vergi olan 
LIBERTAXE. Bu LIBERTAXE, Fransız sosyo-mali sisteminin en büyük ayarı olacaktır. Gerçekten de, 
daha önce açıklandığı gibi, cari gelir vergisi ortadan kalkacak ve bunun yerine LIBER-LIBERTAXE 
kombinasyonu verilecektir. Buna ek olarak, yüksek öğrenim hibeleri, ölüm aylığı, bekar ebeveynlere 
yardım, vb. diğer birçok sosyal ve aile yardımları da kesilebilir veya yeniden düzenlenebilir. Öte yandan, 
yazarlar sistemlerinin diğer sosyal koruma sistemlerini değiştirmediğini belirtmektedir: konut yardımı, 
EBM, işsizlik sigortası, emekli maaşları vb. gibi (Koening ve De Basquiat, 2017: 26). 

Bu sistem nasıl çalışır? Bu, bölgedeki tüm yasal sakinlere koşulsuz olarak vergi kredisi şeklinde yaklaşık 
500 avro vermeyi içerecektir. Ödemesi daha etkin olmak için sanal olacaktır. Gerçekten: "her ayın 
sonunda yönetim vergisi, - ay içinde beyan edilen tüm gelirin % 25'i olan LIBERTAXE ile her biri 
nedeniyle "LIBER" arasındaki farkı yaratacaktır. Böylece, kaynakları olmayan ve hiçbir şey beyan 
etmeyen evsiz bir kişi otomatik olarak aylık 500 avro alacak.1 milyon avro ödemek zorunda olan bir 
milyoner yatırımcısı düşünün. Toplamın tamamını devlete ödemek yerine, sadece 999.950 avro borçlu 
olacak. Son olarak, çalışırken 1.000 Euro kazanan bir kişinin daha somut bir örneğini ele alalım, bu kişi 
250 Euro LIBERTAXE (% 25) borçlu olacak, ancak 500 Euro LIBER'den faydalanacak ve bu nedenle 
250 Euro (500 € LIBER - 250 € LIBERTAXE) alacak = 250 avro, bu tutar 1000 avroya eklenecek). 
Çocuklar ile ilgili olarak, yazarlar 14 ila 18 yaş arası gençler için 270 avro ve 14 yaşın altındaki çocuklar 
için 200 avroluk bir LİBER önermektedir (Koening ve De Basquiat, 2017: 21). 

2.1.2 LİBER Eleştirisi 

LIBER yazarları tarafından sistemleri lehine kullanılan belirleyici argüman, açık ve basit olmasıdır. 
Ayrıca, devletin ekonomik meselelerle uğraşmasını önleyecek, ancak liberal ideolojide devlet ne kadar 
az müdahale ederse, ekonomi o kadar verimli olur."Piyasanın görünmez eli, verimsizliklerin ve sapkın 
etkilerin çoğalmasıyla devletin titreyen eliyle mümkün olduğunca az rahatsız edilmeli, imtiyazlar kamu 
fiilinde her türlü sahtekârlık ve nihayetinde politik mantığın piyasanın ince ekonomik mekanizmalarına 
girişi olarak her zaman bir kaynak istismarıdır  (Clerc, 2015: 5)". Bu nedenle LIBER neoliberal bir 
projedir, çünkü ekonominin daha rekabetçi olmasını sağlamak için Fransız sosyo-mali sistemini pazarın 
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hizmetine sunmayı amaçlarken, devletin büyüklüğünü ve devlet memurlarının bolluğunu azaltmaktır. 
Bu reform ayrıca gelirin yeniden dağıtılmasını sağlamak için basit bir cihaz kurmak kadar kolay 
olacaktır (Clerc, 2015: 3). 

LIBER'in açıklanan hedefi Fransız vergi sistemini basitleştirmek, hatta arındırmaktır. Her iki düşünür 
için de, liberal çizgide (Clerc, 2015: 4) devlet vergilendirmeyi anlaşılmaz ve karmaşık hale getirdi. Bu 
nedenle LIBER vergi sistemini basitleştirerek ve kişiselleştirerek reform yapmayı amaçlamaktadır. Bu, 
geliri olabildiğince yeniden dağıtmak değil, düşük geliri desteklemek için basit bir cihaz kurmak 
meselesidir. Son bir avantaj olarak, Fransız yönetimi, temel RSA51 için uygun olan üçte birinden (% 
36) daha fazlasının ve çalışan yoksulların % 68'inin bu yardımları kullanmadığını fark etti. Bu rücu, ya 
yardım durumunun doğasında var olan damgalama ya da kuralların karmaşıklığı veya basit cehaletten 
kaynaklanmaktadır. LIBER vergi sistemine bağlı olarak, tüm nüfus bu uygulamadan faydalanacaktır. 

LIBER en dezavantajlı insanlara yardım etmek için tasarlanmış olsa da, sadece operasyonun gerçek 
sonuçları hakkında şüpheci olmaktadır. Bu operasyon tarafından tahsis edilen 500 avro toplamı oldukça 
düşük, Fransa ve Belçika'daki yoksulluk sınırının neredeyse yarısı kadardır. İlk başta, LIBER'in sabit 
vergi oranı % 23 olan 450 avro verdiği hesaplandı. Sadece ilk eleştiriden sonra Basquiat ve Koening 
tahsislerini 500 avroya yükseltti. İkincisi, LIBER tarafından çekilen sosyal yardımın operasyon 
tarafından hedeflenenlerin yaşam standardını düşürme riski vardır (Clerc, 2015: 7). Ana risk 
LIBERTAXE'in kendisidir. Ekonomist Denis Clerc'e göre, bu projenin yazarları, mevcut durumu 
(yeniden dağıtımdan sonra) LIBER ile geçerli olacak durumla karşılaştırmak yerine sunulduğu üzere ", 
LIBER tarafından işletilen gelir dağılımını karşılaştırmakla sınırlıdır.  

2.1.3 Belçika'da George-Louis Bouchez'un modeli 

Eski liberal Valon Milletvekili MR'ın Merkezi Jean Gol çalışma merkezinin genel delegesi olan 
Georges-Louis Bouchez'un modeli, Fransız LIBER'den kökten farklıdır ve "geleneksel" temel gelire çok 
daha yakındır. Bu model hedefleri ve beklentileri konusunda kararlı bir şekilde liberal olarak hareket 
etmektedir. Bununla birlikte, bu modelin şimdi çok esnek olduğunu açıklayalım, çünkü bir yetişkin için 
1.000 avro ve bir emekli için 1.600 avro (67 yaşından itibaren) verilecektir (Bouchez, 2017: 118). 

Gerçekten de, geleceğe yönelik vizyonunda, batı toplumlarımızda robotizasyon ve dijitalleşmenin 
gelişmesiyle orantılı olarak iş sayısı azalacaktır. Düşük vasıflı işler, robotizasyonu ilk deneyimleyerek, 
ancak dijitalleşme ve yapay zekâ, yakın gelecekte - muhasebeci, avukat, hatta serbest gazeteci, tüccar 
vb. daha yansıtıcı ancak tekrarlayan işlerin yerini alabilecektir. Buna ek olarak, eşitsizliklerin 
artmasından endişe eden Bouchez, daha iyi yeniden dağıtıma izin veren bir toplum yaratmak için gözlem 
temeline dayalı bir temel gelir modelini geliştirmektedir. 

İlk argümanı, temel gelirin bireylere belirli bir maddi güvenlik sağlarken daha fazla özgürlük 
vereceğidir. Bir sonraki argüman idari basitleştirmedir. Başka bir deyişle, mevcut prosedürler ve 
yeniden dağıtım organları o kadar çoktur ki, birey orada bulunmaz. Sonuç olarak, güvencesiz kişilerin 
bilgi eksikliği nedeniyle ağdan geçme riski vardır. Evrensel ödenek Belçika devletinin boyutunu 
küçülterek temel görevlerine kendini adamasına izin verecekti. Son olarak, esas argüman, bu gelirin, 
maaşlı istihdamdaki ve ekonomik değişimlerdeki azalmayla, hatta tamamen ortadan kalkmasıyla başa 
çıkmayı mümkün kılacağıdır. 
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2.1.4 Operasyon ve eleştirisi 

Georges-Louis Bouchez sistemindeki evrensel ödenek miktarı, tüm temel gelir galaksisinde en cömert 
olmasa da, çok cömerttir. Bouchez, bir yetişkin için aylık 1.000 avro ve emekliler için 67 yaşından 
itibaren aylık 1.600 avroluk evrensel bir ödeneğin olduğunu savunuyor. Bu tahsis, LIBER'in aksine, bir 
vergi reformu değil, şimdiye kadar tahsis edilen finansal kitlelerin yeniden dağıtımı olacaktır. "Basitçe 
söylemek gerekirse, entegrasyon geliri, aile yardımı, iş yardımları, iş yardımları, küçük sağlık risklerini 
kapsayan işsizlik yardımlarını kaldırılıyor (Bouchez, 2017: 119).”. Ayrıca Georges-Louis Bouchez 
modelini finanse etmek için, robotlar için bir vergi de sunuyor. Bunlar çalışanların yerini alacağından, 
robotiklerin de temel gelir desteğine katkıda bulunmasını normal bulmaktadır. 

Finansman açısından, bu model son derece pahalıdır. Reşit olmayanlar hakkında bilgi 
bulamadığımızdan evrensel ödenekten etkileniyor olsalar da, olmadıklarını varsayalım. Resmi Belçika 
demografik verilerine göre, Belçika nüfusu 6 milyon yetişkin (18 ile 65 arasında) ve 2 milyon emekli 
(65'in üzerinde) kişiyi içerir. Büyüklük sırası vermek için, son derece basitleştirilmiş bir hesaplama 
yapalım: (6.000.000 * 1.000 * 12) + (2.000.000 * 1.600 * 12) = yılda 140.000.000.000 Euro. 
450.000.000.000 Belçika GSYİH'sı ile Georges-Louis Bouchez'in evrensel ödeneği Belçika 
GSYİH'sının % 30'unu temsil edecektir. 

Bu sistemin yazarı, göreceli olarak etkisiz olduğu kanıtlanan işletmelere ve işletmelere yönelik yardımı 
da kaldıracaktır. Wallonia'da, iş yardımı reformundan önce, 12,5 milyar avro tutarında kırktan fazla 
yardım parası vardı (Bouchez, 2017: 120). Sorun şu ki, Bouchez küçük sağlık riskleri kapsamını 
kaldırarak sosyal güvenliğe saldırmaktadır. Bu kaldırma işleminin gerçekten nüfus için bir bonus 
olduğundan emin miyiz? Sağlık hizmetlerinin tüm bölümlerini kaldırmak, Bouchez'un orijinal fikrini, 
yani insanları daha özgür hale getirmeyi ve ayrıca alt orta ve alt sınıfların satın alma gücünü artırmayı 
riske sokar. Örneğin, evrensel bir ödenek, başka hiçbir birincil geliri olmayan ve hastalanan izole bir 
bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olabilir mi? 

Doktor ziyaretlerinin, dişçilik maliyetlerinin, reçeteli ilaçların, küçük ameliyatların, laboratuvar 
muayenelerinin vb. ücretler bu sistemde artık geri ödenmeyecektir. Bu bağlamda, Belçika Halk Sağlığı 
Bilim Enstitüsü, yapmış olduğu sağlık anketinde, Belçikalı bir hane halkının geri ödemeleri hesaba 
katmadan ortalama 108 avro harcadığını belirtiyor. Bouchez sisteminde, bu 108 avro hane halkı 
tarafından tamamen ödenecek ve geri ödeme yapılamayacaktı. Buna ek olarak, çeşitli çalışmalar 
özellikle en tıbbi bakımı "tüketen" en yoksul insanlar olduğunu göstermektedir (Demarest, 2015: 807). 
Bu gerçek ya sağlığını bozan işin ciddiyetiyle, ya da daha az sağlıklı yaşam tarzıyla - finansal araçların 
eksikliği nedeniyle - ya da daha kirli yerlerde yaşamak zorunda kalmakla bağlantılıdır. 

Sonuç olarak, bu model şu anda ücret açısından en cömert modellerden biridir. Ancak Belçikalı 
hanelerin satın alma gücünü azaltması muhtemeldir ve bu da küçük risklerle ilgili sosyal güvenlik 
kaybını telafi etmelidir. En ufak bir sağlık sorunu sizi banka kredisi almaya zorlarsa, bu evrensel maddi 
özgürlük nerede kalacaktır? Bu açıklamaları doğrulamak veya reddetmek için sonuç olarak sosyal 
güvenliğin önemli bir kısmının terk edilmesinin, ilk bakışta karşı sezgisel gibi görünen 1000 avroluk 
evrensel ödenek ile telafi edilip edilmeyeceğini görmek için modeller yapılmalıdır.  

2.2 “Aşamalı” modeller 
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Bu modelleri kategorik olarak neoliberal olmadıklarından, yani toplumu pazarın hizmetine sokmak için 
dönüştürmeye çalışmadığı için kategorize ediyoruz. 

2.2.1 Philippe Defeyt'in Belçika'daki modeli 

Philippe Defeyt, ekonomist ve Ecolo partisinin kurucu üyesidir. Kariyeri boyunca UCL'de araştırmacı 
ve profesördü ve uzun yıllar Namur'un CPAS'sının başkanı olarak görev yaptı. Philippe Defeyt, temel 
gelir değişimi kavramını zaman içinde gördü. 1980'lerde, temel gelir konusunda çok liberal bir vizyon 
öneren Charles Fourrier Kolektifi'nin bir üyesiydi. 2016 yılında Defeyt modelini geliştirdi ve notunda 
sistemin nasıl çalıştığını açıklıyor:” herkes için temel bir gelir, herkes için daha fazla özerklik (Defeyt, 
2016: 1-11)”. Onun fikri, herkese yetişkinlikten itibaren ayda 600, küçükler için ise 300 Avro'luk temel 
ve koşulsuz bir gelir verilmesi gerektiğidir. 

Defeyt'e göre, bu sistem, diğer şeylerin yanı sıra, gelirin yeniden dağıtımını basitleştirecek, sosyal 
hakları kişiselleştirecek, yoksullukla mücadele edecek ve yaratıcı enerjileri açığa çıkaracaktı. Ona göre, 
temel gelir aynı zamanda daha az iş ve daha az çalışma saatine sahip bir toplumun hazırlanmasına 
yardımcı olacaktır. Aynı zamanda iş tuzaklarından da kaçınacaktır, çünkü bu modelin yazarına göre hiç 
kimse işsizlik ve düşük ücretli istihdam arasında seçim yapmamalıdır. 

“Dayanışma ve sosyal sigortayı birleştirerek, gelir dağılımını basitleştirerek, özerklik alanlarını 
artırarak, yoksulluğa karşı savaşarak, 'sıcak' dayanışmaları özgürleştirerek, burada önerildiği gibi 
toplumda ortaya çıkan krizlerin üstesinden gelmek için bir özerklik geliri yaratacaktır. Diğer modellerle 
arasındaki en büyük fark, Defeyt için temel gelirin sigorta mantığının konsolidasyon vizyonunun bir 
parçası olmasıdır. Diğerleri tüm sosyal yardımları, işsizliği, minimeksi vb. kaldırmayı önerirken, Defeyt 
modeli temel gelirini çeşitli sigortalarla birleştirerek mevcut sosyal güvenliğin düzgün bir dönüşümünü 
öneriyor. 

“Yaşam risklerine karşı işsizlik sigortası; sağlık sigortası (sağlık ve ödenekler); emeklilik sigortası; 
özürlüler için ödenekler gibi bir sigorta sistemi kurulur (Defeyt, 2016: 2). Ayrıca Defeyt teklifleri henüz 
çalışmamış olan veya henüz işsizlik sigortasından faydalanabilecek kadar çalışmamış olan kişilere 250 
Euro'luk entegrasyon ödeneği teklif ediyor (Defeyt, 2016: 2). Son olarak, bu evrensel ödenek modeline 
işgücü piyasası düzenlemesi eşlik etmelidir: asgari ücret; çalışma süresi ve nihayetinde sahte serbest 
çalışan işçilere karşı bir mücadele olarak kabul edilebilir. 

Bazı örnekler vermek gerekirse, işsizlik ödeneği almayan iş arayan bir genç 600 Euro evrensel ödenek 
artı 250 Euro entegrasyon ödeneği alacaktır. Bir işçi maaşını, evrensel ödeneklerine ek olarak alacaktır 
ve son olarak işini kaybeden bir işçi (ayda brüt 2000 avro düşünün) 600 avro artı işsizlik sigortasıyla 
maaşının sadece % 40'ını kaybedecektir (Defeyt, 2016: 3). 

Bütçe açısından, Defeyt modeli yaklaşık 73 milyar avroya mal olacaktır. Buna sosyal yardımların 
maliyetleri (işsizlik, emekli aylıkları, vb.) eklendiğinde bu modelin toplam maliyeti 103 milyar avro 
olacaktır (Defeyt, 2016: 8). 

2.2.2 Baptiste Mylondo'nun Fransız modeli 
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Baptiste Mylondo, Fransız çevreci Avrupa Ecologie les Verts'e yakın bir ekonomist ve filozoftur. 
Koşulsuz gelir konusunda birçok kitap yazmıştır (Mylondo 2012, 2010, 2005) . 

Temel gelirin güçlü destekçisi ve daralma düşüncesini ilan etmek ekonomik ve hatta anti-üretimcilik, 
bu sistemin hem ekolojik ayak izini hem de hane halkı tüketimini azaltacağını düşünürken, aynı 
zamanda ekonomik ve sosyal işbirliğine dayalı bir toplum yaratacağı görüşünü taşımaktadır (Mylondo, 
2014). Koşulsuz gelirleri sayesinde insanlar hayatta kalmak için çalışma yükümlülüğünden kurtulmuş 
olacaklardır (Mylondo, 2012). İstihdam ve gelir arasındaki birleşme konusunda son derece önemli bir 
noktaya dikkat edilmelidir; Mylondo, diğer temel gelir aktivistleriyle birlikte ekonomideki değer 
teorisini terk etmiştir. Mylondo için istihdam ve gelir arasındaki ilişki olgusu Adam Smith'e bağlı olarak 
değer teorisinin mantığı: “değerin yaratılması sadece işten kaynaklanır. Bu tamamen yönlendirilmiş 
anlayış, servetin ne olduğuna dair oldukça dar bir vizyondur. Zenginliğin tam anlamıyla ekonomik 
alanın çok ötesine geçtiği düşünülebilir. Ancak şirketlerimiz bu temsile katıldığından, mantıksal olarak, 
sadece servet yaratan işin bir gelir kaynağı olabileceği sonucuna varılmıştır ”. Mylondo için, meşru bir 
şekilde gelir elde etme hakkı verebilecek birden fazla servet yaratma biçimi vardır. Koşulsuz gelir, tüm 
insan faaliyetlerinin servet yarattığı fikrini savunur: "ve eğer her birimiz servetin yaratıcısı isek, herkesin 
üretilen servetten pay alması gerekir (Mylondo 2016: 3)". 

2.2.3. Tutar ve finansman 

Modelinde önerilen Fransa'daki yoksulluk sınırı olan kişi başına minimum  993 avrodur. Aslında, onun 
düşüncesinde, bu miktar kesinlikle aşılamaz bir maksimum eşik değildir - Gerçekçi ütopya hassasiyeti 
olan Mylondo kitabında: Herkes için gelir! İfadesiyle ön plana çıkmaktadır. 2009 yılında bir yetişkin 
için 750 avro ve bir çocuk için 230 avro olarak bir ücret ödemeyi önerdi ve ona göre hiçbir durumda 
"koşulsuz gelir sosyal gerilemeye çevrilmelidir (Mylondo 2010: 36)" . 

Sosyal yardımların kaldırılmasına ilişkin olarak, Mylondo sadece koşulsuz gelirinin mükemmel bir 
ikame olduğu faydaları kaldırmayı planlamaktadır. Bu nedenle, engelli yetişkinler için ödenekler hariç 
olmak üzere, tüm asgari miktarlar kaldırılabilir ve en azından kiralar Fransız yöneticiler tarafından 
kapatılırsa, konut ödeneklerinin kaldırılması mümkün olabilir (Mylondo 2010: 37). Diğer sosyal 
transferler de yazar tarafından incelenmektedir, örneğin, çeşitli okul ve üniversite burslarına ek olarak 
modelini finanse etmek için iş yardımları kullanılabilir. 

Sosyal harcamaları azaltmak istemeyen Mylondo, devlet gelirlerini artırmaya çalışıyor. KDV'yi 
arttırmak istemezken, LIBER'in özel vergisini reddediyor. Bu iki eşit olmayan vergi geliri biçimi göz 
önüne alındığında, ilerici rollerini güçlendirirken vergileri artırmaya yöneliyor. Ancak, devletin bir 
eliyle diğerine verdiği şeyi geri kazanmasını önlemek için koşulsuz gelir vergiden muaf tutulacaktır 
(Mylondo 2010: 42). Modelinin özellikle pahalı olduğu söylenmelidir. Büyüklük ölçeğini tahmin etmek 
için Mylondo: 12.000 € / yıl × 64 milyon nüfusu, yaklaşık 770 milyar avro (veya Fransız GSYİH'sının 
% 39'u) gibi ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 

2.3 Komünist model 

2.3.1 Bernard Friot'un ömür boyu maaş modeli 
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Fransız sosyolog ve ekonomist Bernard Friot, Paris Üniversitesi'nde profesördür. Aynı zamanda bir 
sosyal güvenlik uzmanı ve Fransız sosyal güvenliğinin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine bir devlet 
tezi yazdı. Sosyal güvenlik ücret sosyalleşme kurumlarının anti-kapitalist karakterinde (Friot 2014: 39) 
ısrar ederek, ücret-katkı olarak adlandırdığı sosyal katkılar ilkesini tüm gelirlere genelleştirerek yaşam 
boyu maaş modelini geliştirdi. Kısacası, 1945'te başlayan Ulusal Direniş Konseyi'nin (CNR) ilerici 
reformlarını, piyasa ekonomisinin faaliyet gösterdiği sektörlerin tüm alanlarının çıkışını kışkırtan 
reformları ve yine kamu hizmeti piyasa ekonomisinden çıkarılmıştır (Friot, 2014: 22). Friot'a göre, ömür 
boyu maaşın temel amacı kapitalizmden çıkmaktır.  

2.3.2 İşletme ve finansman 

Friot şu ilkeden başlıyor: Fransa'nın her yıl yarattığı 2000 milyar GSYİH'den, sermayeye giden değerin 
toplam payı % 40 veya yaklaşık 800 milyar iken, işgücüne giden pay % 60 veya yaklaşık 1200 
milyar'dır. Maaşta 1200 milyar dolar dağıtılıyor, yani şu şekilde: sosyal güvenlik primleri için yaklaşık 
550 milyar avro, kamu hizmeti maaşları için 150 milyar avro ve doğrudan özel sektör tarafından ödenen 
550 milyar avro. Kâra gelince, sermayeye giden 800 milyarın yaklaşık yarısı her yıl ekonomide yeniden 
yatırılıyor. Kalan 400 milyar kişinin istediklerini yapmaya karar veren sahipleri zenginleştiriyor. 
Dolayısıyla Friot, her yıl 200 ila 300 milyar avro arasında bir paranın kaybolduğunu ve "büyük ölçüde 
vergi cennetlerini suladığı" sonucuna varıyor (Benadhiray 2017). 

Ona göre; ömür boyu maaş (Friot, 2012), bu nedenle gelir, ayda 1 ila 4, 1.500 avro ile 6.000 avro 
arasında değişen bir maaş ölçeğine göre toplanacak ve yeniden dağıtılacaktır.1.500 avroluk birinci 
seviye, 18 yaşın üzerindeki herkese koşulsuz olarak dağıtılacaktır. Kamu hizmetinde olduğu gibi, kişisel 
yeterlilik sınıf aracılığıyla maaş artışının tek olasılığı olduğundan, gelir ancak rekabetçi sınavları 
geçerseniz arttırılabilir (Friot, 2014: 42). Sisteminde Friot, ortalama maaşın 2.080 avro olacağını 
hesaplıyor. Bir yıldan fazla ve 18 yaşından büyük ve Fransa'da yaşayan 50 milyon insan için bu tahsis 
edilen tutardan 1.250 milyar avro veya GSYİH'nın % 60'ına veya 50 milyar avrodan fazla olarak ve 
hepsi sosyal koruma (550 milyar), kamu hizmeti maaşları (150 milyar) ve özel sektör maaşlarından (500 
milyar) oluşmaktadır (Friot, 2014: 33). 

2.3.3 Temel gelir ve ömür boyu maaş arasındaki ayrım 

Komünist bir vizyonda, tüm gelir kolektifleştirilir. Bu prensipten başlayarak, ilk sapmalar çok hızlı bir 
şekilde ortaya çıkar. 

Birincisi, temel gelir toplumu aşırı derecede dönüştürmekle ilgili değildir. Vakaların büyük 
çoğunluğunda, bu, mevcut ekonomik sistemimizde temel bir insan hakkı sağlamayı amaçlayan bir 
reformdur. Buna karşılık, Friot ömür boyu maaş modelini devrimci bir proje olarak görüyor ve 
kelimenin tam anlamıyla kapitalist kurumları bastırarak, kazançlı mülkiyeti yasaklayarak ve özel ve 
kamu işletmelerinin ortak mülkiyetini genelleştirerek toplumu kapitalizmden özgürleştirebilme 
yeteneğine sahip olacağını savunuyor. Ayrıca "kapitalizmin yedek çarkı" dışında hiçbir şey olmayacak 
bir temel gelir fikrini kınıyor. 

İkincisi, daha teknik bir fark olan temel gelir, ömür boyu maaşın aksine bir kişinin varsa birincil 
kazançlarına eklenecek bir miktardır. İlk seviyenin 1.500 avro, çalışsanız da çalışmasanız da, herkesin 
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18 yaşından itibaren alabileceği tek ücret olacaktır. Daha sonra, birey en fazla 6.000 Euro seviyesine 
tırmanmak için yarışmalardan geçme olanağına sahip olacaktır. 

Son olarak, iki sistem arasındaki diğer temel fark, temel gelir bu nedenle çalışmayı sadece kısıtlanmış 
olarak azaltarak yabancılaşma ve sömürü ile eşanlamlı hale gelir (heteronomik), "iş dışında" faaliyetinin 
tek kurtuluş kaynağı (otonom) olarak değerlendirilir. Peki,“Yaşam boyu maaş neden ve nasıl herkese 
ekonomik değer üreten bir aktör olmanın kalitesini ve dolayısıyla yeterlilik düzeyleri ve kriterleri ile 
ilgili kararlara katılma ve üretilen değerin kontrol altına alınması hakkını verecektir? (Benadhiray 
2017)”. 

SONUÇ 

Evrensel tahsis evrenini yöneten ana modelleri analiz ettikten sonra, diğerleri var olmasına rağmen - bu 
bölümü temel gelir lehine ana argümanlara ve bu farklı argümanların genel eleştirisine ayıracağız. Amaç 
ilk bakışta,  fikir ilginç görünmesine rağmen o kadar çok iç problemle karşı karşıya ki hızla bir çıkmaza 
dönüşüyor. 

Kısacası, yaşam boyu maaş, toplum modelimize, işin doğasına ve eşitsizliğin yükselişini kabul etme 
yeteneğimize yansıtma hakkına sahip olan bir iyi fikir olmasına rağmen dönüşüme ihtiyaç vardır. Şimdi 
hızlı bir şekilde evrensel ödenekle ilgili birkaç tartışmaya geçelim. 

-Temel gelir yoksulluğu giderir ve güvensizliği azaltır. 

-Temel gelir işçilerin pazarlık gücünü ve grev hakkını güçlendirecektir. 

-Temel gelir bireyi daha özgür kılacaktır. 

-Temel gelir toplumu dijital ekonomiye ve robotlaşmaya adapte eder. 

-Precariat, temel gelir için yeni bir ufuk olduğu git gide ağırlık kazanmaktadır. 

Böyle bir temel gelir, toplum için gerçekten zarar verici üç önemli sonuçla sonuçlanacaktır. İlk olarak, 
böyle bir gelir, sosyal sınıfların esnek işleri ve garip işleri kabul etmesini sağlayarak "prekaryat" ın 
ortaya çıkmasına izin verecektir. İkincisi, çalışanlarının devlet yardımı aldığını gören özel şirketler 
ücretlerini düşürmeye cazip gelecektir. Üçüncüsü, temel gelir eşitsizlikle mücadele ilkesini yoksullukla 
mücadele ilkesine dönüştürecektir. 

Sonuç olarak temel gelir gönüllü işsizliği azaltmak veya ortadan kaldırmak için yeterli bir teşvik olduğu 
düşünülebilir. Aksine tüm bireylere düşük bir gelir verilerek kalan kısım için vergisel anlamda 
düzenlemeler yapılabilir. Dolayısıyla temel gelir düşük maaşlar, güvencesiz işler, esnek işler ve 
halihazırda maaşını devletten alan popülasyonun geliştirilmesini daha da kolaylaştırırken, asgari ücretle 
ile ilgili mevzuatı da daha da zayıflatacaktır. 
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ÖZ: Bu çalışmada COVID-19 süreci ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türk ekonomisinde, iş 
sisteminde ve istihdam biçimlerinde meydana gelen ve gelmesi muhtemel değişimler uzaktan çalışma 
kavramı bağlamında irdelenmiş olup, uzaktan çalışma biçiminin iş yaşamına entegrasyon süreci ele 
alınmıştır. Denilebilir ki COVID-19 pandemisi ile birlikte işgücü piyasasında, çalışma düzeni ve 
istihdam modelleri üzerinde daha önce rastlanılmadığı kadar hızlı bir dönüşüm meydana gelmiştir. 
Pandemi öncesinde pek çok işletmenin çekindiği uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte 
işletmelere ve istihdam üzerinden ekonomiye etkileri gözlemlenebilir bir hale gelmiştir. Geleneksel 
çalışma biçiminden ayrılan, fiziksel mekan sınırlamalarından bağımsız bir çalışma biçimi olan uzaktan 
çalışmanın; ekonomik, çalışan psikolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku ve sosyal güvenlik 
hukukunu ilgilendiren yönleriyle değerlendirilerek uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Uzaktan 
çalışmanın bir başka özelliği ise iş yerlerinin sabit giderleri üzerinde pozitif bir etkisinin olmasıdır. 
Uzaktan çalışma biçimiyle fiziksel mekanlar olması zorunluluğunun ortadan kalkması iş yerlerinin sabit 
maliyetlerinde düşürücü bir etki yaratarak istihdamı artırıcı bir etki yaratacaktır. Uzaktan çalışma 
biçiminin getirilerinden bir diğeri de işgücü piyasasında hane içi görev dağılımından dolayı yer 
alamayan kadınların işgücü piyasasına katılabilmelerinin önünü açmasıdır. TÜİK’in 2019 yılı için 
yayınladığı istatistiklere göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %34.4 olarak 
gerçekleşmiştir. 3 yaşın altında çocuğu olan kadınlarda ise işgücüne katılım oranı 2019 yılında bu oran 
%26.7’ye gerilemiştir. Ayrıca işgücüne dahil olmama nedenlerine bakıldığında ise ev hanımı olmak 
nedeniyle işgücüne katılmadığını belirten kadınların toplam sayısının ise 11.359.000 olduğu 
görülmektedir. Bu sayı Türkiye’de işgücüne dahil olmayan nüfusun %39’unu oluşturmaktadır. Uzaktan 
çalışma ile kadınların işgücüne katılım oranı artırılabilir. Sonuç olarak denilebilir ki uzaktan çalışma 
geleceğin iş dünyasına yön verecek, iş yerlerinin maliyet unsurlarını değiştirecek, bireylerin çalışma 
algılarını yeniden yapılandıracak ve dijitalleşmeye verilen önemi artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, uzaktan çalışma, evden çalışma, istihdam, çalışma hayatı,  

REMOTE WORKING AND TRANSFORMATION OF EMPLOYMENT 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

ABSTRACT: In this study, with the COVID-19 process, the changes that occur in the Turkish economy, 
the business system and the forms of employment, as in the rest of the world, are examined in the context 
of the concept of working remotely. In addition, the process of integration of distance working style into 
business life is discussed. It can be said that with the COVID-19 pandemic, an unprecedented 
transformation has occurred on the labor market, working order and employment models. With the 
widespread use of distance work, which many businesses were hesitating before the pandemic, their 
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effects on businesses and the economy through employment became observable. Remote work, which 
differs from the traditional way of working, is a way of working independent of physical space; 
economic, employee psychology, occupational health and safety, labor law and social security law 
should be evaluated and implemented. Another feature of working remotely is that the workplaces have 
a positive effect on fixed expenses. The elimination of the necessity of having physical spaces with the 
way of working remotely will create a reducing effect on the fixed costs of the workplaces, thus 
increasing employment. Another of the benefits of working remotely is that it enables women who 
cannot participate in the labor market due to the distribution of household duties to join the labor market. 
Turkstat women's labor force participation rate in Turkey, according to the figures published for 2019 
was realized as 34.4%. In women with children under the age of 3, the labor force participation rate fell 
to 26.7% in 2019. In addition, when the reasons for not participating in the workforce are analyzed, it is 
seen that the total number of women who stated that they did not participate in the workforce due to 
being a housewife is 11,359,000. This number constitutes 39% of the population not in the labor force 
in Turkey. Women's participation in the labor force can be increased by working remotely. As a result, 
it can be said that working remotely will shape the business world of the future, change the cost elements 
of the workplaces, restructure individuals' perceptions of work and increase the importance given to 
digitalization.  

Keywords: Covid-19, remote working, home-office, employment, work life 

 

GİRİŞ  

Uzaktan Çalışma Kavramı ve Kapsamı 

Dünya Bankası’nın 2019 yılına ait ‘The Changing Nature of Work’ raporuna göre, teknolojinin etkisiyle 

birlikte işin doğası değişmektedir. Dijitalleşme ve dijital dönüşümün etkisiyle birlikte teknolojik 

gelişmelerin hız kazanması ile işverenler çalışanları ile fiziksel olarak bir arada olmasalar dahi iletişim 

kurabilmekte, işin niteliğine göre çalışanlar müşterileri ya da hedef kitlesinde yer alan bireyler ile 

rahatlıkla etkileşime geçebilmekte, yapılan işlerin performansı yine dijitalleşen iş dünyasının getirdiği 

imkanlar dahilinde ölçülebilmektedir. Gerçek (2020), yeni çalışma stilleri kapsamında, birleştirilmiş 

işyeri düzeni, esnek çalışmaya ile ortak masa kullanımı, sırayla değiştirilen işyeri ve faaliyet temelli 

işyeri düzeni ile uzaktan çalışma yönteminin getirdiği uydu işyeri ve home-office gibi uygulamalar 

bulunduğunu belirtmiştir. “Yeni çalışma biçimleri, çalışma saatinin en önemli faktör olarak görüldüğü 

yüz-zaman kültürü yerine, mekan, zaman ve organizasyon tarafından sınırlandırılmamış, çalışan 

güveniyle yönetilen ve sonuç odaklı esnek çalışma düzenlemeleri anlamına gelmektedir” (Karaca ve 

Esen, 2019). Bu kapsamda uzaktan çalışma klasik işyeri tanımından çıkılarak, çalışanın çalıştığı yeri 

serbest olarak belirlediği bir çalışma sistemidir. Günümüzde uzaktan çalışma yöntemi teknolojik 

gelişmelere kendisini adapte edebilmiş birçok işyeri tarafından tercih edilmektedir. Uzaktan çalışma, 

“merkez ofislerden veya üretim tesislerinden uzakta, çalışanın merkez ofis veya üretim tesislerindeki 
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çalışanlarla hiçbir kişisel temasının olmadığı, ancak yeni teknolojiyi kullanarak onlarla iletişim 

kurabileceği yerlerde yapılan iş” olarak tanımlanmaktadır (Di Martino ve Wirth, 1990: 530). Uzaktan 

çalışmanın en yaygın olan şekli ev esaslı tele çalışmadır (Yavuz, 1995: 64). “Elektronik evde çalışma 

olarak da adlandırılan evde tele çalışma, iletişim ve bilgi teknolojileriyle en yaygın tele çalışma biçimi 

olarak evde gerçekleştirilebilmektedir” (Karakoyun, 2016: 143). Dolayısıyla, özellikle internet başta 

olmak üzere teknolojik gelişmeler uzaktan çalışmanın imkanlarını ve verimliliğini büyük ölçüde 

arttırmışlardır. Bolat vd. (2006)’a göre, uzaktan çalışma çevrimiçi veya çevrimdışı olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Çalışan, çalışma zamanını kendisi belirleyebileceği gibi; işletme tarafından 

belirlenen bir program çerçevesinde de işin yapılması mümkün olmaktadır (Tokol, 2001). 

Covid-19 ise görülmeye başladığı günden itibaren işletmelerin işleyişi ve işgücü üzerinde çalışma 

şekilleri ile ilgili pek çok değişiklik yaratmış, çalışma ortamını büyük ölçüde değiştirmiştir. Hem kamu 

hem de özel sektör kuruluşları, uzaktan çalışma ve düzenlemeleri ile ilgili bugüne kadar öğrendiklerini 

uygulama durumundalardır (Prasad, Rao, Vaidya & Muralidhar, 2020). “İşgücü piyasasındaki 

bozulmanın etkisi ile bir arz şoku olarak ortaya çıkan COVID-19, beraberinde talep şoku ile sonuçlanan 

bir güven kaybını da getirmiştir. Mal ve hizmet üretme kapasitesinin daralma eğilimine girmesi, işgücü 

piyasasının yeniden düzenleme ihtiyacı taşıması, bireylerin beşeri ve iktisadi davranışlarındaki 

değişimler COVID-19 şokunun diğer krizlerden ayrı bir yere konumlandırmıştır” (Soylu, 2020). Covid-

19 sürecinde evden çalışma iş modelinin uygulanması ile uzaktan verimli çalışma imkânı sağlayabilecek 

yeniliklerin oluşumu hızlanmıştır (Müftüler-Baç, 2020). “Salgın sırasında birçok işveren ve çalışan daha 

önce karşı karşıya gelmediği ‘evden/uzaktan çalışma’ sistemine geçmiştir” (Akıncı, 2020). “Gerekli 

mesafenin sağlanabilmesi için belirli bir süre online-uzaktan çalışma sistemleri kullanılarak dijital 

çalışma sayesinde iş ve çalışma süreçlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir” (Balcı & Çetin, 2020). 

“İş yerinde aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için uzaktan çalışma, dönüşümlü 

çalışma, çalışma süresinin organizasyonu gibi planlamaların yapılması dâhil riski minimize edebilecek 

tedbirler gözetilmelidir” (Hasanhanoğlu, 2020). Uzaktan çalışma genellikle politika yapıcılar tarafından 

ulaşım ve hareketlilik modellerinin toplum üzerindeki çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini azaltmak 

için bir çözüm olarak önerilmektedir (Cerqueira, MotteBaumvol, Chevallier, & Bonin, 2020; Hynes & 

Review, 2014; Van Lier, de Witte, Macharis & Research, 2014) (Crowley, Daly Doran, and Ryan; 

2020). 

İş hukuku bakımından görülmektedir ki yakın geçmişe kadar Türk İş hukuku Mevzuatında bir 

düzenleme yer almamaktayken 2016 yılında 4857 sayılı Yasanın 14. Maddesinde yapılan değişiklikler 

ile hukuken de uzaktan çalışma modeli hayatımıza girmiştir. Uzaktan Çalışma 14. Maddenin 4. 
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Fıkrasında "Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş 

görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı 

ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir" şeklinde tanımlanmıştır. Yine iş kanununda belirtilmiştir ki 

“Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye 

göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin 

niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli 

eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini 

almakla yükümlüdür”.   

Uzaktan çalışmanın bir başka özelliği ise işyerlerinin elektrik, yemek, servis, ofis sabit giderleri üzerinde 

pozitif bir etkisinin olmasıdır. Yalnız unutulmamalıdır ki işverenlerin çalışanlarına fiziksel bir mekan 

sağlamak zorunda olmadığı bu modelde işverenler lehine oluşan bu dışsallıkların nasıl içselleştirilmesi 

gerektiği yönünde çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Uzaktan çalışmanın çalışanlar açısından temel faydalarından biri geleneksel teknoloji merkezleri, 

geleneksel iş merkezleri dışında yer alan yeteneklere erişimi kolaylaştırması, ekonomik fırsatların dünya 

geneline yayılmasını sağlaması ve dolayısıyla şirketlerdeki çeşitliliği arttırmasıdır. Bunun yanı sıra, 

çalışanların verimliliğini arttırması, ev yaşamlarına daha çok vakit ayırabilmeleri, yolda zaman 

kaybetmemeleri gibi ek faydalar da çalışanların motivasyonlarını arttırmaktadır. Bu anlamda, evden 

çalışmanın ev ile ilgili işlere vakit ayırabilme imkanı bakımından kadın istihdamını arttırma potansiyeli 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, denebilir ki, uzaktan çalışma biçiminin getirilerinden bir diğeri de işgücü 

piyasasında hane içi görev dağılımından dolayı yer alamayan kadınların işgücü piyasasına 

katılabilmelerinin önünü açmasıdır. TÜİK’in 2019 yılı için yayınladığı istatistiklere göre Türkiye’de 

kadınların işgücüne katılım oranı %34.4 olarak gerçekleşmiştir. 3 yaşın altında çocuğu olan kadınlarda 

ise işgücüne katılım oranı 2019 yılında bu oran %26.7’ye gerilemiştir. Ayrıca işgücüne dahil olmama 

nedenlerine bakıldığında ise ev hanımı olmak nedeniyle işgücüne katılmadığını belirten kadınların 

toplam sayısının ise 11.359.000 olduğu görülmektedir. Bu sayı Türkiye’de işgücüne dahil olmayan 

nüfusun %39’unu oluşturmaktadır. Uzaktan çalışma ile kadınların işgücüne katılım oranı artırılabilir. 

Özellikle işin kişisel yakınlık veya özel ekipman ve makineler gerektirmesi durumunda, çalışanların 

evden çalışması mümkün olmamaktadır. Evden çalışmanın her çalışan için bir seçenek olmadığı göz 

önüne alındığında, Covid-19 krizinin çalışanları farklı yoğunluklarda etkilemesi muhtemeldir. İlerleyen 

çalışmalarda mevcut boşluğu doldurmak ve evden çalışma ile ilgili problem ve zorlukları belirlemek ve 

çözüm önerileri sunmak amacıyla süreçteki değişimi yaşayan ve tecrübe eden tarafların görüşlerini 
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değerlendirecek keşfedici araştırmaların yapılması bilime katkı sağlayacaktır. (Meltem ve Küçükoğlu, 

2020).  

Tüm bunların dışında, uzaktan çalışabilme imkanına sahip çalışanların ve işlerin daha kalifiye 

olduğunu ve daha fazla entelektüel sermaye gerektirdiğini söylemek mümkündür. Bunun 

nedeni, bu tür işlerin daha çok teknoloji ve bilgi kullanılarak, konuya daha hakim olmayı 

gerektirdiği olarak açıklanabilir. Bu noktada, Kıcır (2019) da “evden bilgisayar ve akıllı 

telefonlar gibi çeşitli iletişim araçları aracılığıyla çalışanlar ise daha çok eğitim seviyesi yüksek, 

vasıflı, profesyonel meslek sahibi kişilerden oluşmaktadır” şeklinde belirtmiştir. Buradan yola 

çıkarak, Türkiye’de uzaktan çalışma konusunda ilerlemenin, yapılan işlerin kalitesi ve 

kalifikasyonu bakımından gelişme ile parallellik göstereceği, dolayısı ile uzaktan çalışmanın 

sorunlarına eğilerek bu konuda yapılacak iyileştirmenin, rekabet avantajını arttırarak ekonomik 

gelişmeye de katkı sağlayacağını öngörmek olasıdır.  

YÖNTEM 

Uzaktan Çalışmanın Türkiye’deki Yeri 

Koronovirüs Gündem Araştırması’nda işletmelerin %46’sının önceden belirlenmiş bir kriz planı olduğu 

belirtilmiştir. Bu dönemde en önemli tedbirin sosyal izolasyon olduğu ve birçok işletmenin de uzaktan 

çalışma modelini benimsediği ifade edilmiştir (Aydın Göktepe, 2020). Pandemi süreci ile birlikte 

Türkiye’de şirketler, uzun zamandır konuştukları fakat aksiyon almadıkları uzaktan çalışma sistemine 

bir anda geçmiş oldular. Bu şekilde bu yeni çalışma düzenini test etme fırsatı buldular. Ve uzaktan 

çalışmanın pek çok iş için uygun olabildiği görülmüş oldu. Özellikle danışmanlık, finans, pazarlama, 

bilgisayar ve yazılım teknolojileri, insan kaynakları, muhasebe gibi ofis ağırlıklı çalışma yapan iş 

alanları için uzaktan çalışmanın uygun olduğu anlaşıldı.  

Bunun yanı sıra, pandemi sürecinde iş dünyasındaki pek çok üst düzey yönetici, önümüzdeki dönemde 

şirketlerinde hibrit çalışma düzeninin gözlemleneceğini belirtmişlerdir. Ev ve ofis kavramlarının 

değişeceği ve rollerin esneyeceği belirtilmiş, dolayısıyla işletme alanında pek çok konunun yeniden 

tasarlanması gerekeceği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla daha sürdürülebilir ve uzun vadeli bir olgudan 

bahsetmekte olduğumuz anlaşılmaktadır.  

Deloitte Türkiye’nin Nisan 2020 “İşin Geleceği” başlıklı raporunda, Türkiye genelinde 17 farklı ilden 

334 katılımcının yer aldığı çalışmada, ‘uzaktan çalışmaya geçişte şirketler neden zorlanıyorlar?’ 
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sorusuna yanıt olarak en fazla kültür ve alışkanlıkların (%43) gösterildiği yer almaktadır. Bunu takiben; 

organizasyonel yapılanma, müşteri beklentileri ve teknoloji altyapısı zorlanma nedeni olarak 

belirtilmiştir. Rapora göre, uzaktan çalışma modeline geçişte en çok zorlanılan konunun ‘kültür ve 

alışkanlıklar’ olduğunu belirten sektörlerin başında %83,3 ile holdingler gelmekte, bunu %66,7 ile enerji 

sektörü takip etmektedir. Özellikle hiyerarşik organizasyon yapılarında bu faktör ön plana çıktığı 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, öngörüldüğü gibi, uzaktan çalışmanın, şirketlerin yapılanmaları ve iş yapış 

biçimleriyle ilgili bir dönüşümü de beraberinde getireceği olması kuşkusuzdur. Bu araştırmada ilgi 

çeken ve akademiye de ışık tutacak bir bulgu da, ‘koronavirüs salgını sonrasında evden çalışma 

şirketinizde daha fazla uygulanmalı mı?’ sorusuna %72,9 ile şirketlerin büyük bir çoğunluğunun ‘Evet’ 

yanıtını vermiş olmasıdır. Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte daha fazla şirkette uzaktan çalışma gündemi 

oluşturacak, bu konuda uzmanlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu alanda yapılacak akademik çalışmalar, bu 

anlamda Türk iş dünyası için oldukça faydalı olacak, en az sorunla geçiş ile birlikte verimliliği 

arttıracaktır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Uzaktan Çalışma Sorunları  

Uzaktan çalışmanın firmalar için verimli ve faydalı olduğu pek çok konu olmasının yanı sıra, 

akademinin üzerinde çalışmasının faydalı olacağın sorunlar da bulunmaktadır. Uzaktan çalışmaya ilk 

başlandığında hem işveren hem de çalışan uyum sağlamak konusunda zorlanabildiğinden alışmak biraz 

zaman alabilmektedir. Gülmez (2019)’e göre, ofis çalışmasında sabah ve akşam mesai saatleri çok net 

belirlenmiş olduğundan işveren beklentilerini bu aralıkta talep etmektedir. Fakat uzaktan çalışma da 

mesai saatleri değişiklik gösterebilecektir.  

Harvard Business Review’da yayımlanan 2017 yılına ait 10 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı bir 

çalışma, 2 binden fazla çalışan ve yöneticiyle görüşmenin sonucunda, uzaktan çalışanların üçte ikisinin 

ekipleriyle iç içe olmadığını ve üçte birinden fazlasının ekibiyle asla yüz yüze zaman geçirmediğini 

ortaya koydu. Uzaktan çalışmanın bir diğer sorun alanı ise ücretlerle ve sosyal haklarla ilgilidir. Uzaktan 

çalışmada ücret, sosyal yardımlar, sosyal güvenlik açısından bazı düzenlemeler yapılması 

gerekmektedir (Kavi & Koçak, 2010).  

KPMG Nisan 2020 “Covid-19 ile çalışma hayatındaki yeni uygulamalar” başlıklı raporuna göre, 

katılımcılarım evden çalışmada yaşadıkları zorluklar olarak belirledikleri unsurlar şöyledir: çalışma 

motivasyonunun sürdürülmesi, yalnız çalışabilme, görevlerin zaman planları ile netleştirilmesi, evde 
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uygun bir çalışma alanı yaratılması, iş ve özel hayat dengesinin sağlanması, iş performansının takibi ve 

geri bildirimdir. Uzaktan çalışma sisteminin çalışana getirmiş olduğu psikolojik doyum ve uzaktan 

çalışma sistemi ile üretilen işin niteliğinin hedef kitlede oluşturacağı tatminin ölçülmesi de bir başka 

gerekliliktir.  

Uzaktan çalışmada yukarda belirtilen sorunlar yanında aşağıdaki konular da birer potansiyel çalışma 

alanı olarak göz önünde bulundurulmalıdır: 

• Şirketlerin uzaktan çalışmaya geçiş sürecinde yaşayacağı zorluklar 
• Uzaktan çalışmanın bir kültürel dönüşüm gerektirmesi nedeniyle kültür değişimi 

çalışmaları 
• Uzaktan çalışma konusunda öğrenen örgütlerin başarısı 
• Uzaktan çalışmanın iş-hayat dengesi üzerindeki potansiyel etkileri 
• Uzaktan çalışma sistemindeki en önemli unsurlardan biri olarak zaman yönetiminin; yani 

çalışanların ne kadar süre çalıştığının, işe ne zaman başlaması ve ne zaman bırakması 
gerektiğinin bir kültür haline gelmesi  

• İş süreçlerinin denetimi ile ilgili yeni sistemlerin oluşturulması 
• Çalışan bağlılığının sağlanması 
• Uzaktan çalışma imkanı olmayan üretim personeli/mavi yakanın motivasyonu ve 

entegrasyonu 
 

SONUÇ 

Alternatif görüşlere göre; uzaktan çalışmanın geçici bir şoktan sonra bile kalıcı artış göstereceği 

düşünülmektedir (Bartik, Cullen, Glaeser, Luca, Stanton, 2020). Uzaktan çalışmanın; ekonomik, çalışan 

psikolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu ilgilendiren yönleriyle 

değerlendirilerek uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. Özellikle çalışan psikolojisi, beraberinde 

çalışan verimliliğinde artışı getirdiğinden, şirketlerin finansal performansları ve dolayısıyla ülke 

ekonomisi için son derece önemli sonuçlar oluşturmaktadır.  

Yukarıda yer alan bilgilerden ve tespitlerden de anlaşılacağı üzere, Türkiye’de uzaktan çalışma ile ilgili 

gelişmelerin ele alınacağı ve sorunlara çözümlerin aranacağı çalışmalara önemli bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu amaca yönelik bir araştırma, ülkemizin sadece çalışma hayatı ile ilgili değil, ekonomik 

ve sosyal yaşamı ile ilgili, hatta ülkemizin küreselleşme sürecindeki durumu ile ilgili aydınlatıcı bilgilere 

ulaşmaya imkân sağlayacaktır. 
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ÖZ: Dairesel olmayan dişli çarkların tasarımı ve imalatı, makine teknolojisi üretim alanın en zor konulardan 
biridir. Bilgisayar teknolojisinin eksikliği, klasik takım tezgahlarının ve aletlerinin sınırlı teknolojik özellikleri 
nedeniyle, dairesel olmayan dişli çarkların tasarım ve imalatı çok zordu. Ancak, bilgisayar destekli tasarım 
(CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) teknolojisindeki hızlı gelişmeler dairesel olmayan dişli çarkların 
tasarım ve imalatını kolaylaştırmıştır. Bu çalışma kapsamında, dairesel olmayan dişli çarkların adım eğrisini 
tasarlamak için Fourier serisinden yararlanılmıştır. Dairesel olmayan dişli çark diş profillerini tasarlamak için 
yuvarlanma metoduna göre kompleks sayılar kullanılarak tasarım sürecinin uygulanabilirliğini uygun şekilde 
göstermek için farklı biçimli dairesel olmayan dişli çarkların tasarımları AutoLisp programlama dili kullanılarak 
AutoCAD ortamında istenilen diş sayısı ve modülde gerçekleştirilmiştir. Dairesel olmayan dişlilerin adım 
eğrilerinin tasarımına ait bir örnek sunulmuştur. Geliştirilen bu program aracılığı ile klasik imal usulleriyle 
üretilmesi oldukça zor olan ve özel tekniklerle donatılmış üretim tezgâhları isteyen dairesel olmayan dişli çark 
çiftlerinin ülkemizde üretim alt yapısı hazırlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Dairesel olmayan dişli çark, AutoLISP, AutCAD 
 

COMPUTER AIDED DESIGN EXAMPLE OF NON-CIRCULAR SPUR GEAR  
 
ABSTRACT: The design and manufacture of non-circular gear wheels, machine technology is one of the most 
difficult topics in the production area. Due to the lack of computer technology, the limited technological features 
of conventional machine tools and tools, the design and manufacture of non-circular gear wheels was very 
difficult. However, rapid advances in computer aided design (CAD) and computer aided manufacturing (CAM) 
technology have facilitated the design and manufacture of non-circular gear wheels. In this study, Fourier series 
was used to design the pitch curve of non-circular gear wheels. In order to design the non-circular gear tooth 
profiles, using complex numbers according to the rolling method, the designs of differently shaped non-circular 
gear wheels were performed in the AutoCAD environment using the AutoLisp programming language and in 
the desired number of teeth and module. An example of the design of step curves of non-circular gears is 
presented. Thanks to this developed program, the production infrastructure of non-circular gear wheel pairs, 
which are difficult to produce with classical manufacturing methods and which require production machines 
equipped with special techniques, has been prepared in our country. 

Keywords: Non-circular gears, AutoCAd, AutoLISP   
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GİRİŞ 

Kompakt yapıları ve düzgün düzgün olmayan hareketleri nedeniyle, dairesel olmayan dişli çarklar jeneratörlerde 
(Litvin, Gonzalez-Perez, Fuentes ve Hayasaka, 2008) dişli pompalarda (Ottaviano, Mundo, Danieli ve 
Ceccarelli, 2008) ve çeşitli mekanik sistemlerde (Chibing, Yazhou, Yang ve Yongping, 2012) yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Şimdiye kadar, dairesel olmayan dişli çarklarla ilgili araştırmalar, çeşitli kategorileri, karmaşık 
şekilleri, karmaşık tasarım hesaplamaları ve özellikle zorlu üretim süreçleri için yetersiz kalmıştır. 

Cheng ve Tsay (1995) dairesel olmayan düz dişli çarkları tasarlamak için temel bir matematiksel model 
oluşturmuşlardır; Cheng ve Tsay (1998) ile Bair (2002), kremayer kesici ile üretilen dairesel olmayan dişlilerin 
bilgisayarlı diş profili oluşturma yöntemi ve alttan kesme analiz yöntemini önermişlerdir; Li, Wu ve Mao (2007) 
kramayer kesiciler tarafından üretilen dairesel olmayan dişli diş profillerinin sayısal bir hesaplama yöntemini 
önermişlerdir; Tang vd. (2002) dairesel olmayan iç dişlilerin şekillendirilmesinde negatif ağ oluşturmayı 
araştırmışlardır; Xiong, Wu ve Mao (2003) dairesel olmayan dişli çark tasarım yöntemini araştırmışlardır. Ne 
yazık ki, bu modeller için kullanılabilir dairesel olmayan dişli çark tasarım programı yoktur. 

Dairesel olmayan dişli çarkların kullanımını sınırlayan iki ana problem, dairesel olmayan dişli çarkların 
dişlerinin işlenmesinin karmaşıklığı ve diş profili hesaplamasının karmaşıklığıdır. Şu anda ilk sorun, CNC 
makineleri kullanılarak etkili bir şekilde çözülmektedir. İkinci sorunun çözümü, çeşitli yaklaşımların 
kullanılmasıyla elde edilmektedir. Bu yaklaşımlardan biri klasik evolvent teorisine dayanmaktadır (Litvin ve 
Fuentes, 2007). Bu yaklaşım, sentroid çizginin bir elips ile temsil edilmesi durumunda önemli karmaşıklık ile 
karakterizedir. Bu durumda, sadece aynı dişlinin tüm dişleri arasında değil, aynı dişin yan profilleri arasında da 
fark vardır. Bu yüzden matematiksel hesaplamalar oldukça zordur. Matematiksel hesaplamalar ve tasarım CAD 
kullanımını gerektirir (Vasie ve Andrei, 2012). Diş profilinin hassasiyeti katı gerekliliklere tabi değilse, eliptik 
sentroid çizgisi yaylarla yakınlaştırılır ve klasik profil oluşturma yöntemlerinin uygulanması olasılığı ortaya 
çıkar (Padalko, 2013).  

Bu çalışmanın amacı geometrik ve bilgisayar destekli dairesel olmayan dişli çarkların modelleme sürecinin 
otomasyonudur. Dairesel olmayan dişli çark profillemenin doğrudan CAD ve CAM sistemlerine uyarlanmış bir 
iş parçasının dijital modelini elde etmek için bilgisayar destekli katı modelleme yöntemleri temelinde otomatik 
modda gerçekleştirilmesi için bir paket program geliştirilmiştir. 

1. KESİCİ TASARIMI 

Bu çalışma kapsamında yuvarlanma yöntemine kremayer kesici ile dairesel olmayan dişli çark tasarımı üzerine 
çalışılmıştır. Kremayer tipli kesici profili tasarlanarak Şekil 1’de verilmiştir. Diğer tasarım ve imalat usulleri 
dikkate alınmamıştır. 
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Şekil 1. Kremayer kesici profilinin iki boyutlu modeli. 

Kremayer dişli tipi kesicilerin diş yanakları; 2D koordinat sisteminin ana eksenlerine göre bir kuvvet açısı (α) 
oluşturan iki açısal ve simetrik çizgiden meydana gelir. 2D koordinat sisteminde, kesicinin köşe noktalarının 
koordinatları kompleks sayılar kullanılarak tanımlanmıştır. 

 

!"# = %. 'ℎ) − +. ,
-

.
+ ℎ). !01(3)56       

!") = %. '−ℎ7 − +. ,
-

.
− ℎ7. !01(3)56  

!"7 = %. '−ℎ7 + +. ,
-

.
− ℎ7. !01(3)56                   (1)  

       

!"8 = %. 'ℎ7 + +. ,
-

.
− ℎ7. !01(3)56            

 

 

Eşitliklerde i2=-1 alınmaktadır. Kesicinin adım çizgisi kompleks eksenle çakıştırılmakta ve standart takım 
olarak düşünülen çizimde ihmal edilmektedir. Kremayer kesiciyi oluşturan S’inci köşe noktasının kompleks 
koordinatları,  

          (2) 

eşitliğinden elde edilmiştir.  

2. YUVARLANMA METODUNA GÖRE DİŞ PROFİLİNİN ELDE EDİLİŞİ 

Dişlerin temel evolvent profil eğrileri, kremayer tipli kesicinin dişlerinin normal profil rakamlarıyla 
belirlenmektedir. Normal hatları temas noktasındaki teğetsel hat ile kaymasız hareketi şekil 2’de verilmiştir. 

p..4 mitt ss += -
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Şekil 2. Kesicinin yuvarlandığı bölüm yayı 

CAD sistemlerinde bu yöntemle simetrik dişlilerin yaydaki diş profilleri elde edildikten sonra; taşı, döndür, 
kopyala ve aynala gibi standart tasarım komutları kullanılarak dairesel olmayan dişli çarklar elde 
edilebilmektedir.  

3. DİŞLİ ÇARK TASARIMI 

Evolvent diş  profilli dairesel dişlilerin modülü; 

% =
9:

;.-
, + = 1,2          (3) 

Standart kesici profilinin sistem eşitlikleri, 

 

                                         

                                                  

                                (4) 

                                                 

                                 diğer 

elde edilir. 

 

Eşitlik 4’de kuvvet açısı α, diş üstü yüksekliği faktörürü h1, diş dibi yüksekliğ h2 ve köşe yarı çapı 0 dır. İken  
her bir periyod için general formda S(u)=k.u-c yazılır. 2π’lik periyodik fonksiyon sistemine göre Fourier 
serisinde  

)tan(a
u

)tan(.1 ahu <

1h )tan(.1 ap hu -<

=)(uS )tan(a
p u-

)tan(.1 ap hu +<

2h )tan(.22 ap hu -<

)tan(
2
a
p-u

Sağ evolvent 

Sol evolvent Adım yayı 
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         (5) 

 

        (6) 

 

 

eşitlikleri ile ifade edilir. 

Serideki difransiyel denkelemler (5, 6)  yaklaşık olarak,  

     (7)
 

     (8)
 

hesaplanabilir. 

Standart kesici profilinin M0 için modüle göre Fourier serisi  

      (9) 

dir. 

Eğer gerçek modül eşitlik (3) ise fourier serisinde 

           (10) 

eşitlik (10)’ aşağıdaki denklemdeyerine koyarsak 

         (11) 

dir. 

Burada (w) kesicinin formal parametresidir.Dişlinin adım yayı içinkesicinin kompleks formülü; 
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         (12) 
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?7(@) = ?)@CCCCCC −
D.-

7
          (13)

 
dir. 

Kramaye kesicinin dönüş açısı τ ise, Kramayer kesici noktalarının w parametresi ile karmaşık koordinatları 

E)(@, F) = (?)(@) − G)(F))H
(IJK(L)) + M)(F)(NOP( F) + + P+1( F))   (14)

 dir. 

Yukarıda verilen eşitlikler kullanılarak Autolisp programlama dili ile yazılan ve istenilen diş sayısı ve modülde 
tasarımları gerçekleştirilen paket program aracılığıyla modülü 2 ve diş sayısı 56 olan dairesel olmayan dişli 
çarkların AutoCAD ortamında 2D ve 3D boyutlu çizimleri Şekil 3’te verilmiştir. 

 

(a) 
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(b) 

Şekil 3.  Dairesel olmayan dişli çark 2Dve 3D tasarım örneği 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mekanik sistemlerin vazgeçilmez elamanları olan dişli çarkların, klasik dairesel modelleri yerine bu çalışmada 
görüldüğü gibi, geleneksel olmayan diş profili ve kesici profili kolayca oluşturulur. Bu yöntem, burada 
açıklanmayan diğer genel dişli diş profillerini oluşturmak için kullanılabilecek karmaşık sayılar diğer dairesel 
olmayan dişli çark tasarımları içinde kullanılabilir. Gösterilen profil sadece örnek olarak gösterilmiştir, ancak 
diş profili uygun bir Fourier serisiyle tarif edilebildiği sürece profillerin neredeyse sonsuz bir varyasyonu 
üretilebilir. 
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ÖZ: Dairesel olmayan dişliler eliptik dişliler, üçgen dişliler, kare dişliler, eksantrik dişliler ve logaritmik spiral 
dişliler vb. kapsamaktadır. Bu dişli çarklar hafif sanayi makinesi, tekstil makineleri, takım tezgahı, askeri işler 
endüstrisi, potansiyometreler, CVT'ler için kam dişlileri (sürekli değişken şanzımanlar), pozitif ve negatif dönüş 
mekanizması, akış ölçer, hidrolik motor, zincir dişlisi, değişken hızlı cam sileceği gibi ürünlerde kullanılmaktır. 
Bu çalışmada dairesel olmayan dişlilerin en uç örneği olan logaritmik spiral dişlilerin tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar Destekli Tasarım ortamında karmaşık sayılar ve Forier serleri kullanılarak 
dairesel olmayan dişlilerin en uç örneği olan logaritmik spiral dişlilerin ve dişli çiftlerinin parametrik tasarımı 
ve modellenmesi için bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım geliştirmede, AutoCAD için özel olarak tasarlanmış 
bir yazılım programlama dili olan yaygın olarak kullanılan AutoLISP programlama dili kullanılmıştır. 
Programda, modüller ve diş sayısı gibi parametreler kullanıcı tarafından etkileşimli olarak girilerek AutoCAD 
ortamında logaritmik spiral dişlilerin 2D tasarımı ve 3D modellenmesi otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 
Bu çalışma, tasarımcıya AutoCAD ortamında logaritmik spiral dişli tasarımı ve modellemesi için hızlı, 
fonksiyonel ve hassas bir çizim sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Dairesel olmayan dişli çark, AutoLISP, Logarithmic spiral, AutCAD 

 

LOGARITHMIC SPIRAL GEAR DESIGN 
ABSTRACT: Non-circular gears are elliptical gears, triangle gears, square gears, eccentric gears and 
logarithmic spiral gears, etc. covers. These gear wheels are light industrial machine, textile machinery, machine 
tool, military business industry, potentiometers, cam gears for CVTs (continuously variable transmissions), 
positive and negative rotation mechanism, flow meter, hydraulic motor, sprocket, variable speed windscreen 
wiper. It is used in products such as. In this study, the design of logarithmic spiral gears, the most extreme 
example of non-circular gears, has been realized. A software was developed for the parametric design and 
modeling of logarithmic spiral gears and gear pairs, the extreme example of non-circular gears using complex 
numbers and Forier series in Computer Aided Design environment. In software development, the widely used 
AutoLISP programming language, a software programming language specifically designed for AutoCAD, was 
used. In software development, the widely used AutoLISP programming language, a software programming 
language specifically designed for AutoCAD, was used. In the program, parameters such as modules and 
number of teeth are entered interactively by the user and 2D design and 3D modeling of logarithmic spiral gears 
are performed automatically in the AutoCAD environment. This work provides the designer with a fast, 
functional and precise drawing for logarithmic spiral gear design and modeling in the AutoCAD environment. 

Keywords: Non-circular gear wheel, AutoLISP, Logarithmic spiral, AutoCAD 

 
GİRİŞ 
Dairesel olmayan dişlilerin uygulamaları genellikle değişken hız oranı, doğrusal olmayan hareket 
fonksiyonu veya değişken giriş ve çıkış yüklerine ihtiyaç duyan iletim sistemlerine uygulanmaktadır. 
Temel olarak, bu uygulamaların çoğunda eliptik dişliler kullanılmaktadır, bu nedenle eliptik adım 
eğrisi daha çok bilinmektedir (Chang, 1992). Araştırmaların çoğu eliptik ve değiştirilmiş eliptik 
dişlilere odaklanmaktadır (Bair, 2002, 2004). Örneğin, Emura ve Arakawa (1991,1992 ve 1994) eliptik 
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ve modifiye edilmiş eliptik dişlileri otomobiller ve gemiler için direksiyon mekanizmasının bir 
tasarımında kullanmışlardır. Krank biyel mekanizmasını örnek alan Danieli (2000), tahrik ve tahrikli 
bağlantılar arasındaki hız oranıyla bir ilişkiyi sonuçlandırmış ve bu ilişkiye göre eşdeğer dairesel 
olmayan dişlilerin eğim eğrilerini oluşturmuştur. Dooner (1997), iletimde gereksiz yükü ortadan 
kaldırmak için dairesel olmayan dişlileri kullanmış ve enerjinin korunumu yasasına dayanarak 
dişlilerin yükleme ve hız ile girdi ve çıktı arasındaki ilişkisini analiz etmiştir. Bu ilişki ile iki dişli adım 
eğrisinin ana hatlarını tasarladı ve dairesel olmayan dişlilerdeki azaltılmış torku hesaplamıştır. 
Genellikle, dairesel olmayan dişlilerin adım eğrileri belirli bir giriş / çıkış ilişkisiyle eşleşmelidir. Ortak 
prosedür, bu ilişkiye uyan dairesel olmayan dişlilerin eğim eğrilerini sentezlemek için bilinen bir 
fonksiyonel ilişki, diş sayısı ve modüller kullanmaktır. Bazen, dairesel olmayan dişlilerin adım eğrileri 
için bir tasarım ile ilgili olarak giriş ve çıkış açısal yer değiştirmeyi karşılamaktır. Bu tür fonksiyon 
üretimli dairesel olmayan dişliler tasarlamak için ilgili literatürler nadirdir. 
Fourier serisindeki periyodiklik, birinci dereceden türevi, ikinci dereceden türevi veya üstü [10] 
nedeniyle, açısal yer değiştirme, açısal hız ve dairesel olmayan dişlinin açısal ivmesi için periyodik 
özelliklere olan Fourier serisi dairesel olmayan dişlilerin sonlu ayrılmış açısal yer değiştirme 
fonksiyonunu üretmek için yeterli bir araçtır. Bu çalışmada, Fourier serisini kullanarak açısal yer 
değiştirme fonksiyonu oluşturuyoruz ve bu fonksiyona göre bu sonlu ayrılmış pozisyonu karşılayan 
dairesel olmayan dişlilerin adım eğrisi denklemlerini çıkarılarak dairesel olmayan dişli çarkların en uç 
örneği olan spiral dişli çark örnek olarak tasarlanmıştır. 
 

1. DİŞLİ ÇARKIN YUVARLAMA METODUNA GÖRE TASARIMI 
Kremayer kesici bölüm dairesi yarı çapı (g1) üzerinde yuvarlanan düz çizgisi, logaritmik spiral dişli 
çark bölüm dairesi yarı çapı (g2) üzerinde kaymadan yuvarlanarak dişli çark diş profillerini 
oluşturmaktadır. Şekil 1 incelendiğinde 1’ nolu kesici çakının 2’ nolu işparçası üzerinde kaymadan 
yuvarlanarak dişli çarkı meydana getirir. 

 
Şekil 1. Kremayer kesicinin iş parçası üzerinde kaymasız yuvarlanma hareketi 

Kremayer kesinin adım yayının (g1), dişli çark bölüm dairesi (g2) kaymasızz yuvarlanması, Şekil 
2’de gösterildiği gibi üç şekilde g:erçekleşir; 
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Şekil 2. Kremayer kesicinin adım yayı üzerinde  kaymasız hareketi 

I. Kremayer kesici, başlangıç ekseninden  AB = CD mesafesi gerçek eksenin negatif yönünde 
hareket eder. 

II. Başlangıç konumuna II açısına sahip bir dönüşle I konumuna hareket eder.  
III. Kremayer kesici II pozisyonundan teğetsel olarak adım yayının D noktasına hareket eder. 
I.-III. kullanımı ile kremaye kesici hareketi ile çevrelenen nesne ve onunla bağlantılı dişli profili 
hareket elemanları genel bir şekilde belirlenebilir. Kremayer kesicinin hareketi ile çevrelenen nesne 
ve onunla bağlantılı dişli profili hareket elemanları genel bir şekilde belirlenmiş olur. 

 
3. DİŞLİ ÇARKIN YUVARLAMA METODUNA GÖRE MATEMATİKSEL TASARIMI 
Kremayer kesici profili, denkleme göre u parametresiyle karmaşık sayılarla ifade edilişi ağaşıdaki 
gibidir; 

 

Q(R) = S)(R) + TS7(R)                                                                                                          (1) 

 
I.-III. tarafından verilen hareket elemanlarının karmaşık dönüşüm formülü aşağıdaki gibidir; 

 

@ = U(∅)HW∅ + XS)(R) + TS7(R) − Y∫[U(∅)7 + ,
\

\∅
U(∅)5

7

]∅^_ HW(∅`J)                      (2) 

 
Yuvarlama sırasında kremayer kesici tarafından sarılmış olan sınır formu için diferansiyel denklem 
aşağıdaki gibidir; 
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tan(∝) =

e

e∅
ℑ(g)

e

e∅
ℜ(g)

=
e

ei
ℑ(g)

e

ei
ℜ(g)

          (3) 

 
burada tan (α), adım eğrisinin teğet çizgisinin eğimidir. 

 
Çalışma kapsamında, örnek olarak kosinüs diş profili logaritmik spiral dişli gelişimini øsayılarla 
oluşturulmuş denklemi kullanarak istenilen kremayer kesici profili için geliştirilen eşitlik aşağıdaki 
gibidir; 

 

S) = R;	S7 = lP+1(1R)           (4) 

++ 
Dişli çarkın adım eğirişinin kutupsal denklemi aşağıdaki gibidir; 

 

U(∅) = 0Hm∅                (5)                                                                                                                                                                        

 

ve kutup yarıçapı ile teğet çizgisi arasındaki açı aşağıdaki gibidir. 
 

µ = 0oN!01 ,
)

m
5          (6) 

 

(1)-(6) arası denklemleri açtığımızda; 
 

@ =
p∅qrspt∅√)`mvWwm(x(mWw)) yz{(|})`(W`m)})~

√)`mv
       (7) 

eşitlik (7) elde edilir. Eşitlik (7) çözüldüğünde ø’yi verir.     

 

∅ = −
�|'

ÄÅv(KÇtv)

ÉvÑÖÜÉvÑÖ áàâ(ÖÉi)ÇÄÉÑv âäã(vÉi)iÇÄiv)tv
6

7m
      (8) 

Dişli diş profili u parametresine bağlı olarak karmaşık bir denklemdir, bu nedenle değişken iki 
parametre yuvarlama denkleminde yerine konularak kapalı bir formda elde edilebilir. 
Yukarıda verilen eşitlikler kullanılarak Autolisp programlama dili ile yazılan ve istenilen diş sayısı ve 
modülde tasarımları gerçekleştirilen paket program aracılığıyla modülü 2 ve diş sayısı 32 olan 
logaritmik spiral dairesel olmayan dişli çarkların AutoCAD ortamında 2D ve 3D boyutlu çizimleri 
Şekil 3’de verilmiştir. 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 3.  Logaritmik spiral dişli çark 2Dve 3D tasarım örneği 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mekanik sistemlerin vazgeçilmez elamanları olan dişli çarkların, klasik dairesel modelleri yerine bu 
çalışmada görüldüğü gibi, geleneksel olmayan diş profili ve kesici profili kolayca oluşturulur. Bu 
yöntem, burada açıklanmayan diğer genel dişli diş profillerini oluşturmak için kullanılabilecek 
karmaşık sayılar farklı tip dairesel olmayan dişli çark tasarımları içinde kullanılabilir. Gösterilen profil 
sadece örnek olarak gösterilmiştir, ancak diş profili uygun bir Fourier serisiyle tarif edilebildiği sürece 
profillerin neredeyse sonsuz bir varyasyonu üretilebilir. 
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1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, İstanbul. 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul. 

3 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana. 
 

ÖZ: İnceleme alanı İstanbul, Maltepe İlçesi sınırları içindeki Başıbüyük Mevkiinde yer alan AVM tesislerinin 
zemin ve istinat duvarı inşaat alanıdır. Bu çalışmanın amacını, bu alanın doğal topoğrafik ve jeolojik 
konumundan bugünkü duruma gelmesi için yapılan kazı/kırma ve hafriyat işlemlerinin yerinde incelenmesi, 
kayaç özelliklerinin ortaya konması ve alınan hafriyat malzemesinin hacimsel miktarının belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak kazı ve kırma işlemlerinin yapıldığı AVM inşaat alanı ve çevresinde 
jeolojik incelemeler yapılmış, kayaç özelliklerini belirlemek amacıyla sistematik örnekler alınmış, örnek yerleri 
krokilerde belirtilmiş ve jeodezik ölçmeler yapılarak, arazinin doğal topoğrafik yüzeyinden proje kotuna kadar 
toplam 135.833 m3 hafriyat yapıldığı hesaplanmıştır. Bu hafriyat miktarının 88.009 m3 (238.504 ton) arkoz 
(masif kaya), geriye kalan 47.824 m3 (81.301 ton) miktarının ise toprak + kil + kum + çakıl karışımı formasyonu 
olduğu tespit edilmiştir.      
 
Anahtar Kelimeler: Blok, Hafriyat, İnşaat, Jeodezi, Jeoloji, Zemin.  
 

Geological - Petrographical Properties of the Material Taken by Excavation of Ground Rock and 

Determination of Its Quantity by Geodetic Measurements 

ABSTRACT: The area of investigation is the construction area of the ground and retaining walls of shopping 
mall facilities located in Başıbüyük within the boundaries of Maltepe District of Istanbul province. This 
investigation aims is to investigate the excavation/crushing and excavation processes in order to bring the natural 
topographic and geological position of this area to its existing situation, to determine the rock properties and to 
determine the volume of the excavated material. For this purpose, excavation and crushing operations have been 
carried out, geological investigations have been made in the construction area and its surroundings, systematic 
samples have been taken in order to determine the rock properties, sample locations have been specified in the 
sketches and a total of 135,833 m3 excavation volume has been calculated from the natural topographic surface 
of the land to the project surface. The amount of this excavation has been determined as 88,009 m3 (238,504 
tons) arkose (massive rock) and the remaining 47,824 m3 (81,301 tons) is the soil+clay+sand+gravel mixture 
formation. 
Keywords: Block, Excavation, Construction, Geodesy, Geology, Ground. 

 

GİRİŞ 

1.Çalışma Alanı ve Çalışmanın Amacı 
İnceleme alanı İstanbul ili içerisinde Maltepe İlçesi Zümrütevler Mahallesi, Başıbüyük Mevkisi, G22-a-09-a-2-
a paftasında yer alan AVM tesislerinin zemin ve istinat duvar inşaat alanıdır. Söz konusu AVM inşaat alanı 
Maltepe sahil yolunun kuzeyinde Narcity Projesinin karşısında yer almaktadır. Çalışma alanı ve imar bilgilerini 
de içeren öznitelik tablosu şekil 1’de harita ve uydu görüntüsü üzerinde gösterilmiştir. İnşaat alanı ve AVM 
zemin kotundan kuzeye doğru yol ile bitişik Narcity Projesi ise şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Çalışma Alanı ve Öz nitelikleri 

 

Şekil 2. AVM inşaat alanı ve Narcity Projesi 

AVM inşaat alanı hafriyat sahası yaklaşık 160 m x 3 m x 17 m ebatlarındadır. Şekil 3’de AVM zemin çalışmaları 
ile üst bitiş sınırı, mevcut yerleşim alanları ve AVM batı ucunda kayalık zeminde çalışmalar; AVM inşaat 
alanının batı ucu, üst kotlarda binalar ve şantiyeler gösterilmiştir. 
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Şekil 3. AVM batı ucunda kayalık zemin ve yüksek binalar 

Söz konusu AVM tesislerinin bugünkü zemin durumuna gelmesi; kayalık ve örtü zeminin kazısı ve malzeme 
taşınması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Şekil 4’de üst kısımda hafriyat bloktaş malzemesi ile altta kazılmış bloklu 
zon, zemin döşemesi ve istinat duvarı;  batı yol kenarında kazılmış hafriyat yığını görülmektedir. 
 

 

Şekil 4. AVM batı yol kenarında kazılmış hafriyat yığını 

Şekil 5’de AVM zemini ve çalışma alanları, zemin kot seviyesi ve Narcity evleri ile hafriyat malzemesi 
görülmektedir. 
 

  

Şekil 5. AVM zemini ve hafriyat malzemesi 

Bu çalışmanın amacını, bu alanın doğal topoğrafik ve jeolojik konumundan bugünkü durumuna gelmesi için 
yapılan kazı/kırma ve hafriyat işlemlerinin yerinden incelenmesi, kayaç özelliklerinin ortaya konması ve alınan 
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hafriyat malzemesinin hacimsel miktarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Böylece, belirlenen güvenli çalışma 
doğrultusunda en düşük maliyetle bu hafriyat malzemesi kazı alanından çıkarılabilecektir. 
 
Çalışma Yöntemi 
Yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak kazı ve kırma işlemlerinin yapıldığı AVM inşaat alanı ve çevresinde 
jeolojik incelemeler yapılmış, kayaç özelliklerini belirlemek amacıyla sistematik örnekler alınmış, örnek yerleri 
krokilerde belirtilmiş ve son olarak jeodezik ölçmeler yapılmıştır. 
 
Çalışma alanı ve yakın çevresini kapsayan alanda kazı, kırma ve taşıma işlemlerinin yapıldığı ön hazırlık 
çalışmalarının ortaya konulması amacıyla jeolojik ve jeodezik ölçmeler dört aşamada tamamlanmıştır. 

I. aşama: Arazi çalışmaları öncesi ön hazırlıkların yapılması, 
II. aşama: Arazide jeolojik örneklerin alınması, örneklerin tespit edilmesi ve jeodezik ölçmelerin 

alınması, 
III. aşama: Saha çalışmalarının devamı olarak laboratuvar bazlı mineralojik-petroğrafik, yapısal ve 

dokusal özelliklerin belirlenmesi ve diğer jeodezik ölçmelerin değerlendirmesi, 
IV. aşama: Tüm verilerin değerlendirilmesi ve sonuç. 

2.JEOLOJİ  
İnceleme alanı ve yakın çevresinde yüzlek veren litolojilerin belirlenmesi, kazıya-kırmaya-taşımaya esas olan 
malzemenin karakterizasyonunun belirlenmesi bu bölümün konusunu oluşturur.  

 
2.1 İnceleme Alanı Bölgesel Jeoloji 
Aşağıda verilen 1: 500.000 ölçekli MTA haritasında da görüleceği üzere Maltepe ve civarı Ordovisiyen yaşlı 
karasal kırıntılardan oluşmaktadır.  

 

Şekil 6. Çalışma alanı ve çevresinin 1:500.000 ölçekli jeolojik haritası (http://www.mta.gov.tr/v3.0/) 

(Ketin, 1979) inceleme alanını da içine alan bölgeyi Ordovisiyen yaşlı ‘Arkoz’ serisi içinde göstermiştir. 

Kurtköy formasyonu olarak adlandırılan Ordovisiyen yaşlı bu kırıntıların enine kesiti şekil 7’de sunulmuştur. 
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Şekil 7. İnceleme alanını kapsayan İstanbul civarının jeolojik enine kesiti (Ketin, 1979). 
 

2.2. İnceleme Alanı Yerel Jeolojisi 
İnceleme alanı AVM inşaatı ve civarında yapılan jeolojik incelemeler birkaç yerel gözlem lokasyonundan 
oluşmaktadır:  

a) AVM güney doğu - kuzey batı kayalık kısım,  
b) AVM arka dik fore kazıklı istinat duvarı,  
c) AVM doğu (bitim) istinat duvarı,  
d) Fore kazıklı istinat duvarı üst seviye 
Bu kesimler aşağıda ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. 
 

2.2.1 AVM güney doğu - kuzey batı kayalık kısım. 
Bu alanda yapılan kazı çalışması 10 m yükseklik ve 30 m uzunluk ebatlarındadır. Bu kesim aşağıdaki 

ölçülü jeolojik kesitte görülmektedir (Şekil 8).  

 
 

Şekil 8. AVM, GD-KB yönlü kayalık kısım enine kesiti 

Burası açık-koyu kahve renk tonlarında olup, az çatlaklı, masif, kompakt bir zondur. 1 ve 2 no’lu örnekler 
buradan alınmıştır. 1 no’lu örnek sarımsı, bej renkli bir damar kayacıdır. 2 no’lu örnek ise kahve renkli, masif 
yapının egemen olduğu bir kayaçtır. Aşağıda (solda) AVM kuzey batı zemin alanı ve kazılmış bloklu malzeme; 
(sağda) AVM zemininden kuzey doğu bakışlı tepeler ve inşaat malzemeleri görülmektedir (Şekil 9). 
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Şekil 9. AVM kuzey batı zemin alanı ve kazılmış bloklu malzeme 
 
Şekil 10’da AVM güney batı ucunda masif kayalık zon ve örnek no 1 ile 2’nin alındığı yer; bu zon yüksek 
binalar ile; bu kayalık zon ve altta fore kazıklı güney arka istinat duvarı görülmektedir. 

 

Şekil 10. AVM güney batıda kayalık zon ve güney arka istinat duvarı 
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2.2.2 AVM arka dik fore kazıklı istinat duvarı. 
3, 4 ve 5 no’lu örnekler bu kesimden alınmıştır. AVM, güney arka plandaki fore kazıklı istinat duvarı kesiminin 
enine kesiti aşağıda verilmiştir (Şekil 11). 

 
Şekil 11. AVM, fore kazıklı istinat duvarı kesiminin enine kesiti 

Şekil 12’de AVM zemin alanı ve altta, arka planda fore kazıklı istinat duvarı; (ortada ve sağda)  
 
AVM güney fore kazıklı, beton kuşaklı istinat duvarı ve zemin düzleminde çalışmalar görülmektedir. 
 

 

Şekil 12. AVM zemin alanı ve fore kazıklı istinat duvarı 

AVM güney fore kazıklı istinat duvarı kesiminde zemin kayası kırmızı kahve renkli masif yapılı ve sıklıkla da 
ezikli, tabakalı, şisti (yapraklanmalı) özellik gösterir. Yönlenmenin konumu K650D, K600B‘dır. Bol kırıklı olan 
kesimlerde limonitleşme yaygındır (Şekil 13). 
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Şekil 13. Ezikli, şisti yönlü dokuların görünümü 

2.2.3 AVM doğu (bitim) istinat duvarı.  

Bu kesim 6 ve 7 no’lu örneklerin alındığı kesimdir. AVM, fore kazıklı doğu kesiminin enine kesiti şekil 14’de 
görülmektedir. 

 
Şekil 14. AVM fore kazıklı doğu kesiminin enine kesiti 

 

Bir önceki kesimdeki özellikler burada da hakimdir. Şekil 15’de AVM doğu kesimde fore kazıklı istinat duvarı 
ve üstünde kazılmış, masif, yarı ezikli zemin malzemesi; (sağda) bu kesimde doğal malzemede killeşme, 
şistleşme ve yerel masif yapılar görülmektedir.  
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Şekil 15. AVM doğu kesimde fore kazıklı istinat duvarı 

2.2.4 Fore kazıklı istinat duvarı üst seviye. 

Bu seviyede 3-4 katlı binalar yer almaktadır. Litolojik olarak yer yer kırıklı kayaç parçalarından oluşan 
kırılmış/kazılmış malzeme üst bina temeline doğru killi-kumlu-çakıllı altere malzeme niteliğindedir. Kayaçta 
limonitleşme oldukça yaygındır. 8 no’lu örneğin alındığı bu kesimde blok boyutları 0,6 x 0,35 x 0,25 m’dir. 
Şekil 16’da AVM üst zonda evler, örnek no 8’in alındığı yarı ezikli zemin; (ortada) fore kazıklı zon ile altında 
bloklu parçalı malzeme; (sağda) kazılmış malzemede bloklu-parçalı yapılarda demirleşme/limonitleşme 
görülmektedir. 
 

 

Şekil 16. AVM üst zonda ezikli zemin, bloklu-parçalı yapılarda limonitleşme 
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3. PETROGRAFIK İNCELEME VE DEĞERLENDIRME 
3.1 Saha Bazında Petrografik İnceleme 
 
İnceleme alanı ve civarındaki kayaçlar yerinde incelenmiş ve kayaç özellikleri belirlenmiştir. Buna göre: 
AVM güney batı kesim; masif yapılı, kuvarsca zengin, sert, kompakt ve zor kırılgan kayaçlardan oluşmaktadır. 
Güney batıdan itibaren doğu bitime kadar (1-4 no’lu örneklerin alındığı) yaklaşık 160 metrelik zon zor kırılgan, 
kuvarsça zengin, normal tabakalı, yaklaşık 7 Mohs sertlikte, sert kayaç grubuna giren litolojilerden oluşur. 
 
AVM’nin doğu bitimindeki (6-8 no’lu örneklerin alındığı) (1/4’lük) kesim yaklaşık 40 metre uzunluğundadır. 
Ana kayaç yerel olarak ezikli, kırıklı/parçalı olup, belirgin ayrışma olayına rastlanmaz. Deformasyon sonucu 
yönlenme göstermektedir. Yer yer kayaç parçaları şeklinde dağınık yapı sunarlar. 
 
3.2. Laboratuvar Bazında Petrografik İnceleme  
Saha bazında yapılan inceleme ve tespitler yanında, gerekli kesimlerden örnekler alınmış ve alınan bu örnekler 
üzerinde petrografik incelemeler yapılmıştır. Bu örneklerin ince kesitleri hazırlanarak polarizan petrografi 
mikroskobunda analizleri gerçekleştirilmiştir. Maltepe-AVM temeli ve civarında mostra veren kayaç 
örneklerinin petrografik analiz sonuçları aşağıda özetle verilmiştir (Çizelge 1).  
 
Çizelge 1. Maltepe-AVM Kayaç örneklerinin petrografik analiz sonuçları 

Örnek 
No 

Yeri Makroskopik 
özellikler 

Doku Mineral 
bileşimi 

Değerlendirme 

1 

AVM Güney 
batı kesim 
garaj yeri   

Sarımsı damar kayacı, 
beyaz oval mineraller 
içeriyor, asitte 
reaksiyon göstermiyor,  
sertlik 6-7 Mohs  

Porfirik 
dokulu, 
ince mikrolitli 
hamur 

Fenokristaller: 
Kuvars 
Kalsit 
Hornblend 
Plajioklas 
Ortos 
Biyotit 
Matriks: 
Mikrolit 
Plajioklas+ 
opak 

Fenokristaller 
kısmen altere, 
opaklaşma, 
kalsitleşme yaygın,  
sert kayaç grubuna 
girer, 
Kayaç: 
Kuvarso- feldspatik 
dasit 

2 

AVM Güney 
batı kesim 
garaj yeri, 
masif bloklu 
kaya  

Kahve/kırmızı renkli 
konglomeratik, oval 
şekilli çakıllar 
içeriyor, asitte 
reaksiyon izlenmiyor, 
sertlik 6-6,5 Mohs 

Köşeli taneli, 
breşik, iri orta 
tane boyutlu 
kuvars 
kumtaşı, 
bazik lav 
parçaları 
içeriyor, 
opak/demir 
çimentolu 

Kuvars  
ortoz 
plajioklas 
opak 
serizit 
manyetit 
hematit 

Sert kayaç grubuna 
dahil, opaklaşmış, 
serizitleşmiş, 
kaolinleşmiş 
ayrışmalı demir 
çimentolu breşik 
arkoz 

3 

Arka istinat 
fore kazıklı 
zon 

Farklı tane boyutlu, 
benekli kahve kırmızı 
renkli, breşik 

İri taneli, 
köşeli, kırıklı 
mineraller ve 
bunları 
çevreleyen 
opak hematit 
ve kuvarslı, 
feldispatlı 
çimentolu 

Kuvars 
ortos 
serizit 
kumtaşı 
opak 
kuvars-
feldspatlı 
çimento 

Sert kayaç grubuna 
dahil, yabancı kayaç 
parçalı, 
serizitleşmiş, breşik 
arkoz 
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4 

AVM 
forekazıklı 
arka istinat 
duvarı 

Yönlü, deforme, 
kahve-kırmızı renkli, 
kompakt, sıkı yoğun 
özellikli, sertlik 6-6,5 
Mohs 

Bol opaklı 
yönlü, 
serizitleşme 
yaygın, bazik 
volkanik 
kayaç 
parçaları ve 
iri kuvarsit 
parçaları 
içerikli 

Kuvars 
fesdspat 
plajioklas 
bazalt 
kumtaşı 
kuvarsit 
serizitli, kuvars-
feldspatlı 
çimento 

Bol volkanik kayaç, 
kumtaşı, kuvarsit 
parçalı, sert kayaç 
grubuna giren 
kataklastik arkoz 

5 

Arkafore 
kazıklı 
istinat duvarı 

Kahve kırmızı tenkli, 
farklı tane boyutlu, 
asitte reaksiyon 
göstermiyor, sertlik 6-
6,5 Mohs 

Yönlü kötü 
şisti doku, 
ikincil kuvars 
damarlı, 
serizitli ve 
ince kuvars-
feldspatlı 
çimentolu 

Kuvars 
feldspat 
albit 
kumtaşı 
parçaları 
opak-serizit 
çimentolu 

Serizitleşmiş 
yönlenmiş kuvarso-
feldspatik arkoz 

6 

Doğu fore 
kazıklı bitiş 
duvarı 

Kahve kırmızı renkli, 
bol kuvars ikincil 
damarlı, breşik, 
konglomeratik, asitte 
reaksiyon yok, sertlik 
6,5-7 Mohs 

İri oval şekilli 
kuvars 
parçalı, 
volkanik, 
mitrolitik 
içerikli 

Kuvars 
feldspat 
ortos 
plajioklas 
kuvarso 
feldispatik 
çimento 

Bol opaklaşmalı, az 
oranda 
serizitleşmeli, 
breşik kuvarso-
feldspatik arkoz 

7 

Doğu fore 
kazıklı 
istinat duvarı 
yanı 

Breşik, iri taneli, 
kahve-kırmızı renkli 

Yönlenmeli 
kataklastik 
doku, 
serizitleşme 
ve silistleşme 
yaygın 
yabancı kayaç 
parçalı 

Kuvars 
plajioklas 
(serizitik) 
ince taneli 
kuvarsit 
opak 
ince taneli 
kuvars ve 
feldspatlı 
çimento 

Serizitleşmiş, 
opaklaşmış, 
yönlenmiş, kırıcı 
deformasyonlu 
kuvarso-feldspatik 
arkoz 

8 

AVM fore 
kazıklar üstü 

Ezikli-kırıklı-yönlü, 
sert masif kuvars ve 
feldspat minerali 
içerikli, asitte 
reaksiyon göstermiyor, 
sertlik 5,5-6 Mohs 

Kataklastik, 
deforme, 
yönlü doku 
içerisinde 
yabancı kayaç 
parka içerikli, 
bol 
opaklaşmalı 

Yabancı kayaç 
parçaları 
kuvars 
feldspat 
serizit 
ince kuvars 
damarlı 
opak 
kuvars+feldispat
+opak+serizitik 
çimento 

Orta sertlikte kayaç 
grubuna dahil, 
deformasyonlu, bol 
bazik yabancı kayaç 
katkılı, 
serizitleşmiş, 
yönlenmiş arkoz 

Buna göre;  

• AVM güneybatı kesim, masif ve bloklu yapıda sarımsı renkli feldspatik dasit türünde damar (Örnek 
No.1) ve kırmızı-kahve renkli, kuvarsca çok zengin, yaklaşık 7 Mohs sertlikte, zor kırılan-sert kayaç 
grubuna giren arkoz türünde (Örnek No.2) sedimanter kayaçlardan oluşur. 

• AVM arka, fore kazıklı ve 160 metrelik zon; masif arkoz (Örnek No.3 ve 4) ve kuvarsca zengin, sert 
kayaç grubuna giren yerel şisti dokulu arkoz (Örnek No.5) kayaçlarından oluşur. 
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• AVM doğu bitimi fore kazıklı kesim (Örnek No.6 ve 7) breşik özellikli, sert, zor kırılgan arkoz 
kayaçlarından oluşur. 

• Fore kazıklı AVM üst kotlar (3-4 katlı binaların olduğu) kataklastik, yönlü, şisti, bol opaklı ve 
serizitleşmiş arkoz ve toprak seviyesinden oluşmuştur. 
 

Sonuç olarak AVM inşaat alanında yapılan incelemelerde şu sonuçlara varılmıştır: 
Tüm saha Ordivisiyen yaşlı “Arkoz Serisi” kayaçlarından oluşmuştur. Bu kayaç, güney batı kesiminde, AVM 
alanının arka planı da dahil toplam alanın 3/4’ü oranında yaklaşık 120 metrelik zonda bulunmaktadır. Çok sert 
(6-7 Mohs), zor kırılgan özelliktedir ve sert kayaç grubuna dahildir.  
Yerel olarak bazik bileşimli damar kayaçlarıyla kesilmişlerdir. Yabancı kayaç parçaları içerirler. Bu kayaçların 
SiO2 oranı % 80’e ulaşmaktadır. 
 
AMV toplam alanının ¼’ünü oluşturan kuzey doğu kesiminde ise, 30-40 metrelik kısmın üst kesimleri “kabuk” 
niteliğinde gevşek, çok parçalı ve atmosferik koşullardan etkilenmiş, ayrışma izleri taşıyan, serizitleşmiş, 
opaklaşmış, sertlik ve mukavemet açısından diğer kesimlere göre kazı ve kırma işlemlerinin nispeten daha kolay 
yapılabildiği litolojilerden oluşmuştur. 
 

4. JEODEZİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

Jeodezik ölçmeler çerçevesinde mevcut durumu belirlemek üzere bir topografik harita çalışması yapılmıştır. 
Sahada gerçekleştirilen ölçmelerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi neticesinde, İTÜ Geomatik 
Mühendisliği Bölümü üzerine lisanslı Netcad 5.1 yazılımı kullanılarak çizimi Şekil 17’de gösterilmektedir. 
 

 

Şekil 17. Ölçülen alanın gösterimi 

Jeodezik ölçmeler için, öncelikle uygun konumlarda poligon noktaları seçilmiş ve ilk poligon noktasının projede 
kullanılan ve ülke sistemindeki kot ve koordinatlarını bilinen P.111 ve P.112 numaralı noktalara bağlantıları 
yapılmıştır. 
 
Diğer poligon noktalarında yapılan ölçme ve değerlendirmelerle bu noktaların ülke sistemindeki kot ve 
koordinat değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra, çalışma alanı ve yakın çevresini de içine alan geniş bir sahada 
mevcut topografik yapıyı belirlemek üzere detay ölçmeleri gerçekleştirilmiştir. 

  
4.1 Kullanılan Ölçme Donanımları ve Ölçülen Değerler 
Detay noktalarının açı ve kenar ölçmelerinde, İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümüne ait Geomax ZTS 603 SR 
model elektronik takeometre ve elektronik takeometreye ait reflektör donanımı kullanılmıştır. Elektronik 
takeometreye ait bazı teknik özellikler Şekil 18’de sunulmuştur.  
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Dürbün: 30 kez büyütme gücü 
Uzaklık Ölçme: 1 prizma ile 2300 metreye kadar 
Uzaklık Ölçme 
Doğruluğu: 

2mm + 2 PPP x S 

Açı Ölçme Doğruluğu: 2’’ 

Kayıt: 
Dahili 10000 nokta detay alımı-
16000 nokta aplikasyon koordinatı 

Şekil 18. Geomax ZTS 603 SR elektronik takeometre 

Ölçme değerleri, veri kayıt ünitesine doğrudan otomatik olarak kaydedilmiştir. Daha sonra bu değerler 
bilgisayar ortamına aktarılarak hesap ve çizim işleri bilgisayar desteği ile yapılmıştır. Ölçmeler için sahaya 
çıkılmadan önce İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Ölçme Laboratuvarında yer alan kontrol noktaları 
vasıtası ile elektronik takeometrenin kontrolü yapılmıştır. Belirlenen yatay ve düşey kolimasyon değerlerinin 
ihmal edilebilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle yatay ve düşey açı ölçme değerlerine herhangi bir 
düzeltme getirilmemiştir. 
 
Ölçmede referans alınan poligon noktaları (P.111 ve P.112) ve ölçme ekibi tarafından tesis edilen poligon 
noktalarının (P.1000 ve P.1002) ülke koordinat sistemindeki kot ve koordinat değerleri Çizelge 2’de 
gösterilmiştir.  
 

Çizelge 2. Poligon noktalarının kot ve koordinat değerleri 

Nokta No Y (m) X (m) H (m) Durumu 

P.111 429 506,123 4 535 488,793 164,320 
1 Referans 
alınan 

P.112 429 590,361 4 535 529,391 161,770 
1 Referans 
alınan 

P.1000 429 685,233 4 535 483,570 174,280 2 Tesis edilen 

P.1002 429 517,353 4 535 481,187 164,140 2 Tesis edilen 

 

4.2 Bölgenin Hafriyat Öncesi Durumunun Sayısal Arazi Modelinin Oluşturulması 

Söz konusu çalışma alanında hafriyat çalışmalarına başlamadan önceki arazi kotları (siyah kotlar) kullanılarak, 
arazinin önceki durumu bilgisayar ortamında modellenmiştir. Model oluşturulurken 214 adet detay noktası 
kullanılmış ve Netcad 5.1 yazılımı kullanılarak yüzey enterpolasyonu yapılmıştır. Yüzey enterpolasyonunda 
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403 adet Delaunay (Thissen) üçgeni oluşturulmuştur. Modellenen yüzey ve 214 adet siyah kotlu detay noktası 
detay Şekil 19(a)’da, arazinin 1 m aralıklı eşyükseklik eğrili çizimi ise şekil 19 (b)’de gösterilmiştir.  
 

 

(a)                                                                             (b) 
Şekil 19 (a) Yüzey enterpolasyonu ile oluşturulan hafriyat öncesi sayısal arazi modeli, Şekil 19 (b) Arazinin 
hafriyat öncesi 1m aralıklı eşyükseklik eğrili çizimi  
 
Oluşturulan sayısal arazi modeli Netcad 3D modülü kullanılarak 3 boyutlu gösterime kavuşturulmuştur. 
Oluşturulan 3 boyutlu gösterimlere renk ve doku kaplanarak çeşitli şekillerde gerçeklik kazandırılmıştır. 
Bölgenin doğudan ve batıdan bakışta 3 boyutlu modelinin yüksekliğe oranlı renk kaplı görüntüsü şekil 20’de 
sunulmuştur. 

 

(a) Doğudan bakış                                  (b) Batıdan bakış 

Şekil 20. Bölgenin doğudan ve batıdan bakışta yüksekliğe oranlı renk kaplı görüntüsü 
 
Bölgenin kuzeyden ve güneybatıdan bakışta 3 boyutlu modelinin yüksekliğe oranlı renk kaplı görüntüsü ise 
şekil 21’de verilmiştir.  



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

441 

 

(a) Kuzeyden bakış                            (b) Güney batıdan bakış 

Şekil 21. Bölgenin kuzeyden ve güneybatıdan bakışta yüksekliğe oranlı renk kaplı görüntüsü 
 

4.3 Bölgenin Mevcut (Ölçülen) Sayısal Arazi Modelinin Oluşturulması 
 
Bölgede oluşturulacak sayısal arazi modelinin kot enterpolasyonu bağlamında sağlıklı olabilmesi için ölçme 
ekibi tarafından çok hassas çalışılmış ve ölçülen bölge içerisinde sıklıkla detay ölçmesi gerçekleştirilmiştir. 
Ölçülen detay noktaları kullanılarak arazi kot enterpolasyonu ile sayısal ortamda modellenmiştir. Sayısal arazi 
modelinin oluşturulması için detay noktaları kullanılarak Delaunay (Thissen) üçgenleri oluşturulmuştur (Şekil 
22 (a)). Ölçülen (kırmızı kotlu) arazinin 1 m aralıklı eşyükseklik eğrili çizimi de aşağıda gösterilmiştir (Şekil 
22 (b)). 
 

 

(a)                                (b)             

Şekil 22 (a). Oluşturulan sayısal arazi modeli ve kot enterpolasyonu için oluşturulan üçgenler, Şekil 22 (b). 
Ölçülen arazinin 1 m aralıklı eşyükseklik eğrili planı (Kırmızı kotlu yüzey) 

 
Çalışma alanında hafriyat sonrası durum da 3 boyutlu gösterimlere renk ve doku kaplanarak çeşitli şekillerle 
ifade edilmiştir. Bölgenin doğudan, batıdan ve kuzeybatıdan bakışta 3 boyutlu modelleri şekil 23 (a) (b) (c)’de 
sunulmuştur. 
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              (a) Doğudan bakış                  (b) Batıdan bakış            (c) Kuzeybatıdan bakış 

Şekil 23. Bölgenin doğudan, batıdan ve kuzeybatıdan yüksekliğe oranlı renk kaplı görüntüsü 
 

4. BÖLGENİN HAFRİYAT ÖNCESİ İLE HAFRİYAT SONRASI DURUMU ARASINDAKİ 
HACİM HESABI 

5.  
Bölgede hafriyat öncesi ve hafriyat sonrası topoğrafik durum arasında hacim hesabının yapılması için “ortak bir 
hesap alanı” belirlenmiştir. Söz konusu “ortak hesap alanı” belirlenirken tüm yönlerde ölçme yapılan noktalar 
kullanılarak kapalı bir çokgen çizilmiştir.  
 
Belirlenen ortak hesap alanı 13.399,8 m2 büyüklüğündedir. Ortak hesap alanının hafriyat öncesi ve hafriyat 
sonrası modeller üzerinde gösterimi şekil 24’de verilmiştir. 
 

 

(a) Hafriyat sonrası                 (b) Hafriyat öncesi 

Şekil 24. Ortak hesap alanının modeller üzerinde gösterimi 
 

Çalışma alanı içerisinde her iki durum için de geçerli olan “ortak bir güzergahta” 1 m aralıklarla enkesitler 
oluşturulmuş ve detaylı bir hacim hesabı yapılmıştır. Her bir model için toplamda 203 adet enkesit oluşturulmuş 
ve hacim hesabının hassasiyeti sağlanmıştır. Oluşturulan 1 m aralıklı enkesit planları hafriyat sonrası ve hafriyat 
öncesi modeller üzerinde gösterilmiştir (Şekil 25).  
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(a) Hafriyat sonrası   (b) Hafriyat öncesi 
 

Şekil 25. Hafriyat sonrası ve hafriyat öncesi modeller üzerinde 1 m aralıklı enkesit planları 
 
Hafriyat öncesi durum ile hafriyat sonrası durum arasında; 
• Ortak hesap alanında (hacim hesabı sadece hesap alanı içerisinde yapılmıştır), 
• Ortak güzergah üzerinde, 
• Oluşturulan 1 m aralıklı 203 adet enkesit kullanılarak  
yapılan hacim hesabı sonucunda 135.833 m3 kazı yapıldığı hesaplanmıştır. 
  
5.1 Arkoz Formasyonunun Hacim Hesabı 
 
Hafriyat sahasında iki çeşit doğal malzeme bulunmaktadır. Detaylı bilgileri “Petrografik İnceleme ve 
Değerlendirme” başlığında belirtilen malzemeler ikiye ayrılarak; 
1. Kırıklanmış kum-çakıl boyutlu yüzey malzemesi 
2. Arkoz (masif kaya) 
olarak isimlendirilmiştir.  
Söz konusu formasyonlardan; 
• Kırıklanmış kum-çakıl boyutlu yüzey malzemesi kırıcısız olarak  
• Arkoz ise yapısı itibari ile kırıcılı olarak kazılmıştır. 
Söz konusu iki ayrı malzemenin ayrı ayrı kazı hacimleri hesaplanmıştır.  
Arkoz (masif kaya) için; [Fore kazıkların ortalama üst kotu] – [Hafriyat sonrası arazinin proje (kırmızı) kotu] 
arasında hacim hesabı yapılmıştır. 
 
Kırıklanmış kum-çakıl boyutlu yüzey malzemesi için ise; [Hafriyat öncesi arazinin siyah kotu] – [Fore 
kazıkların ortalama üst kotu] arasında hacim hesabı yapılmıştır. 
 
Arkoz cinsi masif kaya için ayrı bir yüzey oluşturulmuş, bilgisayar ortamında modellenmiştir. Hacim hesabı 
yapılan “hesap alanı içerisinde” en yüksek kot 175 m alınmıştır. Bu değer fore kazıkların ortalama üst kotuna 
karşılık gelmektedir. Arkoz’un bulunduğu en düşük kot ise 163 m olarak alınmıştır. Bu değer arazide numunesi 
alınan ve “Petrografik İnceleme ve Değerlendirme”de belirtilen 7 numaralı örnek ile tespit edilen “serizitleşmiş, 
opaklaşmış, yönlenmiş, kırıcı deformasyonlu kuvarso-feldispatik arkoz” niteliğindeki masif kayanın kotudur.  
 
Şekil 26 (a)’da Arkoz masif kaya formasyonu için oluşturulan sayısal arazi modeli, minimum ve maksimum 
kotlar, Şekil 26 (b)’de ise 1 m aralıklı eşyükseklik eğrileri görülmektedir. 
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     (a)      (b) 

Şekil 26. (a) Arkoz üst kotu için baz alınan minimum ve maksimum kot değerleri, 
(b) Arkoz formasyonu için oluşturulan 1 m eşyükseklik eğrili sayısal arazi modeli 

 
Oluşturulan masif kaya formasyonu modelinin ve arazinin kırmızı kotlu ölçülen modelinin 1 m aralıklı enkesit 
planları ise şekil 27 (a) ve (b)’de gösterilmektedir. 
 

 

                                                           (a)                       (b) 

Şekil 27 (a) Oluşturulan masif kaya formasyonu modeli, Şekil 27 (b) Arazinin kırmızı kotlu modelinin 1 m 
aralıklı enkesit planları. 
Hafriyat öncesi Arkoz formasyonu için oluşturulan yüzey ile hafriyat sonrası kırmızı kotlu durum arasında; 
• Ortak hesap alanında (hacim hesabı sadece hesap alanı içerisinde yapılmıştır), 
• Ortak güzergah üzerinde, 
• Oluşturulan 1 m aralıklı 203 adet enkesit kullanılarak  
yapılan hacim hesabı sonucunda 88.009 m3 Arkoz kazısı yapıldığı hesaplanmıştır. Oluşturulan masif kaya 
formasyonunun (batıdan doğuya bakışlı) üç boyutlu modelinin görünümüşekil 28’de gösterilmiştir. 
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Şekil 28. Arkoz formasyonu için oluşturulan modelin üç boyutlu görünümü 

SONUÇ 
 
AVM inşaat alanının güney batı kesiminde, AVM alanının arka planı da dahil toplam alanın 3/4’ü oranında 
yaklaşık 120 metrelik zonda ordivisiyen yaşlı “arkoz serisi” kayaçları bulunmaktadır. AMV toplam alanının 
¼’ünü oluşturan kuzey doğu kesiminde ise, 30-40 metrelik kısmın üst kesimleri “kabuk” niteliğinde gevşek, 
çok parçalı ve atmosferik koşullardan etkilenmiş, ayrışma izleri taşıyan, serizitleşmiş, opaklaşmış, sertlik ve 
mukavemet açısından diğer kesimlere göre kazı ve kırma işlemlerinin nispeten daha kolay yapılabildiği 
litolojilerden oluşmuştur. 
Yapılan detaylı ölçmeler ve grafik hesaplamalar neticesinde bölgede toplam olarak 135.833 m3 hafriyat 
yapıldığı hesaplanmıştır. Bu hafriyat miktarının 88.009 m3 Arkoz (masif kaya), geriye kalan 47.824 m3 
miktarının ise kırıklanmış kum-çakıl boyutlu yüzey malzemesi olduğu tespit edilmiştir.  
2,71 gram/cm3 yoğunluklu Arkozun 88.009 m3 miktarına karşılık gelen ağırlığı 238.504 tondur. 1,70 gram/cm3 
yoğunluklu kırıklanmış kum-çakıl boyutlu yüzey malzemesinin 47.824 m3 miktarına karşılık gelen ağırlığı ise 
81.301 tondur. Böylece her iki formasyonun toplam hafriyat ağırlığı 319.805 ton olarak hesaplanmıştır.  
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Maks 175 m 

(Sınır Kotu) 

Min 163 m 

(Numune 8 kotu) 

Maks 174 m 

(İksa Üst Kotu) 
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ABSTRACT: The development of process and design of chemical plant for the conversion of raw material 
into final products come under chemical enginnering. Process risk analysis is an important activity, which is to 
be performed at different life stages of process not only to meet the standarts/regulations but also for the 
improvement of the process and/or plant.  Incidents and accidents especially well known catastrophic accidents 
in Flixborugh, Seveso, and Bhopal have shown that effects of process/plant malfunctions may not only be 
hazardous to operators but also catastrophic to human life, environment, and/or capital. Therefore, removing 
process/plant malfunctions for reduction of risk and prevention of such accidents in future is of interest for 
community and company and an  emerging subject of chemical engineering as well (Ale et al., 2017). Several 
directives in the Euopean community, e.g. EC Directive of Major Accident Hazards, Atex Directives 137 
(1999/92/EC), and health protection of workers from explosive atmospheres, are based on safety/risk analysis 
techniques (Moreno & Cossani, 2015). To come from hazardous process to safe operation, safety/risk analysis 
work is relevant during process development, plant design, and plant operation as well. In addition to safety/risk 
analysis techniques, inherent safety design practices are also used in order to improve the process, technology, 
and management. 

Keywords: risk analysis, industrial, accident 

Introduction 

An explosion involves the production of a pressure discontinuity or blast wave resulting from a rapid release 
energy. A pressure disturbance is generated in to the surrounding medium. Air becomes heated due to its 
compressibility and this leads to an increase in the velocity of sound, causing the front of distrubance to steepen 
as it travels through the air. The loading and hence the damage to the nearby targets are governed by the 
magnitude of and duration of pressure waves. Missiles may be generated by an explosion and are capable of 
causing severe damage to adjacent plant structures and people. The explosions mainly occurs due to the rapid 
combustion of a flammable material but can be brought about the chemical reactions other than combustion, 
provided they release large amount of energy (heat) (Abbasi & Abbasi, 2017). 

Chemical Explosion 
Chemical explosions in plant or in vessel can arise due to exothermic reaction occurring internally. Such reaction 
may involve decomposition of unstable substances, polymerization of monomers, or combustion of fuel oxidant 
mixtures. Heating and increase of molecular number can result in a rise in pressure to the bursting point of the 
vessel, and exlosives decompose so quickly that confinement and development of pressure are self-imposed 
(Zhou et al., 2017). 
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Physical Explosion  
It occurs simply due to over pressure as in the case of steam boiler and air receiver explosions. Fire is not 
necessarily a consequence. But fire involving stock, buildings and plant ancillaries can cause physical 
explosions due to overheating followed by  overpressure in vessels and also the fireballs if contents are 
flammable (Zhou et al., 2017). 

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) 
BLEVE occurs when a vessel containing liquid under pressure, such as a liquid propane tank, is subjected to a 
temperature above the liquid’s boiling point. If heat raises the pressure inside the sealed tank to the point where 
the vessel can no longer contain the pressure, the vessel will mechanically fail and a BLEVE will occur. If the 
liquid inside the tank is flammable a fire will often ensue. If not, the BLEVE  will still occur, but the vapors 
will not ignite. BLEVEs can also be caused by mechanical damage or overfilling (Abbasi et al., 2007). 
 
Vapour Cloud Explosion 
A vapor cloud explosion is a process where a combustion of a premixed gas results in a rapid increase in 
pressure. Before a vapor cloud explosion is possible, there are several events that must occur. Secondly, ignition 
must be present to ignite the released gas, which could result in fire or an explosion (Atkinson, 2011). 
 
Fire 
Fire is a process of burning that produces heat, light and often smokes and flames. The effect of fire on the 
people takes the form of skin burn due to the exposure to thermal radiation. The severity of the burns depends 
upon the intensity of the heat and exposure time. In general terms the skin withstands heta energy of 10Kw/m2 
for approximately 8 seconds and that of 30kW/m2 for 0.4 seconds before pain is felt. The effect of various heat 
radiation levels is given in the table below. 
 
Risk Management 
The sound management of chemicals throughout their life-cycle is an essential national activity in order to 
minimize risks, and/or prevent the occurrence of adverse impacts. The function of risk management is to decide 
whether a level of risk is acceptable, and if not, to translate the information into policies and actions designed 
to, for example, control exposure, to reduce risk through national legislative action, or to reduce risk in a variety 
of other ways (Cao et al., 2012). 
Human health and environmental risks can occur at any, or all of the stages of a commercial chemical life-cycle, 
which may consist of: 

• extracting and  refining industries 
• chemical manufacturers and processors 
• chemical formulators 
• individual customers 
• chemical disposers 

What is Risk Management ? 
The risks associated with a potential for harm due to exposure to chemicals have to be identified, assessed and 
managed appropriately. The distinction between assessment and management of risks is a key issue. Much has 
been written on the purpose and implementation of the risk assessment procedure, which is designed to evaluate, 
usually quantitatively, the nature and magnitude of a potential risk. But on its own, risk assessment has limited 
value (Cao et al. 2012). Furthermore, risk management on the other hand, is the decision-making process to 
accept a known or assessed risk and/or the implementation of actions to reduce the consequences or probabilities 
of such an occurrence.  
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When developing risk management decision-making strategies, two complementary approaches are considered, 
usually in sequence: 
 

• effects – oriented policies : effects on human health ant the environment 
• source – oriented policies: prevention of effects by controlling releases 

 
The effects of a chemical on health and the environment via an exposure represents the first important parameter. 
Then suitable exposure standards can be developed. These standards are then translated into a source-related 
policy to control the releases of the chemical to ensure that exposure standards are not exceeded. Risk 
management therefore considers both policies. 
 
In more general terms, risk management decision-making should embody a systematic, and structured approach 
to chemical risks, that allows the parties involved to: 
 

• identify risks/problems that need to eliminated or reduced-to evaluate 
• identify ways in which these risks can be eliminated or,’managed’-to control 
• decide upon the most appropriate strategy to achieve reduction of risk-to implement and monitor 

A Case Study 
The Petroleum Pipeline Corporation was established on 15 August 1974 to transport crude oil. Since 1987 it 
has engaged in natural gas transportation and trade activities as well and has become the leading company in 
natural gas and crude oil sectors. The main activities of Petroleum Pipeline Corporation are crude oil and natural 
gas trasnportation and pipeline operation as well marine terminal operations. The plant contain thirteen crude 
oil strorage tanks. One of the tank is always empty for emergency situations. The strorage tank volume capcity 
are different. Three of them capacity are 50000 m3 and the others are 135000 m3. The maximum discharge 
velocity of crude oil to tank is 4500m3/hour and maximum load velocity of crude oil from tank to ship is 13000 
m3/hour.  The average temperature of crude oil is between 62-65°F and the gravity is API 34.40.  
 
The purpose of this study for this plant to  

• Calculate and show potential risk profiles of plant with the following major hazard scenarios. 
• Analyse the profiles. 
• Determine and help to prepare emergency plans for these scenarios. 

Results and Discussion 
In this study, the results of a pipeline hazard scenarios are represented. The consequences can be dangerous for 
human health and the environment, as well as cause huge economic losses. Therefore, determination of these 
consequences is very important in terms of prevention and control. 
 
Estimation of the consequences by using different scenarios is essential for human health protection, facility 
safety and environmental safety. 
 
It is important to take necessary protective measures to provide safer working conditions in order to resist 
disasters. Using these simulations, Risk Assessment for the plant can be easily performed and the vulnerability 
degree can be determined to implement the necessary improvements. 
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Category F : stable – night with moderate clouds and light /moderate wind 

Category D: neutral – little sun and highwind or overcast/windy night 
 

Figure 1: Effect of time on the pool vaporisation rate 
 

 

Category F : stable – night with moderate clouds and light /moderate wind 
Category D: neutral – little sun and highwind or overcast/windy night 

 
Figure 2: Effect of the Radiation Levels for Pool Fire 
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Category F : stable – night with moderate clouds and light /moderate wind 
Category D: neutral – little sun and highwind or overcast/windy night 

 
Figure 3: Effect of Intensity Radii and Thermal Radiation 

 

 

Category F : stable – night with moderate clouds and light /moderate wind 
Category D: neutral – little sun and highwind or overcast/windy night 

 
Figure 4: Effect of Flash Fire Limit Concentrations 
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ÖZ: Engelli bireylerin müzelere erişilebilirliğinin arttırılması önemli ve güncel bir konudur. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre dünyada 284 milyon görme engelli birey bulunmaktadır. Görme engelli bireyler, müzeler 
tarafından sunulan arkeolojik eserleri geleneksel bir biçimde deneyimleyememektedirler. Bununla birlikte müze 
ziyaretçilerinin genellikle eserleri ellerine almalarına veya eserlere doğrudan dokunmalarına izin 
verilmemektedir. Bu da görme engelli bireyler için sanat deneyimi anlamında önemli kısıtlamalar getimektedir. 
Günümüzde mevcut teknolojik gelişmeler görme engelli bireylerin müze ortamlarına erişiminin genişletilmesi 
anlamında birçok yol sunmaktadır. Bu sorunun çözümünde en etkili yollarından biri 3 boyutlu baskı (3B) 
teknolojilerinin kullanılmasıdır. Dünyada birçok müze, ziyaretçileri için ilgi çekici ve çok boyutlu deneyimler 
yaratmak amacıyla 3B teknolojileri sıklıkla kullanmaktadır. Dokunsal arayüzler, görme engelli bireyler için 
doğrudan dokunsal keşfi uygun olmayan eserlerin 3B sanal modelleri ve 3B baskıları ile doğal ve gerçekçi bir 
şekilde etkileşime girmelerine imkân tanımaktadır. Çalışmada görme engelli bireyler için kültürel mirasa ilişkin 
görsel bilgilerin dokunsal temsillerini oluşturmak amacıyla uygun maliyetli ve kolay erişilebilir bir araç olarak 
3B baskı teknolojisinin nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Öncelikle Kütahya Müzesi’nde sergilenen Amozanlar 
Lahdinin 3B modeli yersel fotogrametrik yöntemle oluşturulmuştur. Daha sonra model 3B yazıcı ile 
somutlaştırılarak görme engelli bireylerin dokunsal keşfi için kullanılabilir hale getirilmiştir. Çalışmanın sonucu 
olarak 3B baskı teknolojilerinin müze alanında belgeleme ve arşivleme çalışmaları açısından geniş çerçevede 
yeni olanaklar sağladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Görme Engelli Bireyler, 3B Modelleme, 3B Baskı 

Abstract: Increasing the accessibility of individuals with disabilities to museums is an important and current 
issue. According to World Health Organization data, there are 284 million visually impaired individuals in the 
world. Visually impaired people cannot experience the archaeological artifacts offered by museums in a 
traditional way. However, museum visitors are generally not allowed to take the artifacts in their hands or touch 
them directly. This imposes significant restrictions in terms of art experience for visually impaired people. 
Today, current technological developments offer many ways to expand the access of visually impaired people 
to museum environments. One of the most effective ways to solve this problem is using 3D printing (3D) 
technologies. Many museums around the world often use 3D technologies to create interesting and 
multidimensional experiences for their visitors. Tactile interfaces allow them to interact naturally and 
realistically with 3D virtual models and 3D prints of works that do not directly conform to tactile discovery for 
visually impaired people. The study investigated how 3D printing technology is used as a cost-effective and 
easily accessible tool to create tactile representations of cultural heritage-related visual information for visually 
impaired individuals. Firstly, the 3D model of the Amozanlar Tomb exhibited in Kütahya Museum was created 
by terrestial photogrammetric method. Later, the model was made concrete with a 3D printer and made available 
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for tactile discovery of visually impaired people. As a result of the study, it was seen that 3D printing 
technologies provide new opportunities for documentation and archiving in the museum area. 

Keywords: Cultural Heritage, Visually Impaired People, 3D Modeling, 3D Printing 

GİRİŞ  

Kültürel mirasın engelli bireylere erişilebilirliğinin sağlanması güncel ve önemli bir konudur. Dünya Sağlık 
Örgütü rakamlarına göre günümüzde dünyada 284 milyon görme engelli birey bulunmaktadır.  Görme engelli 
bireyler, müzeler ve ören yerleri tarafından sergilenen kültürel mirasın geleneksel bir şekilde 
deneyimleyememektedirler (Montusiewicz vd., 2018). Bununla birlikte antik eserlerin hasar görmesi riski 
nedeniyle müze ziyaretçilerinin genellikle eserleri ellerine almalarına yada eserlere doğrudan dokunmalarına 
izin verilmemektedir.  Bu durum görme engelli bireylere sanat deneyimi anlamında önemli kısıtlamalar 
getirmektedir (Nicolas vd., 2015). Mevcut teknolojik gelişmeler engelli bireylerin kültürel miras ortamlarına 
erişimini arttırmanın birçok yolunu sunmaktadır. Bu sorunun çözümünde en etkili yollarından biri 3B baskı 
teknolojilerinin kullanılmasıdır (Kosmas vd., 2020). Dünya üzerinde birçok müze ziyaretçileri için ilgi çekici 
ve çok boyutlu deneyimler oluşturmak amacıyla 3B baskı teknolojilerini sıklıkla kullanmaktadır. (Wilson vd., 
2017). Dokunsal arayüzler, görme engelli bireyler için doğrudan dokunsal keşfi uygun olmayan nesnelerin 3B 
sanal modelleri ve 3B baskıları ile gerçekçi bir şekilde etkileşime girmelerine imkan tanımaktadır (De Felice 
vd.,2005) (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Kültürel mirasın 3B baskılarının görme engelli bireyler tarafından deneyimlenmesi örneği (URL-1) 

3B baskı teknolojisi günden güne büyüyen ve çeşitli disiplinlerde sıklıkla kullanılan yenilikçi bir üretim 
teknolojisidir. 3B baskı teknolojisi ile görme engelli bireyler için öğretim aracı olarak kültür varlıklarının 3B 
modelleri yüksek doğrulukta basılabilmektedir (Themistocleous ve ark., 2016). Son yıllarda geniş pazar ağı 
sayesinde düşük maliyetli masaüstü 3B yazıcıların gelişiminde büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve yeni 
kullanıcıların 3B baskı dünyasına girmesi hızlanmıştır. Günümüzde 3B veri toplama ve 3B baskı teknolojileri 
kültürel mirasın korunması ve restorasyonu alanında sıkça kullanılmaktadır (Bigliardi ve ark., 2015). 3B baskı 
teknolojileri ve dijital fotogrametri tekniği hasar görmüş antik eserleri restore etmek için birlikte 
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kullanılmaktadır. IŞİD tarafından birçok antik eserin hasara uğratıldığı ve yıkıldığı Palmyra Antik Kenti’ndeki 
iki büstün restorasyonu için 3B baskı teknolojileri kullanılmıştır (Khunti, 2018), (Şekil 2).  Bu bağlamda 3B 
baskı teknolojileri ile elde edilen dokunsal arayüzler ve basılı eserler dokunsal geribildirim sağlayabilmekte ve 
orijinal malzemelerin fiziksel özelliklerini simüle edebilmektedirler (Balletti ve Ballarin 2019). 

 
Şekil 2. Palmyra Antik Kenti’ndeki hasarlı taş heykelin 3B haskı ile yeniden yapılandırılması (URL-3) 

Çalışmada görme engelli bireyler için kültürel mirasa ilişkin görsel bilgilerin dokunsal temsillerini oluşturmak 
amacıyla uygun maliyetli ve kolay erişilebilir bir araç olarak 3B baskı teknolojisinin nasıl kullanıldığı 
araştırılmıştır. Bu kapsamda Kütahya Müzesi’nde sergilenen Amazonlar Lahdinin yersel fotogrametrik 
yöntemle 3B modeli oluşturulmuş ve model 3B yazıcı ile somutlaştırılarak dokunsal keşif için hazır hale 
getirilmiştir. 
 
MATEYAL VE METOT 
 
Çalışma Alanı ve Çalışma Materyalleri 
Çalışmada model olarak seçilen Amazonlar Lahdi, Cladius Severinus ve eşi Berenice adına yaptırılan, 1845 
yıllık bir antik eserdir. Çavdarhisar ilçesindeki bir nekropolde defineciler tarafından 1990 yılında bulunmuştur. 
Ana tanrıça Kybele’nin anavatanı Frigya bölgesine ait bu eser 1.60 m yüksekliğinde, 2.40 m uzunluğunda ve 
1.24 m genişliğindedir (URL-3) (Şekil 3). 
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Şekil 3. Amazonlar Lahdi 

Çalışmada, antik eserin fotoğraflarının çekiminde 16.1 MP çözünürlüğe sahip Nikon Coolpix P510 kamerası, 
antik eser üzerinde belirlenen kontrol noktalarına ilişkin koordinat değerlerinin ölçümü için Focus 6 reflektörsüz 
totalstation cihazı, fotogrametrik değerlendirme işlemleri ve 3B model oluşturma işlemleri için Agisoft 
PhotoScan yazılımı, 3B baskı öncesi gerekli kontrollerin ve düzenlemelerin yapılması için Autodesk Meshmixer 
yazılımı, 3B baskı parametrelerinin tanımlanması için Ultimaker Cura yazılımı ve 3B baskı işlemi için Prusa i3 
3B yazıcı kullanılmıştır. 
 
Yöntem 
 
Konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir literatür taraması 
yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi için literatür taraması sonucu elde edilen kaynaklardan ve belgelerden 
yararlanılmıştır. Çalışmanın genel metodolojisi Şekil 4’de gösterilmektedir. 
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Şekil 4. Çalışmanın yöntemi 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Veri Toplama  
 
Veri toplama aşamasında ilk olarak koordinatlandırma ve konum doğruluğunun analizi için arkeolojik eser 
üzerinde kontrol noktaları işaretlenmiştir. Kontrol noktaları belirlenirken noktaların tüm fotoğraflarda görünür 
ve seçilebilir olmasına özen gösterilmiştir. Kontrol noktalarının ölçümü lokal koordinat sisteminde Focus 6 
reflektörsüz totalstation cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Detay ölçmelerinden sonra 16.1 MP çözünürlüğe sahip 
Nikon Coolpix P510 kamerası ile konvergent çekim esaslarına göre arkeolojik eserin fotoğrafları çekilmiştir. 
Fotoğraf çekimi yapılırken yüksek çözünürlük ve doğrulukta 3B model üretimi için uygun sayıda ve açıda, 
kontrol noktalarının görünür ve seçilebilir olmasına dikkat edilmiştir. 
 
Fotogrametrik Değerlendirme ve 3B Modelleme 

Fotogrametrik değerlendirme işlemleri ve 3B model oluşturma işlemleri için Agisoft PhotoScan yazılımı 
kullanılmıştır. Agisoft PhotoScan yazılımı örtüşen fotoğraflarda referans noktalarını otomatik tespit ederek 2B 
görüntülerden 3B modeller üretmek için Structure from Motion (SFM) teknolojisini kullanır. SFM tekniği, 
klasik fotogrametri tekniği ile aynı ilkelere dayanır, ancak kamerayı kalibre etme ve yönlendirme ihtiyacını 
ortadan kaldırarak, kamera pozisyon ve oryantasyon bilgisini aynı anda ve otomatik olarak hesaplamaktadır 
(Snavely ve ark. 2008). Öncelikle yazılıma arkeolojik eserin fotoğrafları eklenmiştir.  Yazılıma eklenen 
fotoğraflar hizalama işlemi ile sıralanarak, bağ noktaları kümesi elde edilmiştir. Veri toplama aşamasında 
koordinat değerleri ölçülen detay noktaları nokta atmak suretiyle işaretlenmiştir. Detay noktaları ile birlikte 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

457 

arkeolojik eserin sırasıyla 3B yoğun nokta bulutu (Build Dense Cloud), 3B yüzeyler (Build Mesh) (Şekil 5) ve 
3B dokulu (textured) (Şekil 6) modelleri oluşturulmuştur. 
 

 
Şekil 5. Amazonlar Lahdinin gerçek doku ile kaplanmış nokta bulutu 

 
Şekil 6. Amazonlar Lahdinin gerçek doku ile kaplanmış 3B modeli 

Son olarak, dijital model Autodesk Meshmixer yazılımında işlenmek üzere üzere “.obj” uzantılı model dosyası 
olarak dışa aktarılmıştır. 
3 Boyutlu Baskı 
3B baskı öncesi gerekli kontrollerin ve düzenlemelerin yapılması için fotogrametrik değerlendirme sonucu elde 
edilen, 3B modele ilişkin “.obj” uzantılı dosya Autodesk Meshmixer programına aktarılmıştır. 3B model yüzeyi 
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üzerinde tespit edilen küçük boşluklar doldurularak; model baskı işlemi öncesi hatasız hale getirilmiş ve “.stl” 
uzantılı dosya formatında dışarı aktarılmıştır (Şekil 7).  
 

 
Şekil 7. 3B modelin Autodesk Meshmixer programındaki görüntüsü 

Bu işlemlerin ardından “.stl” uzantılı model dosyası 3B yazıcı programına (Ultimaker Cura) çağrılmış, yazdırma 
parametreleri tanımlanmış ve model yazdırma alanında uygun pozisyonda konumlandırılmıştır (Şekil 8). 
 

 
Şekil 8. Yazdırma işlemi öncesi Ultimaker Cura programı üzerindeki ekran görüntüsü 

Yazdırma işlemi Prusa i3 3B yazıcıda 10 cm x 9.25 cm x 5.77 cm (G,D,Y) ebatlarında gerçekleştirilmiştir. 
Yazdırma işlemi 50 mikron katman kalınlığı, % 30 doluluk oranı ile 79 gram yeşil renkli PLA (Polilaktik Asit) 
malzeme kullanılarak 4 saat 34 dakikada gerçekleştirilmiştir. Yazdırma işlemi sonucunda imal edilen model 
Şekil 9’da görülmektedir.  
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Şekil 9. Amazonlar Lahdini 3B yazıcıda üretilmiş çıktısı 

SONUÇ 

Görme engelli bireyler müze ve ören yerlerini ziyaret ederken, sergilere fiziksel ve duyusal erişim sağlama 
noktasında çok sayıda zorluklar yaşamaktadırlar. Günümüzde mevcut teknolojik gelişmeler engelli bireylerin 
kültürel mirasa erişimini sağlamada birçok yol sunmaktadır. Kültürel mirasa erişimin sağlanmasında en etkili 
yollardan biri 3B baskı teknolojilerinin kullanılmasıdır. 3B baskı teknolojileri ile üretilen dokunsal arayüzler ve 
basılı eserler dokunsal geribildirim sağlayabilmekte ve orijinal malzemelerin fiziksel özelliklerini simüle 
edebilmektedirler. Bu bakış açısıyla çalışmada görme engelli bireyler için kültürel mirasa ilişkin görsel 
bilgilerin dokunsal ve iletişimsel temsillerini tasarlamak, geliştirmek ve üretmek amacıyla bir araç olarak 3B 
baskı teknolojisinin nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Bu bağlamda Amazonlar Lahdinin 3B modeli yersel 
fotogrametri tekniği ile ±2.67 cm hassasiyetinde oluşturulmuştur. 3B model dokunsal keşfi için 3B yazıcıda 50 
mikron katman kalınlığı, % 30 doluluk oranı ve 79 gram yeşil renkli PLA (Polilaktik Asit) malzeme kullanılarak 
4 saat 34 dakikada, 10 cm x 9.25 cm x 5.77 cm (G,D,Y) ebatlarında yazdırılmıştır. Çalışmada tanımlanan 
araştırma çizgileri turizmin sınırlarını genişletmek ve görme engelli bireylere daha kapsayıcı müze ortamları 
oluşturarak daha keyifli ve zenginleştirici turizm deneyimi yaşamalarını sağlamak amacıyla yeni fırsatlar 
sunmaktadır. Ayrıca 3B baskı teknolojilerinin kültürel miras alanında belgeleme ve arşivleme açısından geniş 
bir yelpazede yeni olanaklar sağladığı görülmüştür. 
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ÖZ: Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyada çevreden alınan görüntülerle bilgisayar ortamında oluşturulan yazı, 
ses, görüntü, grafik, animasyon, 3 boyutlu (3B) model gibi sanal nesnelerin birbirleri ile gerçek zamanlı ve 
etkileşimli bir şekilde karıştırılması, bindirilmesi işlemidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte artırılmış gerçeklik, 
son yıllarda kullanım alanları artan, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören, kullanıcıları zenginleştirilmiş 
deneyimlere sürükleyen, kolay ulaşılabilir ve geliştirilebilir bir durum almıştır. Eğlence, eğitim, pazarlama, tıp, 
mühendislik, üretim ve savunma gibi birçok alanda potansiyel ve başarılı uygulama alanlarının olduğu bu 
teknolojinin, sanatsal faaliyetlerin sergilenmesi alanında da umut verici kullanım örnekleri bulunmaktadır. 
Sanat, tasarım ve kültürel miras ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan müzelerde sergileme amaçlı artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin kullanımı müzelerdeki sergileme yöntemlerinin zenginleştirilmesi, kültürel öğelerin 
korunması, ziyaretçilerin bu öğeleri daha iyi anlaması açısından oldukça önemlidir. Böylece bir serginin görsel 
bir izlenimden daha fazlasını sunmasında ve öteye taşımasında artırılmış gerçeklik büyük rol oynamaktadır. Bu 
çalışmada Kütahya Müzesi’nde sergilenen Amazonlar Lahdi, Demeter Heykeli ve Mezar Stelinin yersel 
fotogrametrik yöntem ile 3B modellerinin oluşturulması ve 3B modellerin mobil arttırılmış gerçeklik ortamında 
sunulması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle yerli ve yabancı turistlere, araştırmacılara veya müzeyi 
ziyaret etme imkânı bulunmayanlara sanal ortamda antik eserleri üç boyutlu canlandırarak deneyimleme imkânı 
sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Kültürel Miras, Fotogrametri, 3B Modelleme 

ABSTRACT: Augmented reality is the process of mixing and superimposing virtual objects such as text, sound, 
images, graphics, animation, 3-D (3D) models created in computer environment with images taken from the 
environment in the real world in a real-time and interactive way. Augmented reality with technological advances 
has reached an easily accessible and developable situation, which has increased usage areas in recent years, 
attracting intense attention from users, driving users to enriched experiences. This technology, which has 
potential and successful application areas in many fields such as entertainment, education, marketing, medicine, 
engineering, production and defense, also has promising examples of use in the field of artistic activities. The 
use of augmented reality technology for exhibiting art, design and cultural heritage products with visitors is 
enormous in terms of enriching the display methods in museums, preservation of cultural elements, and better 
understanding of visitors. Thus, augmented reality plays a major role in the presentation of more than just a 
visual impression. In this study, 3D models of terrestrial photogrammetric method of Amazon Tomb, Demeter 
sculpture and Funerary Stele exhibited in Kütahya Museum were performed and presented 3D models in mobile 
augmented reality environment. Thus, local and foreign tourists, researchers or those who do not have the 
opportunity to visit the museum will have the opportunity to experience the ancient works in three dimensions 
by animating them in a virtual environment. 

Keywords: Augmented Reality, Cultural Heritage, Photogrammetry, 3D Modeling 
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GİRİŞ  

Ulusal ve uluslararası anlaşmalar, yasalar, tüzükler bildirgeler ve yönetmeliklerle kültürel ve doğal mirasın 
korunması, yaşatılması ve atalarımızdan bizlere bir emanet olarak gelecek nesillere aktarılması anlayışı dünya 
politikası haline gelmiştir. Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında 
belgeleme, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon ve sunum gibi temel işlemler çerçevesinde bir sergileme 
yöntemi olarak Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojileri sıklıkla kullanılmaktadır (Sürücü ve Başar, 2016). 
 
AG, gerçek dünyada çevreden alınan görüntülerle bilgisayar ortamında oluşturulan yazı, ses, görüntü, grafik, 
animasyon, 3 boyutlu (3B) model gibi sanal nesnelerin birbirleri ile gerçek zamanlı ve etkileşimli bir şekilde 
karıştırılması, bindirilmesi işlemi olarak tanımlanmıştır (Azuma vd., 2001; Fritz vd., 2005). AG uygulamaları 
mobil cihazlar sayesinde artık çok daha kolay ve etkin bir şekilde kullanılabilir duruma gelmiştir. Özellikle 
akıllı telefonlar vasıtasıyla geniş alanlara yayılmış turistik yerler çok daha etkili bir biçimde deneyimleme 
imkânına sahiptir. AG teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalar ile turistler ziyaret ettikleri tarihi 
mekânlarda veya müzelerde mobil cihazının kadrajına giren her nesneyle etkileşime girebilmektedirler. 
Kullanıcılar tarihi mekânda doğal ve beşeri etmenler nedeniyle hasar görmüş bir alanın orijinal halini 
görebilmekte, o alanda gerçekleşmiş olayları ve savaşları animasyon olarak görüntüleyebilmektedir (Sertalp, 
2016). Tüm bu örneklerle AG uygulamalarının turistlere yeni ve çeşitli deneyimler sağladığını söylemek 
mümkündür. 
 
Bu çalışmada Kütahya Müzesi’nde sergilenen Amazonlar Lahdi, Demeter Heykeli ve Mezar Stelinin yersel 
fotogrametrik yöntem ile 3B modellerinin oluşturulması ve 3B modellerin mobil arttırılmış gerçeklik ortamında 
sunulması amaçlanmıştır. Ziyaretçilerin bir akıllı telefon ve ellerini kullanarak müze eserlerinin 3B sanal 
kopyalarıyla etkileşime girmesini sağlayan bir (AG) sistemi oluşturarak, müzelerin geleceğine ışık tutulmaya 
çalışılacaktır. Böylece bir müze sergisini görsel bir izlenimden daha öteye taşıyan AG teknolojisiyle hem 
sergilenen eserler daha fazla ilgi çekmekte hem de daha etkili bir hale gelebilmektedirler. 
 
MODERN MÜZECİLİK FAALİYETLERİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

Müzeler tarih boyunca insanlığa ve çevresine ait soyut ve somut kültürel koleksiyonları eğitim, çalışma ve 
eğlence amacıyla bir araya getiren, saklayan, muhafaza eden, araştıran, geleceğe taşıyan ve sergileyen bununla 
birlikte topluma hizmet eden, her yaştan halkın ziyaretine açık ve hiçbir kar amacı gütmeyen kurumlardır 
(Hatton, 2012). Müzeler ziyaretçileri için bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatılmış bütüncül bir yaklaşım 
sergileyerek keyifli ziyaretler öngörürken, ziyaretçiler de öğrenmek, bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek ve 
eğlenmek isterler. Ziyaretçilerin beklentilerini karşılamak için müzeler her zaman misafirlerine bilgi vermek 
için farklı ve yenilikçi çözümler aramaktadır. Bu nedenle son yıllarda çok sayıda müze 3B modelleme, AG, 
Sanal Gerçeklik (SG), 3B baskı, gibi yeni teknolojik yaklaşımlardan faydalanmıştır (Marto ve Gonçalves, 2019). 
AG kullanımı, kullanıcıların bakış açısı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve çeşitlendirilmiş alanlarda 
kullanılmak üzere iyi bir çözüm olarak kabul edilmiştir (Liu vd., 2016). 
 
Teknolojik gelişmelerle birlikte müzelerde sergilenen antik eserlerin sanal ortamda oluşturulan 3B modellerinin 
gösterildiği, etkileşimli uygulamaların yer aldığı ekranlar sayesinde sergiler her geçen gün hızla 
zenginleşmektedir. Müzelerdeki bu uygulamalar ile ziyaretçiler görselleştirilmiş etkileşimli koleksiyonlar 
arasında gezinmekten, sergilerdeki zenginleştirilmiş ortamlarda elde edilen deneyimlerden büyük keyif 
almaktadırlar (Coşkun,2019). Web3D ve SG teknolojilerine kıyasla AG teknolojisi ile müze sergilerine ulaşmak 
daha zordur. Fakat spesifik olarak, bir AG müzesinde, sanal bilgiler (genellikle 3B objeler, metinsel veya 
imgesel ifadeleri içeren multimedya türleri vb.), video kareleri, kullanıcıya sanal kültürel nesnelerin gerçek 
ortamda var oldukları hissi oluşturmaktadır (Styliani vd., 2009). İnsan bilgisayarın sunduğu etkileşim sayesinde 
tablet veya akıllı telefon cihazlarıyla sanal ortamda objelerin 3B modellerine dokunabilir ve onları ayrıntılı 
biçimde inceleyerek daha fazla deneyimleme imkânı bulmaktadır (Styliani vd., 2009). 
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LİTERATÜR ÖZETİ 
 
Konuyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan bilimsel 
çalışmalar incelenerek öne çıkan çalışmalar özetlenmiştir. Liestøl (2011) çalışmasında Atina’da bulunan 
Parthenon Tapınağı (M.Ö. 431)’nın sanal ortamda aslına uygun şekilde yeniden yapılandırılması için mobil 
tabanlı AG sistemi kurmuştur. Mobil cihaz ile Parthenon Tapınağı’na ait tüm nesneler dokunmatik ekran 
üzerinden büyütülebilmekte, döndürülebilmekte ve hareket ettirilebilmektedir. Girbacia, vd., (2013) 
araştırmalarında Romanya Braşov kentinde bulunan Neagra Kilisesi’nde yer alan dini miras nesnelerinin sanal 
restorasyonunu gerçekleştirmişlerdir. AG uygulaması sayesinde dini miras niteliği taşıyan nesnelerin yeniden 
inşa edilmiş 3B modelleri, mobil cihazlarla eş zamanlı olarak görüntülenmiştir. Martínez vd., (2015) 
çalışmalarında İspanya’nın Valladolid kentinde bir otopark kazısı esnasında ortaya çıkan Roma tarzı bir villanın 
3B modelinin sanal ortamda inşasını ve arkeolojik alanda, 3B interaktif bir gezinti gerçekleştirmeyi 
amaçlamışlardır. Verykokou vd., (2015) çalışmalarında Atina’da yer alan eski pazar alanındaki orta revak 
sütunlu girişi sanal ortamda yeniden yapılandırılarak, kullanıcıların bulundukları konumdan mobil cihazın 
ekranına dokunduklarında  tarihi yapının eski zamanlardaki orjinal halini görebildikleri ve antik eserin 3B 
modelini oynatabildikleri bir AG uygulaması sunmuşlardır. Bellini vd. (2013) araştırmalarında İtalya’da 
Floransa Milli Merkez Kütüphanesi'nde sergilenen şehir manzaralarının dijital görüntülerini kullanarak kent 
mirasının ve kimliğinin keşfi için yenilikçi mobil tabanlı bir AG uygulaması tasarlamışlardır. Fino vd., (2013) 
Dünya Miras listesinde yer alan San Cristobal de la Laguna kentindeki en önemli iki güzergâh için Web 2.0, 
AG ve QR kod teknolojilerinin kombinasyonunu içeren bir turist rehberi aplikasyonu tasarlamışlar ve 
uygulamışlardır. Uygulamada AG teknolojisi ile kullanıcılara kentteki tüm antik ve tarihi yapıları gösteren bir 
rota ile3B animasyonları içeren bir video sunulmuştur. Polat vd., (2016) çalışmalarında Safranbolu şehrinde 
eski çarşı tarihi noktaları için turist rehberi sistemlerinde kullanılabilir CBS (coğrafi bilgi sistemleri) tabanlı bir 
AG uygulaması tasarlamışlardır. 
 
MATEYAL VE METOT 
 
Çalışma Alanı ve Çalışma Materyalleri 
 
Bu çalışmada Kütahya Müzesi’nde sergilenen Amazonlar Lahdi, Demeter Heykeli ve Mezar Steli mobil AG 
ortamında görselleştirilmek üzere model olarak seçilmiştir.  
 
Amazonlar Lahdi, Cladius Severinus ve eşi Berenice adına yaptırılan, 1845 yıllık bir antik eserdir. Çavdarhisar 
ilçesindeki bir nekropolde defineciler tarafından 1990 yılında bulunmuştur. Ana tanrıça Kybele’nin anavatanı 
Frigya bölgesine ait bu eser 1.60 m yüksekliğinde, 2.40 m uzunluğunda ve 1.24 m genişliğindedir (İnt.Kyn.1) 
(Şekil 1). 
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Şekil 1. Amazonlar Lahdi 

Demeter, Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. Homeros'un 
destanlarında, "güzel saçlı kraliçe" ya da "güzel örgülü Demeter" diye geçmektedir. İnsanlara toprağı ekip 
biçmesini öğreten tanrıçadır (İnt.Kyn.1) (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Demeter Heykeli 

Mezar stelleri, mezar başlarına ya da mezarların üzerine yerleştirilen, dikdörtgen levha ya da blok şeklinde 
tasarlanan taşlardır. Mezar stellerinin üzerinde ölüyü tanıtan metin, kabartma resim ya da her ikisi de 
bulunmaktadır. Bu bilgiler, stelin yapıldığı dönemde yaşayanların kültürel, sosyal ve hatta ekonomik 
yaşamlarını inceleme imkânı sunmaktadır (İnt.Kyn.1). Mezar Stelinin Boyutları 1.65 m x 0.75 m’dir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Mezar Steli 

Çalışmada, antik eserin fotoğraflarının çekiminde 16.1 MP çözünürlüğe sahip Nikon Coolpix P510 kamerası, 
antik eser üzerinde belirlenen kontrol noktalarına ilişkin koordinat değerlerinin ölçümü için Focus 6 reflektörsüz 
totalstation cihazı, fotogrametrik değerlendirme işlemleri - 3B model oluşturma işlemleri için Agisoft 
PhotoScan yazılımı ve mobil AG uygulaması için Augment (Cloud (bulut) tabanlı yazılım) kullanılmıştır. 
Yöntem 
Konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir literatür taraması 
yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi için literatür taraması sonucu elde edilen kaynaklardan ve belgelerden 
yararlanılmıştır. Çalışmanın genel metodolojisi Şekil 4’de gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 4. Çalışmanın yöntemi 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Veri Toplama  
Veri toplama aşamasında ilk olarak koordinatlandırma ve konum doğruluğunun analizi için arkeolojik eserler 
üzerinde kontrol noktaları işaretlenmiştir. Kontrol noktaları belirlenirken noktaların tüm fotoğraflarda görünür 
ve seçilebilir olmasına özen gösterilmiştir. Kontrol noktalarının ölçümü lokal koordinat sisteminde Focus 6 
reflektörsüz totalstation cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Detay ölçmelerinden sonra 16.1 MP çözünürlüğe sahip 
Nikon Coolpix P510 kamerası ile konvergent çekim esaslarına göre arkeolojik eserlerin fotoğrafları çekilmiştir. 
Fotoğraf çekimi yapılırken yüksek çözünürlük ve doğrulukta 3B model üretimi için uygun sayıda ve açıda, 
kontrol noktalarının görünür ve seçilebilir olmasına dikkat edilmiştir. 
 
Fotogrametrik Değerlendirme ve 3B Modelleme 
Fotogrametrik değerlendirme işlemleri ve 3B model oluşturma işlemleri için Agisoft PhotoScan yazılımı 
kullanılmıştır. Agisoft PhotoScan yazılımı örtüşen fotoğraflarda referans noktalarını otomatik tespit ederek 2B 
görüntülerden 3B modeller üretmek için Structure from Motion (SFM) teknolojisini kullanır. SFM tekniği, 
klasik fotogrametri tekniği ile aynı ilkelere dayanır, ancak kamerayı kalibre etme ve yönlendirme ihtiyacını 
ortadan kaldırarak, kamera pozisyon ve oryantasyon bilgisini aynı anda ve otomatik olarak hesaplamaktadır 
(Snavely ve ark. 2008). Öncelikle yazılıma arkeolojik eserlerin fotoğrafları eklenmiştir.  Yazılıma eklenen 
fotoğraflar hizalama işlemi ile sıralanarak, bağ noktaları kümesi elde edilmiştir. Veri toplama aşamasında 
koordinat değerleri ölçülen detay noktaları nokta atmak suretiyle işaretlenmiştir. Detay noktaları ile birlikte 
arkeolojik eserlerin sırasıyla 3B yoğun nokta bulutu (Build Dense Cloud), 3B yüzeyler (Build Mesh) ve 3B 
dokulu (textured) modelleri oluşturulmuştur (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Antik Eserlerin gerçek doku ile kaplanmış 3B modelleri 

Son olarak, dijital model Augment yazılımında işlenmek üzere üzere “.obj” uzantılı model dosyası olarak dışa 
aktarılmıştır. 
 
Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulaması 
Oluşturulan “.obj” uzantılı model dosyası, kaplama ve materyal dosyası ile birlikte Augment uygulamasına 
aktarılmıştır. Antik eserlerin 3B Model dosyaları web hizmeti arayüzü ile android işletim sistemli cep telefonuna 
aktarıldıktan sonra, android üzerinde bulunan uygulama ile artırılmış gerçeklik uygulamasında 
görüntülenebilmektedir (Şekil 6-8). 
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Şekil 6. Mezar stelinin mobil AG tabanlı görselleştirilmesi 

 
Şekil 7. Amazonlar Lahdinin mobil AG tabanlı görselleştirilmesi 
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Şekil 8. Demeter Heykelinin mobil AG tabanlı görselleştirilmesi 

SONUÇ 
 
AG teknolojisi, görsel, işitsel ve dokunsal bilgiler içeren bilgisayar tarafından oluşturulan bir katmanla 
gerçekliği zenginleştirdiği için farklı bir gerçeklik algısı sağlamaktadır. Bu şekilde, herhangi bir nesne yeniden 
oluşturulabilir ve AG uygulamaları için içerik olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde hızla gelişmekte olan 
ve kullanım alanları her geçen gün artan AG teknolojisinin modern müzecilik faaliyetlerinde kullanımı, kültür 
varlıklarına olan ilginin, farkındalığın artırılması ve müze eserlerine erişilebilirliğin sağlanması açısından büyük 
önem arz etmektedir.  Ziyaretçilerin zaman, mekân ve iletişim engellerini aşarak sergilenen nesneleri 
keşfetmelerini ve takdir etmelerine imkân sağlamaktadır. Bu çalışmada kültürel mirasın kapsayıcı 
değerlendirmesi için Kütahya Müzesi’nde sergilenen Amazonlar Lahdi, Demeter Heykeli ve Mezar Stelinin 
yersel fotogrametrik yöntem ile 3B modellerinin oluşturulması ve 3B modellerin mobil arttırılmış gerçeklik 
ortamında sunulması işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin bir akıllı telefon ve ellerini 
kullanarak müze eserlerinin 3B sanal kopyalarıyla etkileşime girmesini sağlayan bir Artırılmış Gerçeklik (AG) 
sistemi oluşturarak, müzelerin geleceğine ışık tutulmuştur. 
Çalışmanın genel anlamda ortaya koyduğu geleceğe dönük çıkarımları aşağıda sunulmuştur: 

• AG teknolojileri dijital miras yönetimi bakımından güçlü bir araçtır. Aktif katılıma ve öğrenmeye 
sağladığı katkı ile birlikte zamanla çeşitli etmenlerden dolayı yıpranacak ve yok olacak birçok kültürel 
değerin dijital ortamda saklanması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanabilecektir.  

• AG teknolojilerinin çağdaş müzecilikte kullanılması ile müzecilik faaliyetlerinin gelişmesine, turizm 
olanaklarının çoğalmasına, buna bağlı olarak turist sayısı ve turizm gelirlerinin artmasına olumlu 
katkılar sunacaktır. 
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• Dünyada hızla yayılan Koronavirüs salgınına bağlı olarak müzeler bir süreliğine kapılarını ziyaretçilere 
kapatmak zorunda kalmıştır. Benzer olumsuz süreçlerin yaşanması durumunda AG teknolojisi ile 
ziyaretçiler için müzeleri online olarak deneyimleme imkanı sağlanabilecektir. 

• 3B baskı teknolojileri ile üretilen dokunsal 3B baskılar, kör ve kısmen gören ziyaretçilerin yanı sıra 
diğer özel gereksinimli bireylerin de müze ortamındaki sergilere erişimini kolaylaştıracaktır. 

• Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimler sonrası günümüzde müzeler koleksiyonlarını elektronik 
ortama taşıyarak sanal müze yada e-müze olarak adlandırılan yeni bir müze konsepti ortaya çıkmıştır. 
Bu noktada fotogrametri tekniği kullanılarak elde edilen 3B modellerin, kullanıcının interaktif 
etkileşimine imkân tanıyan web tabanlı sistemlerle birlikte kullanımı sağlanabilecektir. 
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ABSTRACT: Energy plays an important role in the development of countries. Moreover, in order for this 
development to be sustainable, renewable energy is gaining more and more importance day by day. Solar energy 
has an important place among renewable energy types. Various applications have been developed in different 
fields by using solar energy. Depending on this situation, case studies have been revealed and various methods 
are applied in order to solve these case studies. Here, multi-criteria decision making methods must be mentioned 
because they are widely used in the literature. In this paper, firstly general information is given about solar 
energy. After that, types of multi-criteria decision making methods are explained and then applications of multi-
criteria decision making methods in the last five years in the field of solar energy are summarized. This paper 
aims to find a research topic for the importance of multi-criteria decision making methods in the field of solar 
energy and their future studies. 
 
Keywords: Multi-criteria decision making, Renewable energy, Solar energy, Sustainable development 
 
INTRODUCTION  
 
Continuous increase in the number of people living in the world has made it necessary to search for new 
alternatives instead of those known and used for energy needs in the past such as coal, natural gas, etc. (Çolak 
& Kaya, 2017). Both concerns about energy supply security and debates about climate change have significantly 
increased interest in renewable energy sources. (Yurdadoğ & Tosunoğlu, 2017) Table 1 shows the top five 
countries with the highest renewable power generation in 2019 with their past generations. (As stated in the 
source, renewable power is based on gross generation from renewable sources including wind, solar, biomass 
and waste, and not accounting for cross-border electricity supply.) 

 
 

Teraw
att-
hours 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

China 48,8 75,0 104,3 136,8 183,8 229,5 279,1 369,5 502,0 636,4 732,3 

USA 149,9 173,7 201,9 228,3 266,2 296,8 315,8 367,4 417,7 451,6 489,8 

Germa
ny 

76,1 84,2 106,4 121,3 129,3 142,9 169,8 169,1 196,2 206,8 224,1 
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India 28,0 33,9 41,9 49,5 55,9 63,0 65,1 79,8 99,2 122,8 134,9 

Japan 26,8 29,7 31,0 34,2 41,2 52,2 68,2 68,1 81,9 96,8 121,2 

Table 1: Renewable power generations of the top five countries with the highest renewable power generation 
in 2019 by years (Source: BP Statistical Review of World Energy 2020) 

 
Data for Turkey are given in Table 2. 

Terawa
tt-
hours 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Turkey 2,2 3,9 5,8 7,4 9,8 12,0 16,5 23,0 29,0 37,8 45,3 

Table 2: Turkey’s renewable power generation   
               (Source: BP Statistical Review of World Energy 2020) 

  Renewable power generation of the countries in Table 1 by source is given in Table 3. 

Terawatt-
hours 

Wind Solar Other 
renewables 

2018 
Total 

Wind Solar Other 
renewables 

2019 
Total 

China 365,8 176,9 93,7 636,4 405,7 223,8 102,8 732,3 

USA 275,4 94,3 81,9 451,6 303,1 108,4 78,3 489,8 

Germany 110,0 45,8 51,0 206,8 126,0 47,5 50,6 224,1 

India 60,3 36,3 26,2 122,8 63,3 46,3 25,4 134,9 

Japan 7,4 66,1 23,4 96,8 8,6 75,3 37,3 121,2 

Table 3: Renewable power generation of the countries in Table 1 by source in 2018 and 2019 
(Source: BP Statistical Review of World Energy 2020) 

Data for Turkey are given in Table 4. 

Terawatt-
hours 

Wind Solar Other 
renewables 

2018 
Total 

Wind Solar Other 
renewables 

2019 
Total 

Turkey 19,9 7,8 10,1 37,8 21,7 10,9 12,7 45,3 

Table 4: Renewable power generation of Turkey by source in 2018 and 2019  
(Source: BP Statistical Review of World Energy 2020) 
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Table 1, Table 2, Table 3 and Table 4 demonstrate this increase in the renewable power generation. 
In parallel, the demand for solar energy, one of the renewable energy sources, is increasing day by day 
(Ghasempour et al., 2019). One of the reasons for turning to renewable energy sources is the gases released by 
traditional fuel methods (Mokarram et al., 2020).  
Solar power production is provided through concentrated solar power (CSP) and solar photovoltaic (PV) 
systems (Ellabban et al., 2014). 
Table 5 shows the cumulative installed solar power of the countries in Table 1 by years. 

Mega
watts 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

China 415 1022 3108 6719 17759 28399 43549 77809 130822 17523
7 

2054
93 

USA 1188 2040 3382 7328 13045 17651 23442 34716 43115 53184 6229
8 

Germa
ny 

1056
7 18007 25917 34077 36711 37900 39224 40679 42293 45181 4896

2 

India 28 39 65 566 926 3673 5593 9879 18152 27355 3506
0 

Japan 2611 3599 4890 6430 12107 19334 28615 38438 44226 55500 6184
0 

Table 5: Cumulative installed solar power of the countries in Table 1 by years  
(Source: BP Statistical Review of World Energy 2020) 

 
Data for Turkey are given in Table 6. 

Megawatts 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Turkey 5 6 7 12 19 41 250 834 3422 5064 5996 

Table 6: Cumulative installed solar power of Turkey by years  (Source: BP Statistical Review of World 
Energy 2020) 
 
Both Table 5 and Table 6 show that the installed solar power is increasing rapidly. There has been an increase 
in scientific studies on this subject with increasing solar power production. Recently, multi-criteria decision 
making methods are frequently used in these studies. 
 
MULTI-CRITERIA DECISION MAKING 
 
People have to make a wide variety of decisions throughout their lives. If decision making is considered as a 
process, this process consists of various steps such as diagnosing the problem, determining the priorities, 
evaluating the alternatives and choosing the best alternative among them (Tzeng & Huang, 2011). 
 
As it is known, some decisions can be made easily in life, while others can challenge people. Making a decision 
easy or difficult is both related to the results it will bring and to whether many criteria are included in the 
decision making process (Basilio et al., 2017). In problems with only one criterion, it is easy to decide by 
choosing an alternative with the highest rating. However, the decision making process becomes complicated in 
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problems with many criteria (Tzeng & Huang, 2011). In such cases, multi-criteria decision making or multiple 
criteria decision making (MCDM) methods provide solutions (Wang et al., 2009). As Belton and Stewart (2002) 
put it, sometimes the terms multi- or multiple criteria decision analysis or aid (MCDA) terms are also used 
instead of these terms. 
 
MCDM means making decisions in the presence of many, usually conflicting criteria. (Hwang & Yoon, 1981) 
Considering these criteria, alternatives are evaluated and the best alternative among them is selected. (Özden, 
2008). 
 
MCDM is a sub-field of Operations Research (Govindan & Jepsen, 2016). In 1976 Keeney and Raiffa (1976) 
stated that this is an extension of decision theory that deals with many objectives. Baltussen and Niessen (2006) 
state that it is a transparent and systematic approach that simultaneously takes into account the relevant criteria, 
allows a trade-off between these criteria and determines the relative importance of the criteria. Belton and 
Stewart (2010), on the other hand, have defined MCDM as an umbrella term which is a set of formal approaches 
that help individuals or groups make important decisions by considering many criteria. Devlin and Sussex 
(2011) have expressed it is a series of methods and approaches that will help make decisions based on multiple 
criteria. The impact of all the criteria applied here and the relative importance attached to them is clearly 
demonstrated. 
 
There exist various classifications for MCDM problems (Mendoza & Martins, 2006). Hwang and Yoon (1981) 
divided the MCDM problems into two classes: multi-objective decision making (MODM) problems and multi-
attribute decision making (MADM) problems. The two classes differ in the structure of the underlying multi-
criteria problem and by their way of solving the problem. In MADM, the problem is solved by selecting an 
alternative, in MODM by calculating an alternative. In MADM, there is a finite, usually very small number of 
alternatives, and they are all often explicitly known in advance. The solution space is discrete, and each 
alternative is assessed in terms of attributes. In MODM, the alternatives are not explicitly predetermined. 
Instead, all alternatives are considered feasible, which satisfy certain, well-defined constraints. Since the number 
of feasible alternatives is usually infinite, the solution space is continuous. (Zimmermann & Gutsche, 2013, 
Vassilev et al.. 2005). 
 
It should be noted that the terms MADM and MCDM are sometimes used interchangeably in the literature 
(Triantaphyllou, 2000). However, this leads to some confusion (Govindan & Jepsen, 2016). 
Ishizaka and Nemery (2013), on the other hand, classified the MCDM problems as choice problems, sorting 
problems, ranking problems and description problems. Vassiley et al. (2005) went to a similar classification 
without description problems. 
 
Various methods have been developed to solve MCDM problems (Vassilev et al. 2005). These methods have 
been applied in many fields since the 1960s (Roy, 2005). Zyoud and Fuchs-Hanusch (2017) listed the most used 
MCDM methods as follows: analytic hierarchy process (AHP), multi-attribute utility theory (MAUT), simple 
multi-attribute rating technique (SMART), fuzzy set theory (FST), data envelopment analysis (DEA), case-
based reasoning (CBR), simple additive weighting (SAW), elimination et choice translating reality (ELECTRE), 
technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), preference ranking and organization 
method for enrichment evaluation (PROMETHEE) and goal programming (GP) (Velasquez & Hester, 2013, 
Wang et al., 2016). 
 
As stated above, these methods have been applied in many areas. Information and communication technologies, 
water resources management, solid waste management, health technology assessment, health, transportation, 
climate change, energy, investment decisions, supplier selection, HVAC systems and small-scale energy 
management are just some of these (Basilio et al., 2017). 
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In this study, the applications of MCDM methods in the field of solar energy in the last five years will be 
discussed. 
 
SOLAR ENERGY APPLICATIONS 
Solar energy applications made with multi-criteria decision making methods were examined. In order to keep 
the study up to date, articles between 2015 and 2019 were selected. The articles are shown in Table 7. 

 

Author(s), 
year 

Application  MCDM methods Criteria 

Tahri et 
al., 2015 

Evaluation of 
solar farm 
locations in 
Morocco with the 
example of 
photovoltaic solar 
energy project. 

❏ Calculating criteria 
weights: AHP. 

Four criteria, seven factors 
 

1. Land use 
1.1. Land use 

2. Orography 
2.1. Slope 
2.2. Slope orientation 

3. Location 
3.1. Distance to urban area 
3.2. Distance to road 

4. Climate 
4.1. Potential solar radiation 
4.2. Land surface temperature. 
 

Sánchez-
Lozano et 
al., 2015 

Selecting the most 
suitable place for 
the solar 
thermoelectric 
power plant 
installation among 
nine alternatives 
in the southeast of 
Spain. 

❏ Calculating criteria 
weights: Fuzzy 
AHP, 
 

❏ Evaluating the 
alternative 
locations: Fuzzy 
TOPSIS, 
 

❏ Comparing the 
results: ELECTRE-
TRI. 
 

Four main criteria, ten criteria 
 

1. Environment 
1.1. Agrological capacity 

2. Orography 
2.1. Slope 
2.2. Area 
2.3. Field orientation 

3. Location 
3.1. Distance to power lines 
3.2. Distance to cities 
3.3. Distance to main roads 
3.4. Distance to electricity transformer 
substations 

4. Climatology 
4.1. Average temperature 
4.2. Potential solar radiation. 
 

Georgiou 
& 
Skarlatos, 
2016 

Evaluation of 
suitability in 
Cyprus for 
optimal placement 
of photovoltaic 
solar power plants 

❏ Weights of criteria: 
AHP, 
 

❏ Aggregating the 
used criteria: SAW. 

Seven criteria 
 

1. Elevation 
2. Viewshed from primary roads 
3. Land value 
4. Slope<45° 
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and selection of 
the best place. 

5. Distance from road network less than 2500 m 
6. Distance from electricity grid less than 2000 

m 
7. Solar radiation>mean radiation of the area. 

 

Matulaitis 
et al., 
2016 

Evaluation of 
multinational PV 
deployment 
scenarios. 

❏ Ranking alternative 
scenarios: 
ELECTRE III. 

Five criteria 
 

1. Net present value 
2. Internal rate of return 
3. Payback time 
4. CO2 contribution 
5. Cost for support. 

 

Sánchez-
Lozano et 
al., 2016 

Evaluating of sites 
for  photovoltaic 
solar farms in 
Spain. 

❏ Calculating 
weights of criteria: 
AHP, 
 

❏ Evaluating the 
alternatives and 
comparing the 
results: ELECTRE 
TRI and TOPSIS. 

Ten criteria 
 

1. Slope 
2. Area 
3. Agrological capacity 
4. Distance to power lines 
5. Field Orientation 
6. Distance to main roads 
7. Average temperature 
8. Distance to electricity transformer substations 
9. Potential solar radiation 
10. Distance to cities. 

Wiguna et 
al., 2016 

Solar farm site 
selection in Bali. 

❏ Calculating 
weights of criteria: 
fuzzy AHP, 
 

❏ Determining the 
best alternative: 
PROMETHEE. 

Six criteria 
 

1. Distance from the road 
2. Orientation 
3. Level of solar radiation 
4. Distance from the residential area 
5. Distance from the transmission line 
6. Slope. 

 

Fazelpour
, et al., 
2017 

Evaluation of 25 
cities suitable for 
solar panels in 
Iran. 

❏ Weights of criteria: 
Entropy, 
 

❏ Ranking 
alternatives and 
comparison of 
results: VIKOR, 
TOPSIS and SAW. 

 

Four criteria 
 

1. Capacity factor 
2. Electrical energy to the grid 
3. Greenhouse gas reduction 
4. Cost of generation.  
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Sindhu et 
al., 2017 

Selection of the 
best location for 
solar energy 
installation in 
India. 

❏ Determining of 
criteria weights: 
AHP, 
 

❏ Ranking 
alternatives: fuzzy 
TOPSIS. 
 

Five criteria, 18 sub-criteria 
 

1. Social aspect 
1.1. Effect on economic progress of 
surrounding region 
1.2. Public acceptance 
1.3. Distance from residential area 
1.4. Effect on agriculture, employment and 
tourism 

2. Technical aspect 
2.1. Solar radiation data availability 
2.2. Climatic conditions 
2.3. Skilled manpower 

3. Economical aspect 
3.1. Transmission grid accessibility 
3.2. Infrastructural cost 
3.3. Road and rail accessibility 

4. Political aspect 
4.1. State government policies 
4.2. Land acquisition 
4.3. Regulatory boundaries 
4.4. Resettlement and rehabilitation 

5. Environmental aspect 
5.1. Visual impact 
5.2. Wild life and endangered species impact 
5.3. Noise impact 
5.4. Harmful toxin emission. 
 

Uyan, 
2017 

Choosing the most 
appropriate site 
for solar power 
plants in a certain 
place in Turkey 
with AHP and 
suitability map. 

❏ Weights of criteria: 
AHP. 

Two main criteria, five criteria, 21 sub-
criteria 

 
1. Environmental factors 

1.1. Distance from residential areas  
1.1.1. Less than 500 m 
1.1.2. 500-2000 m 
1.1.3. 2000-5000 m 
1.1.4. More than 5000 m 
1.2. Land use 
1.2.1. Forest 
1.2.2. Pasture 
1.2.3. Agriculture 
1.2.4. Rocky 

2. Economic factors 
2.1. Slope 
2.1.1. Less than 1% 
2.1.2. 1-2% 
2.1.3. 2-3% 
2.1.4. More than 3% 
2.2. Distance from transmission lines 
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2.2.1. Less than 3000 m 
2.2.2. 3000-6000 m 
2.2.3. 6000-10000 m 
2.2.4. More than 10000 m 
2.3. Distance from roads 
2.3.1. 100-1000 m 
2.3.2. 1000-3000 m 
2.3.3. 3000-5000 m 
2.3.4. 5000-10000 m 
2.3.5. More than 10000 m 
 

Tavana et 
al., 2017 

Assessing 
locations for solar 
farms in Iran.. 

❏ Weights of criteria: 
fuzzy AHP, 
 

❏ Finding the best 
location: FIS 
(Fuzzy Inference 
System). 

Two main criteria, five criteria 
 

1. Economic 
1.1. Distance from transmission power lines 
1.2. Distance from roads 

2. Environmental 
2.1. Access to land 
2.2. Intensity of solar radiation 
2.3. Distance from residential areas. 
 

Cavallaro 
et al., 
2018 

Ranking CSP 
(Concentrated 
solar power) 
hybridized 
systems 

❏ Weights of criteria: 
Entropy. 

Three main criteria, ten criteria 
 

1. Technical 
1.1. Electric energy production 
1.2. Technology maturity 
1.3. Outlook improvement 
1.4. Grid stability 

2. Economic 
2.1. Financial feasibility 
2.2. Levelized Cost of Energy 
2.3. Investment costs 

3. Environmental 
3.1. CO2 emissions 
3.2. Solar share 
3.3. Land use. 

Muhsen et 
al., 2018 

Sizing evaluating 
of one of solar 
energy application 
photovoltaic water 
pumping system 
(PVPS). 
 

❏ Weights of criteria: 
AHP, 
 

❏ Ranking 
alternatives: 
TOPSIS.  

Three criteria 
 

1. Life cycle cost 
2. Loss of load probability 
3. Size of storage tank. 
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Ohunakin 
& 
Saracoglu
, 2018 

Selecting the best 
place for very 
large concentrated 
solar power plants 
among 35 
alternatives in 
Nigeria. 

❏ Selection of the 
best place and 
comparison the 
results of methods: 
AHP, DEXi, 
ELECTRE III, 
ELECTRE IV and 
CDPC. 

Three main criteria, nine criteria 
 

1. Technological 
1.1. Direct Normal Irradiance 
1.2. Climatic conditions 
1.3.  Grid Infrastructure 
1.4. Water availability conditions 

2. Environmental 
2.1. Natural disaster/hazard conditions 
2.2. Topographical conditions 
2.3. Geological conditions 

3. Legal, political, and social 
3.1. Land use, allocation and availability 
3.2. War, terror & security conditions. 
 

Ozdemir 
& Sahin, 
2018 

Solar power plant 
selection among 
three alternative 
places in Turkey. 

❏ Evaluating 
alternatives: AHP. 

Five criteria 
1. Potential energy production 
2. Environmental factors 
3. Safety 
4. Distance from existing transmission line 
5. Topographical properties. 

 

Simsek et 
al., 2018 

Sustainability 
evaluation of solar 
energy CDM 
(Clean 
Development 
Mechanism) 
among eleven 
projects from 
various countries. 

❏ Weights for 
sustainability 
indicators: Entropy, 
 

❏ Ranking of CSP 
projects and 
various scenarios: 
MAUT. 

Four main indicators, ten indicators 
1. Technical 

1.1. Capacity 
1.2. Electricity to the grid 
1.3. Construction period 

2. Economic 
2.1. Investment cost 
2.2. O&M cost 
2.3. Service life 

3. Environmental 
3.1. Emission reduction 
3.2. Land use 
3.3. Fossil fuel usage 

4. Social 
4.1. Job creation. 
 

Wang & 
Tsai, 2018 

Selection of solar 
panel supplier for 
a photovoltaic 
system design in 
Taiwan. 

❏ Defining the 
priority of 
suppliers: fuzzy 
AHP, 
 

❏ Ranking alternative 
suppliers: DEA. 

Four main criteria, 15 criteria. 
 

1. Quality of services factors 
1.1. Supply capacity 
1.2. Innovative properties 
1.3. Quality of transport place 
1.4. Flexibility and agility 

2. Products 
2.1. Product price 
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2.2. Quality cost 
2.3. Shipping and distribution cost 
2.4. Delay cost 

3. Risk management factors 
3.1. Orders delay 
3.2. Customer complaints 
3.3. Economy 

4. Supplier’s characteristics factors 
4.1. Reputation 
4.2. Financial status 
4.3. Relationship closeness 
4.4. Management and organizational stucture. 
 

Wang et 
al., 2018 

Choosing the Best 
Place for a Solar 
Power Plant in 
Viet Nam. 

❏ Selecting potential 
alternative places: 
DEA, 
 

❏ Calculating the 
weights of criteria: 
fuzzy AHP, 
 

❏ Ranking 
alternatives: 
TOPSIS. 

Five main criteria, 15 criteria 
 

1. Social 
1.1. Support mechanisms 
1.2. Protection laws 
1.3. Legal and regulatory complaince 

2. Environmental 
2.1. Temperature 
2.2. Sunshine hours 
2.3. Humidity 

3. Technological 
3.1. Distance from major road 
3.2. Distance from power network 
3.3. Potential demand 

4. Economic 
4.1. Construction cost 
4.2. Operation and management cost 
4.3. New feeder cost 

5. Site characteristics 
5.1. Ecology 
5.2. Elevation 
5.3. Approachability. 

Kum et 
al., 2019 

Determination of 
Solar Energy 
Potential in 
Gazı̇antep 
Province. 

❏  AHP 
 

Eight criteria 
1. Land use 
2. Distance to transformers  
3. Average temperature 
4. Global sunbathing condition  
5. Average sunbathing time  
6. Slope 
7. Aspect 
8. Distance to main transportation routes. 

Sasikumar 
& 

Selection of best 
solar panel. 

❏ Weights of criteria: 
fuzzy AHP, 
 

Five main criteria, seven criteria 
 

1. Electrical properties 
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Ayyappan
,2019 

❏ Ranking the 
alternative five 
solar panels: 
TOPSIS. 

1.1. Peak power rating 
1.2. Standard test condition 
1.3. Peak efficiency 
1.4. Max power current 
1.5. Max power voltage 

2. Weight 
3. Cost per watt 
4. Price 
5. Customer satisfaction 

5.1. Reliability 
5.2. Spare parts availability. 

Şahin, 
2019 

Evaluation of the 
properties of 
Mediterranean 
region of Turkey 
for solar power 
investment. 
 

❏ Integrated entropy 
MULTIMOORA 
method. 

Four main criteria, 12 criteria 
 

1. Economic criteria 
1.1. Transformer usage fee 
1.2. Regional incentives 
1.3. Field Cost 

2. Technical criteria 
2.1. Sunshine duration 
2.2. Solar radiation 
2.3. Energy amount 

3. Geographical criteria 
3.1. Annual rainfall 
3.2. Number of rainy days 
3.3. Average humidity rate 
3.4. Erosion risk 

4. Social criteria 
4.1. Unemployment rate 
4.2. Income per capita. 
 

Table 7: Articles between 2015 and 2019 
 

CONCLUSION 
In this study, we investigated applications of multi-criteria decision making methods in the field of solar energy 
considering different criteria. The papers in the last five years were examined and it was tried to determine in 
which fields there is a gap in the literature. Considering the selected criteria, "potential solar radiation", "distance 
from the residential area" and "slope" are the most used criteria. In addition, when Table 7 is examined, it can 
be seen that the authors could use different criteria in various numbers in accordance with the content of the 
application subject and their own opinions. 
 
China is leader in solar power production in the world. However, Turkey also shows with its very high potential 
an increase towards solar power production each year due to its geographical location. As already mentioned 
above, there are studies in the field of solar energy in Turkey in which multi-criteria decision-making methods 
have been used. Various studies can be done in this field by examining and developing these studies. Increasing 
the number of such studies will both lead to more use of alternative energy resources and prevent environmental 
pollution. In future research, optimal solutions can be found by developing and applying different hybrid multi-
criteria decision-making methods in the field of solar energy. 
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ÖZ: Petrol, gaz ve jeotermal kuyularda çimentolama en önemli sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarından 
birisidir. Çimento kuyuya yerleştirilmiş dizinin desteklenmesi, çamur kaçaklarının önlenmesi, dizi arkasından 
yüzeye kontrolsüz bir akışının önlenmesi, kuyu dibininin doldurulması ve kuyunun terkedilmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak, çimentonun erken dayanım geliştirerek sondaja başlama zamanını azaltarak 
maliyetleri düşürmesi özellikle istenen diğer bir özelliktir. Tek başına çimento, bu görevleri yerine getiremediği 
için çimentoyla birlikte farklı katkı maddelerinin kullanılması bir zorunluluktur. Katkılar genellikle çimentonun 
reoloji, su kaybı, dayanım, kalınlaşma zamanı ve yoğunluk gibi özelliklerini kontrol etmek için 
kullanılmaktadır. Diğer taraftan, katkılar istenmeyen durumların oluşmasına da neden olabilmektedirler. 
Çalışmada yaygın olarak kullanılan viskozite ve su kaybı kontrol katkılarının çimentonun sıkıştırma dayanımı 
üzerine olan etkileri iki farklı sistem kullanılarak incelenmiştir. Ultrasonik Çimento Analizörü (UCA) ile 
çimentonun ilk 24 saatlik dayanım gelişimi belirlenirken, Tek Eksenli Pres (TEP) ile uzun dönem (1,7 ve 28 
günlük) dayanım gelişimi belirlenmiştir. Özellikle UCA’dan elde edilen sonuçlara göre şirketler saha 
uygulamalarını gerçekleştirmektedirler. Çalışmada viskozite ve su kaybı kontrol katkılarının çimentonun 
dayanımı üzerine olan etkileri belirlenmiştir. Viskozite kontrol ediciyle birlikte kullanıldığında, özellikle su 
kaybı kontrol katkısının çimentonun 1 günlük dayanımını olumsuz bir şekilde etkilediği ve örneklerin yük 
altında geri dönülmez kalıcı deformasyona (sünekleşme) uğramasına neden olduğu gözlenmiştir. Bu durum ise 
kuyuda çimentonun başarısız olmasına ve istenmeyen kontrolsüz akış olaylarına neden olabilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kuyu çimentosu, dayanım, çimento katkıları, ultrasonik çimento analizörü, tek eksenli pres. 
 
ABSTRACT: Cementing in oil, gas and geothermal wells is one of the most important drilling and well 
completion operations. It is used to support the casings, to prevent mud leaks, to prevent an uncontrolled flow 
from the annular section, to fill the bottom of the well and to abandon the well. Furthermore, it is desired to 
reduce the drilling costs by developing early strength and reducing the time to go on drilling. Since cement 
alone cannot fulfill these duties, it is a must to use different additives with cement. Additives are generally used 
to control properties of cement such as rheology, dehydration, strength, thickening time and density. These 
additives may cause undesired situations during the operations. The effects of viscosity and water loss control 
additives commonly used in the study on the compressive strength of cement were investigated using two 
different systems. While the first 24-hour strength development of cement is determined with the Ultrasonic 
Cement Analyzer (UCA), long-term (1,7 and 28 days) strength development is determined with Axial Press 
(TEP). Especially, according to the results obtained from UCA, companies have implemented field applications. 
The effects of viscosity and water loss control additives on cement strength have been determined in the study. 
When used with the viscosity controller, it has been observed that especially the water loss control additive 
negatively affects the 1-day strength of the cement and causes irreversible deformation (ductility) under load. 
This may cause cement to fail in the well and undesired uncontrolled flow events. 
 
Keywords: Well cement, strength, cement additives, ultrasonic cement analyzer, uni axial press. 
GİRİŞ  
 
Çimento petrol, doğal gaz ve jeotermal sektöründe kuyunun sondajı ve tamamlanması sırasında değişik 
amaçlarda kullanılmaktadır. Kuyuya indirilen koruma boruları (casing) ile formasyon arasındaki boşluğu 
doldurarak dizinin desteklenerek yerleştirilmesinde, çamur kaçaklarını önlemede, formasyon akışkanının 
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yüzeye kontrolsüz akışını önlemede, kuyu dibini doldurmada, kuyunun terkedilmesinde ve üretim 
perforasyonlarını kapatmada kullanılmaktadır. (Rahman ve Chilingarian, 1995). 
 
Kuyuya indirilen koruma boruları indirildikleri derinlik ve indirilme sıralarına göre farklı adlar alabilmektedir. 
Koruma boruları indirildikleri her bir derinlikte çimentolanır. Ne kadar farklı koruma borusu kullanılırsa, her 
bir koruma borusu için çimentolama operasyonu izolasyon sağlama ve diziyi desteklemek amacıyla tekrarlanır. 
 
Petrol ve doğal gaz sektöründe çimentonun optimum dayanım değeri ile ilgili tartışmalar uzun süredir devam 
etmektedir. En başlarda formasyonun dayanımına yakın dayanıma sahip çimento kullanmak genel bir kural gibi 
uygulanıyordu. Fakat bu durum, derin kuyularda 20.000 psi (~140 Mpa) basınca sahip kayaçlara 
rastlanılmasından sonra tekrar gözden geçirilmek durumunda kalınmıştır. Günümüzde kullanılan çimentolar ile 
bu değerlere ulaşmak mümkün değildir. (Abbaszadeh, 2008). 
 
Bununla birlikte, çimento operasyonundan sonra sondaja başlamak için gerekli bekleme süresinin (wait on 
cement, WOC) bilinmesi için çimentonun zamana bağlı dayanım gelişiminin bilinmesi çok önemlidir. Bunun 
için kabul edilmiş bir kural yoktur. Bazı şirketler sondaj planlamalarını 24 saat beklemek üzerine yaparken, 
bazıları 8 saatten fazla beklememeyi uygun görmektedir. Günümüzde, özellikle açık deniz (offshore) 
sondajlarının yüksek günlük maliyetleri sebebiyle, çimento için bekleme süresinin mümkün olduğu kadar kısa 
olması istenmektedir. Sektörde yaygın olarak kabul görmüş olan uygulama çimentonun 500 psi sıkıştırma 
dayanımı (compressive strength) geliştirdiği süre kadar beklenip sondaja devam edilmesidir (500 psi dayanım 
40 psi’lık bir gerilme dayanımına denktir). Yapılan çalışmalarda 500 psi’lık bir basınç dayanım değerinin 
koruma borusunu yeteri kadar destekleyebildiği belirlenmiştir. Bu değerden sonra sondaja devam etmenin 
güvenli olduğu kabul edilmektedir. (Bourgoyne vd., 1991 ve Schlumberger, 1984) 
 
Koruma borusu (casing) arkasındaki çimento formasyon yüklerine dayanabilmelidir. Bununla birlikte, kuyu 
içinde çimentonun hidratlaşması, rezervuardan üretim, çimento ve koruma borusu basınç dayanım testleri 
sırasında oluşabilecek basınç ve sıcaklık değişimleri gibi durumlarda da çimentonun beklenen dayanımı 
göstermesi gerekmektedir. (Abbaszadeh, 2008) 
 
Petrol endüstrisinde günümüzde farklı yeraltı kuyu koşulları ve çimento tipleri için değişik amaçlarla kullanılan 
40’ın üzerinde çimento katkı maddesi vardır. Bu maddelerin çoğu katı toz şeklindedir ve çimentonun sahaya 
taşınmasından önce veya sahada çimentoya katılırlar. Özellikle daha yaygın kullanılan API standartlarında 
tanımlanan G ve H Sınıf çimentolar için geliştirilen katkı maddeleri mevcuttur. 
 
Genel olarak katı toz şeklinde olan katkı maddeleri çimentoya karıştırılma oranı çimento ağırlığınca yüzde (by 
weight of cement-BWOC) olarak belirtilmektedir. Sektörde pek çok farklı firmanın değişik isimlerle 
adlandırdığı çimentoda aynı etkiyi sağlayan katkı maddeleri mevcuttur. Bu katkı maddeleri kullanım alanlarına 
göre bir kaç başlık altında toplanabilir. Bu başlıklardan bazıları; yoğunluk, reoloji, donma zamanı, su kaybı 
kontrol katkıları ve alışılmadık problemler için geliştirilen katkılardır. Bazı katkıların birincil işlevlerinin yanı 
sıra ikincil etki yapan işlev özellikleri de vardır. 
 
Katkı maddeleriyle istenen koşullar için hazırlanan çimentonun kuyuda görevlerini yerine getirememesi kuyu 
kaybı, yatırım kaybı ve en önemlisi insan hayatı kayıplarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle çimentonun 
özelliklerinin istenen koşullar için uygun olup olmadığının araştırılması hayati önem taşımaktadır. Çimento ve 
çimentolama operasyonunun başarısız olduğu bir durum 2010 yılında büyük bir kaza ile görülmüştür. 
Amerika’nın Louisiana Eyaleti’nin New Orleans şehri açıklarında Meksika Körfezinde Macondo olarak 
adlandırılan kuyuda büyük bir kaza meydana gelmiştir. Pek çok kaynak tarafından verilen bilgilere göre bu kaza 
ileri derecede çevre kaybına sebep olmasının yanı sıra, insan hayatı kaybına da yol açmıştır.  Bununla beraber 
geçimlerini deniz ürünlerinden sağlayan ve bu çevrede bulunan pek çok insanın hayatını da olumsuz bir şekilde 
etkilemiştir. Kaza ile ilgili ilk incelemeler sonucunda yapılan açıklamalarda kaza nedeninin kuyu fışkırma 
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önleyicisinden (blowout preventer –BOP) kaynaklandığı açıklanmıştır. İlerleyen dönemde yapılan çalışmalar 
sonucunda, BOP’deki problemin önemli fakat ikincil sebep olduğu, asıl sebebin çimentonun kuyuda başarısız 
olması nedeniyle felaketin oluştuğu belirlenmiştir. (Berman, 2010) 
 
Çimento harcının yüksek viskoziteli olması nedeniyle birkaç kilometre derinliklere uzanan koruma boruları 
arkasının çimentolanmasında pompalanabilirliği kolaylaştırması için çimentoda viskozite düşürücülerin 
(friction reducer) kullanılması zorunludur. Benzer şekilde, çimentonun su bağlama yeteneğinin olmaması 
nedeniyle koruma borusu arkasında geçirgen formasyonlardan kaynaklanabilecek ani su kayıpları nedeniyle 
çimentonun erken katılaşma eğilimi göstererek hidrostatik basıncını kaybetmesi sonucu oluşabilecek formasyon 
akışkanlarının yüzeye doğru akışını önlemek için su kaybı azaltıcılar da (fluid loss controller) kullanılmak 
zorundadır.  
 
Deneysel olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, sektörde yaygın ve zorunlu olarak kullanılan ticari 
viskozite ve su kaybı kontrol çimento katkı maddelerinin çimentonun dayanım özelliği üzerine olan etkilerinin 
araştırılmasıdır.  
 
YÖNTEM 
 
Deneylerde Halliburton firmasının ürettiği ticari katkı maddeleri olan viskozite kontrol edici (Cement Friction 
Reducer -CFR3) ve su kaybı kontrol edici (HALAD9) katkıları kullanılmıştır. Pek çok farklı kompozisyona 
sahip çimento harcı veya çimento şerbeti (cement slurry) örnekleri ile deneyler yürütüldüğünden, öncelikli 
olarak iki bölümden oluşan bir kodlama sistemi kullanılmıştır. Bu kodlamada ilk bölümdeki sayı yüzde olarak 
çimento ağırlığınca ne kadar CFR3 katkısı kullanıldığını ve alt çizgi ile ayrılan ikinci bölümdeki sayıda ise 
çimento ağırlığınca yüzde olarak kullanılan HALAD9 katkısının miktarını göstermektedir. Örneğin, 
CFR3_0.4_HLD9_0.7 kodunda çimento ağırlığına göre %0.4 CFR3 katkısının ve %0.7 HALAD9 katkısı 
kullanıldığı belirtilmektedir.   
 
Önce CFR3 ve HALAD9 katkısı karıştırıcı kullanılarak su ile karıştırılmış ve en son da bu karışım içerisine G 
Sınıf çimento 10-15 sn içerisinde eklenerek yüksek hızda (18000 – 22000 dev/dak) 45 sn karıştırılarak çimento 
şerbetleri hazırlanmıştır. Daha sonra bu örnekler konsistometrede 100 dev/dak hızda 20 dak şartlandırılmıştır. 
 
Çalışmada çimentonun basınç dayanım deneyleri Ultrasonik Çimento Analizörü (Ultrasonic Cement Analyzer 
- UCA) ve Tek Eksenli Pres (TEP) olarak adlandırılan iki farklı sistemde gerçekleştirilmiştir. UCA test 
donanımı, çimentonun zamanla geliştirdiği dayanımın ve çimentonun donma süresi boyunca sondajda bekleme 
süresinin (wait on cement – WOC) belirlenmesi ve kısa sürede sonuç alınabilmesi nedeniyle günümüzde en çok 
tercih edilen yöntemdir. Bir hücre içine boşaltılan çimento şerbeti istenilen sıcaklık koşullarında teste tabi 
tutulur. Hücrenin içinden akustik dalgalar gönderilerek, dalganın çimento boyunca olan geçiş hızı kaydedilir. 
Çimento dalgaları çimento şerbeti hücre içine boşaltıldıktan hemen sonra, bir diğer deyişle çimento sıvı fazda 
iken başlar ve çimentonun katı faza geçişi süresince, genellikle 24 saat boyunca devam eder. Bu ölçümler 
sonucunda, dalga hızlarının geçiş zamanı ile ilişkilendirilerek çimentonun basınç dayanım değerleri hesaplanıp 
bir grafik üzerinde zamana bağlı olarak dayanım eğrisi çizdirilmektedir. Donanım, artan katılaşma oranıyla, 
sesin birim mesafeyi kat etme zamanının azalma ilkesi ile çalışmaktadır. (Rao vd. 1982) 
 
Çalışmada TPAO Araştırma Merkezi Sondaj Teknolojileri Laboratuvarlarında bulunan Chandler firmasının 
4262 Modelli İkiz UCA donanımı kullanılmıştır. Windows tabanlı bir bilgisayar programı kullanan UCA 
sistemi deney sonuçlarını zamana bağlı bir grafik olarak vermektedir. UCA’dan alınmış katkısız çimento harcı 
örneğine ait dayanım sonuçları Şekil 1’de gösterilmektedir. Grafikte elmas şeklinde gösterilen veriler 
Fahrenhayt birimi olarak örnek sıcaklığını, kare şeklindeki veriler mikro-saniye/inç biriminden geçiş zamanını 
ve üçgen şeklindeki veriler ise psi biriminden basınç dayanımını vermektedir. Zamana bağlı çizilen grafikten, 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

487 

çimentonun zamanla nasıl bir basınç dayanımı gelişim gösterdiği belirlenebilir ve ilk 24 saat içinde istenilen 
herhangi bir zaman periyodu için basınç değerleri okunabilir.  
 
Tek Eksenli Pres (TEP) ölçüm tekniği, malzemenin sıkıştırma yük dayanımının artan yük karşısında 
tamamen başarısız olması veya daha fazla yük taşıyamaması ilkesine dayanmaktadır. Malzeme 
üzerindeki yük sabit oranda arttırılarak testler yapılır. Bir noktaya kadar dayanım gösteren malzeme, 
bir noktadan sonra kırılır, çatlar, esner vs. Bunun sonucunda daha fazla yükü üzerine alamaz. 
Belirlenen bu noktaya malzemenin taşıyabileceği maksimum yük denir. Uygulanan yük malzemenin 
sıkıştırılan yüzey alanına bölündüğünde sıkıştırma basınç dayanımı değeri (compressional strength) 
elde edilir. (Brown, 1981) 
 

 
Şekil 1. G sınıfı çimento UCA basınç dayanım grafiği. 

TEP deneyleri İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 
Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, hazırlanan çimento şerbetleri oda sıcaklığında 2 
inç’lik (5.08 cm) küp kalıplara dökülerek 1, 7 ve 28 gün yaşlandırma yapılmıştır. Yaşlandırma 
süresinin sonunda örnekler kalıplardan çıkartılmış ve TEP cihazında yükleme testleri 
gerçekleştirilmiştir. Testler 0.3 kN/s’lik sabit yükleme oranında çimento kırılıncaya kadar devam 
ettirilmiştir. Daha sonra elde edilen maksimum yük dayanım değeri çimento örneklerinin prese maruz 
kalan yüzey alanına bölünerek basınç dayanım değeri elde edilmiştir. Her bir çimento 
kompozisyonundan üç adet örnek test için hazırlanmıştır ve bu üç örnekten elde edilen sonuçların 
ortalaması alınarak dayanım değişimi incelenmiştir. Farklı kompozisyonlar için UCA sisteminde 
gerçekleştirilen basınç dayanım testi sonuçları Tablo 1’de verilmektedir. 
 
 
 

Tablo 1. UCA Dayanım Deney Sonuçları 
 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

488 

Örnek Kodu 

Geçen 
Zaman @ 

500 
psi(sa:d) 

Dayanım, psi  

8 Sa 12 Sa 24 Sa 

Katkısız Çimento 3:51 1874 2355 3024 
CFR3_0.4_ HLD9_0.0 4:10 2002 2547 3258 
CFR3_0.7_ HLD9_0.0 4:16 1830 2292 2749 
CFR3_0.0_ HLD9_0.4 4:02 1889 2420 2983 
CFR3_0.0_ HLD9_0.7 4:32 1758 2255 3389 
CFR3_0.7_ HLD9_0.4 3:46 1882 2582 3442 
CFR3_0.4_ HLD9_0.4 4:28 1799 2419 3227 

 
Katkısız örneklerin 24 saat sonunda geliştirdiği sıkıştırma dayanımlarının 3000 psi civarında olduğu 
belirlenmiştir. CFR3 ve HALAD9 katkılarının hem tek başlarına, hem de birlikte kullanıldığı çimento 
örneklerinde bu katkıların dayanıma etkisinin çok düşük veya ihmal edilebilir olduğu gözlemlenmiştir. 
Bütün örneklerin 8 saat sonunda daha önce sektörde sondaja devam etmek amacıyla kritik değer olarak 
alınan 500 psi değerinin 3-4 katı kadar basınç dayanımı geliştirdiği görülmektedir. Diğer taraftan, hem 
CFR3 hem de HALAD9 katkılarının çimentonun donma zamanı süresini arttırdığı, Tablo 1’de verilen 
500 psi dayanıma ulaşma zamanı değerlerinden de görülmektedir. Bu durum, daha önce belirtilen ve 
katkı maddelerinin ikincil işlevlerinin olabileceği ifadesinin somut bir örneğidir. 
 
UCA deneylerinden elde edilen ana bulgu, viskozite ve su kaybı kontrol edici katkıların çimentonun 
sıkıştırma dayanımı geliştirmesi üzerine ilk 24 saatte önemli bir etkilerinin olmadığıdır. 
 
Farklı çimento harcı kompozisyonları için TEP sisteminde gerçekleştirilen basınç dayanım testi 
sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. Tabloda veri bulunmayan hücreler deneyler sonunda örneklerde 
kalıcı deformasyon (sünekleşme) olduğunu ve bir dayanımın ölçülemediğini göstermektedir. Burada 
da katkı maddelerinin dayanıma olan etkilerinin yorumlanmasında katkısız çimento örneğinin 1, 7 ve 
28 günde geliştirmiş olduğu dayanım değerleri referans alınmıştır. 
 

Tablo 2. TEP Dayanım Deney Sonuçları 
 

Örnek Kodu Dayanım, psi  

1 gün 7 gün 28 gün 
Katkısız Çimento 727 4128 4905 
CFR3_0.4_HLD9_0 1055 4419 6442 
CFR3_0.7_ HLD9_0 1282 5822 7853 
CFR3_0_ HLD9_0.4 1425 6426 6618 
CFR3_0_ HLD9_0.7 808 5511 6467 
CFR3_0.4_ HLD9_0.4 789 4854 6736 
CFR3_0.4_ HLD9_0.7 ---- 2530 4992 
CFR3_0.7_ HLD9_0.4 667 2062 6709 
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CFR3_0.7_ HLD9_0.7 ---- 2193 4697 
 
Çimentoda tek başına CFR3 kullanıldığında basınç dayanımı artan CFR3 konsantrasyonu ile 
artmaktadır ve istenen bir etkidir. Ancak, HALAD9 katkısı çimento karışımında tek başına düşük 
konsantrasyonda (%0.4) kullanıldığında basınç dayanımını arttırırken, artan konsantrasyon ile (%0.7) 
ters bir etki göstererek özellikle 1 günlük örneklerde dayanımı düşürmektedir. Diğer taraftan CFR3 ve 
HALAD9 birlikte kullanıldığında ise her konsantrasyon kombinasyonunda basınç dayanımının 
düştüğü (1 ve 7 günlük) gözlenmektedir. Uzun dönemde (28 gün) ise elde edilen dayanım değerleri 
katkısız çimentonun geliştirdiği değerler ile uyumludur ve bir dayanım sorunu gözlenmemektedir.  
 
Özellikle HALAD9 içeriğinin yüksek (%0.7) olduğu örneklerin erken dönemde (1 gün) dayanım 
geliştirememesi, kullanılan viskozite ve su kaybı kontrol katkılarının birbirlerini olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. En düşük basınç dayanımları HALAD9 içeriğinin en yüksek olduğu örneklerde 
gözlenmiştir. Şekil 2’de TEP deneyi sonucunda sünekleşerek kalıcı deformasyon göstererek dayanım 
geliştiremeyen örneğin fotoğrafı görülmektedir.  

 
Şekil 2. Sünekleşmiş çimento örneği 

 
Bu iki katkı maddesi de üretici firma tarafından tavsiye edilen oranlardan daha az miktarlarda 
kullanılmış olmasına rağmen, örneklerin sünekleşme şeklinde kalıcı deformasyon göstermeleri önemli 
bir sonuçtur. Üretici firmanın ürün kullanım kılavuzunda CFR3’ün %1.5 ve HALAD9’un %1 orana 
kadar ve gerekiyorsa daha da yüksek oranda çimento şerbetine eklenebileceği belirtilmektedir. Bu 
çalışmada belirtilen oranlardan daha da düşük oranlarda bu katkılardan kullanıldığı unutulmamalıdır. 
Ayrıca, bu katkıların çimento dayanımına olumsuz etkilerini içeren literatürde herhangi bir bilgiye 
rastlanılmamıştır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan bu katkıların çimento üzerine olan olumsuz 
etkilerinin bu çalışmada deneysel olarak belirlenmesi ve görsel gösterimi çok önemli bir sonuçtur.  
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
UCA ve TEP deneylerinde katkısız çimento örneklerinin 1 gün için geliştirdikleri dayanım sonuçların 
yaklaşık dört kat farklı olması çok önemli bir farktır. Her iki sistemin dayanım bulmak için 
kullandıkları fiziksel yöntemlerin farklılığından bu farkın kaynaklandığı tahmin edilmektedir. UCA 
donanımında dayanım çimento sıvı fazda iken belirlenmeye başlarken, TEP donanımında donmuş 
çimentodan dayanım belirlendiği unutulmamalıdır.  
Diğer taraftan, her iki donanımdan da elde edilen dayanım değerinin 1 gün için 500 psi’dan yüksek 
olması sondaja devam etmek için gereken bekleme süresi kriterinin 24 saat olması durumunda bir 
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sorun oluşturmayacaktır. Ancak, birçok operatör bekleme süresi olarak 8 saat kriterini uygulamaktadır. 
Bu durumda sondaja devam edilmesi ve katkı maddelerinin yol açtığı kalıcı deformasyon birlikte 
değerlendirildiğinde, 8 saat bekleme süresinin uygulandığı kuyularda çimento bünyesinden yüzeye 
kadar ulaşabilecek formasyon akışkan akışlarının oluşabileceği ve çimentonun koruma borusu 
yüklerini taşıyamayacağı beklenmelidir.  
 
SONUÇ 

Petrol, gaz ve jeotermal kuyularının çimentolanması operasyonlarında yaygın ve zorunlu olarak 
kullanılan çimento katkı maddelerinden viskozite azaltıcı (CFR3) ve su kaybı önleyici (HALAD9) 
kullanılarak hazırlanan örneklerin deneysel çalışmasından elde edilen sonuçlar aşağıda 
verilmektedir:  

- Ultrasonic Cement Analyzer (UCA) ile yapılmış olan dayanım deneylerinde, katkı 
maddelerinin dayanım üzerinde kayda değer bir etkilerinin olmadığı belirlenmiştir. Test edilen 
bütün örneklerin 8 saat sonunda daha önce sektörde sondaja devam etmek amacıyla kritik değer 
olarak alınan 500 psi dayanım değerinin yaklaşık üç katı kadar basınç dayanımı geliştirdiği 
görülmektedir. CFR3 ve HALAD9 katkılarının eklendiği örneklerde her iki katkının da 
dayanıma etkisinin önemsiz olduğu gözlemlenmiştir. 

- TEP’te, çimentoda tek başına CFR3 kullanıldığında artan CFR3 içeriği ile çimento 
dayanımının arttığı gözlenmektedir. 

- TEP’te, HALAD9 katkısı çimento karışımında tek başına kullanıldığında, düşük içerikte basınç 
dayanımını arttırırken kompozisyondaki miktarı arttıkça ters bir etki yaratarak dayanımı 
düşürmektedir. 

- TEP’te, CFR3 ve HALAD9’un birlikte kullanıldığı örneklerde birbirlerini olumsuz bir şekilde 
etkileyerek özellikle kısa dönemde (1 gün) çimento dayanımında azalmaya neden olmaktadır. 
Artan miktarlarda bu katkıların kullanılmasıyla elde edilen dayanımlar, katkısız çimentonun 
geliştirdiği dayanımlardan daha küçüktür. HALAD9 miktarının yüksek olması bir günlük 
ölçümlerde, örneklerin basınç dayanımı gösterememesine, sünekleşmesine ve şekil kaybına 
sebep olmuştur.  

- Bu iki katkı maddesi de üretici firma tarafından önerilen oranlardan daha düşük miktarlarda 
kullanılmış olmasına rağmen, TEP’te örneklerin yük taşıma yetenekleri olmadan kalıcı 
deformasyon göstermeleri çok önemli bir bulgudur. Bu katkıların olumsuz etkilerine yönelik 
literatürde herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.  

- Viskozite ve su kaybı kontrol edici katkıların birlikte kullanıldıklarında çimentonun 
dayanımına olan olumsuz etkileri UCA donanımından elde edilememektedir. Diğer taraftan, 
TEP deneyleri katkıların dayanım üzerine olan etkilerini belirlemek için daha etkindirler. 

- Kuyu çimentolama operasyonlarında yaygın olarak kullanılan bu katkıların çimento üzerine 
olan olumsuz etkilerinin bu çalışmada belirlenmesi önemli bir sonuçtur. Viskozite ve su kaybı 
kontrol edici katkıların birlikte kullanıldıkları kuyuların çimentolama operasyonlarından sonra, 
koruma borusunun çimento tarafından yeterince desteklenemeyeceği ve formasyon 
akışkanlarının çimento bünyesinden yüzeye kadar kontrolsüz bir şekilde akışının olabileceği 
beklenmelidir.  
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Sinan Cansız1 

1İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO-İnşaat Teknolojisi, İstanbul / Türkiye 
Email: sinancansiz@aydin.edu.tr 

 
 

ÖZ: Betonarme yapıların dünyada yapım teknikleri sebebiyle en yaygın kullanılan yapılardır. Betonarme 
yapıların ağır olması sebebiyle yatay yükler veya deprem yükleri altında ağır hasara uğrayabilmektedir. Birçok 
yönetmelik bu hasarı sınırlandırma amacıyla kolonların tasarımına ayrıca önem vermiştir. İlave olarak 
betonarme yapıların kapasitesini belirleyen en önemli elemanın kolonlar olması sebebiyle birçok araştırmacı 
tarafından betonarme kolonların deprem yükleri altında davranışı deneysel ve bilgisayar yazılımları yardımıyla 
incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında aynı donatı düzeni, aynı en kesit özelliklerine sahip betonarme kolonun 
farklı eksenel yükler ve farklı bilgisayar yazılımları altında sismik analizi araştırılmıştır. Bu doğrultuda Seismo-
Struct ve SAP2000 yazılımları kullanılarak sismik analizi gerçekleştirilen kolonun deneysel sonuçlar ile yazılım 
sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda deneysel veriler ile bilgisayar yazılımı sonuçları grafikler 
üzerinde karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kolon, Sismik analiz, yazılım 

ABSTRACT: Reinforced concrete structures are the most widely used structures due to the construction 
techniques of in the world. RC structures can be severe damage under horizontal loads or earthquake loads due 
to the its heavyweight. Many seismic codes also paid particular attention to the design of the columns to limit 
this damage. In addition, since the most important element determining the capacity of reinforced concrete 
structures is columns, the behavior of reinforced concrete columns under earthquake loads has been examined 
by experimental and computer software. In this study, seismic analysis of reinforced concrete column with the 
same reinforcement plan, same cross-sectional properties under different axial loads and different computer 
software was investigated. Accordingly, the experimental results and the software results of the column, which 
seismic analysis was performed using Seismostruct and SAP2000 software, were compared. As a result of the 
study, experimental data and computer software results were compared on the graphics. 

Keywords: Column, Seismic analysis, software 

GİRİŞ  

Betonarme yapıların tasarımında kullanılan ulusal ve uluslararası birçok yönetmelikte şekil değiştirme esaslı 
yaklaşımlar ile kuvvet esaslı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlardan birisi olan kuvvet esaslı 
yaklaşımlarda betonarme elemanlar tasarım kuvvetleri altında oluşan kesit tesirlerine dayanacak şekilde 
hesaplanmaktadır. Bir diğer yaklaşım olan şekil değiştirme esaslı yaklaşımlarda betonarme elemanlar hedef 
performans seviyesine göre tasarlanmaktadır. 1990’lı yıllarda meydana gelen depremler sonrasında kuvvet 
esaslı yaklaşımlar ile tasarlanmış yapıların depremde can güvenliğini sağlamasına rağmen, ağır hasar alıp tekrar 
kullanılamaması sebebiyle ciddi ekonomik kayıplar meydana gelmiştir. Bu durum sonucunda yapı 
mühendisliğinde yeni tasarım ve değerlendirme felsefelerinin geliştirilmesi ihtiyacı duyulmuş ve bu amaçla 
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öngörülen deprem tehlikesi altında yapıda oluşması beklenen hasarın nicel olarak tanımlanmasına imkan sunan 
“Performansa dayalı deprem mühendisliği” yaklaşımı tercih edilmeye başlanmıştır. Son 20 yıldır birçok 
araştırmacı tarafından özellikle betonarme kolonlar üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda 
betonarme kolonların tasarım parametreleri kullanılmıştır. Bilindiği gibi betonarme kolonlarda; eksenel yük 
seviyesi, kesme açıklığı, donatı yüzdesi ve malzeme dayanımları tasarımda ana etkenler olarak öne çıkmaktadır. 

Performansa dayalı tasarım üzerine son yıllarda birçok araştırma yapılmasına rağmen beklenen seviyede 
ilerleme kaydedilememiştir. Bu çalışmalarda standart deney prosedürü uygulanmaması sebebiyle birçok 
araştırmacı tarafından farklı koşullar altında farklı parametreler incelenmiştir. Bu sebepten dolayı farklı 
araştırmacılar tarafından yapılan farklı çalışmalar birleştirilerek farklı parametre davranışı incelenememektedir. 
Bu bağlamda dünyada birçok araştırmacı tarafından bilgisayar yazılımı kullanılarak deneysel davranışı tahmin 
etmek için çalışmalar yapılmıştır. Bu yazılımların en önemli avantajı birçok parametreyi aynı koşullar altında 
incelenebilme imkanı vermektedir. Malzeme dayanımı ve geometrisinden bağımsız olarak, birçok davranışa 
etki eden parametre incelenebilmektedir. Bu çalışma kapsamında literatürde deneysel olarak incelenmiş 
betonarme kolonların bilgisayar yazılımları altında davranışları karşılaştırılmıştır. Literatürde deneysel olarak 
sismik analizi yapılmış kolonların yük-yer değiştirme ilişkileri; Seismo-Struct ve SAP2000 programları 
kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma kapsamında betonarme kolonların davranışını analitik olarak belirleyen bilgisayar programları 
(Seismo-Struct ve SAP2000) ile deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır. Birçok parametreye bağlı davranış 
gösteren betonarme kolonların deneysel sonuçlara en yakın davranışı yansıtan program araştırılmıştır. Bu 
amaçla literatürde deneysel olarak incelenmiş betonarme kolonların SAP2000 ve Seismo-Struct programları 
altında analitik sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında incelenen betonarme kolonlara ait özellikler 
Tablo 1’de gösterilmektedir. 

 

 

 

Tablo 1. Deneysel kolonlara ait özellikler 

Kolon Adı N/Acfc L/h ρt 

Ang vd. 1981 No:3 0.38 4.0 0.0151 

Ang vd. 1981 No:4 0.21 4.0 0.0151 

Soesianawati vd. 1986 No. 1 0.10 4.0 0.0151 

Saatçioğlu ve Grira 1999 BG-4 0.46 4.7 0.0293 

Bayrak ve Sheikh 1996 AS-2HT 0.36 6.0 0.0258 

Xiao ve Martirossyan 1998 HC4-8L19-T10-0.1P 0.10 2.0 0.0355 
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Literatürde seçilen betonarme kolonlar geniş spektrumda olması amacıyla farklı çalışmalardan alınmıştır. 
Bilindiği gibi kolon davranışına eksenel yük seviyesi, kesme açıklığı ve boyuna donatı yüzdesi belirgin şekilde 
etki etmektedir. Bu durumu yansıtma amacıyla farklı değer aralığına sahip 6 betonarme kolon seçilmiştir. 
Seçilen kolonlar aynı model altında malzeme ve geometrik özellikleri tanımlanarak bilgisayar programında 
modellenmiştir. Hazırlanan modeller ve şematik yükleme durumu Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Şematik yükleme durumu ve hazırlanan modeller 

Tüm kolonlara deneysel çalışmada kullanılan yükleme profili etki ettirilmiştir. Eksenel yük sabit olarak kolon 
üst noktasından uygulanmıştır. Tüm kolonların malzeme ve geometrik özellikleri her iki programda da 
tanımlanmıştır. Seismo-Struct programı deneysel çalışmada verilen çevrimsel yüklemeyi doğrudan 
uygulayabilmektedir. SAP2000 programı ise itme analizi şeklinde tek yönlü itme eğrisini hesaplayabilmektedir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma kapsamında hazırlanan modellerin deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmış yük-yer değiştirme ilişkileri 
Şekil 2-7’de gösterilmektedir.  
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Şekil 2. Ang No:3 kolonu için yük-yer değiştirme ilişkilerinin karşılaştırılması 

 
Şekil 3. Ang No:4 kolonu için yük-yer değiştirme ilişkilerinin karşılaştırılması 
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Şekil 4. Soesianawati vd. 1986 No. 1 kolonu için yük-yer değiştirme ilişkilerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 5. Saatçioğlu ve Grira 1999 BG-4 kolonu için yük-yer değiştirme ilişkilerinin karşılaştırılması 
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Şekil 6. Bayrak ve Sheikh 1996 AS-2HT kolonu için yük-yer değiştirme ilişkilerinin karşılaştırılması 

 
Şekil 7. Xiao ve Martirossyan 1998 HC4-8L19-T10-0.1P kolonu için yük-yer değiştirme ilişkilerinin 

karşılaştırılması 

Şekil 2-7 incelendiğinde Seismo-Struct programı çevrimsel yükleme davranışını deneysel sonuçlara yakın 
yansıttığı görülmektedir. SAP2000 programı ise tek yönlü itme analizi sonucundaki eğriyi vermektedir. 
Programlarda plastik mafsal boyu SAP2000 programında otomatik olarak, Seismo-struct programında ise 
kullanıcı girişi olarak tanımlanmış olup Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde (TBDY) belirtilen 0.5h olarak 
kabul edilmiştir.  
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Plastik mafsal boyunun davranışa etkisini görebilme amacıyla Seismo-Struct programında farklı plastik mafsal 
boyunun değerlerinin davranışa etkisi Şekil 8-9’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 8. Ang No:3 kolonu için farklı plastik mafsal boyu kabulünün deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması 
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Şekil 9. Ang No:4 kolonu için farklı plastik mafsal boyu kabulünün deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır. 

• İtme ve çekme davranışını program arayüzünde sağlaması sebebiyle en iyi davranışı tahmin eden 
program olarak Seismo-Struct programı öne çıkmaktadır. 

• Deneysel olarak sismik analizi yapılmış 6 adet betonarme kolon için SAP2000 programı gerçek 
davranışı yaklaşık olarak yansıtabilmiştir. İtme ve çekme yükleme profilini doğrudan yansıtamaması 
sebebiyle deneysel sonuçların analitik değerlendirilmesinde kullanımı uygun olmamaktadır. 

• Seismo-Struct programı plastik mafsal boyunun doğru tanımlanması ile gerçek davranışa çok yakın 
tahminde bulunmaktadır. Tüm kolonlarda neredeyse gerçekle birebir örten davranışı tahmin etmektedir. 
Özellikle plastik mafsal boyunun 0.75h-1h olan modellerinde gerçek davranış en doğru şekilde tahmin 
edilebilmektedir. 

• Sünek tasarımın en önemli elemanı olan kolonların deneysel ve gerçek davranışını tahmin etmede 
kullanılabilecek olan Seismo-Struct programı ile ileriki çalışmaların analitik sonuçları değerlendirmede 
tercih edilebilmektedir. 
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ABSTRACT: In this study, it is aimed to present a detail investigation about the comparison of static 
and dynamic behavior of a historical masonry arch bridge considering different near fault and far fault 
earthquakes. For this purpose, Historcal Tokatlı Bridge constructed in Karabük, Turkey is selected. To 
investigated the behaviour of near fault and far fault earthquakes on Historcal Tokatlı Bridge, first, 
finite element model of the Historcal Tokatlı Bridge is built and analyzed under various near fault and 
far fault using the program ANSYS. To built finite element model, 647894 nodes and 215464 elements 
are used in ANSYS. Then, near-fault (Chi-Chi 1999, Imperial Valley 1979, Superstation Hill 1987, 
NorthRidge 1994, Cape Mend 1992, Kobe 1995) and far fault (Borrego Mount, 1968, Friuli, Italy, 
1976, Kobe, 1995, Morgan Hill, 1984, NW California, 1941) ground motions with forward rupture 
directivity effect (component of ground motion perpendicular to the fault) are considered due to their 
distinct, destructive velocity pulse characteristics,. The maximum displacements, principal stresses 
and elastic strains are compared with each other using contour diagrams. At the end of these analyses, 
it is seen that the arch of historical masonry arch bridge has more influence on the structural response 
of historical masonry arch bridge. Furthermore, it is obviously seen that under the near fault 
earthquakes, tensile stresses have reached the permissible masonary tensile strength, especially on the 
upper side of the large belt, on the upper side of the belt and on the side of the belt and pose a risk for 
damage. 
 
Keywords: Historical Masonry Arch Bridge, Near Fault Earthquakes, Ansys, Far Fault Earthquakes 

1. Introduction 

In the past periods where today's engineering facilities and construction materials were not available, 
it was possible to pass large openings or carry heavy loads with the arch form which is one of the basic 
elements of the historical bridge design. Arch bridges, which are commonly seen in Turkey, were built 
in Anatolia and especially in the 19th century by the Ottomans in the form of a single span stone arch. 
In Turkey, approximately 1300 of such historical bridges are still in-service. It is of the most 
importance to ensure the safety of these historical bridges against the dynamic loadings of traffic, wind 
and earthquakes. This task requires the accurate identification of the dynamic characteristics of these 
existing bridges (Sevim et al. 2011a). For historical masonry structures like bridge including various 
structural parts such as quarry stone work, keystone, pavement, etc, it could be very important to 
consider the effect of near fault and far fault earthquakes. These effects could be main subject 
particularly for the resonance of structure together with the response of acceleration, velocity, 
displacements, stress distribution etc. (Güllü 2016). It is typically recognized that resonance effects 
and spectral response mainly appear alongside of building height especially for conventional structures 
rather than complex structure (Arnold 1982, Kramer 1996). Because of this reason, the seismic effects 
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which are mentioned above still require to be more researched for the structures such as historical 
masonry bridge. Furthermore, acceleration, velocity, displacements, stress distribution etc. due to the 
complex masonry structures also become an important issue under the effects of soil structure 
interaction. The main objective of this research study is to simulate the performance of historical arch 
bridge under near fault and far fault earthquakes via finite element (FE) approach and to demonstrate 
the capability and performance predicting. For this purpose, in this study, the earthquake behaviors of 
historical arch bridges (Historcal Tokatlı Bridge) constructed in the Karabuk, TURKEY is 
investigated. First, the characteristics and geometric properties of the study bridge are summarized, 
and the development of the initial FE models is then described along with the initial predictions of 
bridge characteristics. Detailed discussion of the historical arch bridges (Historical Tokatlı Bridge) is 
given in the following sections. 
 
2. Description of Historical Arch Bridge (Historical Tokatlı Bridge) 

The historical Tokatli Bridge is located on the Söğütlüdere Canyon in the Safranbolu district of 
Karabük. The bridge is located on the river bed in the east-west axis. The bridge is approximately 
47.26 meters long and 4.10 meters wide. The height from the bridge to the water level is 30.70 meters. 
The bridge which extends in the east-west direction continues straight to 33.70 meters in the east 
direction and then makes a sharp turn to the southeast and continues for 13.56 meters. While the width 
of the bridge is 4.08 meters at the west entrance, it is expanded to 4.21 meters at the beginning of the 
turn and narrows to 3.21 meters after the turn, and then extends again to 3.86 meters towards the bridge 
exit up to the water level is 28.68 m. General view of the historical Tokatli Bridge is given as Fig.1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Historical Tokatli Bridge 
 
3. Finite Element Modeling 

The FE model of the Historical Tokatlı Bridge is built and analyzed under various near fault using the 
program ANSYS (1998). Details of the FE model are described in the following subsections. 
 
3.1. Element Types and Contact Modeling 

The Historical Tokatlı Bridge is modeled using 10-node high-order tetrahedron elements. This element 
has a quadratic displacement behavior and is well suited for modeling irregular meshes and contact 
surfaces (Yazdızadeh, 2010). Contact mechanics is the study of the deformation caused by solid bodies 
that touch each other at one or more points (Yazdızadeh, 2010). In this study, the contact between the 
Historical Tokatlı Bridge and their components is defined as a surface-to-surface contact type where 
the contact area may change as a function of the degree of separation of the contact surfaces. This 
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contact type is established when a surface of one body comes in contact with the surface of another 
body and it is commonly used for arbitrary bodies that have large contact areas (Kamil et al., 2011). 
To define a contact surface pairs, one of the surface is designated as a contact element and the other 
as target element. For the contact interface of the Historical Tokatlı Bridge, CONTA174 element and 
a matching TARGE170 element is used to represent contact and separation between the two surfaces 
as shown in Fig. 2. Bonded contact is chosen between the Historical Arch Bridge and their 
components. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Details of contact surfaces 
 

3.2. Meshing 

To assure an appropriate mesh density in the FE model of the Historical Tokatlı Bridge, case studies 
with different mesh sizes are carried out. Accordingly, four meshing options are tested and compared 
in the FE model: Automatic, Tetrahedrons, Hex Dominant and Sweep meshing options as shown in 
Fig. 3. The properties of the other meshing options are shown in Table 1. The Tetrahedrons meshing 
option is chosen because the obtained mesh has a better size distribution across the FE model and 
smaller number of nodes.The mesh sizes are input manually and taken as 25 mm within the contact 
regions and 50 mm within the rest of the model. The materials properties used in the analyses are listed 
in Table 2 (Bayraktar et al., 2007). 

Table 1.Numbers of Nodes and Elements for different mesh type. 
Number Mesh Type Nodes Elements 

1 Automatic 374474 26590 
2 Hex Dominant 525952 65545 
3 Sweep 374474 26590 
4 Tetrahedrons 647894 215464 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.3. Mesh options, Tetrahedrons Mesh. 
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Table 2.Materials proporties. 

Material Modulus of elasticity 
(N/m2) 

Poisson 
ratio 

Density 
(kg/m3) 

Stone arches 3.0E9 0.25 1600 
Timber 
block 1.5E9 0.05 1300 

Side walls 2.5E9 0.20 1400 
 

4. Near-Fault and Far Fault Ground Motions 

In this study near-fault and far-fault ground motions are considered due to their distinct, destructive 
velocity pulse characteristics. Table 3 and Table 4 lists the near-fault and far-fault ground motions 
used in this study.  

Table 3. Near-fault records used in the analysis 

Earthquake Station/Component Mag. Distance Ap Vp Tp 
(Mw) (km) (g) (cm/s) (s) 

Cape Mend. 1992 89156 Petrolia 7.1 9.5 0.66 90.0 0.7 
Kobe 1995 KOBE/KJM000 6.9 0.6 0.82 81.0 0.9 
Superst. Hills, 1987 SUPERST/B-PTS225 6.6 0.7 0.45 112.0 2.2 
Northrdg.1994 90056 Newhall - W. Pico  6.7 7.1 0.45 92.9 3.2 
Imp.Val.1979 5165 El Centro Diff. Array 6.5 5.3 0.35 71.0 4.5 
Chi-Chi, 1999 CHICHI/TCU087-W 7.6 3.2 0.38 120.0 9.5 

 
Table 4. Far-fault records used in the analysis 

Earthquake Station/Component Ap Vp Ap/Vp 
(g) (cm/s) (1/s) 

Borrego Mount,1968 Hollywood Storage / 180o 0.01 2.33 4.7 
Friuli, Italy, 1976 Conegliano / 0o 0.03 4.29 7.7 

Kobe, 1995 FUK / 0o 0.05 3.52 13.6 
Morgan Hill, 1984 San Fran. Int. Airport/ 90o 0.06 3.65 16.7 

NW California, 1941 Ferndale City Hall / 45o 0.02 0.76 23.6 

 
5. Analyses Results 

Dead load analysis is performed under its own weight. Maximum deformation, elastic stresses and 
stress values obtained as a result of the analysis are shown in Fig. 4-a. To compare the SAP2000 results 
of Historical Tokatlı Bridge under earth gravity, ANSYS model is also determined and dead load 
analysis is also performed under its own weight as shown in Fig.4-b. As seen in Fig.4-a and Fig. 4-b, 
it is observed that pressure stress values is under 20 MPa and tensile stress values is under 1 MPa. 
Observing the analyses results from SAP2000 and ANSYS under standart earth gravity, it is seems 
that stress and displacement values do not cause the collapse of the Historical Tokatlı bridge. 
 
 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

505 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Historical Tokatlı Bridge, Static Analysis Total Deformation, (a) in SAP2000, (b) ANSYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. ANSYS results of Historical Arch Bridge Displacements under Near Fault Eartquakes, (a) Cape Mend, (b) Chi-
Chi, (c) Imperial Valley, (d) Kobe,(e) NorthRidge, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Fig. 6. ANSYS results of Historical Arch Bridge Displacements under far fault earthquakes; (a) Borrego Mount,1968, (b) 
Friuli, Italy, 1976, (c) Kobe, 1995, (d) Morgan Hill, 1984, (e) NW California, 1941. 
 
6. Conclusions 

In this study, a detail investigation about the comparison of static and dynamic behavior of a Historical 
Tokatlı Bridge considering different near fault and far fault earthquakes are presented. For this 
purpose, finite element model of the Historical Tokatlı Bridge is built and analyzed under various near 
fault and far-fault using the program ANSYS. Based on the analyses results, tensile stresses have 
reached the permissible masonary tensile strength, especially on the upper side of the large belt, on the 
upper side of the belt and on the side of the belt and pose a risk for damage. The compressive stresses 
are well below the masanory compressive strength and are not considered to be risky in terms of 
damage. Furthermore, for the Historical Tokatlı Bridge, the potential damage due to displacements is 
found to be critical. For the near fault earthquakes, the maximum displacements decreased when the 
distance of the earthquakes increase and this is true for reverse conditions. 
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ÖZ: Soğuk kış günlerinin fazla olduğu ülkelerde, kaldırımların hidronik olarak ısıtılması daha az pahalı ve daha 
etkili olduğu bilinmektedir. Mekanik ve kimyasal gibi alternatif sistemler kullanılması hem kaldırımların uzun 
süreli kullanılamamasına hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Kar eritme veya buzlanmayı önleyici 
sistemler, yayaların veya araçların güvenliğini artırmak için yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu yerler, 
rampalar veya plazalar gibi birçok yerlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kar oluşumunun ve buzlanmanın 
önlenmesi için kaldırımların içerisine yerleştirilen borular sayesinde kaldırımların hidronik ısıtılması 
amaçlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için, meteorolojik veriler kullanılarak beton içerisinde gerçekçi sınır 
koşullarına sahip 3-boyutlu sıcaklık dağılımının elde edilmesi noktasında MATLAB yazılım programında yeni 
bir kod geliştirilmiştir. Kaldırımlarda kar oluşumunun ve buzlanmanın önlenmesi için akışkan giriş sıcaklığı, 
gömme derinliği, borular arası mesafe ve dış hava sıcaklığı gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kaldırım ısıtılması, Kar oluşumu, Buzlanma, Sayısal modelleme, MATLAB 

NUMERICAL MODELING OF LOW TEMPERATURE HYDRONIC HEATED PAVEMENTS 

ABSTRACT: In countries with many cold winter days, hydronic heating of pavements is known to be less 
expensive and more effective using alternative systems such as mechanical and chemical causes both shorter 
use of pavements and environmental problems. Snow melting or anti-icing systems are used in many places 
such as ramps or plazas where there is heavy pedestrian and vehicle traffic to increase the safety of pedestrians 
or vehicles. In this study, it was aimed to hydronic heating the pavements thanks to the pipes placed in the 
pavements to prevent snow formation and icing. To achieve this, a new code has been developed in the 
MATLAB software program to obtain three-dimensional temperature distribution on pavement using 
meteorological data with realistic boundary conditions. In order to prevent snow formation and the icing on 
pavements, the effects of parameters such as fluid inlet temperature, embedded depth, distance between pipes 
and outside air temperature were examined. 

Keywords: Pavement heating, Snow formation, Icing, Numerical modeling, MATLAB 

GİRİŞ  

Kış koşulları karayolu trafiği için önemli bir güvenlik sorunu olarak kabul edilmektedir. Yolda kış koşulları 
olduğunda trafik kazalarının hem yayalar hem de araçlar için ciddi bir risk oluşturduğu bilinmektedir. Kış 
koşullarında artan kaza riski olasılığını yani yol yüzeyindeki kaygan koşulları azaltmak için hidronik ısıtmalı 
kaldırımlar (HHP) trafik güvenliğini arttırmak noktasında önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yollarda sürtünmeyi kontrol etmek ve kar ve buzun giderilmesi için büyük miktarda tuz kullanıldığı hatta 
İskandinav ülkelerinde yıllık 600.000 tondan fazla tuzun yollara bırakıldığı bilinmektedir (Knudsen vd., 2016). 
Ancak, son yıllarda tuz kullanımı giderek daha fazla sorgulanmaktadır. Yollara uygulanan tuzun, yol boyunca 
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çevreye yayılarak bitki örtüsüne zarar verdiği ve bu da tatlı suların tuzlanmasına neden olduğunu ve dahası 
toksik ağır metallerin sızmasını kolaylaştırdığı söylenmiştir. (Fay ve Shi, 2012) 

Kaldırımlarda oluşan kar ve buzun nasıl eritileceğine dair birçok çalışma literatürde mevcuttur.  

Liu vd. (2007a ve 2007b) çalışmalarında, buz oluşumunu ve kar birikmesini önlemek için kaldırım yüzeylerinin 
hidronik ve elektrikli olarak ısıtılması üzerine çalışmalar yapmışlardır. Çalışmalarında, ısıtılmış kaldırım 
yüzeylerinde karın eritilmesi noktasında yeni bir sayısal model geliştirmiş ve bu geliştirilen modeli deneysel 
çalışmalar yapılarak doğrulamışlardır. Wang vd. (2008) jeotermal atık suyunu kullanarak kaldırım yüzeyindeki 
buz ve kar eritme işlemini deneysel olarak gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında küçük ölçekli bir buz ve kar 
eritme sistemi tasarlanmış ve yapılan deneysel çalışmalar neticesinde kış aylarında yollardaki buz ve karın 
eritilmesi için yaklaşık 40 ºC'lik jeotermal atık suyunun kullanılmasıyla gerçekleşeceğini ileri sürmüşlerdir. 
Zhang vd. (2016) çalışmalarında, grafit-PET tabakalarını (GPS) kaldırım kar çözdürme sistemi için kaldırıma 
gömülü yüksek verimli bir elektro-ısıtma elemanlarını incelemişlerdir. Çalışmalarında, kar çözdürme deneyleri 
yapılarak kaldırımlardaki sıcaklık dağılımı, fizibilite, zaman/enerji verimliliği ve ekonomik maliyetleri 
irdelenmiştir. 

Bu çalışmanın iki ana amacı sayılabilir. Birincisi. kar oluşumunun ve buzlanmanın önlenmesi için kaldırımların 
içerisine yerleştirilen borular sayesinde kaldırımların hidronik olarak ısıtılması noktasında MATLAB 
programında yeni bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde, meteorolojik veriler kullanılarak kaldırım 
(beton) içerisinde gerçekçi sınır koşullarına sahip 3-boyutlu sıcaklık dağılımının elde edilmesi ve bu bilgiler 
ışığında kar oluşmaması noktasında doğru tasarımın yapılması amaçlanmıştır. İkincisi, kaldırımlarda kar 
oluşumunun ve buzlanmanın önlenmesi için bu tasarıma etki eden önemli parametrelerin örneğin; akışkan giriş 
sıcaklığı, gömme derinliği, borular arası mesafe ve dış hava sıcaklığı gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Kaldırımın içerisinde yani betonda zamana bağlı-üç boyutlu sıcaklık dağılımını çözmek için gerçekçi sınır 
koşulları ile yeni bir model geliştirildi. Geliştirilen model Şekil 1’de görülmektedir. Boru ekseni boyunca 
sıcaklığın değişimi ihmal edilebilecek düzeydedir. Bundan dolayı, çözüm alanında akışkan sıcaklığı da dahil 
edilerek, iki boyutlu ve dinamik sınır koşullarında beton içerisinde ısı transfer denklemleri çözülmüştür. 
Öncelikle, iki boyutlu olarak tüm alan için çözülmüş ve sonrasında, üç boyutlu çözüm elde etmek için çözüm 
boru ekseni boyunca genişletilmiştir. Isı transfer denklemlerinin çözümünün gerçekleştirilmesi için bazı 
kabuller yapılmıştır. Bunlar şöyledir;  

´ Boru içinden geçen akışkanın sıcaklığı boru eksenine dik bir kesitte her noktada aynı alınmıştır.  
´ Gidiş ve dönüş kolektörlerinin çözüm bölgesine etkisi dikkate alınmamıştır.  
´ Betona gömülü borular aynı derinlikte olduğu kabul edilmiştir.  
´ Paralel borular içerisindeki debilerin aynı olduğu kabul edilmiştir.  
´ Betonun ve boru malzemesinin termofiziksel özellikleri her noktada aynıdır.  
´ Betondaki kütle geçişi ihmal edilmiştir.  

Çözüm alanı ve sınır şartlarının ayrıntıları Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Sistemin çözüm alanı ve sınır şartları 

Geliştirilen modelin 2-boyutlu zamana bağlı ısı iletim denklemleri ve sınır şartları aşağıda verilmiştir: 

                                                                                                                                       (1)                                                   

                                                                                                                                            (2)                                             
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  ,                                                                                                                 (3)            

                                                                                                                          (4)            

                                                                                                                   (5)                                       

Kaldırım yüzeyinde enerji denge denklemleri dikkate alınarak, tüm yüzey ısı akıları Çizelge 1’de görüldüğü 
gibi çözüm alanına dahil edilmiştir. Yüzeyde meydana gelen ısı akıları: Taşınım, Buharlaşma, Gelen ve Giden 
uzun dalga radyasyonu ve Güneş radyasyonudur. 

Çizelge 1 Kaldırım yüzeyinde meydana gelen ısı akıları (Mihalakakou, 2002; Ling and Zhang, 2004) 

 
 
Zamana bağlı iki boyutlu ısı iletiminin çözümünde ADI (Alternating Direction Implicit) yöntemi kullanılmıştır. 
Isı transferi denklemlerinin çözümündeki ADI yaklaşımı şöyledir: 
  n zamanından n+1 zamanına geçişte x yönü kapalı formülasyon, y yönü için açık formülasyon; 

                                                    (6) 

Bir sonraki adımda n+1 zamanından n+2 zamanına geçişte y yönü kapalı formülasyon iken x yönü açık 
formülasyonu ise; 

                                      (7) 

Eşitlik 6 ve 7’de, zamana bağlı ısı transfer denklemleri düzenlenirse; 

                                               (8) 
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                                             (9) 

Adım adım iki boyutlu ısı transfer denklemleri MATLAB programına entegre edilerek çözüm 
gerçekleştirilmiştir. Buradaki r ifadesi x ve y yönündeki zaman adımları eşit alınarak aşağıdaki gibi ifade edilir: 

                                                                                                                                               (10) 

Akışkanın boru boyunca sıcaklık dağılımı, iki boyutlu çözüm alanlarına birbirlerine bağlanarak 
uygulanmaktadır. Üç boyutlu kaldırım içerisindeki sıcaklık profillerini elde etmek için, tüm boruyu küçük 
parçalara ayırarak başlangıçtaki parçanın akışkan çıkış sıcaklığı bir sonraki parçanın akışkan giriş sıcaklığı 
olarak kullanılmış olup bu durum tüm boru boyunca gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşım z yönünde enerji dengesi 
yazılarak elde edilmiş olup aşağıda verilmiştir: 

                                                                                                                           (11) 

Simülasyon çalışması kapsamında farklı parametrelerin etkileri incelenerek kaldırım yüzeyinde kar ve buz 
oluşumunun olmaması noktasında farklı senaryo çalışmaları yapılmıştır. Simülasyon çalışmasının girilen tüm 
parametrelerin değerleri ve tüm ayrıntıları Çizelge 2’de gösterilmiştir.           
 
 Çizelge 2 Simülasyon çalışmasına girilen tüm parametrelerin değerleri 

Geliştirilen model parametreleri 
 

Değer Birim 

Boru ısıl iletkenliği; kp (PEX) 0.41 W/m K 
Kaldırım ısıl iletkenliği; kk 1.5 W/m K 

Boru dış çapı / iç çapı; Dd/Di 0.014/0.01 - 
Akışkan Debisi; Qf 0.02826 m3/h 

Simülasyon Derinliği; Sd 0.25 m 
Gömme derinliği; Pd 0.05, 0.075, 0.1 m 

Borular arası mesafe; Bm 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 m 
Boru boyu; Lp 5 m 

Paralel boru sayısı; M 6 - 
Akışkan giriş sıcaklığı; Tf,i 20 ºC 

Dış hava sıcaklığı; Thava 0, -10, -20 ºC 
Mesh boyutları; Δx, Δy, Δz 0.005, 0.005, 0.1 m 

Zaman adımı; Δt 70 s 
 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kar oluşumunun ve buzlanmanın önlenmesi için kaldırımların içerisine yerleştirilen borular sayesinde 
kaldırımların hidronik olarak ısıtılması noktasında MATLAB programında yeni bir model geliştirilmiştir. 
Geliştirilen modelde, meteorolojik veriler kullanılarak kaldırım (beton) içerisinde gerçekçi sınır koşullarına 
sahip 3-boyutlu sıcaklık dağılımının elde edilmesi ve bu bilgiler ışığında kar oluşmaması noktasında doğru 
tasarımın yapılması amaçlanmıştır. Kaldırımlarda kar oluşumunun ve buzlanmanın önlenmesi için bu tasarıma 
etki eden önemli parametrelerin örneğin; akışkan giriş sıcaklığı, gömme derinliği, borular arası mesafe ve dış 
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hava sıcaklığı gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. Şekil 2a ve 2b’de, 7 günlük simülasyonun sonunda, 
farklı borular arası mesafenin yatay ve dikeydeki sıcaklık dağılımına etkisini göstermektedir.  

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 2. Farklı borular arası mesafenin beton sıcaklığı üzerindeki yatay (a) ve dikey (b) yöndeki değişimi 

Borular arasındaki mesafe arttıkça, yatay ve dikey beton sıcaklığının azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi, 
boruların kaldırıma daha sık bir şekilde yerleştirilmesiyle daha fazla ısı oluşacak ve karın kaldırım yüzeyinde 
oluşumunun önüne geçilecektir. Yüzeyden dikey uzaklıkta borunun gömülü olduğu yerde (Pd= 0.075 m) boru 
içerisinden akışkanın akışı nedeniyle beton sıcaklığı belirgin bir şekilde artmaktadır. 

Şekil 3a ve 3b’de, 7 günlük simülasyonun sonunda, farklı gömme derinliğinin yatay ve dikeydeki sıcaklık 
dağılımına etkisini göstermektedir. Gömme derinliği arttıkça kaldırım yüzeyine boruların mesafesi artmakta, bu 
da yüzeye ısının geçişini azaltmaktadır. Şekil 3b’de görüldüğü gibi, kar oluşumunun önüne geçmek için, gömme 
derinliğinin az olması yani kaldırım yüzeyine yakın olması gerekmektedir. 
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(a) 

 
(b) 

Şekil 3. Farklı gömme derinliğinin beton sıcaklığı üzerindeki yatay (a) ve dikey (b) yöndeki değişimi 

 
168 saatlik simülasyon süresi boyunca akışkan giriş sıcaklığı Tf,i=20 oC olduğunda farklı gömme 
derinliklerine göre akışkan çıkış sıcaklığının değişimi Şekil 4’de görülmektedir. Gömme derinliği azaldıkça 
akışkan çıkış sıcaklığı da azalmaktadır. 
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Şekil 4 Zamana göre farklı gömme derinliklerinde akışkan çıkış sıcaklığının değişimi 

Şekil 5a ve 5b’de, 168 saat sonra farklı hava sıcaklığının kaldırım içeresindeki yatay ve dikey sıcaklık 
dağılımına etkisi görülmektedir. Pd = 0.075 m ve Bm = 0.2 m’de olarak alındığında hava sıcaklığı 0 ºC’nin 
altına düştüğünde kar oluşumunun meydana geleceği görülmektedir. HHP sisteminin kurulumunun yapılacağı 
konumun meteorolojik değerleri yani hava sıcaklığı, rüzgâr hızı gibi özelliklerin doğru tasarımın için oldukça 
önemli olduğu görülmektedir. Hava sıcaklığı düştükçe ya daha yüksek sıcaklıkta akışkan gönderilmeli ya da 
borular arası mesafenin ve gömme derinliklerinin kar oluşumunu önleyecek optimum değerleri seçilmelidir. 

 

(a) 
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(b) 

Şekil 5. Farklı dış hava sıcaklığının beton sıcaklığı üzerindeki yatay (a) ve dikey (b) yöndeki değişimi 

168 saatlik simülasyon süresi boyunca akışkan giriş sıcaklığı Tf,i=20 oC için farklı hava sıcaklıklarında zamana 
göre akışkan çıkış sıcaklıkları Şekil 6’da görülmektedir. Akışkan çıkış sıcaklıklarının 30 saatlik simülasyondan 
sonra düzenli periyodik koşulların meydana geldiği elde edilmiştir. 

 

Şekil 6. Zamana göre farklı dış hava sıcaklığının akışkan çıkış sıcaklığı üzerindeki değişimi 

Yapılan simülasyon çalışmaları neticesinde, hava sıcaklığı -10 °C olduğunda, kaldırım yüzeyinde kar ve buz 
oluşumu olmaması için akışkan giriş sıcaklığının 35 °C ve borular arası mesafenin 0.05 m olduğu durumda 
kaldırım yüzey sıcaklığı yaklaşık 3.4 °C elde edildiği Şekil 7’de görülmektedir.  Bilindiği üzere, kar ve buz 
oluşumunun önlenmesi uygulamalarında yüzey sıcaklığının 0 ° C'nin üzerinde tutulması arzu edilir. Bu kabul 
edilebilir bir tasarım olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer taraftan, hava sıcaklığı -20 °C olduğunda (Şekil 8), 
aynı çalışma şartlarında kaldırım yüzey sıcaklığı yaklaşık 0 °C olarak elde edildiği görülmektedir. Özetle, 
yapılan bu tasarımın yani akışkan giriş sıcaklığının 35 °C, borular arası mesafenin 0.05 m ve gömme derinliğinin 
0.075 m olarak alındığında, o bölgede hava sıcaklığının -20 °C altına düşmedikçe kaldırım yüzeyinde kar ve 
buz oluşumunun önüne geçeceği söylenebilir. 
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Şekil 7. -10 °C dış hava sıcaklığı ve 0.075 m gömme derinliğinde farklı akışkan giriş sıcaklıkları ve borular 
arası mesafenin beton sıcaklığı üzerindeki değişimi  

 

Şekil 8. -20 °C dış hava sıcaklığı ve 0.075 m gömme derinliğinde farklı akışkan giriş sıcaklıkları ve borular 
arası mesafenin beton sıcaklığı üzerindeki değişimi  

SONUÇ 

Kar oluşumunun ve buzlanmanın önlenmesi için kaldırımların içerisine yerleştirilen borular sayesinde 
kaldırımların hidronik olarak ısıtılması noktasında MATLAB programında yeni bir model geliştirilmiştir. 
Yapılan bu çalışmalar neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

• Kaldırımlarda kar oluşumunun ve buzlanmanın önlenmesi için bu tasarıma etki eden önemli 
parametrelerin örneğin; akışkan giriş sıcaklığı, gömme derinliği, borular arası mesafe ve dış 
hava sıcaklığı gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. Ek olarak, kaldırım yüzeyinde 
meydana gelen yüzey ısı akıları (Taşınım, Buharlaşma, Gelen ve Giden uzun dalga radyasyonu 
ve Güneş radyasyonu) dikkate alınmıştır. 
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• Borular arasındaki mesafe arttıkça, yatay ve dikey yönlerdeki beton sıcaklığının azaldığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak, kar oluşumunun önüne geçmek için, gömme derinliğinin 
az olması yani kaldırım yüzeyine yakın olması gerekmektedir. 

• HHP sisteminin kurulumunun yapılacağı konumun meteorolojik değerleri yani hava sıcaklığı, 
rüzgar hızı gibi özelliklerin doğru tasarımın için oldukça önemli olduğu görülmüştür. 

• Hava sıcaklığı -10 °C veya -20 °C’ye kadar olduğu bölgelerde, kaldırım yüzeyinde kar ve buz 
oluşumunun olmaması için akışkan giriş sıcaklığının 35 °C, borular arası mesafenin 0.05 m ve 
gömme derinliğinin 0.075 m olduğu durumda kaldırım yüzeyinde kar ve buz oluşmayacağı 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÖZ: Bu çalışmada, PVD yöntemiyle Alüminyum Krom Nitrür (AlCrN) kaplı parmak freze kesici takımlara, 
farklı rampalama hızlarında derin kriyojenik işlemler (DKİ) uygulanmıştır. Yapılan deneyler sonucunda 
kriyojenik işleme bağlı olarak numunelerin mikro yapısal ve sertlik değişimi incelenmiştir. Kesici takım 
numunelere, 0,25 °C /dak, 0,5 °C /dak ve 1 °C /dak olmak üzere 3 farklı rampalama oranında, 24, 36 ve 48 saat 
süreyle, -196°C’de Kİ uygulanmıştır. Yapılan ölçüm ve incelemelerde DKİ’in takım performansına etkileri 
değerlendirilmiştir. Sertlik testlerinde rampalama hızlarındaki değişimin, bir numune haricinde (Kİ 1 °C/dak 36 
saat) sertliği arttırıcı yönde bir etkisinin olmadığı, aksine genel olarak sertliği düşürdüğü görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Derin Kryojenik İşlem, Parmak Freze Kesici Takım, AlCrN kaplama, Nano-Sertlik, Mikro-
Sertlik 

The Effect of Ramp Rate on Hardness in Deep Cryogenic Process 

ABSTRACT: In this study, Deep Cryogenic Treatment (DCT) were applied on the Aluminum Chromium 
Nitride (AlCrN) coated end miller cutter specimens at different ramping rates. According to the process 
conducted on the specimens, alteration in the microstructure and hardness investigated. The specimens were 
subjected to the 0,25 °C /min, 0,5 °C /min ve 1 °C /min ramping rates at different holding times, 24, 36 and 48 
hours. Measurement and investigations indicates that, there is a not a pronounced affect of the cryonogic 
treatment at different rates on the hardness of the end mill cutters, except for one sample (DCT 1 °C/min 36 h). 

Keywords: Deep Cryogenic Treament, End Mill Cutting Tool, AlCrN Coated, Milling, Nano-Hardness, Micro-
Hardness 

GİRİŞ  

Kesici takım teknolojisindeki gelişmeler incelendiğinde, kaplamalı kesici takım performansının kaplamasız 
takımlara oranla çok daha yüksek olduğunu görülmektedir. Kesici takımlarda kaplamanın, çalışma ömrünü 
önemli oranda artırdığı yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur. Yüksek kesme ve ilerleme hızları 
üretim maliyetlerini önemli oranda düşürürken beraberinde işlenen yüzey kalitesini de iyileştirmektedir.  

Geleneksel kriyojenik işlem (Kİ) kalıp çelikleri gibi, yüksek sertlik ve dayanım ihtiyacı gerektiren 
uygulamalarda kullanılırken, yapılan çalışmalarda kesici takım üzerinde de etkili olduğu görülmüştür.  DKİ’nin 
kesici takım performansını olumlu yönde etkilemiş olması, söz konusu alanda gittikçe daha fazla kullanılmasına 
sebep olmuştur.  

DKİ tek seferde yapılabilen ucuz olmasının yanı sıra kalıcı bir uygulamadır. DKİ ile geleneksel ısıl işlem 
uygulanmış malzeme içerisindeki kalıntı östenitin martensite dönüşmesi, ince karbür çökeltilerinin oluşumu ve 
homojen karbür dağılımı sağlanmaktadır. Kİ yapılan malzemelerde aşınma direnci artarken sertlik gibi mekanik 
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özelliklerde de ciddi iyileşmeler görülmektedir[1]. Kİ’de bekletme süreleri açısından yapılan araştırmalarda 
genellikle, 36 saat en ideal bekletme süresi olarak bulunmuştur [2]. Yapılan çalışmalar, kriyojenik işlem 
uygulanan numunelerin takım ömründe % 91 ile % 817 aralığında iyileşmenin meydana geldiğini 
göstermektedir [3]. Kriyojenik işlem, elektronik, uzay ve otomotiv endüstrisinde kullanılan bazı parçaların 
üretimleri sırasında, boyutsal kararlılığı iyileştirerek aşınma direncini arttırmak amacıyla 
kullanılmaktadır[4].(Şehirli, 2020).  

YÖNTEM 

Kriyojenik işlem Ünitesi Tasarım ve Üretimi 

Bu çalışma için, özel olarak bir Kİ ünitesi tasarlanarak üretilmiştir. Kabinin, termal şoklara dayanarak, soğutma 
ve ısıtma işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeden yapılmasına 
karar verilmiştir. Numuneler ile sıvı azot arasında termal yalıtımı oluşturabilmek için yapılacak vakum 
kabininin nihai ölçüleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, kabin imalatında kullanılacak malzeme kaynak ve bağlantı 
elemanlarının kriyojenik ortamda sağlam kalabilmesi için en uygun malzemelerin seçimi yapılmıştır. Şekil 
2.1’de Kİ vakum kabininin içyapısı kesit olarak görülmektedir. 

 

  

Şekil 2.1. Kesiti alınmış Kİ vakum kabininin içyapısı. 

 

Kriyojenik işlem ünitesi, basınç ve sıcaklık kontrolü ile istenilen sıcaklık değerlerine ulaşmayı hedeflemektedir. 
Deneysel ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde farklı kriyojenik soğutma hızlarını elde edebilmeye uygun, 
elektronik kontrollü bir sistem tasarımı ve üretimi yapılmıştır. Bu çalışma için, hazırlanan Kİ ünitesi son hali 
Resim 2.1’de gösterilmiştir. 
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Resim 2.1. Derin Kriyojenik İşlem Ünitesi 

Deneysel Çalışmalar 

Kontrol ünitesinin çalışma performansını doğrulamak için Kİ sonunda alınan veriler incelendiğinde, hazırlanan 
program adımlarına uygun olarak işlemin gerçekleştiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan bir tanesi (0,5 
°C/dakika verisi) Şekil 2.2‘de gösterilmiştir. Şekilde DKİ’ye iniş (aşağı rampalama), DKİ’de bekleme süresi ve 
DKİ’den tekrar oda sıcaklığına çıkış (yukarı rampalama) eğrilerinin, yazılan programla bire bir aynı olduğu 
görülmektedir. Grafiklerin eğimi aşağı ve yukarı rampalama oranını göstermektedir. Veri toplama sistemine 
göre elde edilen grafiğin eğiminde görüldüğü gibi yapılan ünite ile hedeflenen işlem parametreleri 
yakalanmıştır. 
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Şekil 2.2. Keysight veri toplama cihazı ile kriyojenik işlem sırasında elde edilen zaman-sıcaklık değişim grafiği, 
kalibrasyon sonucu elde edilen ofset verisi de hesaba katılarak sıcaklık verileri hesaplanmıştır. 

Kİ uygulamalarında numuneler ortam sıcaklığından işlem sıcaklığına belirli bir hızda soğutulmaktadır. Literatür 
çalışmalarında, soğutma aşamasının ve soğutma sürelerinin işlem gören numunelerin nihai özelliklerine 
etkisinin araştırılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda deney süreci için gerekli parametreler belirlenmiştir. 
Yapılan deneylerde numuneler sırasıyla 0,25 °C/dak, 0,5 °C/dak ve 1 °C/dak, rampalama hızlarında, 24 saat, 36 
saat ve 48 saat’lik farklı sürelerinde bekletilmiş ve bu saatlerin sonunda yine aynı rampalama oranlarında oda 
sıcaklığına çıkması sağlanmıştır. DKİ’ye ait zaman-sıcaklık değişim grafiklerinde görüldüğü gibi her bir deney 
için toplam deney süreleri değişmektedir. Deney süreleri rampalama oranlarına bağlı olarak 30 saat 52 dakika 
ile 74 saat 12 dakika arasında gerçekleştirilmiştir.   

Kriyojenik işlem gören numunelerde, bekletme süresinin malzeme özellikleri üzerinde önemli iyileştirmeler 
meydana getirdiği yapılan birçok çalışmada görülmektedir. Kriyojenik işlemde, atomların yeni konumlarına 
ulaşabilmesi açısından, bekletme süresinin gerekli olduğu görülmüştür [5].    

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sertlik İncelemeleri  

PVD yöntemiyle biriktirilen AlCrN kaplamlı tungsten karbür numuneler üzerinde mikro sertlik ölçümleri 
yapılmıştır. Parmak freze kesici takımlarının geometrik yapısı göz önüne alındığında, helisel bölge içerisinde 
kesme ağızlarını deformasyona uğratmamak için silindirik bölgeden ölçümler alınmıştır. Her bölgede beşer adet 
ölçüm yapılarak değerlerin ortalaması alınmıştır. Kesici takımlara uygulanan DKİ’nin sertliğe etkisini 
araştırmak amacıyla mikro sertlik ve nano sertlik ölçümleri yapılmıştır. Mikro sertlik ölçümleri SHIMADZU 
marka HMV-2 model mikro sertlik ölçüm cihazı gerçekleştirilmiştir. Mikro sertlik ölçümleri 1000 gr yük altında 
10 saniye uygulanarak yapılmıştır. Nano sertlik testleri nano indentation cihazında gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Mikro ve Nano Sertlik test cihazlarının özellikleri 

Parametreler Indentation Test Cihazı Özellikleri 
Mikro Indenter Nano Indenter 

Yük aralığı: 0.03 – 20 N 0.1 mN – 400 mN 
Maksimum Derinlik 180 µm 100 µm 
Indenter Vickers Berkovich 

  

Nano Sertlik 

Şekil 3.1’deki grafikte nano sertlik sonuçları görülmektedir.  
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Şekil 3.1. Numunelerin nano sertlik ölçüm ortalama grafiği. 

Grafik incelendiğinde, kriyojenik işlemsiz (UT) numune sertliğinin en yüksek değerde olduğu, sonraki sertlik 
ortalamasının 1 °C/dak 36 saat ve 0,5 °C/dak 48 saat Kİ görmüş numuneler olduğu gözlemlenmektedir. En 
yüksek sertlikteki UT numunesi ile en düşük sertlikteki (kriyojenik işlem 0,25 °C/dak 24 saat) numunenin 
arasındaki fark % 43,11 seviyesindedir. Sertlik düşüşü, literatür verileriyle örtüşmemekte ve farklılık 
göstermektedir. Nano sertlik testlerinde standart sapmaların yüksek olması sebebiyle ayrıca mikro sertlik testleri 
yapılmıştır. 

 

Mikro Sertlik 

Şekil 3.2’deki grafikte mikro sertlik test sonuçları gösterilmektedir. Mikro sertlik ölçümleri, HV1 Vickers 
tekniği ile yapılmıştır. Numunelerin mikro sertlik sonuçlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. Sonuçlarda, 
1 °C/dak ile 36 saat kriyojenik işlem uygulanmış numunenin diğerlerinden daha yüksek sertlikte olduğu 
görülmektedir. Kriyojenik işlemsiz (UT) numune ile en düşük sertlik değerine sahip numune arasındaki fark en 
fazla % 25,11 seviyesinde olduğu gözlemlenmektedir.  
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Şekil 3.2. Numunelerin mikro sertlik ölçüm ortalama grafiği. 

Yapılan birçok çalışmada, DKİ’nin kesici takımların sertliğinin arttığı bildirilmiştir[6]. Ayrıca yapılan 
araştırmalarda kesici takımlara uygulanan DKİ ile aşınma direnci, tokluk, yorulma direncinde meydana gelen 
artışın kaçınılmaz sonuç olduğu vurgulanmıştır[7].  

 

SONUÇ 

Mikro sertlik deneyleri sonucunda hesaplanan standart sapmanın, nano sertlikte elde edilen standart sapmadan 
daha düşük olduğu görülmektedir. Her iki sertlik deneyi sonucunda, yapılan DKİ’nin kesici takımların sertliğini 
arttırmadığı görülmektedir. Grafiklere bakıldığında, yapılan işlemlerin bir numune haricinde (kriyojenik işlem 
1 °C/dak 36 saat) sertliği arttırıcı yönde bir etkisinin olmadığı aksine, genel olarak sertliği düşürdüğü, bazı 
numunelerde de sertlikte çok büyük etkisinin olmadığı görülmektedir.  
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ŞANLIURFA İLİ SURUÇ İLÇESİNDE PAMUK (Gossypium hirsutum Linnaeus) (Malvales: 
Malvaceae)’TA ZARARLI YAPRAK PİRELERİ (Zyginidia spp.) (HEMIPTERA: 

CICADELLIDAE)’NE KARŞI FARKLI YÜKSEKLİKLERDEKİ FARKLI RENK 
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ÖZ: Bu çalışmada pamukta zararlı yaprak pireleri [Zyginidia spp. (Hemiptera: Cicadellidae)]’nin populasyon 
yoğunluğunu belirlemek amacıyla biyoteknik mücadele kapsamında farklı yüksekliklere sahip çeşitli farklı renk 
tuzakları kullanılmıştır. Buna göre çalışma, 2019 yılının mart-eylül aylarında Şanlıurfa ili Suruç ilçesinde, 
pamuk arazisinde, çiftçi şartlarında yürütülmüştür. Çalışmada muamele uygulamalarında farklı yüksekliklere 
(30, 60, 90 ve 120 cm) sahip sarı, yeşil, siyah ve beyaz renk tuzakları kullanılmıştır. Kontrol uygulamasında ise 
yine aynı yüksekliklere (30, 60, 90 ve 120 cm) sahip şeffaf renkli tuzaklar kullanılmıştır. Çalışmada zararlının 
tercih ettiği renk tuzağı yüksekliği, genel olarak pamuk bitkisinin mevcut dönemindeki yüksekliğiyle doğru 
orantıda seyretmiştir. Çalışmada sonuç olarak, Temmuz ayından itibaren hasat sonuna kadar kullanılan 
yükseklikler arasında, 60-120 cm arasındaki yüksekliklere sahip farklı renk tuzaklarının kullanılabileceği tespit 
edilmiştir. Ayrıca, zararlı ergin bireylerinin, 13 haftalık sürecin genelinde ‘Sarı ve Yeşil renk tuzakları’nı kontrol 
tuzaklara göre anlamlı olarak daha çok tercih ettikleri ve özellikle de belirli renk tuzaklarına göre ise ‘Siyah ve 
Beyaz renk tuzakları’nı daha az tercih ettikleri belirlenmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Zyginidia spp., renk tuzakları, yükseklik, pamuk, biyoteknik mücadele  

ABSTRACT: In this study, in order to determine the population density of pest plant hoppers [Zyginidia spp. 
(Hemiptera: Cicadellidae)] in cotton, were used various different color traps with different heights within the 
scope of biotechnical control. Accordingly, the study was carried out in Suruç district of Şanlıurfa province in 
March-September in 2019, on cotton plot under the conditions of farmers. In the study; yellow, green, black and 
white color traps with different heights (30, 60, 90 and 120 cm) were used in treatment applications. In the 
control application, transparent colored traps with the same heights (30, 60, 90 and 120 cm) were used. In the 
study, the height of color trap preferred by the pest was in direct proportion with the height of the cotton plant 
in general in the current period. As a result in the study, it was determined that different color traps with heights 
between 60-120 cm can be used between the heights used from July until the end of harvest. In addition, it was 
observed that pest adult individuals preferred the 'Yellow and Green color traps' significantly more than the 
control traps over the 13-week period and especially less preferred the 'Black and White color traps' compared 
to certain color traps. 
 

Keywords: Zyginidia spp., color traps, height, cotton plant, biotechnical control 
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GİRİŞ  

 
Pamuk (Gossypium hirsutum Linnaeus) (Malvales: Malvaceae), hem doğal lifin kaynağı olan hem de 
tohumundan elde edilen yağ, küspe ve diğer yan ürünleri ile ekonomik değeri yüksek bir kültür bitkisidir. 
Pamukta ortalama değer olarak % 20 oranında bitkisel yağ bulunmakla birlikte, amino asitlerce zengin küspesi 
ise hayvancılıkta yem ihtiyacı bakımından oldukça faydalıdır. Soya fasülyesi başta olmak üzere pamuk bitkisi, 
dünyada ikinci önemli bitkisel yağ kaynağıdır (Barut, 2003). 
 
Dünya’da pamuk üretimi 2019 yılındaki FAO verilerine göre 24.773.484 tondur. Pamuk üretimi bakımından 
Dünya’da 6.298.989 tonluk üretimiyle Çin’i başta görmekteyiz. Çin’i Hindistan, ABD, Pakistan ve Brezilya 
izlemektedir. Bu sıralamada Türkiye 877.500 tonluk pamuk üretimiyle sekizinci sırada yer almaktadır (FAO, 
2019).  
 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk arazilerinde daha çok erken dönemde görülen pamuk yaprak pireleri 
[Zyginidia sohrab Zachvatkin, Asymetrasca decedens ve Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae)], 
pamuk kültür bitkisinin vejetatif ve generatif bölümlerinde emgi yaparak beslenmekte, bitkinin gelişimini ve 
büyümesini olumsuz şekilde etkilemekte, özellikle de generatif (koza) organlarda önemli dökülmelere sebep 
olmaktadır (TEPGE, 2019).  
 
Dünya’da insan nüfusunun artışıyla birlikte ortaya çıkan beslenme ihtiyaçları, ‘Tarım’ sektörünü Dünya’da en 
önemli sektör haline getirmiştir. Bundan dolayı insanlara ait artan besin ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, 
tarımsal üretimde yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin üretilmesi gerekmektedir (Topuz, 2005).  
 
Ülkemizde önemli bir endüstri bitkisi olan pamukta görülen çeşitli zararlı, hastalık ve yabancı otlar ile mücadele 
yapılması, ürün kaybı yaşanmaması açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Günümüzde bu amaçla 
yoğun miktarda kimyasal ilaçlama yapılmaktadır. Bu nedenle kimyasal mücadeleye alternatif olarak, kullanılan 
pestisitlerin insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etkilerini minimize edebilmek için zararlı, hastalık ve 
yabancı otlar ile mücadelede ekonomik ve ekolojik olan çeşitli mücadele yöntemleri de yapılmalıdır. Buna göre; 
kültürel, biyolojik, mekanik, fiziksel, biyoteknik ve genetik mücadele şekilleri, kimyasal mücadele yerine 
kullanılabilecek önemli alternatif mücadele şekilleridir. Buna istinaden, bu alternatif mücadele yöntemleri ile 
kontrol altına alınabilen zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı, kimyasal mücadelenin yapılması tavsiye 
edilmemektedir. Buna rağmen, şayet kimyasal pestisit kullanılması zorunlu ise; doğal düşmanlara, insanlara ve 
çevreye yan etkisi oldukça düşük olan, çevre dostu ve spesifik pestisitlerin kullanımı daha önemli olmaktadır. 
Ayrıca, bu durumda, pestisitlerin etkili en düşük dozda ve doğal düşmanların en az zarar görebileceği 
zamanlarda kullanılması ve ilaçlamalarda uygun alet ve ilaçlama tekniğinin uygulanması esas alınmalıdır 
(TAGEM, 2017). 
 
Bu çalışmada, yaprak piresi zararlısına ait; bitki gelişimi, verim ve verim unsurları üzerinde olası etkilerin 
belirlenmesinde temel kriter olan zararlı populasyon yoğunluğunu belirlemek amacıyla, biyoteknik mücadele 
kapsamında farklı yüksekliklere (30, 60, 90 ve 120 cm) sahip çeşitli renk tuzaklarının (sarı, yeşil, siyah ve 
beyaz) kullanılması, çalışmanın temel hedefini ve amacını oluşturacaktır. Çalışmada kullanılan yükseklikler, 
pamuğun fenolojik büyümesine uygun olarak seçilmiştir. Ayrıca çalışmada, kimyasal mücadelenin azaltılması 
ve entegre mücadele yöntemi içerisinde biyoteknik mücadele yönteminin yarayışlılığının saptanması ele 
alınacaktır. 
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YÖNTEM 
 
Çalışma; 2019 yılında Şanlıurfa ili Suruç ilçesi sınırlarında Yenişehir Mahallesi’nde yer alan 217/15 ada/parsel 
no’lu arazide, üretici koşullarında yetiştirilen pamuk tarlasındaki bir dekarlık alanda yürütülmüştür. 
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      Deneme alanına ait toprak analiz sonucu (GAPTEAM Toprak Analiz Laboratuvarı, 2019) 
 
GAPTEAM toprak analiz laboratuvarında yapılan analiz sonucunda görüldüğü gibi bu deneme alanı toprağında, 
tuz oranı ve organik madde miktarı düşük iken, kireç ve kil oranı ise yüksek bulunmuştur. Bunun dışında ekimle 
birlikte 15 kg/da 20-20-0 gübre çeşidi, üst gübre olarak toplamda 65 kg/da (% 21) Amonyum sülfat gübre çeşidi 
önerilmiştir (GAPTEAM Toprak Analiz Laboratuvarı, 2019).  
 
Çalışmanın ana materyallerini; 8’lik ince demirler (60 cm, 90 cm, 120 cm ve 150 cm uzunluklu), kontrol amaçlı 
şeffaf mika, renkli folyoların yapıştırılması için dekote, renkli folyo kağıtları (siyah, yeşil, sarı, beyaz), fare 
yapışkanı, metre, bağlama teli ve atrap oluşturmuştur. 
 
Çalışma tek yıllık tarla çalışması olup, Mart-Eylül 2019 yılında Şanlıurfa ili Suruç ilçesi sınırlarında Yenişehir 
mahallesinde yer alan 217/15 ada/parsel no’lu arazinin 1 dekarlık alanında çiftçi şartlarında arazi çalışması 
şeklinde yürütülmüştür. 
Pamuk ekimi öncesinde (14 Nisan 2019), yabancı ot mücadelesi kapsamında kimyasal savaşım olarak 
StompR Extra CS (450g/l Pendimetalin) (300 ml/da) aktif madde içerikli herbisit kullanımı yapılmış olup, 1 gün 
ara ile ise arazi sürüm ve tesviye işlemleri yapılmıştır.  
Deneme alanında, kış ve ilkbahar dönemlerinde yaşanılan aşırı yağışlar nedeniyle toprağın yeterli su ihtiyacı 
karşılandığı için, deneme alanında ekim öncesinde herhangi bir sulama işlemi yapılmamıştır.  
 
Denemede, pamuk ekimi18 Nisan 2019 tarihinde yapılmış olup, bu amaçla Basf firmasına ait Candia ticari 
isimli pamuk tohum çeşidi kullanılmıştır. 
Ayrıca, pamuk ekimi ile birlikte taban gübresi olarak 25 kg/da Kompoze 20-20-0 + (13.5 S) gübre çeşidi 
kullanılmış olup, pamuk tohumlarının ekimi ise dekara 2.0-2.4 kg olacak şekilde yapılmıştır. Denemede, 
tohumların ekilmesi işleminde; sıra üzeri bitki aralığı 8-10 cm ve sıra arası mesafe ise 70 cm olacak şekilde 
ayarlanıp, havalı mibzer aracılığıyla pamuk ekimi yapılmıştır. Buna göre, ilk sulama ise, pamuk ekimi 
yapıldıktan 45 gün sonra yağmurlama sulama şeklinde yapılmıştır. 
Denemede ayrıca, üst gübre olarak toplamda 65 kg/da (% 21) Amonyum sülfat, ilk sulamadan önce ve sonraki 
sulamalarda, dekara 20-20-25 kg olacak şekilde kullanılmıştır.  
 
Uygun sulamalardan sonra, pamuk bitkisi 4-5 yapraklı döneme (10 cm boy) geldiğinde ise, bitki aralarına 
çapalama işlemi yapılmış olup, bitki ekiminde mibzer kullanıldığı için seyreltme işlemine gerek görülmemiştir. 
Bunun dışında pamuk dönemi boyunca yabancı ot kontrolü kültürel önlemler alınarak devam etmiştir. 
 
Çalışma, 2019 yılında 14 Mart-11 Eylül tarihleri arasında yapılmıştır. Buna göre, pamukta Zyginidia spp. 
populasyonlarına ait, farklı renk tuzakları ve farklı yükseklikler ile oluşturulan çekiciliğine bağlı olarak, arazide 
sörvey çalışmaları ile uygun şekilde örneklemeler yapılmıştır. Yapılmış örneklemelerde ise yaprak pireleri 
populasyonlarını tespit etmek amacıyla, uygun şekilde hazırlanmış tuzaklar kullanılmıştır. Kontrol uygulama 
için tuzaklar; şeffaf bir mikanın farklı yükseklikli demir çubuklarla bağlanması sonrası, mikanın üzerine fare 
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yapışkanı sürülerek dizayn edilmiştir. Çalışmada, muamele uygulamaları için kullanılan tuzaklar ise; şeffaf bir 
mika üzerine farklı renkli folyo kağıtlarının (siyah, yeşil, sarı ve beyaz) dekote aracılığıyla yapıştırılmasıyla 
oluşturulan farklı renkli mikaların, farklı yükseklikli demir çubuklarla bağlanması sonrası, kontrol uygulamada 
olduğu gibi, mikaların üzerine fare yapışkanı sürülerek dizayn edilmiştir.   
 
Bunun dışında atrap kullanılarak da aynı zamanda populasyon takibi yapılmış olup, hangi tür veya cinse ait 
yaprak piresi çeşitlerinin, hangi yoğunluklarda olduğu tespit edilmiştir. 
 
Deneme; 3 tekerrürlü, 5 karakterli A (kontrol-şeffaf mikalı tuzaklar), B (siyah renk mikalı tuzaklar), C (beyaz 
renk mikalı tuzaklar), D (yeşil renk mikalı tuzaklar), E (sarı renk mikalı tuzaklar) olarak ve farklı 4 yükseklik 
(30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm) grubu halinde yürütülmüştür. Deneme, 19 Haziran 2019 tarihinde kurulmuş 
olup, her bir tekerrür arası mesafe 2.7 m-3 m iken, her bir tuzak arası mesafe ise 1 m’dir. Ayrıca, deneme 
alanının kurulumu öncesi ve sonrasında ise, arazide herhangi bir kimyasal savaşım yapılmamıştır. Deneme 
parselinde deneme boyunca rutin kültürel işlemler uygulanmıştır. 
 
Pamuk koza tutum dönemi ve öncesi baz alınarak (19 Haziran 2019) farklı yüksekliklere sahip farklı renk 
tuzaklarının kullanıldığı çalışmamıza ait genel dizaynın, araziye belirli mesafelerde kurulumu yapıldıktan sonra, 
farklı renk tuzakları üzerine sürülmüş kokusuz fare yapışkanı yardımıyla tuzaklarda yakalanan pamuk yaprak 
pirelerinin (Zyginidia spp.) ergin birey sayımları, haftalık olarak (17:30-19:30 saatleri arasında) ‘Gözle sayım 
yöntemi’ aracılığıyla yapılmıştır.  
 
Çalışmada, 19 Haziran 2019 tarihinden itibaren farklı yüksekliklere sahip, farklı renk tuzaklarında tespit edilen 
zararlı ergin sayımları haftada bir olarak; Haziran (19, 26), Temmuz (3, 10, 17, 24, 31), Ağustos (7, 14, 21, 28) 
ve Eylül (4, 11) aylarında toplam 13 hafta yapılmış olup, elde edilen tüm veriler kayıt altına alınmıştır. Bunun 
dışında ise yukarıda da belirtildiği gibi çalışmada atrap kullanılmış olup, farklı tuzaklar ve atrap aracılığıyla 
örneği alınmış tüm yaprak pireleri tür teşhisi yapılmak üzere Prof. Dr. Ünal ZEYBEKÇİOĞLU’na 
gönderilmiştir.  
 
Deneme 3 tekerrürlü ve 5 karakterli olarak yürütülmüştür. Bu deneme deseninde 13 hafta süresince tespit edilen 
pamuk yaprak pireleri (Zyginidia spp.)’ne ait populasyon sayıları, hafta başına tekerrür ortalama sayıları 
şeklinde belirlenmiş olup, elde edilen veriler uygun grafiklerle yorumlanmaya çalışılmıştır. 
 

Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 21 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Gruplar arası 
karşılaştırmalarda Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup, 
p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı 
belirtilmiştir. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Arazi çalışmasında, Candia (Fibermax) pamuk çeşidinde kullanılan farklı yüksekliklerdeki (30, 60, 90 ve 120 
cm) farklı renk tuzaklarının (beyaz, sarı, siyah, yeşil ve kontrol) Zyginidia spp. cinsi bireylerinin cezbedilmesi 
üzerine olan etkileri aşağıda bulunan çizelgede değerlendirilmiştir. Buna göre, 2019 yılında yürütülen 13 
haftalık çalışma sonucunda, farklı yüksekliklerdeki renk tuzaklarında, istatistiki olarak anlamlı ölçüde kontrol 
tuzaklara göre en fazla, diğer belli renk tuzaklarına göre ise en az sayıda Zyginidia spp. bireyleri çeken renk 
tuzağı veya tuzaklarının, haftalara göre değerlendirilmesi Çizelge 1.1.’de gösterilmiştir.   
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Çizelge 1.1. Farklı yüksekliklerdeki renk tuzaklarında, istatistiki olarak anlamlı ölçüde kontrol tuzaklara göre 
en fazla, diğer belli renk tuzaklarına göre ise en az sayıda Zyginidia spp. bireyleri çeken renk tuzağı veya 
tuzaklarının, haftalara göre değerlendirilmesi   
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Buna göre çalışmada üstte belirtilen çizelgedeki veriler değerlendirildiğinde sonuç olarak; çalışmanın 
yürütüldüğü tüm haftalar toplu olarak incelendiğinde, Şekil 1.1.’deki veriler elde edilmiştir.  
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 Şekil 1.1. Kontrol ve farklı renk ve farklı yükseklikteki tuzaklara çekilen Zyginidia spp. ergin birey sayılarının 
(ortalama adet/tuzak/haftalar) tüm haftalara göre dağılımı 
 
Çalışmada, 13 hafta süresince, kontrol ve farklı renk tuzakları ortalamasına göre, 30 cm yükseklikte, Zyginidia 
spp. ergin bireyleri, istatistiki olarak anlamlı ölçüde en fazla (454.7 adet/tuzak) 5. haftada, en az (58.7 
adet/tuzak) ise 9. haftada tespit edilmiştir.  
 
60 cm yükseklikte, Zyginidia spp. ergin bireyleri, istatistiki olarak anlamlı ölçüde en fazla (1144 adet/tuzak) 6. 
haftada, en az (363.3 adet/tuzak) ise 1. haftada tespit edilmiştir.  
 
90 cm yükseklikte, Zyginidia spp. ergin bireyleri, istatistiki olarak anlamlı ölçüde en fazla (2389 adet/tuzak) 13. 
haftada, en az (141.3 adet/tuzak) ise 1. haftada tespit edilmiştir.   
 
120 cm yükseklikte, Zyginidia spp. ergin bireyleri, istatistiki olarak anlamlı ölçüde en fazla (2567 adet/tuzak) 
13. haftada, en az (54.7 adet/tuzak)ise 1. haftada tespit edilmiştir (Şekil 1.1.). 
 
Çalışmada buna göre, Zyginidia spp. ergin bireylerinin bitki boyuyla doğru orantılı olarak yöneldiği farklı 
yüksekliklerden; tüm haftalar boyunca aynı davranışların sergilendiği 60 cm ile 120 cm arası yüksekliklerde 
farklı renk tuzaklarının kullanılabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle bu 
yüksekliklerde tüm haftalarda, Zyginidia spp. ergin bireylerinin çekimi açısından kullanılan farklı renk 
tuzaklarından; ‘sarı ve yeşil renk tuzakları’nın en çekici renkler oldukları; ‘siyah ve beyaz renk tuzakları’nın ise 
en az çekici renkler oldukları saptanmıştır. 
 
Durmuşoğlu & Karsavuran (2009), yaptıkları çalışmalarında Empoasca spp. bireylerinin populasyon 
yoğunluğunu belirleyebilmek amacıyla kullandıkları sarı renkli yapışkan tuzakların, zararlının hem doğrudan 
hem de dolaylı olarak mücadelesinde ve yine zararlıyla mücadele zamanlarının belirlenebilmesinde 
kullanılabileceğini bildirmişlerdir.   
 
Mutlu ve ark. (2016), Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 2010-2012 yılları arasında Karacadağ çeltiğinde 
Cicadellidae gibi bazı familyaların birtakım türleri üzerine bazı yabancı otların etkileri ile ilgili yapmış oldukları 
çalışmalarında, sarı renkli yapışkan tuzakların, Empoasca spp. ergin bireylerini daha fazla cezbettiğini 
bildirmişlerdir. 
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Mensah (1996), yaptığı çalışmasında Austroasca viridigrisea (Paoli) (Hemiptera: Cicadellidae) yaprak piresi 
populasyonlarının pamuk arazilerinde izlenebilmesi için renkli yapışkan tuzaklar denemiş olup, renkler arasında 
ergin bireylerin en çok 500-600 nm’lik ışık yayan sarı tuzaklara, daha sonra ise yeşil renkli tuzaklara 
çekildiklerini belirtmiştir.  
 
Cesar et al (2012), ABD’de, 2006-2010 yılları arasında kızılcık bataklıklarında, farklı renk tuzakları ve 
yükseltinin küt burunlu yaprak piresi, Limotettix vaccinii (Van Duzee, 1890) (Hemiptera: Cicadellidae)]’ye 
olan etkilerini araştırdıkları çalışmalarında, küt burunlu yaprak piresinin en fazla yeşil renkli tuzaklara, daha 
sonra ise sarı renkli yapışkan tuzaklara çekildiklerini tespit etmişlerdir.   
 
Coşkun ve Aksu (2010), yaptıkları çalışmalarında, Artvin doğu ladini ormanlarında tuzak rengi ve tipinin Ips 
typographus (Linnaeus) (Coleoptera: Scolytidae) kabuk böceği türünün yakalanması üzerine etkisini araştırmış 
olup, en fazla açık yeşil renkli tuzaklara, en az ise beyaz renkli tuzaklara çekildiklerini bildirmişlerdir. 
 
Araştırmacıların yapmış oldukları bu çalışmalarla benzer olarak, araştırma ve bulguları bölümünde de 
belirtildiği gibi, bizim çalışmamızda da Zyginidia spp. ergin bireylerinin çekimi açısından kullanılan farklı renk 
tuzaklarından, ‘sarı ve yeşil renk tuzakları’nın en çekici renkler oldukları, Coşkun ve Aksu (2010)’nun 
çalışmasıyla kısmen benzer olarak ise çalışmamızda ‘siyah ve beyaz renk tuzakları’nın Zyginidia spp. ergin 
bireyleri açısından en az çekici renkler oldukları tespit edilmiştir. 
 
Mensah (1996), A. viridigrisea populasyon yoğunluğunu izlemek amacıyla yaptıkları çalışmasında, arazi zemin 
seviyesinden 25-75 cm’lik yüksekliğe sahip sarı renkli yapışkan tuzakların yerleştirilmesinin faydalı 
olabileceğini bildirmişlerdir.  
 
Araştırmacının yapmış olduğu bu çalışmayla kısmen benzer olarak, araştırma ve bulguları bölümünde de 
belirtildiği gibi, bizim çalışmamızda da Zyginidia spp. ergin bireylerinin çekimi açısından, 60 cm ile 120 cm 
arası yüksekliklere sahip, sarı ve yeşil renk tuzaklarının kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ 
 
Belirli farklı yüksekliklere sahip farklı renk tuzaklarının, Zyginidia spp. ergin bireyleri üzerinde çekim 
kapasiteleri ile ilgili yapılan açık alan çalışmada, zararlının tercih ettiği renk tuzağı yüksekliği, genel olarak 
pamuk bitkisinin mevcut dönemindeki yüksekliğiyle doğru orantıda seyretmiştir. Ayrıca, zararlı Temmuz-Eylül 
aylarında populasyon yoğunluğu olarak en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Çalışmada, temmuz ayından itibaren 
hasat sonuna kadar denemede kullandığımız yükseklikler arasında, 60-120 cm arasındaki yüksekliklere sahip 
farklı renk tuzaklarının kullanılabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca, zararlı ergin bireylerinin, 13 haftalık sürecin 
genelinde ‘sarı ve yeşil’ renk tuzaklarını kontrol tuzaklara göre anlamlı olarak daha çok tercih ettikleri ve 
özellikle de belirli renk tuzaklarına göre ise ‘siyah ve beyaz’ renk tuzaklarını daha az tercih ettikleri 
belirlenmiştir.   
 
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, bu zararlı cinse ait özellikle de ‘Kitle yakalama’ ile ilgili tasarlanabilecek 
çeşitli plan ve programlarda renk tuzakları olarak, özellikle de kontrol tuzağa göre istatistiki olarak anlamlı 
ölçüde daha fazla yaprak piresi ergin bireyleri çeken, 60-120 cm’lik yüksekliğe sahip ‘sarı ve yeşil renk 
tuzakları’nın kullanılabilmesi, bu konuda alternatif bir çözüm kaynağı olabilir. Ayrıca, yine bu cinsle 
mücadelede çeşitli tuzak bitkilerin kullanımında bu zararlı cinsin tuzak bitkilere daha fazla çekilebilmesi 
açısından ‘tuzak bitkilerle kombine olarak aynı yüksekliklere sahip sarı ve yeşil renk tuzaklarının 
kullanılabilmesi’ yine bu zararlı cinsle ilgili tasarlanabilecek entegre mücadele programlarında biyoteknik 
mücadele kapsamında, zararlının yayılışı, yoğunluğu, göçlerinin izlenmesi ve biyolojilerinin incelenebilmesine 
imkan veren alternatif bir çözüm önerisi olarak düşünülebilir.   
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ÖZ: Rüzgar enerjisi, düşük maliyetinden dolayı en uygun yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak 
görülmektedir. Rüzgar türbinlerinde seçilen kanat profilinin aerodinamik performansı, rüzgar türbininin 
aerodinamik verimliliği için çok önemlidir. Bu çalışmada rüzgar türbin kanatlarında yaygın olarak kullanılan 
NACA 0012 kanat profilinin aerodinamik performansı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) programı 
ANSYS FLUENT kullanılarak belirlenmiştir. Literatürde yapılan bir çalışma ele alınarak farklı türbülans 
modellerinin kullanımı ile çalışmanın doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Türbülans modeli seçiminin literatürdeki 
çalışma sonucuna yakınsamasındaki önemi belirlenmiştir. Çalışmada Reynolds (Re) sayısı 2´104 olarak kabul 
edilmiş olup NACA 0012 kanat profilinin stol durumu sonrası hücum açıları için analizler tekrar edilmiştir. 
Kanat profilinin aerodinamik performansını incelemek açısından kanat modeli kaldırma katsayısı (CL), 
sürükleme katsayısı (CD) ve aerodinamik verimlilik (CL/CD) değerleri bulunmuş ve farklı türbülans modelleri 
için karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerjisi, NACA 0012, ANSYS FLUENT, Aerodinamik verim 

COMPARISON OF AERODYNAMIC PERFORMANCE OF THE WIND TURBINE WING 
PROFILE WITH DIFFERENT TURBULENCE MODELS 

ABSTRACT: Wind energy is seen as one of the most suitable renewable energy sources due to its low cost. 
The aerodynamic performance of the wing profile selected in wind turbines is very important for the 
aerodynamic efficiency of the wind turbine. In this study, the aerodynamic performance of the NACA 0012 
blade profile, which is widely used in wind turbine blades, was determined by using the fluid dynamics (CFD) 
program ANSYS FLUENT. Verification of the study was carried out by using a study in the literature, using 
different turbulence models. The importance of the selection of the turbulence model in its convergence with 
the study result in the literature has been determined. In the study, Reynolds (Re) number was accepted as 2´104 
and analysis was repeated for the angle of attack after stall status of NACA 0012 wing profile. In order to 
examine the aerodynamic performance of the wing profile, the wing model lift coefficient (CL), drag coefficient 
(CD) and aerodynamic efficiency (CL / CD) values were found and compared for different turbulence models. 

Keywords: Wind energy, NACA 0012, ANSYS FLUENT, Aerodynamic efficiency 

GİRİŞ  

Günümüzde enerji ihtiyacı fosil kaynaklara dayalı enerji üretim sistemleriyle karşılanmaktadır. Fosil 
kaynakların sınırlı olması ve çevreye zarar veren salınımlar meydana getirmesinden ötürü bu kaynakların 
alternatifleri ve daha verimli enerji üretim yöntemlerinin bulunması zorunludur. Bu nedenle muhtemel alternatif 
enerji kaynaklarının başında yenilenebilir enerji kaynakları gelmektedir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının 
zararlı etkileri yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla en aza indirilmekte ve çevre dostu enerji dönüşüm 
mekanizmalarının kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi 
ile yararlı hale dönüşüm gerçekleşmekte ve dönüşüm sistemlerinin yüksek dönüşüm verimine sahip olması en 
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uygun yöntemin ve donanımın seçilmesi ile sağlanmaktadır. Son birkaç yıldır rüzgar enerjisi en umut verici 
sürdürülebilir enerji olarak görülmektedir (Tanürün vd., 2019; Li vd.,2018). 2018 ve 2019 yıllarına ait kayıtlarda 
rüzgar enerji kapasitesinin sırasıyla 51.3 GW ve 60.4 GW’a ulaştığı kaydedilmiştir (Council, G. W. E., 2018; 
Council, G. W. E., 2019).  

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) geometri çevresindeki çeşitli akış parametreleri için daha hızlı ve daha 
doğru sonuçlar sağladığı için son zamanlarda araştırmacılar için büyük bir önem kazanmıştır. HAD, havacılık, 
otomobil, deniz ve endüstriyel prosesler gibi akışkan hızının ve performansının önemli olduğu birçok büyük iş 
sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. HAD hesaplamalarında, kanat profili geometrisindeki akışı ayrıntılı olarak 
araştırmak kolaydır. Ayrıca deneysel çalışmalara nispeten çok daha kısa zamanda gerçekleştirildiği için hem 
maliyet açısından hem de çalışma zamanının kazanılması açısından avantaj sağlar (Yılmaz vd., 2018). 

Kanat profillerinin aerodinamiği üzerine yapılan araştırmalar geleneksel olarak havacılık uygulamalarına 
duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır ve küçük hücum açısı (α), yani stol öncesi durumda veter uzunluğuna 
bağlı Reynolds sayısı Rec ≡ U∞c/ν çoğunlukla 5×105'in üzerindedir, burada U∞ serbest akış hızıdır, c kanat 
profili veter uzunluğudur ve ν akışkanın kinematik viskozitesidir. Mikro hava araçları (MHA), nano hava 
araçları (NHA) gibi küçük insansız hava araçları (İHA) ile kuş ve böcek uçuşlarını anlama konusundaki artan 
ilgi nedeniyle küçük rüzgar türbinleri hakkında edinilen bilgiler artık yetersiz kalmaktadır (Brendel vd.,1988; 
Hsiao vd., 1989; Lin vd., 1996). Tüm bu faaliyetler çok düşük Rec gerektirmektedir. Örneğin, Rec genellikle 
MHA'lar (Mueller vd., 2000) için 2×105'ten, NHA'lar (Pines vd., 2005) için 1,5×104'ten, böcek uçuşları (Wang, 
2005) içinse bunlardan da daha düşük olmaktadır. 

Literatürde yapılan birçok çalışmada düşük Reynolds sayılarında (Rec ≤ 5×105) farklı türbülans modelleri 
kullanılarak NACA 0012 kanadının CL-CD katsayıları ve stol durumları incelenmiştir. Bu çalışmada da NACA 
0012 kanadının 2 × 104 Reynolds sayısında Spalart Allmaras, K-epsilon realizable, k-omega SST ve Transition 
k-kl-omega türbülans modelleri kullanılarak stol sonrası hücum açısı için (15°) CL-CD katsayıları ve hız 
kontürleri incelenmiş olup sonuçlar Wang ve arkadaşlarının (Wang vd., 2014) yaptıkları deneysel çalışma 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sayısal analiz sonuçlarının literatür ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Sayısal analizler Reynolds-Ortalamalı Navier-Stokes (RANS) denklemleri ve farklı türbülans modelleri 
çözülerek, ticari bir sonlu hacim HAD akış çözücü yazılımı olan ANSYS FLUENTTM kullanılarak yapılmıştır. 
Simülasyonda akış hızı Re=2´104 sayısına karşılık gelen 0.2 m/s olarak girilmiştir. Analizlerde, serbest ortamda 
“second order upwind discretization” ve “second order implicit time integration” çözümlemeleri seçilmiş ve 
denklemler “SIMPLEC coupled” çözüm algoritması ile çözdürülmüştür. Yakınsama için her parametredeki 
kalıntıların (residuals) 1x10-6 olması durumuna kadar çözüme devam edilmiştir. Ayrıca analizlerde Spalart-
Allmaras, k-epsilon realizable, k-omega-SST, Transition k-kl-omega türbülans modelleri kullanılmıştır. Bu 
modellerde türbülans yoğunluğu Wang ve ark. (2014) çalışmasında yer aldığı gibi % 6 olarak seçilmiştir.   

Şekil 1’de gösterildiği gibi giriş, çıkış ve yan yüzeylerin kanat modeline olan uzaklığı sırasıyla 10D, 15D ve 
10D olarak alınarak akış hacminin boyutları literatürdeki çalışmalar dikkate alınarak belirlenmiştir. Kısa ve en 
az ağ örgüsü (mesh) sayısıyla en ideal yapıyı elde edebilmek için C-H tipi akış hacmi ve dörtgen hücre sistemi 
kullanılmıştır. C-H tipi akış hacmi, yüksek derecede doğruluk, daha düşük bellek tüketimi ve daha hızlı 
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yakınsama sağlaması açısından tercih edilmiştir (Saidikin vd., 2013). Çözümün doğruluğunu artırmak ve sınır 
tabaka etkisini görebilmek için kanat profili sınırlarına doğru ve iz bölgesinde kontrol hacimleri artırılmıştır. 
Kanat profiline hücum açısı verirken kanat profilini çevirmek yerine kanat profiline gelen akışın yönü 
değiştirilmiş ve bu sayede modelleme işlemi daha kolay yapılmıştır.   

 

Şekil 1. C-H tipi akış alanı 

Yapılan sayısal analizlerin mesh kalitesinin değerlendirilmesinde her bir ağ örgüsünün geometrisine bağlı olarak 
çarpıklık (skewness) ve ortogonal kalite değerlerine bakılmalıdır. Kaliteli bir ağ yapısı için çarpıklık değeri 0 
değerine yakın olması gerekirken ortogonal kalite değeri 1 değerine yakın olmalıdır (Tanürün vd., 2019). Bu 
çalışmada Şekil 2’de mesh yapısı verilen NACA 0012 kanat profilinin ortogonal kalite değeri 0.94 ve çarpıklık 
değeri ise 0.12’dir. Ayrıca y+ değeri 1’in altında tutulmuştur.  
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Şekil 2. NACA 0012 kanat profilinin mesh (ağ) yapısı 

Analiz sonuçlarının mesh sayısından bağımsızlığını belirlemek için sadece Spalart Allmaras türbülans modeli 
kullanılan NACA 0012 kanat profili için çeşitli mesh sayılarında analizler yürütülmüş ve CL-CD katsayılarına 
bakılmıştır. Tablo 1’de gösterildiği gibi 40000 mesh sayısında analiz sonuçları yakınsamıştır. Bu nedenle tüm 
türbülans modelleri için mesh sayısı 40000 olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Tablo 1. Mesh sayısından bağımsızlık 

Mesh Sayısı CL CD CL / CD 
10000 0.711 0.227 3.132 
20000 0.714 0.225 3.173 
30000 0.716 0.223 3.182 
40000 0.718 0.222 3.234 
50000 0.718 0.222 3.234 

 

Kanat profillerinin aerodinamik performanslarının incelenmesinde kaldırma katsayısı (CL), sürüklenme 
katsayısı (CD) ve aerodinamik verim (CL/CD) en önemli değişkenlerdir. CL ve CD aşağıda verilen eşitlikler ile 
tanımlanmaktadır:  

Cé =
èê
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7ë íìî

vï
                    (1) 

 

Cñ =
èó

)
7ë íìî

vï
                     (2) 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

540 

Burada, Uô (m/s) serbest akış hızı, ö (m2) kanat genişliğinin veter uzunluğuna çarpımı ile elde edilen kanat 
gölgesinin karakteristik alanı, Fé (N) kanada etkiyen kaldırma kuvveti, Fñ (N) kanada etkiyen sürükleme 
kuvveti ve ρ (kg/m3) havanın yoğunluğu olarak ifade edilmektedir. Kanat üzerinde kaldırma, sürüklenme ve 
hücum açısı Şekil 3’de gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 3. Kanat üzerinde kaldırma, sürüklenme ve hücum açısı 

Sayısal analizler Tablo 2’de verilen sınır koşul değerleri girilerek gerçekleştirilmiştir. Bu değerler girilirken 
literatür ve gerçek ortam şartları dikkate alınmıştır. 

Tablo 2. Sayısal analiz için sınır koşulları 

Girdiler Değerler 
Akış tipi Hava 
Akış hızı 0.2 m/s 
Basınç 101325 Pa 
Akışkan yoğunluğu  1.1839 kg/m3 
Reynolds sayısı 2x104 
Kanat veter uzunluğu 1 m 
Hücum açısı 15° 
Çözücü türü Basınç bazlı – zamana bağlı 
Zaman adımı sayısı 4000 
Zaman adımı boyutu 0.05 
Türbülans modeli  • Spalart-Allmaras,  

• k-epsilon realizable 
• k-omega-SST  
• Transition k-kl-omega 

Türbülans yoğunluğu % 6 
Çözüm Yöntemi SIMPLEC Coupled 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
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Bu çalışmada NACA 0012 kanat modelinin 2´104 Reynolds sayısında Spalart Allmaras, k-epsilon realizable, 
k-omega SST ve Transition k-kl-omega türbülans modelleri kullanılarak stol sonrası hücum açısı için (15°) CL-
CD katsayıları ve hız kontürleri incelenmiştir. Farklı türbülans modellerine ait hız kontürleri Şekil 4’te 
gösterilmiştir. Havanın giriş hızı 0.2 m/s iken NACA 0012 kanat profili etrafında maksimum hız türbülans 
modellerine göre farklılık göstermektedir. Elde edilen hız kontürleri incelendiğinde girdap oluşumunun en net 
gösteriminin k-omega SST türbülans modelinde olduğu görülmektedir.  

 

 

(a) k-omega SST türbülans modeli 

 

(b) Spalart Allmaras türbülans modeli 
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(c) k-epsilon realizable türbülans modeli 

 

(d) Transition k-kl-omega türbülans modeli 

Şekil 4. Farklı türbülans modelleri kullanılarak elde edilen hız kontürleri 

 

NACA 0012 kanat profili için 15° hücum açısında ve % 6 türbülans yoğunluğunda farklı türbülans modelleri 
kullanarak Wang vd. (2014) yapmış olduğu çalışma kıyaslanmıştır. Kaldırma, sürüklenme katsayıları ve 
aerodinamik verim değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’te verilen değerler incelendiğinde Wang vd. (2014) 
yaptığı deneysel çalışmaya en yakın CL-CD  değerleri k-omega SST türbülans modeli kullanılarak yapılan sayısal 
analiz sonucunda elde edildiği görülmektedir. Wang vd. (2014) deneysel olarak yapmış oldukları çalışmanın 
sonucu Şekil 5’te verilmiştir. 

Tablo 3. Türbülans modellerine göre kaldırma, sürüklenme katsayıları ve aerodinamik verim 

Türbülans Modeli CL CD CL / CD 
Wang vd. (2014) 0.820 0.270 3.037 
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Spalart Allmaras 0.718 0.222 3.234 
k-epsilon realizable 0.710 0.235 3.021 
k-omega SST 0.789 0.261 3.023 
Transition k-kl-omega 0.774 0.250 3.096 

 

 

Şekil 5. Farklı hücum açılarına ve türbülans yoğunluğuna göre CL, CD ve CL/CD değerleri (Wang vd., 2014) 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada NACA 0012 kanadının 2 × 104 Reynolds sayısında farklı türbülans modelleri kullanılarak stol 
sonrası hücum açısı için (15°) CL-CD katsayıları ve hız kontürleri incelenmiştir. Türbülans modeli olarak Spalart 
Allmaras, k-epsilon realizable, k-omega SST ve Transition k-kl-omega olmak üzere 4 farklı türbülans modeli 
kullanılmıştır. Çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Yapılan sayısal analizlerde elde edilen girdap oluşumları ve CL-CD katsayılarının Wang vd. (2014) 
yaptıkları çalışma ile uyumlu olduğu görülmüştür. 

• Sayısal analizler sonucunda elde edilen hız kontürleri incelendiğinde en net girdap oluşumunun k-
omega SST türbülans modelinde meydana geldiği görülmüştür. 
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ÖZ: Çevresel koşullar, kompozit malzemelerin mekanik ve ısıl özellikleri üzerinde etkili olan önemli bir 
parametredir. Kompozit malzemelerin uzun süre sıcaklık, nem gibi çevresel koşullara maruz kalması ile orijinal 
özelliklerinde geri dönüşü olmayan değişimler meydana gelmektedir. Zamanla kompozit malzeme 
özelliklerindeki bu değişim sürecine yaşlanma denir. Kompozit malzemelerin kullanım yerlerindeki dayanımı 
ve servis ömrünün belirlenebilmesi için malzemelerin sıcaklık, nem, saf su, tuzlu su ve ultraviyole ışın gibi 
çevresel şartlar altında mekanik ve ısıl özelliklerindeki değişim iyi bilinmelidir. Sıcaklık ve nem etkisinin 
birlikte görüleceği hidrotermal yaşlandırma işlemi de malzemelerin maruz kalabileceği çevresel koşul 
örneklerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı deneysel hidrotermal yaşlandırma işlemini gerçekleştirecek uygun 
bir yaşlandırma ünitesi tasarlayıp üretmektir. Bu amaca yönelik olarak akademik çalışmalarda kullanılan 
yaşlandırma üniteleri incelenip tasarım iyileştirilmiş olup üretim gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: hidrotermal yaşlandırma, çevresel koşullar, deneysel ünite tasarımı, kompozit malzeme 

HYDROTERMAL AGEING UNIT DESIGN AND MANUFACTURING 

ABSTRACT: Environmental conditions are an important parameter affecting the mechanical and thermal 
properties of composite materials. With the exposure of composite materials to environmental conditions such 
as temperature and humidity for a long time, irreversible changes occur in their original properties. This process 
of change in composite material properties over time is called aging. In order to determine the durability and 
service life of composite materials in the usage areas, the change in the mechanical and thermal properties of 
the materials under environmental conditions such as temperature, humidity, pure water, brine and ultraviolet 
rays should be well known. Hydrothermal aging process, where the temperature and humidity effect will be 
seen together, is one of the examples of environmental conditions to which the materials may be exposed. The 
aim of this study is to design and manufacture a suitable aging unit that will perform experimental hydrothermal 
aging process. For this purpose, the aging units used in academic studies were examined, the design was 
improved and production was realized.  

Keywords: hydrothermal aging, environmental conditions, experimental unit design, composite material 

 

GİRİŞ  

Günümüzde ekonomik, mukavemeti yüksek ve hafif malzemelerin kullanım gereksinimi gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu gereksinimleri karşılayabilen malzeme türlerinden biri olan kompozit malzemelerin kullanımı 
havacılık, uzay sanayi ve otomotiv gibi birçok sektörde diğer malzemelere oranla oldukça fazladır. Kompozit 
malzemelerin sahip oldukları hafiflik, yüksek korozyon dayanımı, iyi bir enerji absorbsiyon davranışı ve 
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yorulma performansı, yüksek rijitlik ve mukavemet gibi özelliklerinden dolayı kullanımları artış göstermiştir 
(Ulus, 2014). 

Kompozit malzemelerin mekanik ve ısıl özellikleri üzerinde etkili olan bir diğer parametre ise çevresel 
koşullardır. Kompozit malzemelerin uzun süre sıcaklık, nem gibi çevresel koşullara maruz kalması ile orijinal 
özelliklerinde geri dönüşü olmayan değişimler meydana gelmektedir. Zamanla kompozit malzeme 
özelliklerindeki bu değişim sürecine yaşlanma denir. Kompozit malzemelerin kullanım yerlerindeki dayanımı 
ve servis ömrünün belirlenebilmesi için malzemelerin sıcaklık, nem, saf su, tuzlu su ve ultraviyole ışın gibi 
çevresel şartlar altında mekanik ve ısıl özelliklerindeki değişim iyi bilinmelidir (Doğan, 2014). Sıcaklık ve nem 
etkisinin birlikte görüleceği hidrotermal yaşlandırma işlemi de malzemelerin maruz kalabileceği çevresel koşul 
örneklerinden birisidir. 

Hidrotermal yaşlandırma işlemi esnasında sıcaklığa bağlı olarak kompozit malzemede genleşme meydana 
gelmektedir. Kompozit malzemelerde iki farklı bileşen olan matris ve elyafın termal genleşme katsayılarının 
birbirinden farklı olması nedeniyle elyaf/matris ara yüzeyinde gerilmeler ortaya çıkmaktadır. Bu gerilmeler, 
elyaf/matris ara yüzeyinde ayrılmalar oluşturmaktadır. 

Polimerik kompozit malzemelerde hidrotermal yaşlandırmaya karşı direnç; elyaf özelliklerine, elyafların 
yönlenme düzenine, elyaf/matris ara yüzey dayanımına, matris morfolojisine, hidrotermal çevrim sayısına ve 
ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Birçok polimer suyu absorbe etmektedir ve bu absorbe edilen su 
polimerlerin özelliklerinin değiştirmektedir. Absorbe edilen su, malzemeyi yumuşatan madde olarak davranır, 
yani polimer zincirleri arasındaki mesafeyi arttıran etki yaratır.  Oda sıcaklığı üzerindeki sıcaklıklarda 
malzemeye absorbe edilen su, malzemenin camsı geçiş sıcaklığını (Tg) azaltmaktadır. Bunun nedeni, suyun 
polimer zincirleri arasında bir ara halka oluşturması şeklinde açıklanabilir. Böylece polimer zincirler birbirinden 
uzaklaşmış olur (Baschek vd., 1998). Malzeme içerisinde bulunan suyun oluşturduğu gerilmeler, genleşmeye 
neden olmaktadır. Bunun sonucunda da malzemenin hasar toleransı ve yapısal dayanımı azalmaktadır. 

Bu çalışmada hidrotermal yaşlandırma işleminin kompozit malzemelerin mekanik ve ısıl özelliklerinde 
meydana getirdiği etkiyi incelemek için literatür araştırması yapılmıştır. Ayrıca akademik çalışmalarda 
kullanabilmek adına uygun hidrotermal yaşlandırma ünitesi tasarımı yapılıp üretimi gerçekleştirilmiştir. 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Literatürde yapılan birçok çalışmada kompozit malzemelerin yaşlanması konu olarak ele alınmıştır.  
Hidrotermal yaşlandırma da araştırmacılar tarafından ilgi odağı olmuştur ve literatürde hidrotermal yaşlandırma 
ile kompozit malzemelerin mekanik ve ısıl özelliklerindeki değişimleri inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır: 

Eaton ve ark. (1993), plazma sprey yöntemiyle stabilize edilen zirkon malzemesinin 1150-1480 °C gibi yüksek 
sıcaklıklara maruz bırakılması sonucunda malzemenin ısıl iletkenliğindeki değişimi incelemişlerdir. 10 saatten 
kısa bir süre yüksek sıcaklığa maruz bırakılan malzemelerin ısıl iletkenliğinde artış görüldüğü sonucuna 
varmışlardır. 

Yılmaz (2010), yapmış oldukları çalışmada hidrotermal yaşlandırmaya maruz bırakılan çok yüksek molekül 
ağırlıklı polietilen malzemenin kırılma davranışını incelemişlerdir. 80°C sıcaklıktaki su ortamında bekletilen 
malzemelere esas kırılma işi metodu uygulanmış ve metodun test sonuçları ile uyumlu olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 
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Vieille ve ark. (2012), yapmış oldukları çalışmada çevresel koşullara maruz kalan bazı kompozit malzemelerin 
mekanik özelliklerindeki değişimi incelemişlerdir. 120°C sıcaklıkta hidrotermal yaşlandırmaya maruz bırakılan 
kompozit malzemelerde hidrotermal yaşlandırmanın bu malzemenin kullanım ömrünü önemli derecede 
etkilediğini tespit etmişlerdir. 

Limarga ve ark. (2012), çalışmalarında çoğunlukla termal bariyer kaplamalarında kullanılan YSZ malzemesinin 
yüksek sıcaklık şartlarında yaşlandırması sonucunda bu malzemenin ısı iletkenliğindeki değişimi 
incelemişlerdir. Yaşlandırma ile beraber YSZ malzemesinin ısıl iletkenliğinde artış gözlemişlerdir. Aynı 
zamanda yaşlandırma sonucunda gerçekleşen ısıl iletkenlikteki artışın en yüksek değerinin oda sıcaklığında 
yapılan ölçümler ile elde edildiği tespit etmişlerdir.    

Starkova ve ark. (2013), çok duvarlı karbon nanotüp (MWCNT) katkılı epoksi matrisli nanokompozitlerin termo 
mekanik özelliklerine hidrotermal yaşlandırmanın etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucu olarak MWCNT 
katkılı numunelerin saf numunelere oranla su emme kapasitesinin ciddi oranda düştüğü böylece hidrotermal 
yaşlandırmaya karşı direncinin arttığı görülmüştür. Saf epoksiye göre MWCNT katkılı epoksinin su içeriğinin 
yaklaşık 3 kat azaldığını gözlemlemişlerdir. Nanokompozitin su alma kapasitesindeki azalışın sebebini, nano 
malzeme katkısıyla epoksinin moleküller arası hareketleri kısıtladığı ve dolayısıyla saf polimere kıyasla daha 
düşük serbest hacme sahip olduğu şeklinde açıklamışlardır.  

Arribas ve ark. (2019) epoksi reçine içerine karbon nanotüp (KNT), grafen nanopartikül (GNP) ve KNT+GNP 
ilave ederek numuneleri iki yıl boyunca hidrotermal yaşlandırma koşullarına tabi tutmuş ve numuneler üzerinde 
dinamik mekanik termal analiz gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda KNT katkılı numuneler saf 
numunelerle karşılaştırıldığında depolama modülü (E’) ve camsı geçiş sıcaklığında artış gözlemlemişlerdir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada hidrotermal yaşlandırma ünitesi tasarımı için literatür incelenmiş ve genellikle çalışmalarda 
karşılaşılan hidrotermal yaşlandırma üniteleri Şekil 1’de gösterildiği gibi şematize edilmiştir. 
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Şekil 1. Literatürde yer alan hidrotermal yaşlandırma ünitesi şematik gösterimi. 

 

Akademik çalışmalarda kullanabilmek adına hidrotermal yaşlandırma işlemini gerçekleştirmek için 
400x400x250 mm boyutlarında 5 mm kalınlığında camdan yapılmış 40 litre hacimli yaşlandırma ünitesi 
tasarlanıp üretilmiştir. Yaşlandırma sıcaklığı ise epoksi reçinenin camsı geçiş sıcaklığına yakın bir sıcaklık 
değeri olan ve literatürde epoksi reçineli kompozitlerin hidrotermal yaşlandırılmasında kullanılan sıcaklık 
değeri olan 80 °C olarak belirlenmiştir. Test düzeneğinin 80 °C sıcaklıkta sabit kalması için iki adet 3 kW’ lık 
termostatlı rezistans ve sistemden ısı kaybının yaşanmaması için ünitenin dış kısmında yalıtım malzemesi 
kullanılmıştır. Yalıtım malzemesi olarak 0.040 W/mK ısı iletim katsayısına sahip; -50/+250 °C sıcaklık 
aralığında kullanıma uygun olan cam yünü seçilmiştir. Ayrıca cam yününün yüksek sıcaklık ve nemin olduğu 
bir ortamda dahi boyutlarında herhangi bir değişimin olmadığı bilinmektedir. Yalıtım malzemesinin yanı sıra 
deney düzeneğinin üst kısmında içeride oluşacak buhar basıncının ünitedeki cama zarar vermemesi için biraz 
açıklık kalacak şekilde bir kapak ile kapatılmıştır ve deneyler için tasarlanan bu yaşlandırma ünitesi Şekil 2’ de 
gösterilmiştir. 

Literatürde var olan tasarımlardan farklı olarak bu çalışmada imalatı gerçekleştirilen hidrotermal yaşlandırma 
ünitesinde sirkülasyon pompası kullanılmıştır. Sirkülasyon pompası ile ünite içerisinde sıcak suyun homojen 
olarak dağılması sağlanmıştır. 
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Şekil 2. Hidrotermal yaşlandırma ünitesi. 

SONUÇ 

Kompozit malzemeler işletme koşullarında uzun süre sıcaklık ve nem gibi malzeme yapısı üzerinde olumsuz 
etki yaratabilecek çevresel koşullara maruz kalmaktadır. Bu da kompozit malzemelerin mekanik ve termal 
özelliklerinde geri dönüşü olmayan değişimlerin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada kompozit 
malzemelerin kullanım yerlerindeki dayanımı ve servis ömrünün belirlenebilmesi için sıcaklık ve nem etkisinin 
birlikte görüleceği hidrotermal yaşlandırma işlemi detaylı olarak incelenmiş olup bu işlemin kompozit 
malzemelerin mekanik ve termal özellikleri üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiler araştırılmıştır. Bununla 
birllikte deneysel hidrotermal yaşlandırma işlemini gerçekleştirecek uygun bir yaşlandırma ünitesi tasarlayıp 
üretilmiştir.  
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ÖZ: Bu çalışmada, endüstriyel soğutma sistemlerinde fan performansının ve hava akışının soğutma sistemine 
etkilerinin analiz edilmesi amacıyla iki farklı endüstriyel soğutucu tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. Fan 
performansının ve hava akışı etkilerinin test edilmesi bağlamında tüm özellikleri aynı olan fan teknolojileri 
farklı olan iki ayrı endüstriyel soğutucu test odalarında TS EN ISO 23953-2 standartlarına uygun şartlarda test 
edilmiştir.  Sistemlerde soğutucu akışkan olarak R449a kullanılmıştır. Deney sürecinde soğutulan ürünlerden, 
soğutma sistemi ekipmanların da belli noktalarda sıcaklık-basınç  (evaporatör, kondenser, kompresör) değerleri, 
kondenser ve evaporatör hava giriş-çıkış sıcaklık ölçüm değerleri ve sistemlerin enerji tüketim değerleri 
ölçülerek test verileri kaydedilerek takip edilmiştir. Deneyin yapıldığı ortamın ortalama sıcaklık ve bağıl nem 
değerleri sırasıyla 25 °C ve %60 (Class 3) olarak ölçülmüştür. Deney süresince sistem 1’de 45,76 kWh/24h 
enerji tüketilirken sistem 2’de 42,12 kWh/24h enerji tüketilmiştir. Sistem 1’de soğutkanın kondensere giriş-
çıkış sıcaklıkları ortalama 48,4 / 35°C soğutkanın evaporatöre giriş-çıkış sıcaklıkları ortalama -2,82 / 3,04 °C 
iken sistem 2’de soğutkanın kondensere giriş-çıkış sıcaklıkları ortalama 39,8 / 31,9 °C, soğutkanın evaporatöre 
giriş-çıkış sıcaklıkları ortalama -3,12 / 3,86 °C olarak ölçülmüştür. Analiz edilen sistemlerde,  sistem 2‘nin 
sistem 1’e göre % 7,95 daha az enerji tükettiği görülmüştür. Sistem 2’nin kullanımı ile 7,53 kg CO2 / gün kazanç 
olacağı ve sistem 2’nin geri ödeme süresinin de yaklaşık 8 ay olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Soğutma, Fan Teknolojisi, Fan Verimi, Enerji, Enerji Verimliliği 

ABSTRACT: In this study, two different industrial refrigerators are designed, manufactured and tested in 
order to analyse the effects of fan performance and air flow on the refrigeration system in industrial refrigeration 
systems. Two industrial refrigerators, which have the same features with different fan technologies, have been 
tested in test rooms under conditions that comply with TS EN ISO 23953-2 standards in order to obtain the fan 
performance and effect of air flow. R449a has been used as the refrigerant. During the experiment, temperature-
pressure values, condenser and evaporator air inlet-outlet temperature measurement values and energy 
consumption values of the systems were measured, recorded and tracked from the certain points in refrigerated 
products and refrigerating system equipment.  Average temperature and relative humidity values of the 
environment in which the experiment was conducted were measured as 25 °C and 60% (Class 3) respectively. 
During the experiment, 45.76 kWh/24h energy was consumed in system 1 and 42,12 kWh/24h energy was 
consumed in system 2. In system 1, while the inlet and outlet temperatures of the refrigerant to the condenser 
are 48,4 / 35 °C on average and the inlet and outlet temperatures of the refrigerant to the evaporator are -2,82 / 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

552 

3,04 °C on average, the inlet and outlet temperatures of the refrigerant to the condenser were measured as 39,8 
/ 31,9 °C on average and the inlet and outlet temperatures of the refrigerant to the evaporator were measured as 
-3,12 / 3,86 °C on average in system 2. According to the analysed systems, it has been observed that system 2 
consumes 7,95% less energy than system 1. It has calculated that with the use of system 2, 7,53 kg of CO2 / day 
will be saved and the payback period of system 2 is approximately 8 months. 

Keywords: Refrigeration, Fan Technology, Fan Efficiency, Energy, Energy Efficiency 

 

SİMGELER VE KISALTMALAR  

ùûQü Soğutma performans katsayısı 

h Entalpi (kJ/kg) 

†̇ Kompresör gücü (kW) 

T Sıcaklık (°C)  

?̇p Evaporatör gücü (kW) 

?̇" Kondenser gücü (kW) 

	¢£s| Fan verimi (%) 

%̇ Soğutucu akışkanın kütlesel debisi ( kg) 

Q£ Fan Gücü (W) 

s Entropi (kJ/kg K) 

∆Q!	 Toplam basınç kaybı (N/m2) 

•̇ Havanın hacimsel debisi (m3/s) 

	?̇} Azaltılabilecek güç değeri (kW) 

¶ß®©
    Kömürden enerji üretimi esnasında açığa çıkan ortalama CO2 emisyonu miktarı (kgCO2/kWh) 

™´¨v
 Saatte azaltımı sağlanan CO2 miktarı (kgCO2/h) 

GKAM  Gölge Kutuplu Asenkron Motor 

EKM     Elektronik Komütasyonlu Motor 
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1.GİRİŞ 

Enerji verimliliğinin arttırılması genellikle yüksek verimli teknolojilerin veya üretim proseslerinin adaptasyonu 
ile mümkündür. Endüstriyel soğutma bozulabilir gıda maddeleri zincirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üstün kalite 
ve gıdaların tazeliğini korumasını garanti altına almak için soğuk zincir gerekli sıcaklık seviyelerine uymalıdır. 
Gıdaların ilk soğutulması, işlenmesi ve daha sonra soğuk depolanması, enerji açısından en yoğun bölümlerdir 
ve bununla birlikte enerji verimliliğini artırmak için en büyük potansiyeli sağlar. Küresel olarak üretilen toplam 
elektrik enerjisinin yaklaşık % 15-17'sini gıda endüstrisi harcamaktadır.  Gıda endüstrisindeki bu enerjinin % 
50'sinden fazlası ise soğutma için harcanmaktadır [1]. Endüstriyel soğutucular  market, restoran ve gıda 
endüstrisindeki diğer işletmeler için kritik öneme sahiptir. Bu cihazlar bozulabilir ürünleri soğuk tutmak için 
gün boyu çok fazla enerji kullanmaktadırlar.  Tipik bir endüstriyel buzdolabı 17.000 kWh/yıl kadar elektrik 
tüketirken, büyük dondurucular 38.000 kWh/yıl kadar enerji tüketerek yüksek enerji maliyetlerine neden 
olmaktadır.  

Günümüzde çevreye duyarlı ve yüksek verimli endüstriyel tip soğutucuların tasarımları üreticiler için önemli 
bir konudur. Tasarım mühendisleri ve araştırmacılar, enerji tüketimlerinden kaynaklanan CO2 emisyonunu 
azaltmak için soğutucuların enerji verimliliğine büyük önem göstermektedirler. Üreticiler ise soğutucu 
ürünlerinin enerji verimliliğini artırmak için yüksek performanslı yalıtım duvarları, kompresörler, kontrol 
cihazları, ısı eşanjörleri, evaporatör ve kondenserler için yeni fan teknolojileri geliştirerek soğutuculara ait tüm 
alt bileşenleri iyileştirmektedirler [2].  

Soğutucularda evaporatör ve kondenser fanları elektrik motorları tarafından tahrik edilmektedir ve 
kompresörlerden sonraki en büyük elektrik tüketimini gerçekleştirirler. Bu amaçla kullanılan en yaygın ve 
düşük maliyetli elektrik motor tipi gölge kutuplu asenkron motorlardır (GKAM). GKAM’lar yerine elektronik 
komütasyonlu motorlar (EKM) diğer bir ifadeyle sabit mıknatıslı fırçasız motorlar kullanılarak büyük miktarda 
verim artışı sağlanabilir. EKM motorlar tipik olarak bir GKAM’un ihtiyaç duyduğu giriş gücünün yarısından 
bile daha az seviyede güce ihtiyaç duymaktadır [3].  EKM motorların ilk yatırım maliyetleri GKAM’lara kıyasla 
daha yüksek olmasına rağmen sağladığı enerji tasarrufu sayesinde kısa sürede ilk yatırım maliyetini 
karşılamaktadır.  EKM motorların yüksek verimliliği aynı zamanda motorların daha “soğuk” çalışmasına ve 
üretilen atık ısı miktarını önemli ölçüde azaltılmasına olanak sağlamaktadır. Evaporatör fan motorunda 
azaltılmış atık ısı, tipik olarak kompresörün daha az çalışması ile sonuçlanır ve bu da daha fazla enerji tasarrufu 
sağlar. Ayrıca EKM motorlar hem kısmi yüklerde hem de sahip oldukları dâhili motor sürücüleri sayesinde 
geniş bir hız aralığında yüksek verimlilik sunmaktadırlar. 

2. KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR 

Elektrik motorlarının enerji verimliliği üzerine literatürde oldukça fazla çalışma yapılmış olmasına rağmen, 
evaporatör ve kondenser fanlarında kullanılan farklı motor teknolojilerin tüm soğutma sistemi üzerindeki 
etkileri için çok az çalışma yapıldığı görülmektedir. Benzer şekilde bu çalışmalardan çok azının deneysel 
sonuçlar içerdiği, enerji verimliliği üzerine yapılan çalışmaların ise büyük bir çoğunluğunun sadece kullanılan 
elektrik motoru verimine dayalı beklentileri içerdiği görülmüştür. Literatürde yer alan başlıca çalışmalar, konu 
kapsamında değerlendirilerek aşağıda özetlenmiştir. 

Amin ve Zulfikri [4] değişken hızlı motor sürücüsü kullanarak kontrol ettikleri bir fazlı bir evaporatör fan 
motorunda ortalama soğutma zamanını arttırmadan %11’e kadar enerji tasarrufu elde etmişlerdir. Benzer şekilde 
Salama ve arkadaşları [5] bir soğutucuya ait kompresör, evaporatör ve kondenser motorlarını aç/kapa kontrol 
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yöntemi yerine değişken hızlı motor sürücüleri ile akıllı kontrol stratejileri uygulayarak kontrol etmiş ve %11,3 
enerji tasarrufu sağlamışlardır.  Becker ve arkadaşları [6] farklı teknolojilere sahip evaporatör fan motorlarını 
karşılaştırdığı çalışmasında, sabit mıknatıslı senkron motorların (SMSM) kullanımı durumunda GKAM 
motorlara kıyasla %79 daha az enerji tüketileceğini belirtmiştir. Hanafi ve arkadaşları [7] evaporatör fan 
motorlarını sabit hızlı ve değişken hızlı şartlarda çalıştırarak karşılaştırmış ve değişken hızlı motor sürücüsü 
kullanarak daha kısa soğutma sürelerinde 1,430 kWh tüketim elde etmişlerdir. Fan motorunu sabit hızda aç/kapa 
kontrol metodu uygulayarak elde ettikleri tüketim ise 1,688 kWh’tir. Maldonado ve arkadaşlarının [8] farklı 
evaporatör fan çalışma stratejilerinin tüm soğutma sisteminin enerji verimliliğine olan etkilerini test ettikleri 
çalışmada, soğutma kontrol stratejisinin evaporatörde biriken kar tabakasını dikkate alarak çalışmalarında yer 
verdikleri Mod 1 ve 3'ü birleştirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bu nedenle boyutları ne olursa olsun her 
bir soğutma sistemi için test edilen stratejiyi birleştiren bir uyarlamalı kontrol geliştirilmesi gerektiğini sonucuna 
varmışlardır. CMUA tarafından yayınlanan bir teknik referans dokümanında [9]  soğutucular ve dondurucularda 
kullanılan %26 verimli bir GKAM evaporatör fan motorunu aynı boyuttaki % 66 verimli bir EKM motorla 
değiştirildiğinde ve yıllık toplam 8760 saat çalışma süresi dikkate alındığında motor başına 620 kWh enerji 
tasarrufu sağlanacağı belirtilmiştir. Deneysel sonuçların bulunmadığı bu çalışma tahmini hesaplamalara 
dayanmakta ve soğutma sistemine ait bileşenler hakkında detay sunmamaktadır. Niasar ve Nikkhah ise [10] 
5000 m3/h kapasiteli endüstriyel bir evaporatif soğutucudaki bir fazlı asenkron motoru EKM motor ile 
değiştirerek yaptıkları testler sonucunda motor veriminde en az %75’lik bir artış gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca 
yaptıkları hava akış testleri ile değişken hızlı EKM motorlarla daha uzun kanal sistemlerinde veya daha yüksek 
basınç farkları sağlayan çalışma koşullarında istenen akışı koruyabildiğini belirtmişlerdir. 

Literatürde çeşitli fan motor üreticilerinin paylaştığı karşılaştırmalı veriler olmasına rağmen her bir farklı 
soğutma sisteminde elde edilecek enerji tasarrufu soğutma sistemi tasarımına ve kontrol yöntemlerine göre 
büyük değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple, bu çalışmada sadece fan teknolojileri farklı diğer tüm soğutma 
sistemi bileşenleri aynı olan iki farklı endüstriyel soğutma sistemi tasarlanmış, üretilmiş ve test odalarında aynı 
şartlarda teste tabi tutulmuştur. Bu çalışma ile, farklı fan teknolojilerinin kullanılmasının soğutucularda enerji 
tüketimine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

3. TEORİK ANALİZ 
 

İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kompresör, evaporatör, kondenser ve genleşme valfi temel anlamda 
sistemde bulunan ekipmanlardır. Şekil 1’de ideal buhar sıkıştırmalı çevrimin taslak şeması,    T-s ve logP-h 
diyagramları verilmiştir. 
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Şekil 1. İdeal Buhar Sıkıştırmalı Çevrim İçin T-s ve P-h Diyagramları  

Sistemde kompresör gücü Eşitlik 1 yardımıyla hesaplanır. 

†̇ = %̇(ℎ7 − ℎ))                                                                                      (1)  
 
Sistemde soğutma gücü 
 
?̇p = %̇(ℎ) − ℎ.)           (2) 
 
eşitliği ile hesaplanır [11]. 
 
Sistemde kondenser gücü için ise Eşitlik 3 kullanılır. 
 
?̇" = %̇(ℎ7 − ℎ8)           (3) 
 
Sistemde soğutma performans katsayısı (ùûQü) Eşitlik 4 yardımıyla aşağıdaki gibi hesaplanır.  
 
ùûQü =

(≠Kw≠Ö)

(≠vw≠K)
           (4) 

Son olarak soğutma sisteminde kullanılan fan gücü Eşitlik 5 kullanılarak hesaplanır. 

Q£ =
∆ÆØ.∞̇

	±≤ÅÉ
           (5) 

Soğutma sisteminde kullanılan kompresörün tükettiği elektrik enerjisi (kWh) değerlendirildiğinde,  Sovacool 
yayınlamış olduğu çalışmasında [12], yakıt olarak kömürden elektrik üretimi için ortalama CO2 eşdeğer 
yoğunluğunu yaklaşık olarak 0,96 kg CO2/kWh olarak belirtmiştir. Bu değer %40 oranında iletim ve dağıtım 
kayıpları ve %20 oranında kullanılan verimsiz elektrik aletlerinden kaynaklı kayıplarla beraber hesaplandığında 
2,08 kg CO2/kWh olarak düzeltilebilir [13].  

CO2 azaltımı         

™´¨v
= 	¶´¨v

			≥	?̇}	          (6) 
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eşitliği ile hesaplanabilir. 

Sistem 1 ve Sistem 2 de kullanılan fanların ilk yatırım maliyetleri ve sistemler arasındaki elektrik tüketim 
farkları dikkate alınarak daha az enerji tüketimi gerçekleştiren Sistem 2 için amortisman süresi aşağıda verilen 
yaklaşımla kolayca hesaplanır. 

Sistem 1 toplam fan maliyeti (x), Sistem 2 toplam fan maliyeti (y) 

Toplam maliyetler arasındaki fark= x-y 

İki sistem arası günlük (24h) enerji tüketim farkı = (z) kWh/gün  

Elektrik birim fiyatı = 0,75 TL/kWh 

Günlük tüketim maliyeti=(z) kWh /gün x 0,75 TL/ kWh = (w) TL/gün 

Aylık tüketim maliyeti= (w) TL/gün x 30 gün/ay = (q) TL / ay 

Amortisman süresi (ay) = (x-y) TL / q (TL/ay)  

4. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada, endüstriyel soğutma sistemlerinde kullanılan fanların performansının ve hava akışının soğutma 
sistemine etkilerinin analiz edilmesi amacıyla iki farklı endüstriyel soğutucu tasarlanmış, üretilmiş ve test 
edilmiştir. Fan performansının ve hava akışı etkilerinin test edilmesi bağlamında tüm özellikleri aynı olan fan 
teknolojileri farklı olan iki ayrı endüstriyel soğutucu test odalarında TS EN ISO 23953-2 standartlarına uygun 
şartlarda test edilmiştir.  Her iki sistemde de soğutucu akışkan olarak R449a kullanılmıştır. Deneyin yapıldığı 
ortamın ortalama sıcaklık ve bağıl nem değerleri sırasıyla 25 °C ve %60 (Class 3) olarak ölçülmüştür. Deney 
sürecinde soğutulan ürünlerin, soğutma sistemi ekipmanlarında belli noktalarda sıcaklık-basınç (evaporatör, 
kondenser, kompresör) değerleri, kondenser ve evaporatör hava giriş-çıkış sıcaklık ölçüm değerleri ve 
sistemlerin enerji tüketim değerleri ölçülerek test verileri kaydedilerek takip edilmiştir. Sistem 1’de kondenser 
ve evaporatör de aksiyel, GKAM tip, yaklaşık %24 verimli fanlar kullanılmıştır. Sistem 2’ de ise kondenser ve 
evaporatörde aksiyel, EKM tip, yaklaşık %70 verimli fanlar kullanılmıştır. Çizelge 1.’de Sistem 1 ve Sistem 
2’nin evaporatöründe ısı çekilmesi ve kondenserlerinde ısı atılması amacıyla kullanılan fanlara ait teknik 
özelliklere yer verilmiştir.  

Çizelge 1. Sistem 1 ve Sistem 2’de kullanılan fanlara ait teknik özellikler 

 Sistem 1 
Evaporatör 

Sistem 1 
Kondenser 

Sistem 2 
Evaporatör 

Sistem 2 
Kondenser 

Fan Tipi Aksiyel Aksiyel Aksiyel Aksiyel 
Motor Tipi GKAM GKAM EKM EKM 
Fan Sayısı 4 4 4 4 

Fan Motor Verimi  (%) 23,8 24 70 68 
Fan Motor Devri (d/dk) 1400 1400 1400 1400 

Pervane Çapı (mm) - Açısı Ø200- 34° Ø254- 34° Ø200- 34° Ø254- 34° 
Test odalarında EN ISO 23953-2 standardı kapsamında yapılan ölçümlerde kullanılan ölçüm aletleri ile ilgili 
detaylı bilgi Çizelge 2’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Testlerde kullanılan ölçüm aletlerine ilişkin bilgiler 
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Cihaz Adı Markası Modeli Ölçüm Aralığı Birim Hassasiyet 

Sıcaklık Ölçer Omega CL-23A -40 / +150 °C °C ± % 0,02 

Basınç Transmitteri Eliwell HP 0-30 bar bar ± 0,1 bar 

Basınç Transmitteri Eliwell LP 0,5-8 bar bar ± 0,01 bar 

Test Odası Sıcaklık ve 
Bağıl Nem Ölçer Rotronic M23W2HT-1X 0 / +50 °C 

0-100 %RH 
°C / 

%RH 
± % 1,5 RH 
± 0,03 °C 

Test Odası Hava Hızı 
Ölçer E+E Elektronik EE66-VA3 

EE660-V7 0-2 m/s m/s ± 0,01 

Vakum Pompası Value VP2200 0,04-0,8 Pa Pa ±0,02 

Dijital Gaz Terazi Value VES-100B 0-100 kg kg ± % 0,05 

Dijital Manifold Testo 550 -50 / +150 °C 
-1 / +60 bar bar ± 0,1 °C  

 ± 0,01 bar 

Enerji Analizörü Janitza UMG508 - A, V 

Akım 
± % 0,2 
 Gerilim 
± % 0,1 

Debimetre Siemens 
 

SITRANS FC 
MASS 6000 

0-1000 kg/h kg/h ± % 0.1 

 

Aynı zamanda test odasında bulunan basınç transmitterleri ile soğutma sistemlerinde alçak-yüksek basınç 
değerleri de ölçülmüştür. Şekil 2’ de soğutma sisteminin taslak şeması verilmiştir. 

 

 

 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

558 

 

Şekil 2. Deneysel soğutma sistemi 

Sistem 1 ve Sistem 2, Şekil 2’de verilen konfigürasyonda 24 saat boyunca ayrı ayrı test edilmiştir. 

5. DENEY SONUÇLARI 
 

Bu deneysel çalışmada, endüstriyel soğutma sistemlerinde fan performansının ve hava akışının soğutma 
sistemine etkilerinin analiz edilmesi amacıyla iki farklı endüstriyel soğutucu aynı şartlarda test edilmiştir. 
Sistem 1 ve Sistem 2’de kullanılan fan teknolojilerinin kondenser giriş-çıkış sıcaklıkları üzerindeki etkisi Şekil 
3’de verilmiştir. Şekilde Sistem 1 ve Sistem 2 için soğutkan kondenser giriş ve soğutkan kondenser çıkış 
sıcaklık değerlerinin değişimi 24 saat boyunca incelendiğinde, Sistem 2 de kullanılan fan teknolojisinin 
kondenser ısı atımında daha başarılı olduğu görülmüştür. 
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Şekil 3. Sistem 1 ve Sistem 2 soğutkan kondenser giriş ve çıkış sıcaklık değerleri 

Şekil 3 incelendiğinde, Sistem 1 için soğutkan kondenser giriş ortalama sıcaklığı 48,4 °C ve çıkış ortalama 
sıcaklığı 35 °C olarak ölçülmüştür. Bunun yanında Sistem 2 de soğutkan kondenser giriş ortalama sıcaklığı 39,8 
°C ve çıkış ortalama sıcaklığı 31,9 °C olarak ölçülmüştür.  

Şekil 4.’de Sistem 1 ve Sistem 2 için soğutkan evaporatör giriş ve soğutkan evaporatör çıkış sıcaklık değerlerinin 
değişimi verilmiştir. 

 

Şekil 4. Sistem 1 ve Sistem 2 soğutkan evaporatör giriş ve çıkış sıcaklık değerleri 

Şekil 4 incelendiğinde, Sistem 1 soğutkan evaporatör giriş ortalama sıcaklığı -2,82 °C ve çıkış ortalama sıcaklığı 
3,04 °C olarak ölçülmüştür. Bunun yanında Sistem 2’ de soğutkan evaporatör giriş ortalama sıcaklığı -3,12 °C 
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çıkış ortalama sıcaklığı 3,86 °C olarak ölçülmüştür. Değerler karşılaştırıldığında, Sistem 2’ de kullanılan fan 
performansının etkisiyle daha düşük üfleme havası sıcaklığı elde edilmiştir. Böylelikle istenilen muhafaza 
sıcaklığına daha kısa sürede ulaşılmış ve Sistem 2’de bulunan kompresörünün çalışma süresinin kısalması 
mümkün olmuştur. 

Şekil 5’ de 24 saat boyunca Sistem 1 ve Sistem 2’nin toplam enerji tüketim değerleri verilmiştir.  

 

Şekil 5. Sistem 1 ve Sistem 2 toplam enerji tüketim değerleri (kWh) 

Deney süresince Sistem 1’de 45,76 kWh/24h enerji tüketilirken Sistem 2’de 42,12 kWh/24h enerji tüketilmiştir. 
Kullanılan fanların etkisiyle Sistem 2’de 3,64 kWh/24h daha az enerji tüketilerek daha yüksek enerji verimliliği 
elde edilmiştir. Şekil 6’da soğutma sistemlerinde test paket ortalama sıcaklık değerlerinin değişimi 
görülmektedir. 

 

Şekil 6. Sistem 1 ve Sistem 2 test paket ortalama sıcaklık değerleri 
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Şekil 6’da sıcaklık değerlerinin ortalaması Sistem 1 için 2,39 °C ve Sistem 2 için 2,10 °C olarak ölçülmüştür. 
Bu durumda fan performanslarının test paket sıcaklıklarını istenilen sıcaklık aralıklarında tuttuğu ve soğutma 
sıcaklıklarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, endüstriyel soğutma sistemlerinde fan performansının ve hava akışının soğutma sistemine etkileri 
analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

• Deney süresince Sistem 1’de 45,76 kWh/24h enerji tüketilirken Sistem 2’de 42,12 kWh/24h enerji 
tüketilmiştir. Analiz edilen sistemlerde, Sistem 2‘nin Sistem 1’e göre % 7,95 daha az enerji tükettiği 
görülmüştür. Enerji verimliliği açısından Sistem 2’de kullanılan fan teknolojilerinin performansı daha 
yüksektir ve bu deneysel çalışmanın sonuçları sürdürülebilir soğutma sistemlerine örnek olması 
beklenmektedir. Çevresel yaklaşımda ise, Sistem 2’nin kullanımı ile 7,53 kg CO2 / gün kazanç olacağı 
hesaplanmıştır. 
 

• Yapılan hesaplamalar sonucunda, Sistem 2’nin geri ödeme süresi yaklaşık 8 ay olarak bulunmuştur. Bu 
anlamda, Sistem 2’nin sahip olduğu fan performansı sayesinde kullanım ömrü boyunca önemli oranda 
enerji verimliliği sağlaması beklenmektedir. 
 

• Gıda soğutma zincirinde özellikle endüstriyel proseslerde daha verimli fan teknolojilerinin kullanılması 
hem fan verimine hem de soğutma sisteminin performansına katkı sağlayacaktır. 
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ARRAY 
 

Mohamad Nour AHMAD1, Gonca ÇAKIR2 

1 Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kocaeli/Türkiye 
2 Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Kocaeli/Türkiye 

E-mail: mnourahmad996@gmail.com 
ÖZ: Elektromanyetik dalgalar bir nesneye çarptığında, nesnenin fiziksel yapısı ve malzemesine bağlı olarak 
yansımaya veya farklı yönlerde saçılmaya maruz kalır. Uçak ve gemi gibi askeri hedeflerin radar tarafından 
algılanmaması için, radardan gelen elektromanyetik dalgaların hedeften radara doğru olan yansıma ya da 
saçılmasının minimum olması istenir. Elektromanyetik dalgaların bir nesneden geri yansıması Radar Kesit Alanı 
(RKA) değerinin artmasıyla artmaktadır. Bir nesneye gelen dalgaların yansımasını azaltmak için, nesnenin 
yüzeyi Radar Soğurucu Malzeme (RSM) olarak adlandırılan tabakalar ile kaplanmaktadır. Literatürde RSM 
gerçekleştirmek için çok sayıda yöntem bulunmaktadır ve genellikle kalın ve dar frekans bantlı yapılardır ayrıca 
frekans bandını belirlemede pratik yöntemler sunmamaktadır. Bu çalışmada yama antenler ile log-periyodik 
anten dizisi tasarlandı ve bu yapı RSM’nin birim hücresi olarak adlandırıldı. Tasarlanan birim hücrenin kalınlığı 
1 mm’dir. Bu birim hücreden sekiz tanesi bir silindir oluşturacak şekilde yan yana yerleştirildi ve ardışık birim 
hücrelerin besleme girişleri iletkenle birbirine bağlandı. RKA simülasyonu sonucunda silindirik yapıdaki birim 
hücreler bir iletken silindiri kapladığında RKA değerini azaltıp RSM olarak çalıştığı görüldü. Elde edilen bant 
genişliği %29 civarı olup literatürdeki benzer kalınlıktaki tasarımlara göre çok daha iyi performans 
sergilemektedir.   
 
Anahtar kelimeler: Elektromanyetik görünmezlik, Radar Soğurucu malzemeler, Log-periyodik Anten Dizisi, 
Yama Anten.  
 
ABSTRACT: When electromagnetic waves hit an object, it is subject to reflection or scattering in different 
directions, depending on the physical structure and material of the object. In order for the military targets such 
as aircraft and ships not to be detected by the radar, it is desired that the reflection or scattering of the 
electromagnetic waves from the target to the radar is minimal. The reflection of electromagnetic waves from an 
object increases with increasing Radar Cross Section (RCS) value. In order to decrease the reflection of 
incoming waves toward an object, the surface of the object is covered with layers called Radar Absorbing 
Materials (RAM). In literature there are many methods to realize RAM and generally they are thick structures 
and have narrow frequency band, also they do not offer practical methods to define the frequency band. In this 
work log-periodic array of patch antennas is designed and this structure is called unit cell. The thickness of 
designed unit cell is 1 mm. 8 pieces of this unit cell is placed side by side to make a cylinder and the feed inputs 
of adjacent cells are connected together. From the results of RCS simulation it is found that covering a 
conductive cylinder with cylindrical unit cell structure decreases RCS value and it works as a RAM. The resulted 
bandwidth was about 29% thus demonstrating a performance better than methods found in literature with similar 
thickness. 
 
Keywords: Electromagnetic Invisibility, Radar Absorbing Materials, Log-periodic Antenna Array, Patch 
Antenna. 
 
GİRİŞ 
 
Elektromanyetik dalgaların yansımasını kontrol etme birçok askeri ve sivil uygulamada ilgi çekmektedir. Radar 
sistemlerinin yaydığı Elektromanyetik dalgaların askeri hedeflerden yansıması azaltmak, bu hedeflerin 
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görünmezliğini sağlamaktadır. Gizlenmesi istenen nesneden geri yansımayı azaltmak için nesne Radar 
Soğurucu Malzemeler (RSM) ile kaplanmaktadır. RSM ile kaplama yapıldığında nesneye gelen dalgalar 
RSM’yi oluşturan tabakaların içinde zayıflatılarak geri yansıyacak dalgaların genliğinde (enerjisinde) azalma 
meydana gelir bu sayede alıcılar tarafından algılanmaları zorlaşır. RSM belirli koşullar atında gelen dalgaların 
yansımasını azalmaktadır. Bu koşullar değiştiğinde RSM performansında düşüş olmaktadır. RSM performansı 
dalgaların geliş açısı ve frekansından etkilenmektedir bu nedenle literatürde önerilen yöntemler RSM’nin 
çalışmasını dalgaların geliş açısından mümkün olduğunca bağımsız yapmaya ve frekans bant genişliğini 
arttırmaya odaklanmıştır. Ayrıca RSM malzemeler kalın yapılardır ve pratikte üretimi ve kullanımı zordur. 
Literatürdeki bazı çalışmalar RSM kalınlığını azaltmaya odaklanmıştır. Kaynak [1]’de kalınlığı azalmak için 
Frekans Seçici Yüzeyleri (FSY) temel alan Yüksek Empedanslı Yüzeyler kullanılmıştır. Bu çalışmada gelen 
dalgaların yansımasını en iyi şekilde azaltan FSY yüzey empedansının, FSY ile toprak düzlem arasındaki 
yalıtkan malzemenin dielektrik sabiti, kalınlığı ve FSY element şekli ile etkilendiği anlatılmıştır. Geniş bantlı 
tasarım için en uygun FSY element şeklini bulmak için eşdeğer devre modeli kullanılmıştır. Kaynak [2]’de üst 
üste yerleştirilen yama ve halka dizisi kullanılmıştır. Bu yöntem 8 GHz frekansı için  ¥/24 kalınlığında -10 
dB’nin altında %7’lik bant genişliği gerçekleştirmiştir. Kaynak [3]’te 3D baskı yöntemi kullanarak CIP 
(carbonyl iron powder) tozu ile üç tabakalı piramit şeklinde birim hücre tasarlanmıştır. Piramit şeklindeki birim 
hücrelerin yan yana dizilmesiyle RSM oluşturulmuştur. Birim hücreler basamaklı empedans geçişi ile gelen 
dalgaların yansıması azaltmaktadır. Yapının kalınlığı 12 mm civarında olup -10 dB’nin altında geri yansıma 
için bant genişliği 8 GHz ile 18 GHz arasındadır. Kaynak [4]’te artı şeklinde kesişen iki katmanlı dipol FSY 
kullanılmıştır. Farklı dalga geliş açıları için RSM’nin çalışmasını dengeleme amaçlı tasarlanan iki katmanlı 
FSY, dielektrik malzeme ile kaplanmıştır elde edilen RSM kalınlığı ¥/8 değerindedir. Buraya kadar anlatılan 
kaynaklarda çalışmalar düzlemsel bir iletken üzerine RSM yerleştirilerek yapılmıştır [5]’teki çalışmada 
silindirik yapıda bir iletkene gelen dalgaların geri yansımasını azaltmak için yama anten ve mikroşerit iletim 
hattı içeren birim hücreler tasarlanmıştır. Bu birim hücreler yan yana dizilip silindiri kaplayacak şekilde 
bükülmüştür. Ardışık birim hücreler bir birine iletim hatları ile bağlanmıştır. Bu sayede dalgaların geliş 
yönündeki birim hücrelerdeki yama antenler dalgaları soğurup iletim hatları ile silindirik yapının arka tarafında 
kalan birim hücrelere ileterek dalgaların yayılma yönünde tekrar ışıyarak iletilmelerini sağlamaktadır. Gelen 
dalgalar, geliş yönlerine ters yönde geri yansımaya uğramadıkları için [5]’teki yapı RSM olarak çalışmaktadır. 
Kaynak [5]’teki yapının kalınlığı 3.63 GHz merkez frekans için  ¥/40 değerindedir ama birim hücrelerde yama 
anten kullanıldığı için dar bantlıdır.  
 
Bu bildirideki çalışmada [5]’teki gibi silindirik iletkeni kaplayan birim hücreler tasarlandı. RSM’nin bant 
genişliğini arttırmak için birim hücrenin bant genişliğini arttırma gerektiğinden, birim hücre tasarımında log-
periyodik yama anten dizisi kullanıldı.  
 
YÖNTEM 
Log-periyodik anten dizisi frekans bant genişliğini arttırmak için kullanılmaktadır. Log-periyodik diziyi 
oluşturan ardışık antenlerin ışıma frekansları yakın değerdedir ve aralarındaki oran τ log-periyodik dizi 
geometrik oranıdır [6] 

τ = 
πI

πI`)
 , πI < 	 πI`) (1) 

Belirli çap ve uzunluğa sahip bir silindiri kaplamak için kullanılacak birim hücre sayısı arttırmak, tasarlanacak 
RSM’nin dalgaların geliş yönüne bağımlılığını azaltacaktır. Bu nedenle birim hücrenin kaplayacağı alanın 
küçük tutulması gerekmektedir. Neticede [7]’de önerilen log-periyodik yama anten dizi tasarım yöntemi küçük 
alan kapladığı için bu çalışmada temel alındı. Kaynak [7]’de anten dizisinin besleme hattı ve dizinin ışıma 
elemanlarını oluşturan yama antenler aynı düzlemde bulunmaktadır. Yama antenler besleme hattının iki tarafına 
dizilmektedir. Yama antenler en yüksek frekanslı anten besleme hattının giriş ucunda olacak şekilde çalışma 
frekanslarına göre sırayla dizilmektedir. Besleme hattı açık devre ile sonlandırılmaktadır ve antenler ile besleme 
hattı kapasitif bağlanmaktadır. Şekil 1’de [7]’de önerilen yöntem gösterilmektedir. Bu çalışmada [7]’den farklı 
olarak iki ardışık anten arası mesafe düşük frekanslı antenin yarım dalga boyu katlarında alınmıştır. 
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Şekil 1 Log-periyodik yama anten dizisi [7] 
Tablo 1. Birim hücre tasarımında kullanılan parametreler 

Parametre Açıklaması Değeri 
Lp1 1. yamanın uzunluğu 26,80 mm 
Lp2 2. yamanın uzunluğu 25,08 mm 
Lp3 3. yamanın uzunluğu 24,16 mm 
Lp4 4. yamanın uzunluğu 22,91 mm 
Lp5 5. yamanın uzunluğu 21,78 mm 
h Alt tabaka kalınlığı 1,00 mm 
εr Dielektrik sabiti (FR-4) 4,3 
Wf İletim hatlarının genişliği 0,3 mm 
YP1 Açık devre ile birinci yama merkezi arasındaki mesafe 31 mm 
G Besleme hattı ve yamalar arasındaki boşluk mesafesi 0,5 mm 
τ  Log-periyodik oran 0,95 

 
Birim hücrenin genişliğini azaltmak için [7]’deki log-periyodik dizide yama antenler besleme hattının tek bir 
tarafına dizildi. Birim hücre 2,68 GHz ile 3,29 GHz arsında çalışacak şekilde ayarlanan 5 adet yama antenden 
oluşmaktadır. Log-periyodik geometrik oran τ = 0,95 seçildi ve diziyi oluşturan antenlerin frekansları sırayla 
2,68 GHz, 2,82GHz, 2,97 GHz, 3,13GHz ve 3,29 GHz değerindedir. En yüksek frekanslı yama anten (en küçük 
alana sahip anten) besleme hattının giriş tarafına yerleştirildi ve en düşük frekanslı anten besleme hattının açık 
devre tarafına yerleştirildi. Birim hücreler arası bağlantıyı sağlamak için log-periyodik dizinin besleme girişine 
bağlanan ve dizinin genişliği boyunca uzanan ek bir mikroşerit hat yerleştirildi. Birim hücre tasarımında 
kullanılan parametrelerin değerleri Tablo 1’de verildi. Tasarlanan birim hücrenin görseli ve simülasyon için 
tanımlanan portlar Şekil 2’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Tasarlanan birim hücre ve simülasyon ortamı 
Şekil 3’te birim hücrenin simülasyon sonucu gösterilmektedir. Tasarım aşamasında belirlenen log-periyodik 
dizinin çalıştığı 2,68 GHz ile 3,29 GHz arası frekans bandında besleme hattından gelen dalgalar dizi tarafından 
alınıp dış ortamına ışıdığı için S11 değeri azalmaktadır ve ışımayan dalgalar port2’ye iletildiği için S21 
artmaktadır. Aşağıdaki grafik birim hücre çalışma bandının 2,5 GHz ile 3,4 GHz arasında olduğunu 
göstermektedir. 

 
Şekil 3. S-parametre simülasyon sonuçları 
Aynı frekans aralığında S33 değerinin azalması dış ortamdan diziye gelen dalgaların dizi tarafından 
soğurulduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar birim hücrenin 2,68 GHz ile 3,29 GHz arasında gelen 
dalgaları soğurduğu için RSM olarak çalışmaya uygun olduğunu göstermektedir. Kaynak [5]’teki yapıya benzer 
şekilde R = 50 mm yarıçapındaki silindirik iletkeni gizlemek için birim hücreden 8 adet yan yana yerleştirilip 
birbirine bağlandı. Tasarlanan silindirik RSM ve simülasyon ortamı Şekil 4’te gösterilmektedir. 
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Şekil 4. Silindirik RSM ve simülasyon ortamı 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Simülasyonlarda CST Microwave Studio kullanıldı. Tasarlanan silindirik RSM’nin yansıma simülasyonu için 
sınır koşulları [5]’te anlatılan şekilde tanımlandı. Y-ekseninin iki yönünde (pozitif ve negatif yönünde) silindirik 
RSM ile sınır arası mesafe 0 mm ve sınır koşulu Et = 0 yapıldı. X-ekseninin iki yönünde silindirik RSM ile sınır 
arası mesafe 25 mm ve sınır koşulu Open Add Space (OA) yapıldı. Z-ekseninin iki yönünde silindirik RSM ile 
sınır arası mesafe 100 mm ve sınır koşulu Open Add Space (OA) yapıldı. Tasarlanan silindirik RSM’nin 
performansını değerlendirmek için aynı simülasyon, silindirik RSM ile aynı boyutlarda ve RSM ile kaplı 
olmayan bir iletken silindir için yapıldı ve iki durum için elde edilen simülasyon sonuçları karşılaştırılarak 
RSM’nin performans değerlendirmesi yapıldı. Elde edilen S-parametre simülasyonu Şekil 5’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 5. RSM ve iletken silindirin S-parametre simülasyon sonuçları 
Elde edilen sonuçlarda S11 değeri (yansıma) 2,35 GHz ile 3.25 GHz arasında en az 1 dB azalmaktadır. Birim 
hücrenin çalışma bandı ile karşılaştırıldığında bandın sola doğru kaydığı görülmektedir bu frekans kaması birim 
hücrenin bükülmesinden kaynaklıdır. İletken silindir ile RSM kaplı iletken silindirin RKA simülasyonu Şekil 
6’da gösterilmektedir. Bu grafikte silindirik RSM’nin RKA değerini 2,4 GHz ile 3.2 GHz arasında en az 1 dBsm 
azalttığı görülmektedir. RSM’nin yüzdelik bant genişliği BW = %29’dur. 
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Şekil 6. RSM ve iletken silindirin RKA simülasyon sonuçları 
 
SONUÇ 
Bu çalışmada silindirik iletken kaplayan RSM malzeme tasarlandı ve yansıma analizi yapıldı. RSM tasarımına 
birim hücre tasarımı ile başlandı. RSM bant genişliği birim hücre bant genişliğine bağlı olduğu için geniş bantlı 
birim hücre tasarımı yapıldı ve bunu gerçekleştirmede log-periyodik yama anten dizisi kullanıldı. Birim hücre 
simülasyon sonuçları anten dizisinin 2,5 GHz ile 3,4 GHz arasında çalıştığını gösterdi. Birim hücreler yan yana 
dizilip birbirleriyle bağlandı ve iletken silindiri kaplayacak şekilde bükülerek RSM tasarımı tamamlandı. 
RSM’nin çalıştığı frekans aralığı ile birim hücrenin çalıştığı frekans aralığının iyi derecede örtüştüğü görüldü. 
Tasarlanan RSM kalınlığı 1 mm olup elde edilen bant genişliği %29’dur. Bu çalışmada önerilen birim hücre 
yöntemi geniş bantlı RSM tasarımını kolaylaştırmaktadır.  
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ÖZ: Web üzerindeki bilginin boyutu son 25 yıl içerisinde gün geçtikçe artmış ve günümüzde devasa boyutlara 
ulaşmıştır. Veri boyutunun artması ve tarama, analiz etme için insanların baş edemeyeceği hale gelmesi ile 
birlikte bu işlemlerin otomatik yapılabilmesi için teknolojilerin geliştirimi önem kazanmıştır. Bu teknolojilerden 
birisi olan Extensible Markup Language-XML verinin yapısal bire formda tutulmasını sağlayarak sorgulanabilir 
hale getirmiştir. Veriye anlamsallık katmayan sadece yapısal hale getiren XML web üzerinde veri paylaşmak 
için oldukça yaygın olarak kullanılmakta olan bir teknolojidir. Verilerin otomatik olarak analiz edilebilmesi ve 
ayrıştırılması için ise verinin makineler tarafından yorumlanabilir bir formatta tutulması gerekmektedir. Güncel 
vebin geleceği olarak tanıtılan anlamsal web vizyonu bu geerksinimler üzerine ortaya çıkmıştır. Anlamsal web 
vizyonunda veriler ontoloji denilen mantık tabanlı ve yüksek seviyeli diller ile tanımlanmaktadır. Resource 
Description Framework- RDF diğer tüm ontoloji dillerinin temelini oluşturan standart haline gelmiş bir dildir. 
Yıllar içerisinde RDF’in üzerine DAML, OİL ve OWL gibi daha yüksek seviyeli diller tanımlanmıştır. Ontoloji 
dilleri bu diller ile oluşturulmuş verinin otomatşk olarak yorumlanarak analiz edilebilmesine olanak sağlasa da 
vebdeki devasa verinin bu diller ile oluşturulmamış olduğu açıktır. Ontoloji dillerinin gücünün bu veriler 
üzerinde kullanılabilmesi için verilerin ontoloji formatına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, XMLS 
kullanılarak oluşturulmuş üst modelleri RDFS üst modellere dönüştürebilen bir dönüştürücü araç geliştirilmiştir. 
Çalışmanın son bölümünde, bazı XMLS ifadelerinin geliştirilen bu araç ile RDFS deyimlerine dönüştürülmesi 
örnekleri sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ontoloji mühendisliği, model dönüştürme, XML Şema, RDFS 

ABSTRACT: The size of the data on the web has increased day by day in the last 25 years and has reached 
huge dimensions today. With the increase in the data size and the inability of people to scan and analyze, the 
technologies that enable these processes to become automatic have gained importance. Extensible Markup 
Language-XML, one of these technologies, made it queryable by keeping the data in a structured form. XML, 
which only makes data structured, does not provide semantics, is a widely used technology for sharing data on 
the web. In order for the data to be analyzed and separated automatically, the data must be kept in a format that 
can be interpreted by the machines. The semantic web introduced as the future of the current web has emerged 
on these requirements. In semantic web vision, data is defined by logic-based and high-level languages called 
ontology. Resource Description Framework- RDF is a standardized language that forms the basis of all other 
ontology languages. Over the years, RDF based higher level languages such as DAML, OIL and OWL have 
been defined. Although ontology languages allow the data formed with these languages to be automatically 
interpreted and analyzed, it is clear that the huge data on the current web is not formed with these languages. In 
order to use the inference power of ontology languages on these data, the data must be transformed to ontology 
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format. In this study, a transformation tool that can transform meta-models created using XMLS language to 
RDFS meta-models has been developed. In the last section of the paper, some examples of transforming some 
XMLS expressions to RDFS statements by using this developed tool are presented. 

Keywords: Ontology engineering, model transformation, XML Schema, RDFS 

1. GİRİŞ  

Web üzerindeki veri son yıllarda bilişim teknolojilerindeki hızlı artış ile birlikte devasa boyutlara ulaşmıştır. 
Bununla birlikte, webde aranılan bilgiye ulaşmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bunun sebepleri olarak;  bilginin 
yapılandırılmış olmaması, dinamik ve dağıtık bir ortam olması, çok hızlı bir şekilde büyümesi gösterilebilir. 
Bunun sonucunda veb giderek işe yaramayan bir bilgi çöplüğüne dönüşmekte ve insanlar analiz edemeyecekleri 
kadar çok miktarda bilgiye maruz kalmaktadırlar. 

İnternet, büyük ölçekte veri alışverişini sağlayan, kolaylaştıran ve hızlandıran bir araç olarak tanımlanır. 
Günümüzde, veri alışverişinin kolay ve hızlı gerçekleşebilmesi için, kullandığımız web sitelerinin arkasında 
işleyen sistemlerde bazı diller kullanılmaktadır. Extensible Markup Language XML [3] de bu dillerden bir 
tanesidir. 

XML hem bir dil hem de bir teknoloji olarak, bir verinin biçimlendirilmesi, tanımlanması ve verilerin 
yapılandırılmasında kullanılmaktadır. Dolayısı ile veriler standart bir şekilde tanımlandığından, vebde veya 
herhangi iki program arasında veri alışverişi kolaylaşmaktadır.[1] XML dosyalarının en önemli özelliği 
geliştiricilerin özgürce ve ihtiyaçları doğrultusunda etiketler ve etiket özellikleri kullanabilmesine imkan 
sağlamasıdır. XML belgesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır. Bunlardan ilki XML 
sözdizimi kurallarına uyulmalıdır. Diğeri ise veri alışverişi yapacak olan iki tarafın aralarında anlaştıkları 
kurallardan oluşan XML Şema dokümanlarına uyulmalıdır. Oluşturulan bir XML belgesinin geçerli olup 
olmadığı XML Şema dili ile oluşturulan üst model kullanılarak anlaşılabilir. XML şemalarının birçok veri tipini 
desteklemesi, açık bir model olarak genişleyebilmesi, kalıtım ilişkilerini desteklemesi gibi avantajları vardır. 

XML, HTML’nin genişletilmiş bir versiyonu olarak veri depolama amacıyla oluşturulmuştur. XML, veri 
depolama ve veb üzerinden veri değişimine imkân tanır; ancak, verinin anlamı hakkında hiçbir şey söyleyemez. 
Bu noktada anlamsal veb teknolojilerine ihtiyaç duyulur.[2] Anlamsal Web [4]; bilginin programlar, topluluklar 
ve şirketler arasında tekrar tekrar kullanılabilmesi ve daha kolay paylaşılabilmesi için bir çerçeve sağlamaktadır. 
Bu sebeple anlamsal veb farklı içeriklerin, farklı sistemlerin ve bilgiyi işleyen farklı uygulamaların arasında 
köprüler oluşturmanın bir yolu olarak görülmektedir. Anlamsal vebin temel amacı, iyi tanımlanmış ve 
ilişkilendirilmiş olan bilgilerin ve servislerin, web ortamında bilgisayarlarca okunabilir ve anlaşılabilir olmasını 
sağlayacak standartların ve teknolojilerin geliştirilmesidir. 

Anlamsal veb içerinde verilerin makineler tarafından otomatik yorumlanmasına izin veren mantık tabanlı bir 
formatta bilgi olarak tutulmasına izin veren ontoloji teknolojisi tanıtılmaktadır. Tanımlanan ilk ontoloji dili olan 
Kaynak Tanımlama Dili (Resource Description Framework – RDF) daha sonra tanımlanan DAML [5], OIL [6], 
DAML+OIL [7] ve Veb Ontoloji Dili (Web Ontology Language – OWL) [8] gibi ontoloji dilleri için temel 
oluşturmuş olan bir dildir. Ontoloji dilleri veriyi mantık tabanlı olarak tutarak veriler üzerinde çıkarsama 
yapılabilmesine izin verir. Bu sayede makinelerin veriler üzerinde çıkarsama yaparak insan beyni tarafından 
yapılan yorumlamaları otomatikleştirmesi hedeflenmektedir. 
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Verilerin amaçlanan anlamını gerçekten yakalamak için, RDF ve OWL gibi bir formalizmin sadece veri 
tanımlama dilleri değil, aynı zamanda hafif  bilgi temsil dilleri olduğunun fark edilmesi önemlidir [14]. RDF 
makineler tarafından işlenecek verinin anlamını temsil edecek olan bir veri modelinin düzenlenmesini 
sağlamaktadır. RDF üst-model, kaynaklar hakkında, RDF terminolojisinde üçlüler (triples) olarak adlandırılan, 
özne-yüklem-nesne şeklinde ifadeler üretme fikri üzerine kurulmuştur. Özne kaynağı, yüklem, kaynağın 
özelliğini veya durumunu gösterir ve özne ve nesne arasındaki ilişkiyi açıklar. RDF Şema (RDF Schema - 
RDFS) gösterimi ise, RDF modellerinde tutulacak veri hakkında kuralları tanımlayarak alanda kullanılacak 
sözcük kümesini nesneler, nesneler arası ilişkiler, özellikler ve özelliklerin alabileceği değerler açısından 
tanımlamaktadır. 

Bu çalışma kapsamında XSD dokümanının RDF Şemaya dönüştürülmesi amaçlanarak XSD2RDFS 
Dönüştürücü aracı geliştirilmiştir. XSD2RDFS Dönüştürücü, XML Şemalarının (XSD) RDF şemalarına 
otomatik şekilde dönüştüren bir uygulamadır. Uygulama girdi olarak XSD dili ile yazılmış XML Şema 
dokümanı alarak bunu XML ayrıştırıcı aracı olan SAX [9] ile ayrıştırır ve uygulama geliştirimi aşamasında 
tanımlanan kuralları uygulayarak uygun RDFS dokümanını çıktı olarak verir. RDFS dokümanın oluşturulması 
için Java tabanlı Jena [10] kütüphanesi kullanılmaktadır. 

Bildirinin bir sonraki bölümünde literatürde XML Şema dokümanlarını RDFS dokümanlarına dönüştürme 
üzerine yapılmış çalışmalar incelenmektedir. Bölüm 3’de bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan XSD2RDFS 
aracın gerçekleştirim detayları bulunmaktadır. Bölüm 4’de ise, geliştirilen araç kullanılarak gerçekleştirilmiş 
olan dönüşümlere örnekler sunulmuştur.  

 

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Bu bölümde literatürde günümüze kadar XML Şema dokümanlarının RDFS dokümanlarına dönüştürülmesi ile 
ilgili bazı önemli çalışmalar incelenmektedir.  

[11]’de XML şemalar ile oluşturulmuş dokümanların RDF şemalar ve RDF dokümanlar haline çevirmesi 
hedeflenmiştir. Bu çalışma, ATHENA (Heterojen Sistemlerin Birlikte Çalışabilirliği ve Uygulamaları) [12] 
entegre projesinde geliştirilen, gelişmiş anlamsal arabuluculuk çözümlerini onaylamaya odaklanmıştır. 
ATHENA araçlarını kullanabilmek için, uygulamalar bu araçlara RDF şema ve bu şemaya uygun RDF 
dokümanlarını sunmaları gerekir. Günümüzde bir çok sistem B2B entegrasyonları için XML ara yüzleri 
tasarlamış fakat bu sistemlerin çok azı RDF ara yüzü gerçekleştirmiştir. Çalışmanın bir konusu da iş dünyasının 
ATHENA topluluğu tarafında geliştirmiş anlamsal arabuluculuk (semantic mediation) yaklaşımlarından basitçe 
faydalanabilmesi için bir araç geliştirmektir. 

Athena yaklaşımının kullanılabilmesi için, geliştirilecek aracın aşağıdaki 3 ana işlevselliği karşılaması 
hedeflenmiştir: 

● XSD to RDFS: Verilen bir XML şemayı RDF şemaya çevirmek, 

● XML to RDF: Verilen XML dokümanını bilgi kaybı olmadan RDF dokümanına çevirmek, 

● RDF to XML: Bir RDF örneğini XML’e çevirmek. 
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Bu işlevselliklerin yanında, geliştirilen araç aşağıdaki gereksinimleri de karşılaması gerekmektedir. 

● Desteklenen RDFS yapıları; Resource, Class, Property, range, domain, type, subClassOf, comment, 
isDefinedBy, seeAlso 

● Desteklenen RDF yapıları; Bag, Statement, subject, predicate, object, value 

● Desteklenen XML veri tipleri; string, integer, float, double, boolean 

● Desteklenmeyen RDF ve RDFS yapıları; subPropertyOf, label, Alt, Seq, List, first, rest, nil, Literal, Datatype, 
XMLLiteral, Container, member, ContainerMembershipProperty 

Çalışmada, X2R2X yaklaşımı kullanılmıştır. XML şema RDF şemaya çevrilmeden önce XML şemanın dahili 
bir temsili oluşturulur. Bu temsil “dahili ağaç” (internal tree) olarak adlandırılır. Bu temsil, ağaç yapısı ile 
organize edilmiş XML şemanın sadece gerekli element ve özelliklerini içeren bir XML dokümanıdır. Dahili 
ağaç, her düğümün XML örneğinde görünen bir element’i veya niteliği temsil ettiği bir XML belgesidir. Bu 
düğüm name, type, extension, restriction, and namespace gibi bilgileri kapsüller. Bu çalışmada tanımlanan 
kurallar bu dahili ağacı RDF şemasına çevirir. 

Geliştirilen araç güncel olarak XML'den RDF'ye ve geri XML'e bir gidiş dönüş dönüşümü sırasında XML 
öğelerinin sıralanmasıyla ilgili bilgileri koruyamamaktadır.  

Buna bir çözüm olarak çevrim esnasında sıra bilgisi eklemeyi planlanmaktadır. Böyle bir dönüşüm aracının 
geliştirilmesi ile anlamsal arabuluculuk araçlarının toplum için daha genel ve kullanışlı olmasının sağlanması 
hedeflenmektedir. 

[13]’de veb üzerinde bilginin devasa hacimlere ulaştığını ve bu bilginin RDF verisine çevirmenin öneminin her 
geçen gün arttığına dikkat çekilmektedir. Bu dönüşüm zamansal XML adı verilen  bir yapı kullanarak 
yapılmaktadır ve bu çalışmada zamansal XML’den zamansal RDF kaynaklarının nasıl oluşturulacağından 
bahsedilmektedir. 

Bu çalışma, iki zaman boyutu içeren zamansal XML ve RDF veri modellerine odaklanmıştır. 1. geçerli zaman, 
2. dönüşüm zamanı. Geçerli zaman modellerin geçerlilik zamanını, dönüşüm zamanı ise bu gerçek bilginin ne 
zaman düzenlendiğini belirtmektedir. Bu zamanlar ve güncel zamanı belirtmek için iki değişken kullanılmıştır: 
Geçerli zaman için Now, dönüşüm zamanı için UC. Zaman aralıkları üzerinde işlem yapabilmek için iki adet 
operasyon tanımlanmıştır: Interval Union ve Interval Intersection. Interval Union U (t1, t2, t3 ...) verilen zaman 
aralıklarının birleşimini, Interval Intersection n(t1, t2, t3 ... ) verilen zaman aralıklarının kesişimini hesaplar. 

Zamansal XML şeması algoritmanın çalışma mantığı verilen bir XML şemayı zamansal XML şemaya 
çevirmeye dayanıyor. Zamansal XML şema bir tanımlama grubu olarak temsil edilir. İçerisinde (S, T, M) S: 
XML şemalar, T: zamanlar ve M: bir zamana karşılık gelen XML şema haritası bulunduruyor. Çevrim 
yapılırken her zamansal XML şeması <TemporalSchema> etiketiyle başlar. Temporal XML şema kavramı 
XML şemalarının farklı versiyonlarının kayıt etmek için uygulanır. Bu yüzden SchemaVersion elementi 
kullanılır. SchemaVersion elementinin alt bileşeni ya XML element ya da XML’in diğer standart etiketlerinden 
birisidir. Her alt element target özelliğini barındırır. Target özelliği XML şemanın uygun lokasyonunu belirtir. 
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Zamansal XML şeması tanımlandıktan sonra bu şemadan RDF şeması yaratımı süreci başlar. Bu süreç iki 
adımdan oluşur. İlk adım zamansal XML şeması, zamansal RDF şemasına dönüştürülür, ikinci adım ise 
zamansal XML şemadan üretilen zamansal XML dokümanı kullanılarak zamansal RDF dokümanının üçlüleri 
(triples) oluşturulmaktadır. 

 

3. XSD2RDFS DÖNÜŞTÜRÜCÜ ARACI 

Girdi olarak alınan XSD dokümanını uygun RDFS dokümanına dönüştüren XSD2RDFS isminde bir yazılım 
aracı geliştirilmiştir. Araç XML’in ayrıştırıldığı bölüm, kuralların tanımlandığı bölüm ve RDF dokümanının 
oluşturulduğu bölüm olarak 3 ana bölümden oluşur. XML’i ayrıştırmak için Simple Api for XML - SAX 
ayrıştırıcısı [9], RDF oluşturmak için Jena [10] ayrıştırıcısı kullanılmıştır. Uygulama girdi olarak kabul ettiği 
XSD dosyası üzerinde herhangi bir doğrulama işlemi yapmamakta, verilen dokümanın doğrulanmış olduğunu 
kabul etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: XSD2RDFS aracının genel mimarisi 

SAX ayrıştırıcı bir XML belgesinin içindeki bileşenleri geliştiriciye element, attribute ve text düğümü olarak 
vermektedir. Çalışma tarzı, bir düğüme rastladıkça programa bunu bildirmekten ibarettir. Belge başladığında ve 
bittiğinde, element başladığında ve bittiğinde, elementlerin içindeki metinlerle karşılaştığında ilgili metot 
çağrılarak geliştiriciye gerekli eylemi yapması için olanak sunar. SAX belgeyi okur ve okuduğu kısım yada o 
elemente ait tanımlanan metodu çağırır. SAX ancak sıralı erişime izin verir, hızlıdır ve daha az hafızaya ihtiyaç 
duymaktadır. Bu nedenlerden dolayı büyük XML belgelerinde tercih edilmektedir ve veb uygulamalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. SAX, başka bir XML ayrıştırma aracı olan DOM’un XML belgesini bir ağaç 
yapısı ile hafızada tutması ve bunun da fazla sistem kaynağı getirmesi problemine çözüm üretmek için ortaya 
çıkmıştır. 

SAX ayrıştırıcı, rastgele erişime izin vermediği için ayrıştırıcının gördüğü verileri takip etmeli veya öğelerin 
sırasını değiştirmek gerekiyor ise kod yazılmalı, geliştirici tarafından kontrol sağlanmalıdır. Dokümanda çok 
fazla iç içe durumlar için kullanışlı olmayabilir. XSD2RDFS aracı için SAX ayrıştırıcı seçilerek XML 
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dokümanlarını ayrıştırma işlemi gerçekleştirilmektedir. SAX’ın sıralı erişim gerçekleştirmesi, ağaç yapısı 
kullanmaması sebebi ile çok fazla iç içe tag yapısına sahip dokümanlar için kısıtlamaya gidilmiştir. Uygulama 
için verilecek XSD dokümanında örneğin; <element> tag’leri arasında <complexType> tag’i tanımlaması 
yapmak yerine <element> tag’i dışında <complexType> tanımlanıp bu <complexType>’ın adı <element>’in 
type’ına atanmalıdır. 

Uygulamanın ikinci aşamasında kurallar tanımlanırken benzer yaklaşımlar incelenmiş ve önceki çalışmalarda 
yapılan kural tanımlamaları dikkate alınarak geliştirime devam edilmiştir. 

SAX ile işlenen bir tag’in başlama ve bitiş tag’leri arasında kalan iç içe geçmiş diğer tag’lerin kontrolü kod 
tarafında sağlanmıştır. Örneğin; <complexType> </complexType> tag’leri arasında iç içe bulunan <element>, 
<attribute> tag’lerinin o karmaşık tipin özellikleri olduğu bilgisini tutabilmek için başlama ve bitiş tag’leri 
arasındaki bütün tag’leri özellikleri ile bir listede tutulur. Xsd.ComplexType için RDF Şema karşılığı olarak 
Class oluşturulacak kuralı ile Jena kütüphanesi kullanılıp RDF modele dönüştürülmesi aşamasında bu listedeki 
değerler ile işlem yapılmaktadır. 

XSD2RDFS aracında XML şema terimleri ile RDFS terimleri arasında tanımlanmış eşlemeler aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur. 

XSD İfadesi RDFS İfadesi 

xsd:element rdf:Class 

xsd:attribute rdf:Property 

xsd:complexType rdf:Class 

xsd:simpleType rdf:Property 

xsd:enumeration rdf:Bag ve rdf:li 

xsd:name  rdf:about 

xsd:extension rdf:subClassOf 

Tablo 1: XML Şema ve RDFS terimleri arasında tanımlanmış eşlemeler 
 

XML şema bir XML belgesinin şeklini veya yapısını veri içeriği için kurallar ve bir elementin hangi alanları 
içerebileceği hangi alt elementleri içerebileceği ve kaç elementin olabileceği gibi anlam bilim kurallarını 
tanımlar. Her bir elemente veya özelliğin alabileceği tür ve değerleri tanımlar. 

Elementler; veri içeren ve XML dokümanlarının yapısını belirleyen tüm XML belgelerinin yapı taşıdır. Bir RDF 
dokümanının temelini de RDF:class oluşturur. Bu sebeple XSD’deki element öğelerinin karşılığı olarak RDF 
class kullandık. Elementin ismini belirleyen name özelliği RDF şemada about özelliğine dönüştürülmüştür. 

Elementler extension etiketindeki base özelliğinde belirtilen ata elementten türetilebilir. RDF şemada kalıtım 
subClassOf etiketi ile gerçekleştirildiğinden XSD’deki extension etiketi RDFS’deki subClassOf’a 
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eşleştirilmiştir. XSD dokümanındaki özellikler, elementler için ek bilgi sağlar. Bunun karşılığında RDF şemada, 
subject’lerin özelliklerini belirleyen RDF:Property kullanılmaktadır. 

XSD dokümanındaki simpleType tipi içine element almadığı için ve elementlere özellik olarak atanabildiği için 
RDF şemadaki property etiketi olarak dönüştürülmüştür. Basit tipler kısıt olarak sayım listesi (enumeration) 
içerebilir, RDF şemada bu tag olmadığı için RDF koleksiyonları içinde olan RDF:Bag yapısı ve onun içine her 
bir enumeration’ı tanımlamak için RDF:li tag’leri kullanılmıştır. 

Jena'da, bir RDF üçlü koleksiyonu tarafından sağlanan tüm durum bilgileri, Model adı verilen bir veri yapısında 
bulunur. Model, etiketli ilişkiler ile birbirine bağlanmış RDF düğüm koleksiyonu içerdiği için adlandırılan bir 
RDF grafiğini belirtir. 

Model, RDF tabanlı programlar ve uygulamalar yazmayı kolaylaştıran birçok yöntemle zengin bir API'ye sahip 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Modelin diğer rollerinden biri, RDF düğümlerini ve ilişkilerini depolamanın farklı 
yolları üzerinde bir soyutlama sağlamaktır; örneğin, bellek içi veri yapıları, disk tabanlı kalıcı depolar ve sonuç 
motorları. 

Bir uygulama geliştiricisi çoğunlukla Model konseptini kullanır. JENA geliştiriciler için birçok model yapısını 
bir arada sunar. Factory tasarım prensibini kullanan ModelFactory sınıfı ile DefaultModel, OntModel, 
RDFSModel gibi model yapıları elde edilebilir. Bu çalışmada geliştirilen araç DefaultModel üzerinde 
geliştirilmiştir. DefaultModel’in createClass, createProperty ve diğer metotları RDFS dokümanı oluşturmada 
kullanılmıştır. Son aşamada oluşturulan RDFS dokümanı RDF / XML-ABBREV formatında yazdırılmaktadır. 

 

4. XSD2RDFS KULLANILARAK GERÇEKLETİRİLEN DÖNÜŞTÜRME ÖRNEKLERİ 

Bu bölümde, XSD2RDFS aracı kullanılarak gerçekleştirilen bazı dönüştürme örnekleri sunulmaktadır. 

İlk örnekte girdi olarak kullanılan XML Şema dokümanında staff isminde bir element yer almaktadır. Bu 
elementin tipi staffType ismindeki bir karmaşık tiptir. Bu karmaşık tip içerisinde dört farklı element ve iki özellik 
bulundurmaktadır. Bu XML şema yapısı Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Dönüştürme örneği-1'in girdisi olan XML Şema 
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Şekil-2’de gösterilmekte olan XML Şema dokümanı XSD2RDFS aracına girdi olarak verildiğinde araç önceden 
tanımlı kuralları işleterek XML Şema ifadelerini RDFS ifadelerine çevirmiştir. Çıktı olarak ortaya çıkan RDFS 
dokümanı Şekil 3’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 3: Dönüştürme örneği-1'in çıktısı olan RDFS dokümanı 
 
İkinci örnekte, girdi olarak kullanılan XML Şema dokümanı bir önceki örnekteki staffType isimli karmaşık tipi 
iki yeni element ile genişleten ResearcherType isminde başka bir karmaşık tipi içermektedir.  

 

Şekil 4: Dönüştürme örneği-2'nin girdisi olan XML Şema 
 
Şekil-4’de gösterilmekte olan XML Şema dokümanı XSD2RDFS aracına girdi olarak verildiğinde XML 
Şemada extension base terimi ile gösterilmekte olan bu kalıtım yönteminin RDFS dilinde subClassOf terimi 
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kullanılarak sınıflar arası hiyerarşiye dönüştürüldüğü görülmektedir. Çıktı olarak ortaya çıkan RDFS dokümanı 
Şekil 5’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 5: Dönüştürme örneği-2'nin çıktısı olan RDFS dokümanı 
 
Üçüncü örnekte girdi olarak kullanılan XML Şema dokümanı xsd:string tipini kısıtlayan DegreeObjectiveType 
isminde bir basit tip içermektedir. Bu basit tip sadece “MS” veya ”PhD” değerlerini alabilmektedir.  

 

Şekil 6: Dönüştürme örneği-3'ün girdisi olan XML Şema 
 
Şekil 6’da gösterilmekte olan XML Şema dokümanı XSD2RDFS aracına girdi olarak verildiğinde aracın 
xsd:string tipini kısıtlamak için kullanılan sayım listesini RDFS dokümanında DegreeObjective isimli özelliğin 
rdfs:range değeri olarak tanımlanmış bir rdf:bag yapısına dönüştürdüğü görülmektedir. Çıktı olarak ortaya çıkan 
RDFS dokümanı Şekil 5’de gösterilmektedir. 
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Şekil 7: Dönüştürme örneği-3'ün çıktısı olan RDFS dokümanı 
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ÖZ: Bilişim teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ile birlikte kurumlarda iş süreçlerini hızlandırmak için dijital 
kaynakların kullanımı giderek artmıştır. Yüksek miktarlara ulaşabilen bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, yazılım gibi 
kaynakların ve sarf malzemelerinin oluşturduğu maliyet kurumların bütçeleri içerisinde ağırlığını gün geçtikçe 
artmakta, bu kaynakların yönetimi, takibi ve dağıtımı giderek zorlaşmaktadır. Kurumlardaki dijital kaynakların 
merkezi olarak yönetimi, analizi ve dağıtımı üzerine çözümler günümüzde önemli konulardan biri haline 
gelmiştir. Bu çalışmada, kurumlardaki yazıcıları marka ve model bağımlılığı olmaksızın merkezi yazıcı olarak 
kullanılabilir hale getiren, departman, rol, kullanıcı bazında kota ve yetkilendirme yapılabilmesine olanak 
sağlayan, dosya uzantısına veya yazdırma tipine göre kısıtlama tanımlanabilen bir merkezi yazıcı yönetim 
sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım sistemi sayesinde kullanıcılar kurum içi/dışı herhangi bir bilgisayar 
veya mobil aygıttan yazdırma taleplerini sisteme gönderebilir, sisteme dahil herhangi bir yazıcının başına 
geldiğinde yazıcıya entegre edilmiş yazdırma konsolunun dokunmatik ekranı ile giriş yaparak daha önce 
gönderdiği ve kota, kısıt, yetki açısından uygun bulunan belgelerinden istediklerinin çıktısını alabilir. Sistem 
yazdırma taleplerini sürekli takip ederek analiz etme ve kurumlara yazıcı dağıtımı konusunda akılcı öneriler 
sunma yeteneğine sahiptir. Bu amaç için makine öğrenmesi teknikleri kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal kaynak yönetimi, makine öğrenmesi, gömülü sistemler. 

Abstract: With the rapid spread of information technologies, the use of digital resources has increased gradually 
to accelerate business processes in institutions. The cost of resources and consumables such as computers, 
printers, scanners, software, which can reach high amounts, is gradually increasing in the budgets of the 
institutions, and the management, monitoring and distribution of these resources are getting more and more 
difficult. Solutions on the central management, analysis and distribution of digital resources in institutions have 
become one of the most attractive issues today. In this study, a central printer management system has been 
developed that makes the printers in institutions available as central printers without brand and model 
dependencies, allowing quota and authorization on the basis of department, role, user, and which can be defined 
as a file extension or print type. Thanks to the developed software system, users can send printing requests to 
the system from any computer or mobile device inside/outside of the institution, when it comes to any printer 
included in the system. The user logs on to the system using the touch screen of the console integrated into any 
printer in the system. He/she can print whatever they want from the documents that they sent before and which 
are found suitable for quota, restriction and authorization. The system has the ability to continuously monitor 
and analyze printing demands and to provide rational suggestions for the distribution of printers to institutions. 
Machine learning techniques are used for this purpose. 

Keywords: Enterprise  Resource Management, machine learning, embedded systems 
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1. GİRİŞ  

Kurumsal kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi, sonuçları doğrudan işletme maliyetini etkilediğinden 
dolayı her kurum için önemli konulardan bir tanesidir [1]. Bu maliyetler içerisinde belge yazdırma maliyeti 
günümüzde orta ve büyük ölçekli kurumlar için en önemli maliyet kalemlerinden biri haline gelmiştir. Kurumlar 
merkezi yazıcı yönetim yazılımlarının yüksek maliyeti, yazıcı marka ve modele bağımlı olmasından dolayı tüm 
yazıcıların yenilenmesi gerekliliği, bu yazılımların kurumlara özgü gereksinimleri karşılayamaması ve kurum 
içerisindeki yazıcıların etkin kullanılabilecek şekilde dağıtımının zor olması nedenler ile belge yazdırma için 
kişisel yazıcıları tercih etmektedirler. Kişisel yazıcı kullanımı yazıcı, kağıt, toner ve drum gibi maliyetlerin 
artmasına sebep olmaktadır. 

Belge yazdırma maliyeti yazıcı satın alma, kağıt, toner, drum ve yazıcı tarafından kullanılan elektrik enerjisinin 
maliyetleri toplamından oluşmaktadır. Personel sayısı binin üzerinde olan kurumlarda yazıcıların merkezi 
olarak kullanılması yerine düşük kapasiteli tonerlere sahip kişisel yazıcıların kullanılması durumunda yıllık 
yazdırma maliyeti oldukça yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Yüksek maliyetin nedenleri; kişisel yazıcılarda 
kota ve yetki kısıtlarının yönetilememesi, bu yazıcılarda bir sayfalık çıktı için toner maliyetinin oldukça yüksek 
olması ve çok sayıda yazıcı için satın alam ve bakım maliyetleridir. Diğer bir maliyet kalemini gereksiz veya 
hatalı basılan çıktılar oluşturmaktadır.  

Kurumların yıllık yazıcı alım maliyetleri de yıllık bütçelerinde önemli bir yer tutmaktadır. Kurumlar içerisine 
dağıtılmış çok sayıdaki bireysel yazıcının yönetiminin ve izlenebilirliğinin mümkün olmaması nedeni ile bu 
yazıcıların bakımı oldukça maliyetli ve zorlu bir süreçtir.  

Kurum içerisindeki yazdırma ihtiyaçlarının bireysel yazıcılar ile çözülmeye çalışılması aynı zamanda 
kağıt/toner israfı ve çok sayıda yazıcının aynı anda çalışmasından doğan elektrik israfı da göz önüne alındığında 
doğal ve milli kaynakların verimsiz şekilde kullanılmasına da neden olmaktadır. 

Kurum içerisindeki yazıcıların ortak kullanıma açılarak merkezi hale getirilebilmesi ancak kota ve yetki 
yönetimi yapabilen bir yazılımın desteği ile mümkün olabilmektedir. Piyasada küresel yazıcı üreticisi firmaların 
geliştirerek pazarlamakta olduğu PaperCut [], Cubs [] gibi merkezi yazıcı yönetim sistemleri bulunmaktadır. 
Bununla birlikte bu yazılımların yüksek maliyetleri ve kısıtlı yetenekleri ile kurumların gereksinimlerine cevap 
verememelerinin yanı sıra marka ve model bağımlı olmalarından dolayı kurumdaki yazıcıların da değiştirilmesi 
ve yüksek özellikli çok sayıda yazıcı alınmasının getirdiği yüksek maliyet nedeni ile kurumlar merkezi yazıcı 
çözümünde uzak durarak genellikle personellerine kişisel yazıcılar dağıtmaktadır. 

Özel sektör ve kamu kurumlarında yöneticilerin yazdırma kaynaklarının yönetilmemesi ve bu nedenden oluşan 
yüksek maliyetten, bilgi işlem personelinin ise tüm kuruma yayılmış çok sayıda yazıcını getirdiği bakım 
külfetinden rahatsız oldukları görülmektedir.  

Kurumsal kaynakların merkezi olarak yönetilmesi ve ortak kullanılması durumunda ise bu kaynakların iş 
yoğunluğu, öncelikler ve çalışma alanı göz önüne alınarak akılcı bir şekilde dağıtılması ve yönetilmesi 
gerekmektedir. Kaynakların ortak kullanıldığı kurumlarda bu kaynakların düzgün dağıtılmamış olması çalışma 
verimliliğini önemli derecede olumsuz etkileyebilmektedir. Kaynakların düzgün dağıtımı için ise iş yoğunluğu 
ve kullanımın sürekli takip ve analiz edilmesi gerekmektedir.  



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

581 

Literatürde kurumsal kaynakların makine öğrenmesi ve akıllı sistemler kullanılarak yönetimi üzerine [2,3,4,5,6] 
gibi akademik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak işlemci ve mikro işlemci tasarımı [7,8,9], 
enerji kaynakların yönetimi [10], insan kaynakları yönetimi alanlarındadır [4,11,12,13].  

Bu çalışmada, kullanıcı, rol ve departman bazlı yetki, kota ve kısıt yönetimi yapabilen, marka ve model bağımsız 
ağ destekli her yazıcının merkezi kullanıma açılabilmesini sağlayan ve kurumların yazıcı kullanımlarını analiz 
ederek yazıcıların dağılımı konusunda akılcı öneriler sunabilen ileri özelliklere sahip bir merkezi yazıcı yönetim 
sistemi geliştirilmiştir.  

Geliştirilen yazılım kullanıcıların kurum içinde veya dışında herhangi bir bilgisayardan veya mobil aygıttan 
yazdırma isteklerini gönderebilmelerine olanak sağlamaktadır. Yazdırma isteği sistem tarafından kota, kısıtlama 
ve yetki tanımları ile değerlendirilerek merkezi depoda kaydedilir. Kullanıcı kurum içerisindeki herhangi biri 
yazıcının başına gittiğinde sistemin  Yazıcı Konsolu’na giriş yaparak bekleyen yazdırma isteklerini işleme 
alabilir veya iptal edebilir.  

Sistem yazdırma taleplerini sürekli takip ederek analiz etme ve kurumlara kaynak yönetimi konusunda akılcı 
öneriler sunma yeteneğine sahiptir. Çalışma kapsamında yazıcı kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını 
sağlayacak makine öğrenmesi tabanlı bir kaynak yönetim modülü geliştirilmiştir. Sistem ile, kurum içindeki 
kaynakların atanması, paylaştırılması, yeniden düzenlenmesi, kaynaklara kullanıcı rolleri atanması, kota 
ataması ve değişikliği gibi kararlar otomatik olarak sunulmaktadır. Elde edilen kurallar ve ilişkiler gerçek 
zamanlı uyarı verme amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. 

Bildirinin bir sonraki bölümünde literatürde merkezi yazıcı yönetimi çözümleri üzerine yapılmış çalışmalar 
incelenmektedir. Bölüm 3’de, geliştirilen sistemin genel işleyiş süreci ve temel karakteristikleri anlatılmaktadır. 
Bölüm 4’de sistemin genel mimarisi ve bu mimari içerisinde yer alan bileşenlerin gerçekleştirim detayları 
bulunmaktadır. 5. Bölümde, sistemin orta ölçekli bir kurumda kullanılması sırasında elde edilen deneyim ve 
gözlemler sunulmaktadır. Son bölümde ise çalışmanın sonuçları tartışılmaktadır. 

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Günümüze kadar literatürde tanımlanmış ve küresel çapta kullanılmakta olan Cups [19], PaperCut [20] ve 
SmartPrint [21] gibi merkezi yazıcı yönetim  sistemleri bulunmaktadır. PaperCut ve SmartPrint, işletmedeki her 
personele ayrı ayrı kota tanımlanmasını gerektirirken Cups kota yönetimine destek vermemektedir. Bu 
sistemlerin hiçbirinde rol yönetimi (rol tanımlama, kişilere birden fazla rol atama, belirli bir role kota, yetki ve 
kısıtlama tanımlama vs.) desteği bulunmamaktadır.  

Ayrıca, bu sistemlerde kullanıcılara belirli programlar ve dosya tiplerine göre kısıtlama oluşturma veya sınırsız 
çıktı alabilme yetkisi verebilme gibi işletmelerin tüm yazıcılarını merkezi hale getirebilmesi için gerekli olan 
özellikler bulunmamaktadır. Yaptığımız pazar araştırması bazı işletmelerin işletme içerisinde kullanılan bazı 
programlardan gelen yazdırma isteklerini kotadan muaf tutmak zorunda olması nedeni ile bu uygulamalardan 
herhangi bir tanesini kullanarak yazıcılarını merkezi hale getiremediği görülmüştür. 

Küresel pazardaki tüm sistemler doğrudan kullanıma uygun olmayan, uyarlama ve özelleştirme çalışmaları ile 
işletmelerin kullanımına hazır hale gelen çerçeveler (framework) olarak pazarlanmaktadır. Bir işletmenin bu 
sistemlerden birini alarak kullanabilmesi için satın aldığı çerçevenin üzerine işletmesine özgü uyarlamaları 
yapacağı, işletmenin temel gereksinimlerini karşılayabilecek bir uygulama geliştirmesi gerekmektedir. Her 
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işletmede bu tarz bir uygulamayı geliştirecek nitelikte personel olmadığı düşünüldüğünde bu faktörün bu tarz 
kurumsal kaynakların merkezi yönetimi üzerine yazılımlarını kabul edilebilirliğini etkileyen önemli 
dezavantajlardan biri olduğu görülmektedir. Geliştirilen sistem diğer sistemlerden farklı olarak işletmeler 
tarafından ayrı bir yazılım geliştirme çalışmasına gerek duymadan doğrudan çalıştırılabilecek bir uygulama 
olarak pazarlanacaktır. 

Lexmark ve Canon, MuraTec gibi firmaların yukarıda bahsedilen Cups ve PaperCut çerçeveleri üzerine kendi 
bazı modelleri için yazılım geliştirdiği görülmüştür. Fakat bu yazılımlar sadece geliştiren markanın belli üst 
modellerine özgü olduğu için yazılımı satın alacak işletmelerin merkezi kullanmak istediği tüm yazıcıları bu 
model yazıcı ile değiştirmesi gerekmekte ve maliyet kat kat artmaktadır. Geliştirilen sistemin her marka ve 
model yazıcıyı merkezi sistemin içerisine dahil edebilme desteği sayesinde işletmeler ellerindeki yazıcılar 
merkezi kullanıma uygun yazıcılar ise hiç bir yeni yazıcı alma gereksinimi olmadan var olan tüm yazıcılarını 
merkezi yazıcı haline getirebilecektir. 

Geliştirilen sistemin benzerlerine göre diğer bir önemli artısı, kurumsal kaynak ve iş yoğunluğunu analiz ederek 
işletmelere kaynak yönetimi ile ilgili öneriler sunabilme yeteneğidir. Böyle bir yetenek benzer hiç bir üründe 
bulunmamaktadır. 

3. SİSTEMİN GENEL İŞLEYİŞİ 

Bu çalışmada, marka ve model bağımlılığı olmaksızın kurumlardaki yazıcıları merkezi yazıcı olarak 
kullanılabilir hale getiren, departman, rol ve kullanıcı bazında kota ve yetkilendirme yapılmasına olanak 
sağlayan, dosya uzantısına veya yazdırma tipine göre kısıtlama ve yetkilendirme tanımlanabilen bir merkezi 
yazıcı yönetim sisteminin geliştirilmiştir. 

Sistemin marka ve model bağımlılığı olmadan ağ destekli tüm yazıcıları yönetebilmesi için sisteme dahil edilen 
her yazıcıya Yazıcı Konsolu entegre edilmektedir. Dokunmatik ekrana sahip olan bu konsol kullanıcıların kendi 
yazdırma taleplerini yönetebilmesine (gönderilen belgeler listesinde seçim yapma, yazdırma veya iptal etme 
vs.) imkan sağlamaktadır. Ayrıca, yazdırılmak üzere gönderilen belgenin kullanıcı yazıcının başına gelmeden 
yazılmasını önleyerek gizliliği sağlamaktadır. 

Sistemin genel işleyiş süreci Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Sistemin genel işleyiş süreci 

Sistem, kullanıldığı kurumun çalışanların kurum içindeki veya dışındaki bilgisayarlarından veya mobil 
aygıtlardan gönderdikleri yazdırma talepleri ile ilgili belgeyi kurum içerisinde sisteme dahil edilmiş olan 
herhangi bir yazıcının konsoluna dokunmatik ekrandan giriş yaparak yazdırabilmesine olanak sağlamaktadır. 
Kullanıcı konsola giriş yaptığında son 12 saat içerisinde gönderdiği tüm yazdırma talepleri listelenir. 
Kullanıcının listelenen belgeler istediğini yazdırma veya iptal etme seçenekleri bulunmaktadır. Kullanıcılar 
tarafından gönderilen yazdırma talepleri 12 saat süre ile merkezi bir dosya deposunda bekletilir, bu süre 
içerisinde yazdırılmayan belgeler silinir. 

Kurumlar sistemin kurulum aşamasında veya kullanım zamanında yöneticiler için hazırlanmış yönetim ara 
yüzlerini kullanarak kendi kurumlarına özgü rol, departman ve kullanıcı bilgilerini sisteme girebilmektedir. 
Sistem LDAP ve Active Directory sistemleri ile entegre çalışma yeteneğine sahip olduğundan kurumun personel 
kayıtları bu sistemlerde tutuluyor ise bu kayıtlar doğrudan çekilebilmektedir. Kurum daha sonra tanımlanan rol, 
departman ve kullanıcıların her biri için ayrı kota, yetki ve kısıtlamalar tanımlayabilmektedir. Örneğin, bir 
belediyede veznedar rolüne yıllık 2000 sayfa siyah-beyaz, 200 sayfa renkli çıktı alma, bu roldeki kullanıcıların 
kullandığı vezne yazılımından gelen taleplerin kota dışında sayılması ve doğrudan basılması, yönetim katındaki 
yazıcıları kullanamaması gibi tanımlamalar yapabilmektedir. 

Kullanıcı herhangi bir yazdırma konsolundan giriş yaptıktan sonra bir belge seçerek yazdırmak istemesi 
durumunda kendisine atanan rol, çalıştığı departman veya doğrudan kendisine bireysel yapılan kota, yetki ve 
kısıtlamalar değerlendirilerek uygun bulunduğunda yazdırılacak sayfa sayısı kalan kotadan düşülerek yazdırma 
gerçekleştirilmektedir. 
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Sistem, sisteme dahil edilmiş olan kurumlardaki yazdırma taleplerini sürekli olarak takip ederek analiz etmesi 
ve kurum yöneticilerine kurumun sahip olduğu yazıcıların en etkin şekilde kullanılabilmesi için nasıl dağıtılması 
konusunda akılcı öneriler sunma yeteneğine sahiptir. Kurumlardaki yazıcı kullanımı bilgileri geçmişe yönelik 
olarak tutularak bu bilgilere dayanan ilişki analizi yöntemleri sayesinde belirli bir bölüm veya departmanda 
sıkça kullanılan ve/veya hiç kullanılmayan yazıcı kaynakların tespiti, kaynak kullanımlarının bölüm, rol vb 
bazlarda kullanım koşullarının makine öğrenme yöntemleri ile dinamik olarak öğrenilmekte ve bu öğrenilen 
durumlara göre kaynakların yeniden düzenlenmesi ve atanması yapılabilmektedir. 

4. SİSTEMİN GENEL MİMARİSİ VE GERÇEKLEŞTİRİM DETAYLARI 

Projenin temel amaçları doğrultusunda donanım ve yazılım çözümleri içeren sistem istemci-sunucu mimarisi 
üzerine geliştirilmiştir. Sistemin gelen mimari modeli Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2: Sistemin Genel Mimarisi 

En üst katman kullanıcı ara yüzleri ile ilgili modülleri içeren Arayüz Katmanı’dır. Sistem hem web üzerinden 
ham de Android ve IOS tabanlı mobil aygıtlar zerinden gönderilecek yazdırma isteklerine cevap verebilecek 
şekilde tasarlanmıştır.  
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Bir alttaki katman olan Uygulama Katmanı çekirdek modüllerin bulunduğu katmandır. Bu katmandaki çekirdek 
modüller bu bölümün devamında bulunan alt bölümlerde detaylı olarak anlatılmaktadır.  

Haberleşme Katmanı, sistem içerisindeki modüller arasındaki iletişimde kullanılmak üzere tanımlanmış olan 
haberleşme protokolü ve şifreleme mekanizmalarını içermektedir. İsteğin tipine göre tek tip sınıf hiyerarşisine 
sahip olmayan yazdırma istekleri anlamlı, kayıpsız ve güvenli bir şekilde transfer edebilmek için TCP/IP tabanlı 
bir haberleşme protokolü geliştirilmiştir. Sistem bileşenleri arasındaki tüm iletişim bu protokol üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen ağ protokolü, tip bağımsız bir şekilde mesaj paketini alarak ikili hale 
dönüştürür. Dönüşüm sonrasında veri bloğuna pakete ait özel mesaj başlıkları eklenir ve TCP/IP protokolü 
üzerinden byte dizisi şeklinde hedefe aktarılır. 

Haberleşme güvenliğini sağlamak için Gelişmiş Şifreleme Standardı (Advanced Encryption Standard - AES) 
[14] simetrik algoritması ile şifreleme mekanizması geliştirilmiştir. Mesaj paketinin veri kısmı, önce bu 
mekanizma ile şifrelenecek daha sonra da uygulamaya özgü ağ protokolü ile hedefe gönderilmektedir.. 

En alt katman olan Bilgi Tabanı Katmanı ise merkezi bilgi tabanından tutulan yazıcı sürücüleri deposunu ve 
kurumların konfigürasyon bilgilerini tutan Kurum Konfigürasyon Deposu’nu içermektedir. 

4.1 İstemci Alt-Sistemi 

İstemci Alt-Sistemi, İstemci Modülü ve Konsol Modülü isimlerindeki iki ayrı modülden oluşmaktadır.  

4.1.1 İstemci Modülü 

İstemci Modülü, yazdırma isteklerini gönderecek kullanıcıların bilgisayarlarında çalışan modüldür. Bu modülün 
temel sorumluluğu kurum çalışanlarının bilgisayarında veya mobil aygıtında çalışarak yazdırma isteklerini 
şifreleyerek sistem sunucusuna göndermektir. Geliştirilecek olan bir daemon tarafından yakalanan yazdırma 
istekleri sunucuya gönderilerek istek için kota ve kısıt sorgulaması yapılır. Sunucudan onay gelmesi durumunda 
yazdırılmak istenen belge şifrelenerek merkezi depoda tutulmak üzere sunucuya gönderilir.  

Yazdırma isteklerinin sisteme yönlendirilmesi için çalışma zamanında öncelikle, işletim sisteminin yazıcı 
listesine sistem için yeni bir yazıcı tanımlanmaktadır. Bu yazıcıya gönderilecek olan tüm yazdırma istekleri 
modül içerisinde gerçekleştirilecek bir servis tarafından karşılanır. Kullanıcı için tanımlanan yetki, kısıt ve kota 
tanımlamaları uygun ise yazdırma isteği şifrelenerek depolanmak üzere Yönetim Modülü’ne gönderilir. 

Geliştirim sürecinin analiz aşamasında gişe gibi çok sık çıktı alınması gereken yerlerde her çıktıda yazıcı 
konsolunun başına giderek login olma ve yazdırma işlemini seçmenin kullanılabilir bir yol olmadığı 
anlaşılmıştır. Bu nedenle, bu gibi yerlerde, yazdırılmak istenen belgenin merkezi dosya deposuna 
gönderilmeden doğrudan yazıcı konsoluna gönderilmesi ve beklenmeden istemci tarafında seçilmiş yazıcıdan 
çıktı alınması opsiyonu sağlanmıştır. Bu opsiyonun kullanılması durumunda da yazdırma talebi üzerinde kota 
ve kısıt yönetimi aynen çalıştırılmaktadır. 

Kullanıcının kişisel bilgilerini düzenleyebileceği ve bilgisayarında tanımlı yazıcıları yönetebileceği bir arayüz 
Windows Presentation Foundation - WPF [16] kullanılarak geliştirilmiştir. Kullanıcılar geliştirilmiş olan bu 
arayüzü kullanarak kendilerine özgü ayarlamaları yapabilir, sahip oldukları yetki, kota ve kısıtlamaların güncel 
durumunu takip edebilirler. 



 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 
 

586 

4.1.2 Konsol Modülü 

Sisteme dahil edilecek olan her yazıcıya entegre edilecek olan Konsol Modülü ise istemciden şifrelenmiş şekilde 
gelen yazdırma isteğini alarak yazıcıda işletmekten sorumludur. Konsol modülü bu amaç için tasarlanmış bir 
donanıma, bu donanım üzerinde çalışmak üzere geliştirilecek bir daemon yazılıma ve kullanıcıların yazdırma 
taleplerini yönetebilecekleri dokunmatik ekran ile çalışabilen bir arayüze sahiptir.  

Konsol donanımı bir Raspberry PI3 [15] kontrol kartı, iki ethernet kartı ve bir dokunmatik ekrandan 
oluşmaktadır. Oluşturulan özel ağa bağlanacak olan yazıcının IP alabilmesi için Raspberry PI3 üzerinde çalışan 
Linux tabanlı raspbian işletim sistemi üzerinde DHCP sunucusu çalıştırılmaktadır. 

Konsol üzerinde çalışan yazılım MonoDevelop [18] ortamında .Net kütüphaneleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Kontrol kartı üzerinde GNU/Linux tabanlı bir işletim sistemi çalışmaktadır. Bu sebeple 
Dokunmatik ekranda kullanıcı ile etkileşecek arayüzler GTK [17] bileşenleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Kullanıcı sisteme dahil edilmiş herhangi bir yazıcıdaki konsoldan giriş yaptığında sunucuda bekletilen yazdırma 
istekleri listelenmektedir. Kullanıcı dokunmatik ekranı kullanarak istediği belgeyi yazdırabilir veya iptal 
edebilir.  

4.2 Sunucu Alt-Sistemi 

Sunucu Alt-Sistemi ise Konfigürasyon Modülü ve Önerici Modül isimlerindeki iki ayrı modül içerecek şekilde 
tasarlanmıştır.  

4.2.1 Konfigürasyon Modülü 

Kuruma özgü konfigürasyonun tutulduğu, kota ve yetkilendirme yönetiminin yapılacağı Konfigürasyon 
Modülü, firmanın yerel ağına entegre edilecek sistem kutusunda çalışacak şekilde geliştirilmiştir. Bu modül 
Windows üzerine kurulu SQL Server veritabanı, diğer alt-sistemler ile haberleşmeyi sağlayan bir daemon ve bir 
web sunucusu içermektedir. 

Firmaya özgü kullanıcı ve rol tanımlama sürecini kolaylaştırmak için LDAP ve ActiveDirectory entegrasyonu 
sağlanmıştır. Böylelikle personel bilgilerini bu sistemlerde tutan kurumların konfigürasyonlarını sisteme 
girmeleri kolaylaştırılmıştır. 

4.2.2 Önerici Modül 

Önerici Modül, kullanım trendlerini gösteren ham veri, eldeki istatistik raporlar ve bu raporlara dayanan 
öğrenme yöntemleri ile dinamik olan akışların önceden tahmini ve bu sayede ilgili kaynakların önceden 
ayrılması, bu kaynakların organizasyon içindeki paydaşların farklı ihtiyaçlarına göre paylaştırılması ve zaman 
içerisinde yeniden düzenlenmesi için geliştirilmiştir. 

Önerici Modül’ün gerçekleştirilmesinde birbirleri ile etkileşimli iki yöntem kullanılmıştır. Bunlardan ilki bilgi 
kazancı oranına bağlı çıkarsama yapabilen Karar Ağacı yapısıdır. Karar ağacından kaynak kullanımına ilişkin 
elde edilen kurallar “EĞER – İSE” kuralları şeklinde kural tabanına eklenmiştir. Bu sayede daha sonraki 
aşamalarda oluşan kurallara bağlı olarak yeni çıkarsamalar yapılabilmekte, eğer varsa elde edilen yeni kurallar 
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kural tabanına eklenmektedir. Böylelikle, kural tabanı oluşturmada dinamik ve kendinden tekrarlı bir yöntem 
kullanılmıştır. 

Kurum içerisindeki departmanlar ve kullanıcıların hangi kaynaklara kullanıp hangilerine ihtiyaç duyduklarını 
veya duymadıklarını belirlemek için ilişkisel kural çıkarımı yöntemi kullanılmıştır. Kaynakların kullanım sıklığı 
ilişkisel analizinde sık kullanılan kaynakların tespiti için Apriori ve FP-Growth algoritmaları en-iyileme testleri 
gerçekleştirilmiş destek ve güven (support ve confidence) eşik değerleri için çalıştırılmaktadır.  

Önerici Modül içerisinde her kaynak için çoklu kaynak özelliği ağırlıklandırma modeli oluşturulmuştur. Bu 
modelde her kaynak frekans, performans, nitelik, maliyet ve iş yükü boyutlarında değerlendirilmektedir. Bahsi 
geçen her boyut için farklı matematiksel metrikler kullanılacak olup, bu metriklerin belirlenen önem 
ağırlıklarıyla birleştirilmektedir. Bu sayede her bir kaynak için o kaynağa ihtiyaç duyma ve kaynağın ihtiyaca 
cevap verebilme performansını ortaya koyan bir metrik model geliştirilmiştir. Bu model sayesinde kaynakların 
bireysel veya grup şeklinde değerlendirmesi yapılabilmekte, kaynak ihtiyacı olan veya tam tersi şekilde kaynak 
fazlası olan bölümlerin belirlenmesi ölçüte dayalı analizler ile gerçekleştirilebilmektedir.  

Kurumların sisteme dahil edilmiş olan tüm yazıcılarını çevrimiçi olarak takip ederek analizler yapan, kaynak 
yönetimi önerilerinin oluşturulacağı ve merkezi sürücü deposuna sahip olacak olan Önerici Modül bu yoğun iş 
yükünü ölçeklenebilir şekilde karşılamak adına dağıtık olarak bulut tabanlı çalışacak şekilde geliştirilmiştir. 

5. DURUM ÇALIŞMASI 

Geliştirilen merkezi yazıcı yönetim sistemi 2.000 personele sahip bir kuruma kurularak değerlendirilmiştir. 
Kurumda yapılan ilk incelemelerde kurumun merkezi yazıcı çözümleri yerine bireysel yazıcılar kullandığı, 
kurumun farklı lokasyonlara yayılmış farklı marka ve modellerde yaklaşık 1.250 yazıcıya sahip olduğu 
görülmüştür. Bu yazıcılar merkezi olarak yönetilmediği için kurum bu yazıcıların durumu ile ilgili hiçbir biliye 
sahip olmadığı anlaşılmıştır. 

Kurumda çok çeşitli marka ve model yazıcılar bulunması nedeniyle 1  sayfalık yazdırma maliyetinin 
hesaplanabilmesi için bir Pazar araştırması çalışması yapılmıştır. Pazar araştırması sürecinde, analiz yapılan 
kurumlarda en yaygın kullanılmakta olan 12 yazıcı belirlenmiştir. Bu yazıcıların ortalaması değerlendirildiğinde 
tek bir sayfa belgenin çıktı maliyeti; kağıt: 0,032 TL, toner: 0,2276 TL ve drum: 0,0078 TL olmak üzere toplam 
0,2674 TL’dir. Kurumun 50 adet sahip olduğu merkezi olarak kullanılabilecek olup kullanılmayan, yüksek 
kapasiteli toner kullanan bir yazıcıda ise çıktı maliyeti: kağıt: 0,032 TL, toner: 0,012 TL ve drum: 0,004 TL 
olmak üzere toplam 0,048 TL olarak hesaplanmıştır. 

Yazıcıların bireysel ve merkezi kullanımı arasındaki maliyet 2.000 personele sahip bu kurum için aşağıdaki 
maliyet kayıplarına neden olduğu analiz edilmiştir; 

1. Kurumda her personelin bir çalışma gününde ortalama 10 sayfa çıktı aldığı varsayıldığında yıllık yazdırma 
gereksinimi 250*2.000*10=5.000.000 sayfadır. Bu çıktıların kurum içerisine dağıtılmış çok sayıdaki bireysel 
yazıcılardan alınması durumunda maliyet: 5.000.000*0,2674=1.337.000 TL, aynı çıktıların kurumdaki ortak 
kullanım yerlerine kurulacak merkezi yazıcılar ile alınması durumunda ise maliyet: 240.000 TL’dir. Dolayısıyla 
bu kurum için merkezi yazıcıların sağlayacağı yıllık tasarruf yaklaşık olarak 1.097.000 TL olarak hesaplanmıştır 
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2. Bir diğer maliyet kalemini gereksiz veya hatalı basılan çıktılar oluşturmaktadır. Kurumda kişi bası 1 çalışma 
gününde sadece 1 sayfa gereksiz veya hatalı çıktı alınmasının getireceği yıllık maliyeti ortalama olarak: 
0,2276*2000*250=113.800 TL’dir.  

3. Kurumda yıllık yazıcı alım ve bakım maliyetlerinin yıllık bütçede önemli bir yer tuttuğun görülmüştür. 
Kurum içerisine dağıtılmış çok sayıdaki bireysel yazıcının yönetiminin ve izlenebilirliğinin mümkün olmaması 
nedeni ile bu yazıcıların bakımının oldukça maliyetli ve zorlu bir haline geldiği görülmüştür. Kurumun farklı 
lokasyonlara dağıtılmış çok sayıda bireysel yazıcının bakımı ve yeni yazıcılar ile değiştirilmesi için her yıl 
yaklaşık olarak 500.000 TL harcadığı görülmüştür. 

Sistemin yüklenmesi aşamasında kurumun sahip olduğu bu 50 adet yüksek toner kapasiteli yazıcı yüksek iş 
yoğunluğu olan yerlere, 100 adet daha düşük toner kapasiteli yazıcı ise düşük iş yoğunluğu olan yerlere merkezi 
olarak kullanılmak üzere yerleştirilmiş ve bu yazcılara sistem konsolu entegre edilmiştir. Geliştirilen sistemin 
marka ve model bağımlılığının olmaması sayesinde kurum herhangi bir yazıcı alım maliyeti olmadan, var olan 
yazıcılarını kullanarak yazıcılarını merkezi olarak kullanır hale gelmiştir. 

Kurum konfigürasyonu LDAP entegrasyonu sayesinde kurumun ilgi işlem birimi tarafından kolaylıkla 
oluşturulmuştur. Bu konfigürasyonda kurumdaki roller, bu rollere atanan kota, yetki ve kısıtlamalar yer almıştır. 

İstemci Modülü kurum çalışanlarını ulaşabileceği bir sayfaya eklenerek kurum çalışanlarının buradan indirerek 
kişisel bilgisayarlarına ve mobil aygıtlarına kurmaları sağlanmıştır. Bu şekilde kurum çalışanlarının kolaylıkla 
sisteme dahil olmaları sağlanmıştır.  

Sistem 10 çalışma günü içerisinde kurumdaki 2.000 çalışanın kurum içinde farklı lokasyonlara dağıtılmış 150 
merkezi yazıcıyı merkezi olarak kullanabileceği şekilde kurulmuştur.  

Sistemin kurum içerisinde kullanımı takip edildiğinde çalışanların kurum içerisinde herhangi bir yazıcıdan kota 
ve yetkilendirmeleri dahilinde çıktı alabildikleri, yazıcıların durumlarının yönetim tarafından sürekli olarak 
takip edilebildiği görülmüştür. Bu sayede geliştirilen sistem hem kurumun yazdırma maliyetlerinin düşmesini 
hem de yazdırma sürecinin kolaylaşmasını sağlamıştır. Geliştirilen sistemin kuruma kurulmasından itibaren bir 
yıl geçmemiş olmasına rağmen aylık verilere bakıldığında yukarıda belirtilen Pazar araştırmasına oldukça yakın 
maliyet düşüşleri gözlemlenmektedir. Daha sonraki yıllarda da kurumun elinde bulunan diğer yazıcıların 
kullanılması ile yazıcı alım maliyetlerinin en aza ineceği tahmin edilmektedir. 

6. SONUÇ 

Bu çalışmada marka ve model bağımlılığı olmaksızın ağ bağlantısı olan her yazıcıyı merkezi yazıcı olarak 
kullanılabilir hale getiren, rol tabanlı kota, yetki ve kısıtlama tanımlamaları yapılabilen bir merkezi yazıcı 
yönetim sistemi geliştirilmiştir. Sistem aynı zamanda makine öğrenmesi teknikleri ile departman, yazıcı ve rol 
bazlı analizler yaparak yazıcıların iş yoğunluğu ve kullanıma göre akılcı bir şekilde dağıtılması konusunda 
öneriler sunabilme yeteneğine sahiptir. 

Geliştirilen sistem, 2.000 çalışanı olan orta ölçekli bir üniversitede kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme onucunda, sistemin kurumun yazdırma maliyetlerinde önemli bir düşüş sağladığı ve iş 
süreçlerini hızlandırdığı gözlemlenmiştir.  
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Abstract: The Stewart Platform is one example of  a parallel connection robot manipulator. We can move it in 
3 DOF or 6 DOF. This summarizes has been done for Thesis.  The summary has fallen into two general areas: 
theoretical consideration of the generalized Stewart Platform and practical considerations for building a working 
machine. Both of these areas are covered in this paper. Practical usage of the Stewart platform manipulator has 
generally been in the area of motion base of classical automotive, machine tools, flight simulator, entertainment, 
surgical robots, haptic devices, radio telescope etc. Mentioned on this paper. Controller and otomation systems 
created on 1700s. Nowadays, this technology at the top industry. This industry is open to fault and risky so we 
can protect it using controller systems. Especially it requires for mass production. For this reason, the reliability 
of the production processes is carefully monitored and the results of detailed statistical analyzes are well 
interpreted. The most important system planned for this purpose is the stewart platform, which is a parallel robot 
with serial operation and very precise positioning capability. 

Keywords: stewart Platform, Otomation Systems 

I. INTRODUCTION
The Stewart platform (SP) has been a popular research topic in robotics since its first appearance on the scientific
agenda in 1965 in the renown work by Stewart. IPK ( Statiscal Process Control) is an indispensable method for
avoiding the poor quality costs produced by mass production today. Observing and monitoring the process
allows the potential to gain access to the main purpose process efficiency. According to TS-16949 quality
standards prepared by IATF and used in automotive industry, IPK studies are a necessity to be applied in order
to keep very sensitive and narrow tolerance products under control. For this reason, it is inevitable to utilize the
automation systems while conducting IPK studies.

The purpose of this work is to significantly increase the qualification value of the process that is the result of 
IPK studies on surface roughness value in the automotive industry. * The most important system planned for 
this purpose is the stewart platform, which is a parallel robot with serial operation and very precise positioning 
capability.     

There is 2 type of Manipulator. 1- Parallel Manipulator   2-  Serial Manipulatör 
*Parallel Manipulator: Two or more serial system are caused by a common end connected to functionalist
mechanisms. The mechanism has six degrees of freedom, three linear and three angular, with the addition of
plates at the top and bottom of six linear parallel moving lanes. Its name is Delta Parallel Manipulator;
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Fig. 1. Delta Parallel Manipulator 

- Parallel Moipulator has 4 group ; Symmetrical, planar, spherical and spatial.

Fig. 2. Symmetrical, planar, spherical and spatial 

Planar manipulators are systems in which two or more planar kinematic chains move on a common rigid 
platform. Global manipulators are structures created only by controlling the end function in such a way 
that global movements can take place. Spatial manipulators fall into a class of special parallel 
mechanisms with fewer than six and more than three degrees of freedom. 

*6 Degrees of freedom manipulator: 6 dof parallel manipulators are the most popular parallel robot
mechanism. The degree of freedom usually refers to the movement of the end function or the moving
platform in the x, y, z linear and φ, θ, ψ angular directions. The main example is Stewart Platform.

Fig. 3. 6 dof parallel manipulators 

*Serial Manipulator: In serial manipulators, the end function is one that is connected to each other and
controlled independently of each other. The biggest advantage of series mechanisms is that their working
spaces are not too limited.
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 Fig. 4. Serial manipulators 

II. THE DESING OF STEWART PLATFORM

First of all,  we have to make consistent estimates. In the direction of these estimations, the application 
areas of existing systems in the literature are investigated. Design criteria are determined and designs 
are carried out without detail. The design is analyzed according to the results from the created models 
and If approved, the prototypes are set up and testing is done.  

* The end function must be at the capacity to rotate at least 20 degrees around the x and y bearing axes.
* The general stewart platform uses 2 types of actuators as linear joints.
* The most used structure is hydraulic piston structure .

Fig. 5. Prototype of Stewart Platform 

-Computer Aided Model
Once the design requirements have been determined, the 3D model was created in the SolidWorks
program. The model structure formed with a carrying capacity of about 1500 grams. It is modeled to
allow (+ , - ) 30 degrees pitch and rolling angle to (+ , - )10 degrees deflection angle. The length of the
model is 190mm in the rest position and the rotational legs are in the horizontal position 230mm in the
center position.
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Fig. 6.  Designed Model 

Fig. 7. Stewart platform support and    connecting elements. 

III. DEGREE OF FREEDOM IN STEWART PLATFORM

For all planar and spatial mechanisms, the degree of freedom can be found by the following equation. 

In the designed RSS-SPM mechanism, 12 spherical joints and 6 rotary joints are used. In mechanics, 
there is a fixed platform, fixed platform connected, 6 articulated joints, 6 articulated platforms and a 
moving platform. Therefore, the mechanism has total number of joints that is 14 .  

Fig. 8. The motions of the designed SPM mechanism. 
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* Rotation about the z-axis set ψ
* Rotation about the y-axis set θ
* Rotation about the x-axis set  φ

Fig. 9. Rotation of the platform relative to the reference axis at the angle of deviation (ψ) 

Fig. 10.  Vector representation of the SPM mechanism. 

IV. SIMULATION RESULTS

In the simulated situation, the robot is required to move the moving platform in the 15mm-z direction 
and then the 15mm + z direction. For this, the motions in the x, y axes are chosen as 0 from the 6 degrees 
of freedom and 0 in the angles of φ, θ and ψ. In this case, if the inverse kinematic calculations are done 
correctly, the robot should only move along the z-axis and all actuators must work in the same direction 
synchronously with the same directions. 
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Fig. 11. Simulation showing movement along the z-axis 

  Fig. 12. Movement of the platform in the z-axis 

Fig. 13. Rolling motion of the platform 
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V. CONCLUSIONS

Simulated and verified using Matlab / Simulink software. Modeling was performed using the Solid 
Works Program. Connecting computer by using Arduino. 

This control law is continuous in nature due to combinations of two continuous controls which can 
alleviate chattering. From the available output leg length data leg velocities are estimated using super 
twisting observer in finite time. The desired position of the platform has been reached using this 
controller even in the presence of matched disturbances quickly. The ability of the controller has been 
demonstrated with simulation results 
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ENDÜSTRİYEL BİR SOĞUTUCUNUN VAKUM YALITIM PANELİ 
KULLANILARAK TASARLANMASI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN 
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ÖZ: Günümüzde fosil yakıt rezervlerinin giderek azalmasına ve dünya nüfusunun giderek artmasına 
karşılık enerji gereksinimi artmakta ve bunun yanında da enerji birim fiyatları hızla yükselmektedir. 
Enerji birim fiyatlarındaki artış, endüstriyel piyasanın ve enerji tüketiminin doğrudan etkilediği 
sektörleri yeni arayışlara sevk etmektedir. Çevre kirliliğinin azaltılması için duyulması gereken 
hassasiyet ve CO2 salınımını azaltmaya yönelik çalışmalar bu yapılan çalışmaları tetiklemiştir. Enerji 
sistemlerinde, ısı kayıp ve kazançlarının enerji verimliliği açısından uygun seviyelerde tasarlanması ile 
verimlilik artırılabilir. Son yıllarda enerji verimliliğini destekleyecek yenilikçi yalıtım malzemesi olarak 
vakum yalıtım panelleri üzerinde araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada ise, endüstriyel 
soğutucuların vakum yalıtım panelleri ile soğutma veriminin arttırılması ve sistem analizinin teorik 
olarak yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda endüstriyel soğutucularda, kondenserden atılan ısının, 
kompresör gövdesinden atılan ısı ile birlikte sıcak bölge oluşumu ve soğutma sisteminde evaporatör 
tarafının da soğuk bölge oluşturması sebebiyle bu iki bölge arasında yüksek sıcaklık farkı oluşan 
noktalarda yeni nesil vakum yalıtım paneli teknolojisi kullanılması ile ısıl direncin arttırılması ve o 
bölgelerde olabilecek yoğuşmaların önlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan ısı transferi hesaplamaları ve 
analizleri sonucunda mevcutta kullanılan klasik yalıtım teknolojisi ile karşılaştırıldığında uygulanan 
yeni nesil vakum yalıtım teknolojisi ile ısı geçişinde teorik olarak %18 oranında azalma sağlanmıştır. 
Yeni nesil vakum yalıtım paneli teknolojisi ile soğutucularda sistem verimini arttırılarak, CO2 salınımı 
ve enerji tüketiminin azaltılması ve ürün sıcaklıklarının daha kısa sürede istenilen seviyeye gelmesine 
olanak sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Soğutma, Isı Transferi, Isıl Direnç, Vakum Yalıtım Paneli, Enerji Verimliliği 
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DESIGN OF AN INDUSTRIAL COOLER WITH VACUUM INSULATION PANEL 
AND INVESTIGATION OF THE EFFECTS ON ENERGY EFFICIENCY 

ABSTRACT: Although decreasing in the fossil fuel reserves and increasing in the world population 
nowadays, the energy requirement and the unit prices of energy increase rapidly. Increasing in energy 
unit prices leads to plunge into new quests for the sectors, which are directly affected by the industrial 
market and energy consumption. Sensitivity in order to reduce environmental pollution and legal studies 
to reduce CO2 emissions have triggered these studies. In energy systems, efficiency can be increased by 
designing heat losses and gains at appropriate levels in terms of energy efficiency. In recent years, some 
researches has been started to carry out on vacuum insulation panels as an innovative insulation material 
that will support energy efficiency. In this study, it is aimed to make system analysis  and increasing the 
cooling efficiency of industrial coolers with vacuum insulation panels theoretically. In this context, in 
industrial coolers, thermal resistance is increased by using new generation vacuum insulation panel 
technology at points where high temperature difference occurs between these two zones due to the 
formation of a hot zone with the heat released from the compressor body and the cold zone of the 
evaporator side in the cooling system. To apply new generation vacuum insulation panel technology, it 
is aimed to prevent condensation in the regions. As a result of heat transfer calculations and analyzes, a 
theoretical 18% reduction in heat transfer has been achieved with the new generation vacuum insulation 
technology applied compared to the conventional insulation technology currently used. With the new 
generation vacuum insulation panel technology, it is possible to increase system efficiency in coolers, 
reduce CO2 emission and energy consumption, and increase product temperatures to the desired level in 
a shorter time. 

Keywords: Cooling, Heat Transfer, Thermal Resistance,  Vacuum Insulation Panel, Energy Efficiency 

Simgeler ve Kısaltmalar 

Ẇ    kompresör gücü (kW) 

ṁ    kütlesel debi (kg/s) 

h  entalpi (kJ/kg) 

Q̇æ evaporatör gücü (kW) 

Q̇ø kondenser gücü (kW) 

COPs  soğutma  etkinlik katsayısı 

Re Reynolds sayısı  

v hız (m/s) 

Lc karakteristik  uzunluk (m) 

ν  kinematik viskozite (m2/s) 

ρ    akışkanın yoğunluğu (kg/m3) 

¡    dinamik viskozite (Pa.s) 

Pr Prandtl sayısı 
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α    ısıl yayınım (m2/s) 

cp özgül ısı (J/kgK) 

k akışkanın ısı iletim katsayısı (W/mK) 

Nu  Nusselt sayısı  

hc ısı taşınım katsayısı (W/m2K) 

Nux yüzeyde sıcaklık gradyanına bağlı Nusselt sayısı 

hx yerel taşınım katsayısı (W/m2K) 

x  plakanın ön kenarından itibaren uzaklık (m) 

A alan (m2) 

RToplam    toplam ısıl direnç (K/W) 

hi     iç ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K) 

hd     dış ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K) 

Q̇  birim zamanda ısı geçiş miktarı (W) 

ΔT     sıcaklık farkı (K) 

U  toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K) 

Kısaltmalar 
VYP   vakum yalıtım paneli 

COP  performans katsayısı 
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1. GİRİŞ
Endüstriyel soğutma sistemleri, gıda işlemeden, buz üretimine ve ürün muhafazasından, kimyasal 
süreçlere kadar birçok uygulamada kullanılmaktadır. Endüstriyel soğutma sistemleri genelde kompleks 
ve büyük sistemler oldukları için ısı kazançları da fazla olup, etkin ısı yalıtımına da ihtiyacı fazla olan 
enerji sistemleridir. 

Türkiye’de enerji kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi ve enerji tüketim sektörlerinde enerji 
verimliliğinin sağlanabilmesi için yüksek standartlara ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedef ısı yalıtım 
teknolojilerine verilen önemin daha da artmasını sağlamıştır. Endüstriyel soğutucu ürünlerde, soğutma 
proseslerinde harcanan enerjiden tasarruf sağlamak için daha etkin ısı yalıtımının yapılması gerekir. Isı 
yalıtımının yetersiz olduğu durumlarda yüksek ısı kayıp-kazançlarından dolayı fazladan enerji 
tüketilmekte, dolayısıyla doğaya ve atmosfere büyük zararlar verilmektedir. Bahsedilen kayıp ve 
zararların en aza indirgenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin en başında da daha etkin 
ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak, yapılan ısı yalıtım uygulamaları gelmektedir. Isı yalıtımında bu 
enerji kazancının en yüksek düzeylerde sağlanabilmesi için, teknik özellikleri dikkate alınarak ısı yalıtım 
malzemeleri uygun seçilmeli ve malzemeye göre farklılık gösteren kullanım yöntemi de dikkate 
alınmalıdır.  

Isı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını azaltmak için yapılır. Endüstriyel 
soğutucularda, enerji verimliliği ve sistemin ömrü boyunca performansından hiçbir şey kaybetmeden 
çalışabilmesi için doğru yalıtım malzemesi seçilmesi ısıl direnç ve yoğuşma açısından oldukça 
önemlidir. Endüstriyel soğutucularda ısı kayıplarının azaltılmasında düşük kalınlıklarda yüksek ısıl 
dirence sahip, hafif özel ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmektedir. Isı yalıtım malzemelerini diğer 
malzemelerden ayıran en önemli özellik ısı iletim katsayılarının düşük olmasıdır.   

Yalıtım malzemesinin performansı, havanın ısı iletim katsayısı olan 25 mW/mK değeri ile sınırlıdır. Son 
yıllardaki çalışmalar, nano-mikro gözenekli yapıdaki, ısıl işlemden geçirilmiş silika bazlı ürünler 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu malzemelerin atmosfer basıncındaki ısı iletim katsayıları, 10-22 mW/mK 
değeri arasında değişmektedir. Bu değerler geleneksel yalıtım malzemelerine göre daha düşüktür. 
Vakum, kapalı bir hacim içindeki gaz moleküllerinin veya buharın ortamdan boşaltılması işlemidir. 
Nano-mikro gözenekli yapıdaki malzemeler veya geleneksel yalıtım malzemeleri yüksek vakum 
teknolojisi ile çok daha düşük ısı iletim katsayısı değerlerine (4 mW/mK) ulaşabilir. Bu şekilde üretilen 
yalıtım malzemeleri Vakum Yalıtım Paneli olarak adlandırılmaktadır [1]. 

Bu çalışmada ise, endüstriyel soğutucuların vakum yalıtım panelleri ile soğutma veriminin arttırılması 
ve sistem analizinin teorik olarak yapılması amaçlanmıştır. Yapılan ısı transferi hesaplamaları ve 
analizleri sonucunda mevcutta kullanılan klasik yalıtım teknolojisi ile karşılaştırıldığında uygulanan 
yeni nesil vakum yalıtım paneli teknolojisi ile ısı geçişinde teorik olarak önemli oranda azalma 
sağlanmıştır. Yeni nesil vakum yalıtım paneli teknolojisi ile soğutucularda sistem verimini arttırılarak, 
CO2 salımı ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI

Günümüzde enerji verimliliğini arttırmak için ısı yalıtımı konusunda birçok yenilikçi çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu kısımda ısı yalıtım teknolojilerinden yenilikçi yalıtım teknolojisi olarak bilinen 
vakum yalıtım paneli uygulaması ile  önceki çalışmalar irdelenmiştir. 
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Dörtok H., vakum yalıtım panellerinin (VYP) gözenekli yapıya sahip toz malzemenin ya da hücreli 
yapıdaki köpük malzemenin nispeten gaz geçirgenliği düşük zarf malzeme ile kaplanarak vakumlanması 
ve zarfın vakumu muhafaza edecek şekilde atmosfere kapatılması ile üretildiğini belirtmiştir. VYP 
uygulamalarının genelde oluşturulan panellerin yalıtım boşluğuna yerleştirilmesi şeklinde 
gerçekleştirildiğini, soğutucu uygulamalarında paneller yalıtım boşluğuna yerleştirildikten sonra geriye 
kalan boşlukların poliüretan köpük ile doldurularak kombine bir yalıtım gerçekleştireceğine değinerek 
vakumlu yalıtım panellerinde iç dolgu malzemesinin özelliğine göre gaz giderici malzemeler de 
kullanılabileceği şeklinde ifadelerde bulunmuştur [2].  

Bayrakçı ve ark. (2015), standart üretilmiş konvansiyonel yalıtım malzemesi (poliüretan) ile yalıtılmış 
buzdolabının enerji indeksi sınıfı ‘‘A+’’ iken vakum yalıtım paneli uygulanmış buzdolabının enerji 
indeksi sınıfının ‘‘A++’’ olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca, ısı yalıtım malzemesi olarak poliüretan 
kullanılan buzdolabında günlük enerji tüketiminin 852,9 Wh/gün iken, vakum yalıtım paneli kullanılan 
buzdolabında 801,7 Wh/gün olduğunu, VYP kullanımı ile %6 oranında bir enerji tüketiminde azalma 
olduğunu hesaplamışlardır [3]. 
 Yılmaz U. (2008), günümüz teknolojisiyle üretilen üstün niteliğe sahip ısı yalıtım malzemesi olan 
vakum yalıtım panelini diğer bir ısı yalıtım malzemesi olan poliüretan ile birlikte ev tipi soğutucularda 
kullanmıştır. Bilgisayar destekli analiz ve deneysel çalışmalarının sonucunda performansı ve enerji 
tüketimini dikkate alarak buzdolabının enerji sınıfının B’den A’ya yükseldiğini gözlemlemiştir [4]. 

Baetens R. (2010), ve arkadaşları, VYP’nin kaplamasının, çekirdek içindeki vakumu korumak ve ısı 
köprüsünü sınırlayabilmek  için iyi bir mekanik mukavemete sahip olması durumunda kullanım 
ömrünün artabileceğini, kaplama malzemesi olarak  metalize filmlerin ve metal folyoların kullanıldığını, 
kullanım ömrünün  yaklaşık 60 ile 160 yıl arasında olduğunu çalışmalarında belirtmişlerdir [5]. 

Koru ve Kanat (2018), PU ve VYP malzeme kullanılan ev tipi bir soğutucuyu enerji verimliliği açısından 
incelemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda her ikisinin kullanıldığı bir buz dolabında PU günlük enerji 
tüketimi 1,144 kWh/24h olurken VYP kullanıldığında tüketim 0,7352 kWh/24h olduğu tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlara göre VYP kullanılan ev tipi soğutucu için enerji tüketiminde yaklaşık %35,7 oranında bir 
azalma görülmüştür. PU kullanılan buzdolabı A sınıfı, VYP kullanılan buzdolabı A++ belirlenmiştir. Bu 
durumda VYP kullanılan buzdolabının enerji verimliliği indeksi (EEI) PU buzdolabına göre iki sınıf 
iyileştiğini belirtmişlerdir [6]. 

Kumlutaş ve ark. (2013),  ev tipi bir bozdolabının sayısal modelini oluştururarak VYP’lerin tasarıma 
etkisini araştırmışlardır. İlk olarak buzdolabının tüm yüzeylerinde VYP bulunması Tort sıcaklığının 1°C 
ve buharlaştırıcı yüzeyinden çekilen ısı miktarının (Q̇æ) da yaklaşık 4 W azaldığını görmüşlerdir. Tüm 
yüzeylere maksimum boyutta VYP uygulanması ile Q̇æ değerinde % 11,6 oranında bir iyileşme 
olduğunu belirtmişlerdir. Sadece bir yüzeyde VYP olması durumunda Q̇æ  çıktı değerindeki en büyük 
değişim yan yüzey 1 (Şekil 1) bölgesine yerleştirilen VYP’de elde edilmiştir. Yan yüzey 1 de kullanılan 
VYP alanı sayesinde % 4 oranında Q̇æ  değişimi gerçekleşmiştir. Yan yüzey 2 ( Şekil 1) bölgesi VYP’li 
yüzey alanı bakımından en küçük değere sahip olmasına rağmen performansa %1,18 oranında katkı 
sağladığını çalışmalarında irdelemişlerdir [7]. 
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Şekil 1. Yüzey detayları [7] 

Kumlutaş ve Yılmaz (2008), binalarda vakum izolasyon panelleri kullanılmasının soğutma yüküne olan 
etkisini incelemişlerdir. Yaptıkları çalışmada ele alınan ofis ara katta olup güneye bakan dış duvarı 
10mx3m doğuya bakan dış duvarı 20mx3m boylarındadır. Dış ortam sıcaklığı 38°C, iç ortam konfor 
sıcaklığı 24°C almışlardır. Yapılan hesaplamalarda cephe yalıtımında konvansiyonel yalıtım 
malzemesinin yerine VYP kullanımının %50’yi aşan ısıl kazanç sağladığını tespit etmişlerdir [8]. 

Jelle (2011), geleneksel yalıtım malzemelerinin daha yüksek ısı iletim katsayısına sahip olduğuna ve 
nem içeriğinin artması ile ısı iletim katsayısının da artacağına  değinerek, poliüretan malzemesi (ısı 
iletim katsayısı 0,020 W/m.K) ile yeni nesil yalıtım malzemesi olan vakum yalıtım panelini (ısı iletim 
katsayısı 0,004 W/m.K)  karşılaştırmıştır. Vakum yalıtım panelinin ısı iletim katsayısının çok düşük 
olduğunu vurgulayarak, vakumsuz ya da uygulama aşamasında herhangi bir delinme sonucunda bu 
yalıtım malzemesinin  ısı iletim katsayısı değerinin 0,02 W/mK değerine ulaşabileceğini, nem ve 
difüzyon yoluyla ısı iletim katsayısında zamanla artış gerçekleşeceğini belirtmiştir [9]. 

Aktaş ve ark. (2015), kompozit malzemelerin; genleştirilmiş perlit, kimyasal bağlayıcı ve hava 
kürecikleri ile oluşturulduğunda su itici özelliklerinin geliştirilerek ve bu teknolojinin enerji 
verimliliğine dolayısıyla çevre kirliliğinin azaltılmasına ciddi katkılar sağlayacağı için 
yaygınlaştırılması gerektiğini savunmuşlardır [10]. 
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Koru ve Kanat (2018), yapılan ev tipi soğutucuda yalıtım malzemesine bağlı toplam  ısıl direnç 
değerlerini belirlemişlerdir. Poliürean için U değeri 0.623 W/m2K olarak; vakum yalıtım paneli 
kullanılması durumunda U değerini 0.148 W/m2K olarak hesaplamışlardır. Bu durumun 
değerlendirmesini de ısıl direnç değerinin yaklaşık 4.2 kat arttığını, bir başka ifadesi ile de vakum 
yalıtım panelleri kullanıldığında sağlanan ısıl direnç değerine poliüretan ile ulaşabilmek için yalıtım 
kalınlığının 0.126 m olması gerektiğini belirtmişlerdir [6]. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde soğutucularda ısı yalıtımının enerji verimliliği açısından önemli 
olduğu, uygun yalıtım malzemesinin uygun yöntemle gerçekleştirilmesi ile de enerji tüketiminin 
oldukça azaltılabileceği görülmüştür. Bu çalışmada, endüstriyel bir soğutucuda sıcak ve soğuk bölgeler 
arasında  vakum yalıtım panelleri kullanılarak ısıl direncin arttırılması ve ısı transferi analizinin 
yapılması amaçlanmıştır. 

3. TEORİK ANALİZ
İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde kompresör, evaporatör, kondenser ve genleşme valfi temel 
anlamda bulunan ekipmanlardır. Şekil 2’de ideal buhar sıkıştırmalı çevrimin taslak şeması ile beraber 
sistemin T-s ve logP-h diyagramları verilmiştir. Kompresör soğutkanı alçak basınçtan yüksek basınca 
sıkıştırır. Bu yüksek basınçtaki soğutkan kondenserde yoğuşarak çevreye ısı atar. Yüksek basınçta 
kondenserden çıkan soğutkanın genleşme elemanında basıncı düşürülerek buharlaştırıcıya girer. 
Soğutkan evaporatörde ısı çekerek buharlaşır, kompresör tarafından emilerek döngü tamamlanır. 
Evaporatör sistemde soğutma yükünün karşılanmasından sorumludur. 
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Şekil 2. İdeal buhar sıkıştırmalı çevrimi, T-s ve logP-h diyagramları 

Sistemde kompresör gücü: 

†̇ = %̇(ℎ7 − ℎ))        (1) 

Sistemde evaporatör gücü: 

?̇p = %̇(ℎ) − ℎ.)  (2) 

Sistemde kondenser gücü: 

?̇" = %̇(ℎ7 − ℎ8)  (3) 

Sistemde soğutma performans katsayısı (ùûQü): 

ùûQü =
(≠Kw≠Ö)

(≠vw≠K)
(4)
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Reynolds sayısı (Re) bir akışın karakterini, akışın laminer ya da türbülanslı olup olmadığını gösterir. 
Akışkanlar mekaniğinde Reynolds sayısı, bir akışkanın, atalet kuvvetlerinin viskoz kuvvetlerine oranıdır 
ve sonuç olarak bu değer bu iki tip kuvvetin belli şartlar altında belirlenmesini sağlar. 

Re =
»Øs�pØ	x}……pØ�p I

∞IüxÀÃ	x}……pØ�p 
=

		Õ	9Œ

…
=

œÕ9Œ

J
   (5)  

eşitliği ile hesaplanır [11]. 

Prandtl sayısı (Pr)  momentum yayınımının termal yayınıma oranıdır. 

Pr =		…		
–

(6) 

eşitliği ile hesaplanır. 

Nusselt sayısı (Nu) taşınım ile olan ısı geçişinin iletim ile olan ısı geçişine oranıdır. Nusselt sayısı, ısı 
taşınım katsayısının belirlenmesi için önemli bir sayıdır. 

Nu=		≠Œ	9Œ
—

   (7) 

eşitliği ile hesaplanır. 

Nux =	
	≠“”

x
= 0,332	Pr

(
K

◊
)
	MH”

()/7)  Pr> 0.6 (8) 

eşitliği ile hesaplanır [11]. 

Toplam ısıl direnç; 

RToplam =	
)

≠:		ï
+

9K

xK		ï
+

9v

xv		ï
+

9◊

x◊		ï
+	

)

	≠⁄		ï
(9) 

eşitliği ile hesaplanır. 

Toplam ısı geçiş miktarı; 

?̇ = U	A	ΔT      (10) 

eşitliği ile hesaplanır [11]. 

Toplam ısı transfer katsayısı; 

U = )

‹›fifl‡Å·	»
=

)

'
K

‚:		„
`	

‰K
ÑK	„

`
‰v

Ñv		„
`

‰◊
Ñ◊	„

`
K

	‚⁄		„
6	ï	

(11) 

eşitliği ile hesaplanır [11]. 
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4. MATERYAL VE METOT (MATERIAL AND METHOD)

Bu çalışmada, endüstriyel soğutucularda, kondenserden atılan ısının, kompresör gövdesinden atılan ısı 
ile birlikte sıcak bölge oluşumu ve soğutma sisteminde evaporatör tarafının da soğuk bölge oluşturması 
sebebiyle bu iki bölge arasında yüksek sıcaklık farkı oluşan noktalarda yeni nesil vakum yalıtım paneli 
teknolojisinin katmanlı tasarımı ile ısıl direncin arttırılması ve o bölgelerde olabilecek yoğuşmaların 
önlenmesi hedeflenmiştir.  

Endüstriyel soğutucular; gıda ve endüstriyel ürünlerin, istenilen düşük sıcaklıkta, ekonomik olarak ve 
sağlığa uygun muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Endüstriyel soğutma sistemlerinde yaygın olarak 
kompresör, kondenser, evaporatör ve genleşme valfi elemanlarının kullanıldığı basit buhar sıkıştırmalı 
soğutma çevrimi kullanılmaktadır. Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde, ısının düşük 
sıcaklıktaki kaynaktan, yüksek sıcaklıktaki ortama aktarılması ile istenilen ortam soğutulmaktadır. Isı 
yalıtımı, soğutulmuş alandaki düşük sıcaklığı korumak ve düşük sıcaklığa ulaşmak için gerekli enerji 
miktarını azaltmak için kullanılır. 

Endüstriyel soğutma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde ısı 
yalıtım teknolojisi 3 katmanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu klasik yöntem 1 mm sac, 40 mm poliüretan, 
1 mm sac şeklinde sisteme uygulanmaktadır. 
Şekil 3’de yeni nesil vakum yalıtım paneli teknolojisinin katmanlı olarak uygulanması görülmektedir. 
Sıcaklık farkının en yüksek olduğu noktada sırasıyla, 1 mm sac malzeme, 10 mm VYP, 40 mm 
poliüretan, 10 mm VYP ve 1 mm sac malzeme şeklinde tasarlanmıştır. 

  Şekil 3. VYP uygulanan endüstriyel soğutma sistemi 

Özellikle içten kompresörlü sistemlerde endüstriyel soğutucularda sıcaklık açısından üç bölge 
oluşmaktadır. Şekil 3’de görüldüğü gibi, birinci bölge ürün soğutma reyonları, ikinci bölge ise 
kompresör, fan ve kondenserin bulunduğu sıcak kısım ve üçüncü bölge de evaporatör ve fanın 
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bulunduğu soğuk kısımdır. Sistemde, en sıcak kondenser ve kompresör bölgesi ile en soğuk evaporatör 
bölgesini ayıran duvar ısı transferinin en yoğun olduğu kısımdır.  

Bu çalışmada klasik yalıtım sistemi ile yeni nesil vakum yalıtım teknolojisi kullanılan sistemin toplam 
ısı geçiş miktarı teorik olarak hesaplanmıştır. Yapılan teorik hesaplamalar sonucu klasik yalıtım 
sisteminin ?̇değeri 18,427 Watt, yeni nesil vakum yalıtım teknolojisi sisteminin Q̇ değeri ise 15,199 
Watt olarak hesaplanmıştır. Yeni nesil vakum yalıtım teknolojisinin kullanılması ile ısıl direnç 
arttırılarak, mevcutta kullanılan klasik yalıtım teknolojisi ile karşılaştırıldığında ısı geçişinde %18 
oranında azalma sağlanmıştır.        

5. SONUÇLAR

Gıdaların süpermarketlerde reyonlarda soğutulması için kullanılan endüstriyel soğutucular ya merkezi 
ya da içten kompresörlü sistemler olarak tasarımlanmaktadır. Özellikle içten kompresörlü sistemlerde 
endüstriyel soğutucularda sıcaklık açısından üç bölge oluşmaktadır. Bu bölgeler ürün soğutma reyonları, 
kompresör, fan ve kondenserin bulunduğu sıcak kısım ve evaporatör ve fanın bulunduğu soğuk kısımdır. 
Sistemde, en sıcak kondenser ve kompresör bölgesi ile en soğuk evaporatör bölgesini ayıran duvar ısı 
transferinin en yoğun olduğu kısımdır. Bu çalışmada, bu iki bölgeyi ayıran kısımda katmanlı bir tasarım 
yapılarak analizler neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

• Endüstriyel soğutucularda, kondenserden atılan ısının, kompresör gövdesinden atılan ısı ile
birlikte sıcak bölge oluşumu ve soğutma sisteminde evaporatör tarafının da soğuk bölge
oluşturması sebebiyle bu iki bölge arasında yüksek sıcaklık farkı oluşan noktalarda yeni nesil
vakum yalıtım paneli teknolojisi kullanılması ile ısıl direncin arttırılması ile mevcutta kullanılan
klasik yalıtım teknolojisi ile karşılaştırıldığında ısı geçişinde teorik olarak %18 oranında azalma
sağlanmıştır.

• Yeni nesil vakum yalıtım paneli teknolojisinin katmanlı olarak uygulanması ile soğutucularda
sistem verimi arttırılarak, CO2 salımı ve enerji tüketiminin azaltılması sağlanabilir. Tasarım ile
soğutma yükü azaltılarak kompresör daha kısa süre çalışacak böylece enerjinin etkin kullanımı
sağlanabilecektir.

• Soğutulan ürün sıcaklıklarının daha kısa sürede istenilen seviyeye gelmesine olanak
sağlanabilir.

• Yapılan yeni tasarım ile soğutucuda bazı bölgelerde olabilecek istenilmeyen yoğuşmaların da
önüne geçilebilecektir.
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ABSTRACT: Traffic is defined as the state and movement of pedestrians, animals, goods and vehicles. 
Traffic cannot be defined as a system of roads in which only flow is directed, because traffic must be 
harmonized. One of the ways to do this is traffic calming implementation which are applications 
designed to calm traffic and decrease crash rates. The main goal is to reduce speed of vehicles, increase 
pedestrian and cyclist safety, decrease noise of traffic, provide a smooth traffic flow. In this study, the 
data was collected from an official website presenting traffic volumes of highways. Accordingly, 
considering trade-offs and location audit, the most convenient site was chosen in Korkuteli-Tefenni road 
district with the help of traffic calming devices and their utility attributes. Then, the most appropriate 
horizontal traffic calming as center blisters or slow points (chicanes) that effectively calm traffic was 
applied. According to our analysis, the results basically show that slow points are more operative and 
advantageous than center blisters for the particular location selected. Our study also proved that, 
compared to the literature, because while center blisters remain ineffective on the traffic volume, slow 
points can reduce the average traffic volume up to a certain degree.  

Keywords: Traffic calming, traffic flow, slow points, center blisters. 

1. INTRODUCTION

There is no generally accepted definition of traffic calming. Reducing the possibility of shooting 
pedestrians and cyclists by reducing the speed of motor vehicles is the fundamental tenet of traffic 
calming, and when a collision comes off, the effect of the accident and the severity of injuries should be 
reduced. Besides, the probability of death or serious injury after collisions are less at low speeds 
statistically. In fact, traffic calming measures aimed at decreasing the speed of motorized traffic were 
confined between residential areas and neighbourhoods. Then, it was thought that the principle of traffic 
calming in residential areas should be applied in a wider area in order to increase road safety so, it was 
insufficient to apply only on an individual street. In addition, traffic calming applications that have an 
aesthetic appearance on the streets are used in many developed countries. These traffic calming 
applications can reduce the noise pollution caused by traffic problems. General objectives of the US 
Department of Transportation's traffic calming principles: 1) decreasing the speed of vehicles, 2) making 
neighbourhoods and streets more liveable, 3) providing the perception of reliability for pedestrians and 
cyclists (non-motorized users), and 4) decreasing the requirement to use residential streets to ensure 
uninterrupted vehicle traffic (USDOT, 2019). 

Although traffic calming practices are widely and effectively used in developed countries, they are not 
utilizing common in Turkey, and the desired yield could not be obtained. The lack of adequate research 
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and practice has created such problems. In addition, unfortunately, only vertical traffic calming is known 
in our country when it comes to traffic calming principles. In conclusion, in this article, the features, 
application areas and applicability of horizontal traffic calmings will be discussed. And some solutions 
will be presented to improve traffic calming practices in Antalya. 

Firstly, in this research, the historical past of the traffic calmings will be explained. Secondly, features 
of horizontal traffic calmings and how they are used will be introduced and formulations will be shown. 
Then, the most appropriate horizontal traffic calming will be decided. And the appropriate horizontal 
traffic calming will be applied to the Korkuteli-Tefenni road. Finally, the results and conclusions of the 
situation will be noted. 

2. HISTORICAL OVERVIEW

Traffic calming is a project designed to ensure that human communities in streets are together and safe 
traffic calming serves some major crucial aims. Ensembles (as pedestrians, runners, cyclists, motor 
vehicle passengers, families and children) must be served safety and sufficiently. Van Schagen (2003) 
pointed that the Organisation for Economic Co-operation and Development report on vulnerable road 
users demonstrate the beginning of the traffic calming concept. Also, traffic calming uses methods for 
decreasing the effect of vehicle traffic by decelerating speed, or exactly calming (Galante et al., 2010; 
Moreno and García, 2013). 

Between 1960s and 1970s, becoming to possessing car was increased rapidly. For undefended road users 
and residents of built-up areas, unreliable roads were built ineffectively with aim of poising the growing 
car traffic. With examples, pavements were constricted towards additional car lanes, the areas in street, 
reserved for pedestrians and cyclists were occupied by parked vehicles gradually. As a result, it was 
obvious that increased car ownership would pose major problems. At the end, researches have been 
initiated to develop private vehicle traffic in a controlled manner. In the 1960s, the locution of traffic 
calming was spawned primarily despite the tenet of traffic calming was commenced. Besides in the 
1960s, due to the woonerf or living spaces projects, the traffic calming began in the Netherlands. The 
woonerf is a street or road, and pedestrians and cyclist possess juridical precedence over motorists, in 
the woonerf. Increasing safety of pedestrian, bicycles, and motor vehicles is a significant goal, and some 
traffic calming techniques have been used to achieve this aim (Nature’s Path, 2020). 

Under the name of Verkehrsberuhigung, Germany began to work as traffic calming in the late 1970s. 
When it extended to Canada, Australia, and other European countries some ensembles in the United 
States started to use traffic calming tenets in the late 1970s. At the same time, such projects reduced 
accident and injury rates by 20% to 80%. Also, Ashton and Mackay (1979) stated in their studies that 
the risk of serious injury is very low for unprotected road users (such as pedestrians and cyclists) in 
accidents below 30 km/h. Based on this information, Van Schagen (2003) pointed that because 30 km/h 
sign would not be enough, inexpensive speed-reducing measures could support the speed limit of 30 
km/h. Then, after the 1980s, many European countries set a 30 km/h speed limit for residential areas. 
For example, a sustained demonstration took place in six German towns in the 1980s. In relation to this, 
Ewing (1999) implemented many measures. For instance, 30 km/h speed limit was set to many regions, 
speed tables, chicanes, pinch points were introduced to many streets and collectors, and many streets 
were turned into two-way streets. Nowadays, some traffic calming applications that are not available in 
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many developed countries are available on Australian streets. According to claim of Ewing (1999), 
Australia is the leader in traffic calming applications and in the usage of modern roundabouts. 

3. METHODOLOGY

The main purpose of traffic calming is to prevent motor vehicle traffic from settlements. To accomplish 
this, some conditions must be met. So, reducing traffic volumes and traffic speeds are the main task of 
traffic calming. At the same time, another purpose of traffic calming is increasing road safety, especially 
the safety of pedestrians, cyclists, shortly non-motorized users. Mao and Koorey (2010) researched the 
impacts of traffic calmings in Christchurch in New Zealand, and at the first step, prediction of Annual 
Average Daily Traffic was evaluated and defined with the following processes. Firstly, they defined the 
number of weeks (1-52) where traffic is counted for 1 year. Then, they defined the weekly average daily 
traffic (WADT) according to holiday factor and counted week. Later, they evaluate the Annual Average 
Daily Traffic (AADT) = week factor * holiday factor (if it is characterized) * WADT (Weekly Average 
Daily Traffic). After these processes, the traffic volume growth rate must be evaluated and judged 
annually. In the last step, the Traffic Plan network should be established. 

Another application for calming is the use of center blisters. Center blisters is one of the applications 
used to slow down speed in traffic. Minnema (2006) stated that center blisters are commonly applied to 
break long lines of sight, especially on public transportation routes as other calming measures are not 
suitable. Minnema (2006) applied a study in the New South Wales, and center blisters showed an impact 
of 85th percentile speed decrease by 38% to 44%. In Table 1, effect of speed reducing center blisters is 
given. 

Table 1: Center blister – Before and After speed (Minnema, 2006) 

Location 
Before 

85th percentile 
(km/h) 

After 
85th percentile 

(km/h) 
N/W S/E N/W S/E 

Artarmon Rd Willoughby 70 71 43 40 

Flinders Rd, Bankstown 75 (mid device) 62 (mid device) 

Furthermore, other studies on center blisters have also been carried out. In Melbourne, Australia, central 
blister traffic speed reduction tests have been conducted in 9 different regions. 10 m distance is used as 
a criterion in the chart. Jurewicz (2009) found that the center blisters could not reduce the traffic speed 
as much as roundabouts and center blisters reduced traffic speed by 8% or 14% in his studies. In Figure 
2, it is shown that when vehicles approach the center blister, their speeds reduce. 
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Figure 2: Center blister islands – 85th percentile speed profiles for the trial sites (Jurewicz, 2009) 

Jurewicz (2009) stated that the average speed decrease was 6 km/h which was 9.7% of the average 85th 
percentile approach speed (•sÂÂ) by excluding sites b and c because their operations were dissimilar 
than the others. For example, sites b and c had lower radius of maximum travel path (MDØÂ) and lower 
speed decreased speed owing to center blisters (•DI|). In addition, these blister groups are called mild, 
due to the MDØÂ exceeding 55 m. Figure 3 shows the relationship between center blisters and 85th 
percentile speed. In Figure 3, when  MDØÂ value increases, speed of vehicles increases. Therefore, MDØÂ 
should be decreased.  

Figure 3: Relationship between the 85th percentile speed at mild center blisters, •DI|, and  MDØÂ plus 
approach speed, •sÂÂ (Jurewicz, 2009) 
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Power regression equation at data points: 

•DI| = 14.75MDØÂ
#.7Ë (2) 

According to Jurewicz (2009), about 0.05, their relationship and coefficients give statistically logical 
results, also R2 value was evaluated 0.6. In relation to this situation, Jurewicz (2009) announced that the 
standard error term was appraised as log(•DI|) +/- 0.05, or +/- 6 km/h at forecasted •DI| of 50 km/h. 
After that, impact of approach speed on speed decline was searched for center blisters, and some 
formulas was improved. Jurewicz (2009) performed a multi-linear regression to find the relationship 
between the •DI|, •sÂÂ, and MDØÂ.  

•DI| = 1.1•sÂÂ + 0.1MDØÂ − 22.3 (3) 

where •DI| and •sÂÂ is in km/h and MDØÂ is in meters. 

Jurewicz (2009) pointed that equation (3), the value of M7 was calculated as 0.75 and the standard error 
turned out to be 4.3 km/h, and the relationship and coefficient turned out to be statistically significant at 
the 0.05 level. In Table 2, the situation of increase at the main road width and increase at the traffic 
volume at the same time is observed. 

Table 2: Capacity of two-lane roads with different carriageway width (Chandra and Kumar, 2003) 

Section 
Carriageway 

width (m) 

Total capacity 

(PCU/h) 

I 8.8 3,590 

II 7.4 3,002 

III 6.9 2,656 

IV 6.7 2,549 

V 6.6 2,507 

VI 6.4 2,290 

VII 5.5 1,905 

VIII 6.0 2,095 

IX 8.0 3,220 

X 7.0 2,707 

Reducing lane width is one of the methods to reduce traffic speed. Thanks to the speed-volume 
relationship, the capacity of different two-lane sections can be understood with varying carriageway 
widths. In fact, Chandra and Kumar (2003) introduced that the speed-volume relationship can set the 
capacity of different two-lanes via changing the width of carriageway. The formula following the second 
curve relationship is: 

QùÈ) = '
•"

•I
6 / '

ö"

öI

6 (4)
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where •" and •I are equal to mean speeds for vehicles. Then, type + vehicles, separately, in the traffic 
stream; and ö" and öI are equal to their respective reflected rectangular areas on the road. QùÈ means 
passenger car unit. 

ù = −2184 − 22.6@7 + 857.4@ 

M7 = 0.991 

(5) 

(6) 

where  ù= capacity of the road (QùÈ/ℎ) and @= total width of the carriageway in meters. 

According to Chandra and Kumar (2003), equation (5) can generate a capacity prediction for two-lane 
roads with a carriageway width varying between 5.5 and 8.8 meters. There is the right proportion 
between carriageway width and traffic volume, the situation is demonstrated in Figure 4.  

Figure 4: Capacity as related to total width of carriageway (Chandra and Kumar, 2003) 

Additionally, for lane narrowing, some formulas were improved by Minnema (2006).  

• = 26.71 + 0.1839G − 0.000239G7 (7) 

where • is speed in the 85th percentile in km/h and G is length of straight residential street in meters. 
capacity of the road (QùÈ/ℎ) and @= total width of the carriageway in meters.  

Also, a lot of traffic calming applications are applied as slow points (chicanes), kerb extensions, 
impellor. Generally, slow points are set up in places where vehicle speeds are excessive and vehicle-
pedestrian clashes are high. However, installation of slow points does not have formulas precisely as 
center blisters. Slow points do not have a clear standard design geometry. There are only specific design 
principles which are clearly presented in Table 3. 
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Table 3: Slow points installation rules and processes (Main Roads, 2020) 

Procedure of slow points installation 
1) The first slow point of a street must be within 100 meters of a sharp corner (or the end of the street) for

preventing speed of vehicles which approach. Maximum speed of the vehicles cannot exceed 50 km/hr.
2) The remaining lane width from the device (chicane) must be at least 3 meters.
3) Generally, devices are designed as 5 meters long on single lane roads.
4) Generally, on double-lane roads, the devices are designed to provide an island length of 10 meters

(minimum).
5) Deflection angles can vary from 10 to 30 degrees. (Depending on the required level of control)
6) Frangible bollards with reflectors can be utilized to depict the shape of the gadget and to ensure

landscaping. A Give Way sign can be used on one approach to establish the priority. Generally the sign
is set on the lower traffic approach or the worst direction of sight distance.

7) To protect four-wheel motor vehicles from being straddled at the median island, the width of it should
be minimum 1.2m.

8) Parking prohibitions are needed to ensure the carriageway through angled device keeps empty at any
time.  It is important to disable parking on both lanes of approach and departure.  If the carriageway
width is enough, protected parallel parking on the approach can be fine.

9) Pedestrian movement around slow points should be prepared well, though landscaping can cause sight
problems.

10) The impact on adjacent driveways should be given importance and evaluated.

Slow points can act as a deterrent on traffic and, the discomfort experienced by residents can be reduced. 
Then, slow points provide shorter crossing distance for pedestrians (Main Roads, 2020). Although the 
cost of installing slow points is minimal, they have some disadvantages. For example, noise can be 
increased on traffic, and slow points can restrict ambulance passes, but cannot slow down motorcycles. 
Moreover, they may cause conflicts between opposing motorists incoming simultaneously at a single 
lane slow point. Finally, opportunity of parking vehicles can decrease. DOWL Engineers (2001) indicate 
that a traffic calming program can be responding to citizen requests for action or identifying issues and 
starting action ahead of accidents and many other undesirable costs Traffic calming practices can create 
wider region-wide improvements with multiple streets. Traffic calming application courses have 3 
significant steps. They are project initiation, project selection, and plan development. 

In the step of project initiation, projects should not be created on their own. Traffic calming projects 
should be created according to the common interest of the neighbourhoods through associations serving 
the peace of the society. Then, project selection is important for providing efficiency, and streets must 
be functionally classified for traffic calming. After that, plan development phase should be started. The 
project impact area should be determined by staying in touch with the public, which accepts traffic 
calming. The fact that there are more than 100 vehicles per day in any street in residential areas and an 
increase of more than 600 vpd (vehicle per day) in any collector street is defined as a significant impact. 
Furthermore, DOWL Engineers (2001) stated that the impact area is usually larger for measures of 
volume control than for the ones for speed. It is also larger for severe control measures for speed than 
for mild measures, such as speed humps and center island narrowing respectively. The volume effects 
of some commonly used traffic calmings are shown in Table 4 prepared by Institute of Transportation 
Engineers which are Alaskan. Speed reducing rate of some traffic calming devices is shown by Table 4. 
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Table 4: Volume effects of some widespread traffic calming measures (DOWL Engineers, 2001) 

Measure Decrease of Average 
Percent in Traffic Volume 

Speed Humps 20% 
Speed Tables 12% 
Traffic Circles 5% 
Narrowings 10% 
Full Closures 44% 
Half Closures 42% 
Diagonal Diverters 35% 

4. CASE STUDY AND DISCUSSION

Despite the advantages of center blisters, the center blisters have not been applied in Antalya yet 
anywise. However, the center blisters can improve traffic quality in Antalya emphatically. Then, owing 
to speed reducing feature of the center blisters, safety of pedestrians can increase. In Table 5, features 
of center blisters are demonstrated.  

Table 5: Features of center blisters (Minnema, 2006) 

Features of Center Blisters Effects 
Traffic Volumes No change 
Pedestrian safety Increase 
Crash Risks No information (In literature) 
Noise and Comfort No information 
Speeds Reduces, 24% (Jurewicz, 2009) 

According to this information, Minnema (2006) stated that regular evidences showing decrease in speeds 
can be fair enough to demonstrate the validity of center blisters. Although, there is no information 
relating to crash risks rate of center blisters in traffic in literature, Jurewicz (2009) determined that center 
blisters can decrease crash risks 18% in traffic in his researches. The aim of this case study is to show 
how to decrease the speed in some settlements to some extent effectively. In Table 6, speed limits of 
vehicles are demonstrated.  

Table 6: Speed limits law for in Turkey, only for residential areas (KGM, 2019) 

Vehicle type In residential area (km/h) 
Auto, Minibus, Bus, Van, Additional line, 
Panel van, Truck, Tow truck, Motorcycles 

50 

Center blisters should be installed for critic zones (as hospitals, schools, health clinics etc). In Antalya, 
in Korkuteli in front of Korkuteli District State Hospital and Korkuteli No. 3 Family Health Center (on 
Korkuteli-Tefenni road), center blisters application could be installed. Three Center blisters can be 
installed with 200 meters apart. Middle one should be installed just across the hospital for maximum 
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efficiency. Also, others could be in front of and behind the middle. According to Table 6, •sÂÂ 
(approaching vehicle speed) could be defined 50 km/hr in residential areas. Transition of other vehicles 
(not in the Table 6) can be prohibited for a smooth traffic flow. After that, MDØÂ (radius of maximum 
travel path) should be small as much as possible, because when MDØÂ is smaller, speed can be reduced 
with high ratios. Consequently, Jurewicz (2009) discussed that center blisters can be a successful gadget 
for lessening speed when the radius of travel path is low. Therefore, MDØÂ becomes 30 meters. According 
to these values, power regression becomes; •DI| = 36,9 km/h according to equation (2). Then speed 
variation (ΔV) becomes  50 − 36,9 = 13,1 km/h. After that, effect of approach speed on speed reduction 
becomes •DI| = 35.7 km/h according to equation (3). In addition, •DI| could be reduced with other 
traffic calming application (using simultaneously). Minnema (2006) pointed that center blisters could 
decrease 85th percentile speed 38%-44% (Table 1). According to speed reduction of center blisters 
project which is in Korkuteli-Tefenni road:  50	– 	35. 7	 = 	14.3. Thus, the percent is found as 28.6%. 

Instead of center blisters, slow points could be utilized effectively. However, as center blisters, for 
installation any formulation does not available for slow points. Slow points have some design 
considerations. In Figure 4, traffic volumes of Korkuteli-Tefenni road are shown, and processes for 
installation slow points are as follows: 

1) Across the Cafe A, first slow point (chicane) can be put. The first slow point in a street should
be set up 100 meters from the street entrance. Thus, the speed of the approaching vehicle might
not surpass 50 km/h (Main Roads, 2020).

2) According to Ministry of Transport and Infrastructure General Directorate of Highways the
traffic volume does not exceed 3000 vpd on Korkuteli-Tefenni road. Slow points should not be
applied on roads where the traffic volume surpasses 3000 vpd (Main Roads, 2020).

Figure 4: City Roads Map 2019, zoomed for Korkuteli-Tefenni road (KGM, 2019) 

3) The minimum lane width remaining from the device must be at least 3 meters, however in this
project, lane widths are 3.5 meters and device widths are utilized 4 meters approximately.

4) Minnema (2006) pointed that slope of way should be lower than 8% or equal.
5) Shape of devices becomes parabolic in this project.
6) The length of the devices to be installed on double lane roads will be 10 meters.
7) A warning sign will be placed 50 meters before the devices for demonstrating slow points. At

the same time, D4-1-1A hazard marker could be utilized on the devices.
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8) For four-wheel drive vehicles and trucks, the median island must be large sufficiently to
dissuade being straddled. Then, the width should be 1.2 meters at least (Main Roads, 2020). So,
1.2 meters or 1.5 meters can be preferred.

9) Parking restriction can be applied to keep the main road always open.
10) Devices can be placed at 25-meters intervals. Thus, there will be room for maneuver for long

and wide vehicles.
11) Between Cafe A and Food Market (850 meters) where locations of chicanes are shown in Figure

5, 10	 + 	25	 = 35 (every 35 m, one slow point should be installed), 850	/	35	 = 	24 (chicane
numbers for one road which has 2 lanes) and 24 ∗ 	2	 = 	48 chicanes are enough for two roads.

12) Owing to slow points, Korkuteli State Hospital and No. 3 Family Health Center can be safer.
13) Bus routes must be changed, alternative roads can be utilized. (Also, for commercial vehicles

this situation can be valid).
14) For removing obstruction of sight distance, trees on the highway should be cut.
15) At the end, speed of vehicles cannot exceed 40 km/hr in traffic owing to slow points devices.
16) Ambulance passes will be behind the hospital. Thus, they are not exposed to slow points.

Figure 5: Distance Between Cafe A and Food Market (Source: Google Maps) 

Table 7: Features of slow points (Minnema, 2006) 

Features of slow points Effects 

Traffic Volume 
Average volumes reduce 15% at single lane 
slow points and 7% at two way slow points. 

Pedestrian Safety No effect 
Crash Risk Reduces 54% 
Noise and Comfort Information not available 
Speed Decreases 

In Table 7, features of slow points are explained. Despite Table 7, because of slow points, noise can be 
increased but, discomfort to residents is minimal, and it provides ease of transition to pedestrians when 
it is used to narrow the highway (Main Roads, 2020). Minnema (2006) pointed that major proofs have 
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been found for the effects of slow points on decreasing the vehicle speeds. Usually, single-lane slow 
points limit vehicles speed to 25 km/h and, two-lane slow points limit vehicles speed to 40 km/h (Main 
Roads, 2020). 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

At the end, slowdown points and center blisters turn out to have different effects. Even if the decline of 
the speed of vehicles in traffic is formulated according to the radius of maximum travel path for center 
blisters, a special formula has not been developed for the slow points. However, traffic safety is very 
important in school districts and healthcare areas and traffic accidents should be effectively minimized 
(EGM, 2020). Already, 1.25 million people are killed every year in traffic accidents in the world (Cnn 
Türk, 2017). According to researches, central blisters can reduce traffic accident rates by 18%, while 
slow points reduce traffic accident rates by 54%. Therefore, installing slow points instead of center 
blisters will give a more effective result. Also, according to researches, central bubbles have no effect 
in reducing the traffic volume however; according to the researches, a definite conclusion was obtained 
that slow spots reduce the traffic volume, and slow points reduce traffic volume by 7% on single lane 
roads and 15% on double lane roads. Depending on these, establishing slow points is a more correct 
option. 

The situation and movements of pedestrians, vehicles and animals on highways are called road traffic. 
In the last decades, the problem of traffic was added among the current problems of people in cities that 
became crowded in accordance with industrialization. Pedestrians and vehicles are two main elements 
of traffic on highways. Although it is often used to impose bumps to reduce vehicle speed in roads, 
horizontal speed calmings are also used to reduce the speed of the vehicle in traffic. Unfortunately, 
horizontal speed calmings are not widely used in Turkey. It is very important to find many problems 
that occur in traffic and find effective solutions. For example, where bumps are not enough, slow points 
can be installed. In addition, horizontal traffic calming systems can be developed or combined with other 
traffic calming elements for achieving more effective results. In addition, it is a good option to cover the 
deceleration points with a smooth rubber component to prevent damage to both vehicles and deceleration 
points in case of any rubbing or impacts. Such a design can be more permanent and longer lasting. 
Finally, since 1960s, horizontal speed cutters used in many countries such as in the Netherlands, 
Germany can also be used widely and effectively in Turkey and, problems experienced in traffic can be 
minimized. 
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DİRECT BLUE 86 İÇEREN ATIKSULARIN OZONLAMA YÖNTEMİ İLE ARITIMI 

Nazire Pınar TANATTI1, İsmail Ayhan ŞENGİL2 

1Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, Sakarya/ Türkiye 
2Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Sakarya / Türkiye 

Email: ptanatti@sakarya.edu.tr 

ÖZ: Tekstil endüstrisi atık su hacmi ve bileşimi göz önüne alındığında çevresel açıdan en tehlikeli 
endüstrilerden birisi olduğu görülmektedir. Tekstil boyama endüstrisi atık suyunun temel 
özelliklerinden dolayı rengin giderilmesi için klasik atık su arıtımının yanında ilave tedbirler 
gerekmektedir. Atık suyun renginin giderilmesi rengi oluşturan kromoforların ve çift bağların oksidatif 
yollarla parçalanması en temel yaklaşımdır. Bu çalışmada Direct Blue 86 boyar maddesi içeren 
atıksuların ozonlama yöntemi ile arıtılabilirliği incelenmiştir. Direct Blue 86 içeren atıksuyun başlangıç 
konsantrasyonu 50 mg/L’dir. Çalışmada pH, O3 dozu ve reaksiyon süreleri çalışılmıştır. Direct Blue’nun 
atıksudan en uygun giderimi pH 5, 0,225 g/L.sa O3 dozu ve 17,5 dk reaksiyon süresinde 
gerçekleşmektedir. Optimum şartlarda Direct Blue 86 giderme verimi %95,58 olarak elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Direct Blue 86, ozonlama 

ABSTRACT: The textile industry is seen to be one of the environmentally hazardous industries 
considering the wastewater volume and composition. Due to the basic properties of the textile dyeing 
industry wastewater, additional measures are required besides the classical wastewater treatment to 
remove color. The most basic approach is to decompose the waste water, breaking the chromophores 
and double bonds forming the color by oxidative means. In this study, the treatment of wastewater 
containing Direct Blue 86 dyestuff by ozonation method was investigated. The initial concentration of 
wastewater containing Direct Blue 86 is 50 mg / L. In the study, pH, O3 dose and reaction times have 
been studied. The most appropriate removal of Direct Blue from wastewater have been occured at pH 
5, 0.225 g / L.h O3 dose and 17.5 min reaction time. Direct Blue 86 removal efficiency was 95.58% 
under optimum conditions. 

Keywords: Direct Blue 86, ozonation 

GİRİŞ 

Tekstil endüstrisinde kullanılan boyar maddeler kimyasal yapısı ve boyama özelliklerine bağlı olarak 
sınıflandırılmaktadır (Verma ve ark., 2012). 2500-10000 Ao seçimli absorpsiyonlu ve renk verici olarak 
da bilinen gruplara kromofor denilmektedir (Bahadır, 2012). Boyar maddelerin kimyasal yapılarında 
nitro (-NO2), nitrozo (–N=O), azo (-N=N-), karbonil (-C=O), etenil (-C=C-) ve tiyokarbonil (-CH=S) 
gruplarını içermektedirler. 

Üretimde kullanılan boyar maddeler uygulama alanlarına göre adlandırılırlar. Direct Blue 86 boyar 
maddesi “direct boya” sınafına girmektedir. Direct boyalar, sulu ortamda çözünebilen, renkli kısmı 
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anyonik formda olan direkt boyar maddeler, sülfonik asitlerin, bazen de karboksilli asitlerin sodyum 
tuzlarıdır. Pek çoğu kimyasal yapıları bakımından azo kromofor grubuna dahildir. Van der Waals 
kuvvetleri, elyaf ile boyar madde arasındaki bağı oluşturur. Bu sebeple selülozik elyafa doğrudan 
bağlanabilirler. Elyafın mikroskopla görülemeyecek kadar küçük olan kanallarına Mevcut boyar 
maddenin molekülleri difüzlenir (Gümüş, 2009). Direct boyalarda boyama işleminin oldukça basit 
olması, boyama sırasında elyafın yıpranmaması ve ucuzluğu gibi özellikleri nedeniyle tercih edilirler. 
Mevcut boyar madde ile hem kâğıt, deri, ipek ve naylon hem de selülozik elyafın boyanabilmektedir 
(Çalışır, 2010). 

Endüstriyel büyüme ve kentleşme, çevreye deşarj edilen atıksuyun yapısında kompleksleşmeye ve 
hacminde artışa sebep olmaktadır (Vijayakumar ve ark., 2016). Son zamanlarda rapor edilen 7000’den 
fazla farklı kimyasal yapıya sahip 40.000 zor ayrışabilir boyar madde mevcuttur. Tekstil endüstrilerinde 
boyar maddelerin ve kimyasalların, çoğu yardımcı kimyasal olan ve yüzey aktif madde özelliği taşıyan 
sürfaktanların, kullanıldığı üretim süreci sonunda büyük miktarda atıksu meydana gelmektedir (İlter 
2015). Meydana gelen atıksu, çeşitli kimyasallar ve çok miktarda boyar maddeler, genellikle kompleks 
yapıların organik bileşikleri, gibi kanserojen olduğu bilinen bileşikleri içermesi sebebiyle tehlikeli ve 
toksiktir (Çalışır, 2010; GilPavas ve ark., 2018). Bu da önemli çevresel etkilere neden olabilmektedir. 
Dolayısıyla ekolojik açıdan renk giderim prosesleri, yüksek miktarda boyar madde ihtiva eden 
atıksuların arıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Kocaer ve Alkan, 2002). Bu sebeplerle 
arıtılmasında farklı arıtma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir (Namal, 2017). 

Bu çalışmada Diret Blue 86 içeren sularda ozonlama yöntemi kullanılarak boyar madde giderimi 
incelenmiştir. 50 mg/L Direct Blue 86 konsantrasyonuna sahip atıksuda pH, ozon (O3) dozu ve reaksiyon 
süresi parametreleri incelenerek optimum şartların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Direct Blue 86 Çözeltisi ve Ölçüm Yöntemi 

Deneylerde ticari olarak temin edilen Direct Blue 86 boyar maddesi kullanılmıştır. 50 mg/L Direct Blue 
86 boyar maddesi içeren çözelti hazırlanarak deneyler yürütülmüştür. Çözelti için kullanılan bıyar 
maddenin kimyasal yapısı Şekil 1’ de verilmektedir (Pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, 2020).  

Şekil 1. Direct Blue 86 boyar maddesinin kimyasal yapısı 
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Direct Blue 86 çözeltisinin arıtmadan önce ve sonra değerlerini ölçebilmek için boyar maddenin 
spektrum taraması yapılarak λmax değeri belirlenmiştir. Direct Blue 86’ nın λmax değeri 620 nm olarak 
belirlenmiştir.  

λmax değeri bulunan boyar maddenin arıtım sırasında ölçümü için 0,1 mg/L ile 50 mg/L arasında 
hazırlanan çözeltilerin 620 nm’ de ölçümleri alınarak kalibrasyon eğrisi hazırlanmıştır. Şekil 2’ de 
görüldüğü üzere kalibrasyon eğrisinin regresyon katsayısı (R2) değeri 0,9906 olarak bulunmuştur. Elde 
edilen doğru denklemi kullanılarak deneylerde Direct Blue 86 değerleri deneyler sırasında 
hesaplanmıştır.  

Şekil 2. Direct Blue 86 kalibrasyon eğrisi 

Ozonlama Yöntemi 

Ozon çok kuvvetli bir oksidandır (E° = + 2.07 V). Organik kirleticiler, moleküler ozon ile doğrudan 
reaksiyona (pH ≤ 2) girerek veya alkali şartlarda ozonun ayrışması sonucu ortaya çıkan OH’dan dolaylı 
reaksiyonlar (pH ≥ 7)  yoluyla oksitlenir (Broseus ve ark., 2009; Rokhina ve Virkutyte, 2010). 

Deneylerde gerekli ozonu sağlaman için 15 g/L.sa kapasiteye sahip SABO marka ozon jeneratörü 
kullanılmıştır. Reaktör olarak 250 mL hacme sahip cam reaktör kullanılarak deneyler yürütülmüştür.   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Başlangıç pH’ ının etkisi 

Ozonun doğrudan reaksiyonunun, asidik koşullar altında ve ozonun ayrışmasından sorumlu zincir 
reaksiyonunu inhibe eden radikal temizleyicilerin varlığında meydana geldiği bilinmektedir. Alkali 
koşullar altında veya radikal tip zincir reaksiyonunu ve OH* oluşumunu teşvik eden çözücüler 
varlığında, dolaylı reaksiyon, OH* (109 M-1 s-1) çok hızlı ve seçici olmayan doğası nedeniyle baskındır 
(Irmak ve ark., 2005; Ning ve ark., 2007). Bununla birlikte, karbonat ve bikarbonat gibi atık sularda 
birkaç çeşit radikal temizleyicinin bulunması nedeniyle, moleküler ozonla oksidasyon, özellikle düşük 
ozon dozajlarında baskın olan mekanizmadır (Nakada ve ark., 2007). 
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Başlangıç konsantrasyonu 50 mg/L Direct Blue 86 içeren atıksuda  boyar madde giderme verimleri 
üzerine pH’ın etkisini incelemek için 0,075 g/L.sa O3 dozu ve 5 dk reaksiyon süresinde pH 3,5,7,9 ve 
11 de çalışılmıştır. Direct Blue 86 giderme verimleri Şekil 3’ de verilmektedir. pH 3, pH5, pH 7, pH9 
ve pH 11’ de ’ te Direct Blue 86 giderme verimi sırasıyla %37,11, %51,97, %42,61, %50,89 ve %58,61 
olarak bulunmuştur.  Ozonlama yönteminde pH 3 ve pH 7’ de giderme verimleri düşük çıkmaktadır. En 
yüksek giderme verimi pH 11’ de elde edilirken pH 5 ve pH 9’ da yakın giderme verimleri elde 
edilmiştir. Çözeltinin başlangıç pH’ ı 6,86 olduğu göz önünde bulundurulduğunda pH 5 en uygun pH 
olarak belirlenmiştir.  

Şekil 3. pH’ın Direct Blue 86 giderme verimi üzerine etkisi (0,075 g/L.sa O3 dozu ve 5 dk reaksiyon 
süresi) 

O3 Dozunun Etkisi 

O3 dozunun Direct Blue 86 boyar maddesi içeren atık suyunda giderme verimlerinin incelenmesi için 
0,0501 g/L.sa ile 0,3 g/L.sa arasında çalışılmıştır.  Ozonlama yöntemi ile giderme verimleri üzerine O3 

dozunun etkisi incelenirken pH 3 ve 5 dk reaksiyon süresinde çalışmalar yürütülmüştür. O3 dozunun 
Direct Blue 86 giderme verimi üzerine etkisi Şekil 4’ te verilmektedir. Şekil 4’ten görüldüğü üzere 
başlangıçta O3 dozunun artışı ile Direct Blue 86 giderme verimi artarken 0,0999 g/L.sa O3 dozundan 
sonra giderme verimlerinde yavaş bir artış olduğu belirlenirken ancak 0,225 g/L.sa O3 dozundan sonra 
giderme veriminde hızlı bir azalma belirlenmiştir. 0,0501 g/L.sa O3 dozunda Direct Blue 86 giderme 
verimi %38,81 olarak bulunurken 0,3 g/L.sa O3 dozunda %59,55 olarak bulunmuştur. 0,225 g/L.sa O3 
dozunda ise Direct Blue 86 giderme verimi %70,25 olarak bulunmuştur. En yüksek boyar madde 
giderme verimi 0,225 g/L.sa O3 dozunda bulunduğundan optimum ozon doz u0,225 g/L.sa olarak 
belirlenmiştir.   
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Şekil 4. O3 dozunun Direct Blue 86 giderme verimi üzerine etkisi (pH 3 ve 5 dk reaksiyon süresi) 

Sürenin Etkisi 

Reaksiyon süresinin Direct Blue 86 giderme verimi üzerine etkisi pH 3 ve 0,225 g/L.sa O3 dozunda 
incelenmiştir.  Şekil 5’ de Direct Blue 86 için giderme verimleri verilmektedir.  

Şekil 5’ den görüldüğü gibi boyar madde giderme verimleri reaksiyon süresi arttıkça artmaktadır. Direct 
Blue 86 giderme verimleri 1 dk ile 25 dk reaksiyon sürelerinde incelenmiştir. Ozon, C=C bağları, aktive 
edilmiş aromatik sistemler ve protonlanmış aminler gibi yüksek elektron yoğunluğuna sahip bileşikleri 
parçalamak amacıyla harekete geçer (Deborde ve ark., 2005). 1 dk’ da Direct Blue 86 giderme verimi 
%51,36 iken 25 dk’ da %98,72 olarak bulunmuştur. Ayrıca Şekil 5’ de 17,5 dk’ da Direct Blue 86 
giderme verimi %95,58 olarak elde edilmiştir. 17,5 dk’ dan sonra giderme verimlerinde yavaş bir artış 
olduğu tespit edilmiştir. Direct Blue 86 için optimum reaksiyon süresi 17,5 dk olarak elde edilmiştir.  

Şekil 5. Reaksiyon süresinin Direct Blue 86 giderme verimi üzerine etkisi (pH 3 ve 0,225 g/L.sa O3 
dozu) 
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SONUÇ 

Yapılan çalışmada sentetik olarak hzırlanan Direct Blue 86 boyar maddesi içeren atıksuyun arıtımı için 
ozonlama yöntemi kullanılmıştır. Direct Blue 86 içeren atıksuyun arıtmada optimum koşullar pH 3, 
0,225 g/L.sa O3 dozu ve 17,5 dakika reaksiyon süresi olarak bulunmuştur. Optimum şartlar altında boyar 
madde giderme verimi %95,58 olarak bulunmuştur. Direct Blue 86 boyar maddesi içeren sularda 
ozonlama yönteminin uygun bir proses olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ozonlama prosesleri 
farklı kombinasyonlar ile kullanılabilen yöntemlerdir. Yapılan bu çalışma sayesinde farklı ozonlama 
sistemleri kullanılarak daha ekonomik ve çevreci bir prosesle Direct Blue 86 çalışmalarının 
yapılabileceği ön görüsünde bulunulabilir.  
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Düşük Mol Üre Formaldehit Reçinesi ile Üretilen Yüksek Yoğunluklu Lif Levhaların 
(HDF) Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması 

Osman ÇAMLIBEL1 

1Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, İç Mekan Tasarım, Kırıkkale, Türkiye. 
*Sorumlu Yazar: Osman ÇAMLIBEL, e-mail: osmancamlibel@kku.edu.tr

ÖZ: Bu çalışmada, levha üretim prosesinde %70 sarı çam (Pinus sylvestres L), %30 kayın (Fagus 
orientalis L) odun lifleri kullanılmıştır. Düşük mol (F: Ü; 0.98) üre-formaldehit tutkalı (ÜF) 
kullanılmıştır. Üretim hatıında yüksek yoğunluk lif levhalar (HDF) (7.7mmx2100mmx2440 mm) 
ölçülerinde üretilmiştir. HDF üretiminde; üre formaldehit tutkalı kuru life oranla %8.6 oranında, 
amonyum sülfat üre formaldehite oranla %1.3 ve sıvı parafin kuru life oranla %1.35 oranında liflere 
katılmıştır. Sıcak pres parametreleri; pres hızını 970 mm/sn, pres sıcaklığını 220ºC ve presleme süresi 
57 saniyede üretim gerçekleştirilmiştir. Üretilen levhaların test performansına bakılmıştır. Test 
sonucunda fiziksel özellikleri (yoğunluğu; 874 kg/m³, levha rutubeti; %6,7, yüzey absorbsiyonu; 330 
mm, 24 saat suda kalınlığına şişme; %10.6, 24 saat su alma; %22) ve mekanik özellikleri (eğilme 
mukavemeti; 43.37 N/mm², eğilmede elastikiyet modülü; 3990 N/mm², yüzey sağlamlığı; 1.20 N/mm²) 
ölçülmüştür. Düşük mol (F: Ü; 0.98) üre formaldehit tutkalı kuru life oranla %8.6 oranında kullanılarak 
üretilen HDF levhalara uygulanan testler ilgili standartların üzerinde ölçülmüş fakat fiziksel test 
sonuçlarından 24 saat suda kalınlığına şişme uygulanan standartlardaki kabul edilen sınırın üstünde 
ölçülmüştür. Mekanik özelliklerinden çekme mukavemeti uygulanan standartlardaki kabul edilen sınırın 
altında ölçülmüştür. Bu testlerden bazıları ilgili standartların kabut ettiği sınırların dışında ölçülmesinin 
sebebi düşük mol (F: Ü; 0.98) üre formaldehit tutkalından kaynaklanmaktadır. 

Anathar Kelimeler: HDF, fiziksel özellikler, mekanik özellikler, üre formaldehit, mol oranı. 

Investigation of the Physical Properties and Mechanical Properties of Hight Density Fiberboard 
(HDF) Board Produced with Low Mole Urea Formaldehyde Resin 

ABSTRACT: In this study, 70% yellow pine (Pinus sylvestres L) and 30% beech (Fagus orientalis L) 
wood fibers were used in the production process. Low mole (F: U; 0.98) urea-formaldehyde glue (UF) 
was used. In the production line, high density fiberboards (HDF) (7.7mmx2100mmx2440mm) were 
produced. In HDF production; The urea formaldehyde glue was added to 8.6% relative to dry fibers. 
The ammonium sulfate was added to 1.3% relative to urea formaldehyde. The liguid paraffin was added 
to 1.35% relative to dry fibers.  Hot press parameters; The production was carried out at 970 mm/sec 
press speed, hot press degree 220°C and pressing time 57 seconds. The test performance of the boards 
produced were examined. Physical properties (density; 874 kg / m³, board moisture; 6.7%, surface 
absorption; 330 mm, 24 hours thickness swelling in water; 10.6%, 24 hours water absorption; 22%) and 
mechanical properties (bending strength; 43.37 N/mm², modulus of elasticity; 3990 N/mm², surface 
strength; 1.20 N/mm²) were tested. Tests applied to HDF boards produced using low moles (F: Ü; 0.98) 
urea formaldehyde were measured above the relevant standards, but some tests were measured above 
the accepted limit in the standards applied 24 hours thickness swelling in water from the physical test 
results. Internal bond strength were measured below the acceptable limit in the applied standard from 
the mechanical test results. Some of these tests were measured outside the limits of the standards because 
of low mole (F: Ü; 0.98) urea formaldehyde resin 

Keywords: HDF, physical properties, mechanical properties, urea formaldehyde, mole ratio. 
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1.Giriş

Üre formaldehit reçineleri odun bazlı levha ürünlerini üretimin çok önemli bağlayıcılardır. Yüksek 
yoğunlukta lif levhalar (HDF) büyük çoğunluğu iç mekanlarda HDF lamimart üretiminde 
kullanılmaktadır. HDF levhalarının alt ve üst yüzeyleri kaplanarak HDF laminat’a dönüşmektedir. HDF 
laminant ürünleri iç mekân tasarımların zemin döşemede estetik ve kalite yönüyle vazgeçilmez önemli 
bir üründür. Bu çalışmada HDF levha üretiminde (F:Ü) mol oranı 0.98 oranında üre formaldehit (ÜF) 
reçinesi kullanılmıştır. Üretilen HDF levhalarının hem fiziksel hemde mekanik özellikleri araştırılmıştır. 

Grigsby vd (2004) yılında yaptıkları çalışmada MDF levhasını oluşturan liflerin dağılımını analiz etmek 
ve azot içerikli üre formaldehit liflere kaplayarak x ışını foto elektron spektroskopi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Çalışmalarına göre lif yüzeyine kaplanan reçine, parafin içeriği, reçine sprey damlacık 
boyutu, reçine püskürtme memesinin blowline'daki konumu üzerine çalışmışlardır. Que vd. (2007) 
yılında yaptıkları çalışmada yonga levha üretiminde formaldehit gazı emisyonunu düşürmek amacıyla 
F:Ü ( 0.97-1.27) oranı düşük üre formaldehit tutkalı kullanarak yonga levha üretmişlerdir. Ürettikleri 
levhaların fiziksel, mekanik ve hidroliz testleri yapmışlardır. Araştırmalarında üre formaldehit 
tutkalında mol oranı azaldıkça üretilen levhaların performansı azaldığını ifade etmişlerdir. Tutkal 
tüketim miktarı artırıldığında levhaların test sonuçlarının iyileştiği göstermişlerdir. 

Louis Cyr vd (2008) yaptıkları çalışmada, gerçek ölçekte MDF üretim hattında deneylerini yapmışlardır. 
Çalışmalarına göre, rafiner ünitesi blowline hattında kırmızı parlak boya ile tutkal liflere 
püskürtülmüştür. Üre melamin formaldehit reçinesinin lif içindeki dağılımını konforal lazer tarama 
mikroskobu ile araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda; tutkalın liflere %22.5 oranında homojen 
kaplandığı görülmüştür. Liflerde kayıp reçine ise lif üzerindeki. Lümen, çukurlar ve çatlaklar aşırı 
reçineyi absorbe etmesinden dolayı tutkal kayıplarına neden olmuştur.Park vd. (2009) yaptıkları 
çalışmada üre formaldehit reçimesinde formaldehit mol oranının etkisi üzerine araştırma yapmışlardır. 
Çalışmaya göre üre formaldehit tutkalına melamin eklendikçe üre melamin formaldehit tutkalında 
(UMF) düşük hidrolitik stabilite sağlanmaktadır. Kürlenmiş UMF reçinesi asit hidrolizine karşı 
duyarlılığını ifade etmektedir. 

Alpar vd. (2010) yaptıkları çalışmada; MDF/HDF üretim prosesinde kullanılabilecek ağaç türlerini 
araştırmak amacıyla; I214 kavak, kavak türleri, kara keçiboynuzu, kara çam ağaçları kullanarak 
laboratuvar ortamında MDF üretmişlerdir. Üretilen levhaların fiziksel ve mekanik testlerini 
yapmışlardır. Testlerde sadece çekme dışında tüm testler araştırmacıların beklentilerini karşılamıştır. 
Park ve Jeong (2011) çalışmalarında yüksek mol üre formaldehit reçinesi (F/Ü: 1.6 ile 1.4) ile düşük 
mol üre formaldehit reçinesi (F/Ü: 1.2 ile 1.0) kürleşmiş üre formaldehit reçinelerinin etki eden faktörleri 
analiz etmiştir. Çalışmalarına göre; üre formaldehit reçine üretimnde formaldehit katılımı azaldıkça 
reçinenin amorf ve kristalin bölgesinde hidrolitik dengenin daha stabil olduğunu ifade etmişlerdir. ÜF 
reçinenin kürleşme sıcaklığı, kürleşme süresi artıkça kristalin bölge yoğunluğu artığını 
gözlemlemişlerdir. Ancak kristalin bölgesinin 2 teta açılarından dolayı sertleşme sıcaklığı, sertleşme 
süresi, sertleştirici tipi, sertleştirici miktarı bu bölgeye etki etmediği dolaysıyla reçinenin doğal 
formundan kaynaklandığını ifade etmişlerdir. 

Sarı vd. (2011) yılında yaptıkları çalışmada; farklı mol oranlarındaki üre formaldehit tutkalı, orta ve 
yüzey karışım oranları, elek altı toz miktarına göre üretilen yonga levhaların fiziksel, mekanik ve 
formaldehit gaz emisyon test ölçümleri yapmışlardır. F: Ü mol oranı düşürülürken levhanın formaldehit 
emisyonu olumlu yönde etkilenirken, levhaların fiziksel ve mekanik performansları azalmıştır. Mao vd 
(2013) araştırmasında, düşük mol içerikli üre formaldehit tutkalın yapısındaki metilen eter gruplarının 
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odun bazlı kompozit levha ürünlerinde formaldehit emisyon etki değeri üzerine çalışmıştır. Yaptığı 
çalışmanın sonucunda üre formaldehit tutkalında metil eter gruplarının artması formaldehit emisyonun 
artırma potansiyeli olduğunu ifade etmişlerdir.  

Grigsby vd. (2014) yaptıkları çalışmada, kürlenmiş reçinenin su ekstraksiyonu ile reçinenin hidrolitik 
dengesine etkisi araştırılmıştır. MDF üretimi sırasında lif üzerinde çok aktif olan üre formaldehit reçinesi 
sertleşme sonuçunda çapraz bağlı, reçine matriksine eksik katılımların olmasından dolayı ÜF reçinesinin 
kürleşmesi tamamlanamamaktadır. Araştırmaya göre su ile ekstraksiyonda %50-70 bağlanma kayıpları 
oluşabilmektedir. Mantanis vd. (2018) çalışmalarında avrupa orta yoğunlukta lif levha (MDF) ve 
yönlendirilmiş yonga levha (OSB) de kullanılan yapıştırıcı üzerine çalışmışlardır. Araştırmaya göre 
kullanılan levhaların üretim maliyetini azaltma ve formaldehit gaz emisyonunu azaltma gerekliliğini 
ifade etmişlerdir.  

Son yıllarda Türkiye'de MDF ve HDF levha üretimi Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. 2018 
yılında MDF üretimi yaklaşık 4.355 milyon m³/yıl olmuştur. Ancak bu rakam dünyada yaklaşık 
124.118.601 m3/yıl üretim gerçekleşmiştir. (URL-1). Bu çalışmada, HDF üretiminde (F:Ü) 0.98  mol 
oranında Üre formaldehit kullanılarak levhalar üretilmiştir. HDF üretiminde; kuru life oranla %8.6 
oranında üre formaldehit kullanılmıştır. Üretilen levhaların fiziksel özellikleri ve mekanik özelliklerinin 
performansları araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda üretilen HDF levhaların TS EN standart kriterleri 
içinde ölçüm sonuçları yer almıştır. 

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal 
Bu çalışmada; %50 sarı çam (Pinus sylvestres L), %30 göknar (Abies nordmanniana L), %20 kayın 
(Fagus orientalis L) kullanılmıştır. Bu odunlar Kastamonu bölgesinden kastamonu organize sanayi 
bölgesinde özel bir MDF üretim tesisine getirilmiştir. 

2.2. Tutkal  
Üre formaldehit tutkalları Kastamonu Tutkal Üretim Tesisleri’nde üretilmiştir. 
Bu çalışmada kullanılan üre formaldehitin reçinesinin kimyasal analiz değerleri; 
Kastamonu tutkal üretim tesisinde 0.98 mol üretilen tutkalın özellikleri; 
0.98 ol ÜF tutkalın özellikleri; 

- Katı madde: 58±1
- Üre-Formaldenit mol oranı: 0.98
- Yogunluk (20 ºC g/cm³):1.227
- Vizkosite (25 °C cps) :15-35 sn
- jel zamanı (100 °C) (20% (NH4)2SO4): 20-60 sn
- pH: 7- 8.5
- Serbest formaldehit: %0.18 max
- Metilol grup %12-15
- Raf ömrü: 75 gün

2.3. Sertleştirici 
Üre formaldehit tutkalını sertleştirilmesinde katalizör olarak amonyum sülfat (NH4)2SO4 
kullanılmıştır. İstanbul’dan özel bir firmadan tedarik edilmiştir. Kullanılan katalizör %20’lik 
amonyum sülfat (NH4)2SO4 solüsyondur.  
%20’lik çözelti özellikleri;Yoğunluğu; 0.95 gr/cm³, pH: 6.5’dir.  
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2.4. Parafin 
Parafin rengi kirli beyaz sıvıdır. Denizli ilinden faaliyet gösteren özel bir işletmeden tedarik edilmiştir. 
Katı madde: %60, pH: 9-10 , Vizkosite: 13-23 sn, Yoğunluğu:0.96 gr/cm³ 

2.5. HDF levhalarının Üretimi 
İlk olarak, sert ağaç ve yumuşak ağaç türleri Batı Karadeniz ormanlarından getirildi. MDF üretiminde, 
çam, kayın ve köknar odunları hammadde olarak kullanılmış ve daha sonra bu türler yongalanmıştır. 
Üretim parametrelerine göre tek tek silolarda depolanmıştır. Cipsler, Andritz defibrilatöründe 8.5 bar 
buhar basıncı içinde 187°C'de 3.6 dakika pişirildi. Reçineler ve diğer kimyasallar tutkal fabrikasında 
hazırlandı. HDF üretim hattındaki kimyasal tank depolarına sevk edildi. Tanklarda depo edilen sıvı 
parafin, amonyum sülfat ve üre formaldehit blowline hattında liflere verilmiştir. Üre formaldehit kuru 
lif ağırlığına göre %8.6 oranında verilmiştir. Sertleştirici (amonyum sülfat) üre formaldehite oranla %1.3 
ve sıvı parafin kuru life oranla %1.35 oranında liflere katılmıştır. Lifler kurutucuda %12 rutubete kadar 
kurutulmuştur. HDF levhalar sürekli sıcak preste üretilmiştir. Sonsuz bant sıcak pres parametreleri; pres 
hızını 970 mm/sn, pres sıcaklığını 220ºC ve presleme süresi 57 saniyede üretim gerçekleştirilmiştir. 
Levhaların boyutları 2100mmx2440mmx7.7mm boyutlarında kesilmiştir. Daha sonra, levhalar 5 gün 
boyunca ön depolamada dinlendirildi. Levhalar burada iklimlendirildi. Bu işlemden sonra panellerin üst 
ve alt yüzeyleri 40, 80, 150 kum zımpara kâğıdı ile zımparalandı. Levhalar 20±2 ve %65±5 bağıl nem 
(RH) koşularında TS 642-ISO 554 (1997) standardına göre kondisyonlanmıştır.  

2.6. Test metotları ve istatistiksel değerlendirme 
Fiziksel özellikler EN 622 5 (2006) 'ya göre test edilmiştir. Levhalara uygulanan kondisyonlama standart 
TS 642-ISO 554 (1997)’e göre, ahşap lif levhalar, tarif ve sınıflandırma TS-EN 309 (1999)’e göre, 
Fiziksel test grubuna dahil olan levhalarını yoğunluğu TS EN 323 (1999)' a göre, kalınlığına şişmesi ve 
su alma (ThS, 24 saat) özellikleri TS EN 317 standardına göre, levhaların yüzey yoğunluğu TS EN 311’e 
göre ve yüzey absorpsiyonu TS EN 382/1 standardına göre test edilmiştir.  
Mekanik test grubuna dahil olan eğilme mukavemeti TS EN 310 (1993), elastikiyet modülü TS EN 310 
(1993) ve çekme mukavemeti TS EN 319 (1993) testleri yapılmıştır. Deney numunelerini ölçerken 0.01 
mm duyarlı dijital mikrometre kullanılmıştır.  
Testlerde İtalya’da üretilmiş İmal IB700 laboratuvar test cihazı kullanılmıştır. Bu testlerde 55 adet 
ölçüm yapılmıştır. Her bir test grubundan 5 adet ölçüm yapılmıştır. Test sonuçlarının ortalaması çizelge 
1’de verilmiştir. 

3. Bulgular ve Tartışma

Bu çalışmada elde edilen fiziksel özelliklere ait bulgular Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1: HDF levhaların fiziksel testlerinin performans sonuçları 
Fiziksel Özelliklere Ait Test Sonuçları 

Testler Standartlar Sonuçlar 
Kalınlık TS EN 324-1 (mm) 7.68 
Yoğunluk TS EN 323 (kg/m³) 874.00 
Rutubet TS EN 322 (%) 6.71 
Yüzey Absorbsiyonu TS EN 382/1 (mm) 330.00 
Kalınlığına Su İçinde Şişme (24 saat) TS EN 317 ( %) 19.55 

632 



3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Kalınlığına Su İçinde Şişme (2saat) TS EN 317 (%) 3.98 
Su Alma (24 saat) TS EN 317 (%) 22.18 

HDF levhaların fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan testler çizelge 1’de gösterilmiştir. 
Testlerde 5 adet levha ölçülmüştür. Ölçüm sonucu ortalama değerler çizelge 1’de gösterilmiştir. TS EN 
324-1 standardına göre levhaların kalınlıkları 7.68 mm olarak ölçülmüştür. Yoğunluk değerleri TS EN
323 standart sonucunda 874 kg/m³ ölçülmüştür. Yoğunluk değeri HDF levhaların belirtildiği ilgili
standart limit değerler içindedir. Levhaların yoğunluğu TS EN 322 standart yöntem sonucunda %6.71
ölçülmüştür. Ölçüm sonucu ilgili standardın sınır değerleri içinde yer almıştır.
HDF levhaların yüzey absorbsiyon TS EN 382/1 standart yöntemine göre ölçüm yapılmış. Levhaların
yüzey mukavemeti ve pürüzsüzlüğünü test etmek amacıyla bu yöntem uygulanmaktadır. Test sonucu
levhaların absorbsiyonu 330 mm olarak ölçülmüştür. İlgili standart limit değeri en az 150 mm olması
istenirken ölçüm sonucu standart limit değerinden %120 oranında yüksek ölçülmüştür.
Levhaların 2 saat su içinde kalınlığına şişme testi TS EN 317 göre analiz edilmiştir. ölçüm sonucu %3.98
olarak ölçülmüştür. Levhaların 24 saat su içinde kalınlığına şişme testi TS EN 317 göre analiz edilmiştir.
Test sonucu %19.55 olarak ölçülmüştür. İlgili standart istenen değer en fazla %18 olması istenmektedir.
Ölçüm sonucu %8.6 oranında performans değeri düşmüştür. Levhaların 24 saat su alma testi TS EN 317
göre analiz edilmiştir. Test sonucu %22.18 olarak ölçülmüştür. İlgili standart istenen değer en fazla %35
olması istenmektedir. Ölçüm sonucu %57.79 oranında performans değeri artmıştır. Levha su almaya
karşı direnç göstermiştir.
Bu çalışmada elde edilen mekanik özelliklere ait bulgular Çizelge 2’de verilmiştir

Çizelge 2: HDF levhaların mekanik testlerinin performans sonuçları 

Mekanik Özelliklere Ait Test Sonuçları 

Testler Standartlar Sonuçalar 
Çekme Mukavemeti TS EN 319 (N/mm²) 1.13 

Eğilme Mukavemeti TS EN 310 (N/mm²) 43.37 

Elastikiyet Modülü TS EN 310 (N/mm²) 3990 

Yüzey Sağlamlığı TS EN 311 (N/mm²) 1.20 

HDF levhaların mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan testler Çizelge 2’de gösterilmiştir. 
Testlerde 5 adet levha ölçülmüştür. Ölçüm sonucu ortalama değerler Çizelge 2’de gösterilmiştir. HDF 
Levhaların çekme mukavemeti TS EN 319 standardına göre ölçüm yapılmış. Çekme mukavemetinde 
levhaların yapışma direncini ölçmek amacıyla bu test uygulanmaktadır.   Çekme mukavemeti 1.13 
N/mm² ölçülmüştür. TS EN 319 standardında çekme mukavemeti en az 1.2 N/mm² olması 
istenmektedir. Ölçüm sonucu standart limit değerinden %6.19 oranında düşük ölçülmüştür. Bu test 
sonucunda göre (F:Ü) 0.98 mol üre formaldehit tutkalı kuru life oranla %8.6 oranında kullanılması 
çekme mukavemetini HDF levhalarda düşürmüştür. Bundan dolayı çekme mukavemeti ilgili standardın 
üzerine çıkması için ÜF tutkal kullanım oranı artırılmalıdır.  

HDF Levhaların eğilme direnci TS EN 310 standardına göre ölçüm yapılmış. Eğilme mukavemetinde 
levhaların üzerine yapılan kuvvete karşı koyabilme direncini test etmek amacıyla bu test 
uygulanmaktadır. Eğilme mukavemeti 43.37 N/mm² ölçülmüştür. TS EN 310 standardında eğilme 
mukavemeti en az 40 N/mm² olması istenmektedir. Ölçüm sonucu standart limit değerinden %8.42 
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oranında fazla ölçülmüştür. Bu test sonucunda göre (F:Ü) 0.98 mol üre formaldehit tutkalı kuru life 
oranla %8.6 oranında kullanılması eğilme mukavemetini HDF levhalardaki limit değerin üzerindedir. 
HDF Levhaların elastikiyet modülü TS EN 310 standardına göre ölçüm yapılmış. Elastikiyet modülü 
levhaların üzerine yapılan kuvvete bağlı olarak bükülebilme direncini test etmek amacıyla bu test 
uygulanmaktadır. Elastikiyet modülü 3990 N/mm² ölçülmüştür. TS EN 310 standardında eğilme 
mukavemeti en az 2700 N/mm² olması istenmektedir. Test sonucu standart limit değerinden %47.77 
oranında fazla ölçülmüştür. Bu test sonucunda göre (F:Ü) 0.98 mol üre formaldehit tutkalı kuru life 
oranla %8.6 oranında kullanılması elastikiyet modülü  HDF levhalardaki limit değerin üzerindedir.  

HDF Levhaların yüzey sağlamlığı TS EN 311 standardına göre ölçüm yapılmış. Yüzey sağlamlığı 
levhaların yüzeyinin dışarıdan gelen çekme kuvvetine karşı direncini test etmek amacıyla bu test 
uygulanmaktadır. Yüzey sağlamlığı 1.2 N/mm² ölçülmüştür. TS EN 311 standardında levhalarda yüzey 
mukavemeti en az 1 N/mm² olması istenmektedir. Ölçüm sonucu standart en düşük değerinden %20 
oranında fazla ölçülmüştür. Bu test sonucunda üre formaldehit tutkalı kuru life oranla %8.6 oranında 
kullanılması HDF levhaların yüzey sağlamlığı limit değerin üzerindedir. Sarı vd. (2011) ve Que vd. 
(2007) yıllarında düşük mol üre formaldehit tutkalı kullanarak üretikleri levhaların ölçüm sonuçları bu 
çalışmanın test sonuçlarını desteklemektedir. 
4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada; HDF levha üretim prosesinde üretim parametreleri ve F:Ü 0.98 mol üre formaldehit kuru 
life oranla %8.6 oranında kullanılarak levhaların test sonuçlarından çekme mukavemetini artırmak ve 
suda kalınlığına şişme yüzde oranını azaltmak amacıyla ÜF tutkal kullanım üretilen levhaların test 
sonucuna göre ÜF reçine miktarı optimum test sonucuna göre artırılabilir.  

HDF üretiminde F:Ü; 0.98 mol üre formaldehit tutkalı üretim prosesinde kullanılması önerilebilir. 

Teşekkür 

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Tic. A.Ş, Kastamonu-Samsun Fabrikalar Direktörü Enüs KOÇ’a, 
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ÖZ: Yaygın olarak kullanılmakta olan Şelale (Waterfall) Yazılım Geliştirme Metodolojisi 
Gereksinimlerin Belirlenmesi, Analiz, Tasarım, Kodlama ve Ürüne Dönüştürme adımlarını içerir. Şelale 
metodolojisi gereği bu adımlar arasında katı sınırlar vardır. Bir adım tamamlanmadan diğer adıma 
geçilmez. Bu yaklaşımda geri dönüşlerin mümkün olduğunca en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Şelale 
yönteminde geri dönüşlerden kaçınıldığı için değişim talepleri yazılım geliştirme sürecinde dikkate 
alınmaz. SCRUM ise Şelale modelinin aksine, değişen gereksinimlere hızlı uyum sağlamayı mümkün 
kılan, yazılım hatalarını azaltan, yazılım ekiplerinin entegrasyonuna zemin hazırlayan ve bu nedenlerden 
ötürü müşterilerin ve yazılımcıların memnuniyetini arttıran çevik bir yazılım geliştirme metodudur. Bu 
bildiride yazılım geliştirmede SCRUM yöntemi çeşitli yönleriyle incelenmiş ve analiz edilmiştir. 
SCRUM gelişimi ile ilgili bazı rahatsız edici noktalar tespit edilmiş ve dile getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SCRUM, Çevik Yazılım, GitHub, Huboard 

ABSTRACT: Waterfall Software Methodology, which is widely used, includes the steps of 
Determining Requirements, Analysis, Design, Coding and Conversion. Due to the nature of waterfall 
methodology, there are strict limits between these steps. The next step is not passed until one step is 
completed. In this approach, it is aimed to minimize returns as much as possible. Since returns is avoided 
in this method change requests are not taken into account during software development process. Unlike 
Waterfall, SCRUM is an agile software development method that enables fast adaptation to changing 
requirements, reduces software errors, prepares the ground for the integration of software teams and 
increases the satisfaction of customers and software developers for these reasons. In this paper, we 
examined and introduced SCRUM technique in software development in many aspects. We also 
emphasized on some disturbing points related to the evolution of SCRUM. 

Keywords: SCRUM, Agile Methodolgy, Github, Huboard 

 GİRİŞ 

Yaygın olarak kullanılmakta olan Şelale (Waterfall) Yazılım Geliştirme Metodolojisi Gereksinimlerin 
Belirlenmesi, Analiz, Tasarım, Kodlama ve Ürüne Dönüştürme adımlarını içerir. Şelale metodolojisi 
gereği bu adımlar arasında katı sınırlar vardır. Bir adım tamamlanmadan diğer adıma geçilmez. Örneğin, 
Analiz aşamasına geçebilmek için tüm gereksinimlerin tam olarak belirlenmiş olması gerekmektedir. 
Bu yaklaşımda geri dönüşlerin mümkün olduğunca en aza indirgenmesi hedeflenmiştir.  Her aşama 
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sonunda resmi bir inceleme ve dokümantasyon işlemleri yerine getirilir. Geri dönüşler de benzer bir 
bürokratik yüke sahiptir. Yazılım testi yazılım geliştirme ile bütünleşik değildir. Testler, ürüne 
Dönüştürme aşamasında gerçekleştirilir. Tüm yazılımların hata barındırdığı bir gerçektir. Ayrıca 
gereksinimler büyük projeler söz konusu olduğunda tam olarak belirlenmesi mümkün değildir. Yazılım 
geliştirimi boyunca da mevcut gereksinimler değişebilir ve yeni gereksinimler eklenebilir. Şelale 
yönteminde geri dönüşten kaçınıldığından değişim ihtiyaçları yazılım geliştirme süreci sırasında dikkate 
alınmaz. Bu nedenlerden ötürü Şelale Metodolojisi esnek ve sağlam bir metodoloji değildir. Keşifçi 
geliştirmenin tekrarlamalı yapısını da yansıtmamaktadır (Tudor and Walter, 2006) Tüm dezavantajlarına 
rağmen halen yaygınlığını korumasının nedenleri geliştirilen ilk yazılım geliştirme metodolojisi olması, 
günümüzdeki yazılım geliştirme birim yöneticilerinin mühendislik eğitimi sırasında bu metodolojiyi 
öğrenmiş olmaları, mezuniyetten sonra işe başladıkları kurumda bu metodolojinin kullanılmakta olması 
ve yoğun iş yükü nedeniyle yeni metodolojilere geçişin güçlüğüdür. Öte yandan bilgisayar mühendisliği 
öğrencileri küçük projeleri bile iteratif (arttırımlı) bir şekilde geliştirirler: En temel gereksinimler ve 
bunlara dayalı çekirdek kod ilk önce tasarlanır, kodlanır ve test edilir. Bu kodun sağlamlığı 
garantilendikten sonra sıradaki uygun gereksinimlere geçilir. Bu gereksinimleri yerine getiren kodlar 
tasarlanır, kodlanır ve mevcut koda eklenerek test edilir. Bu döngü yazılım geliştirme sürecinin sonuna 
kadar bu şekilde devam eder. Her nedense doğal, esnek ve makul bir yazılım geliştirme metodu olan 
Iteratif metodoloji (arttırımlı yaklaşım) Şelale modelinden çok daha sonra literatüre girmiştir. Bu 
yaklaşımın Şelale modelden ne kadar üstün olduğu da aşikârdır. En basitinden Şelale modelinde tasarım 
aşamasında sistemin tam ve detaylı tasarımı yapılıp dökümante edilmesi gerektiğinden yazılım 
geliştirimine başlama gecikir. Arttırımlı modelde başlangıçta temel bir tasarım oluşturulur ve pratik bir 
şekilde dökümante edilir. Dolayısı ile yazılım geliştirimine daha kısa zamanda girişilir. Ana tasarım, 
geliştirim süreci içinde evrilerek detaylandırılır. Şelale modelde tasarım değişikliği ana tasarım üzerinde 
yapılır ve tüm tasarım gözden geçirilir. Arttırımlı modelde ilk tasarım üst düzeyde olduğu ve tüm tasarım 
zaman içinde evrildiği için tasarım aşaması daha esnek ve rahattır (Basili and Turner, 1975). 
Arttırımlı yaklaşımın Şelale yöntemine göre başka bir üstünlüğü de müşteriyi yazılım geliştirme 
sürecinin tüm adımlarına katmasıdır. Gereksinimlerin ana belirleyicisi müşteridir. Şelale modelde 
müşteri sadece Gereksinim belirleme aşamasında sürece katılır. Oysa birçok durumda müşteri ara 
geliştirimleri incelediğinde yeni gereksinimlerin farkına varır ya da bazı gereksinimlerin değişiklik 
yapmanın uygun olduğunu fark eder (Basili and Turner, 1975). 

Günümüz yazılımları birçok gereksinimi yerine getiren kapsamlı yazılımlardır. Bu yazılımların 
geliştiriminde Şelale modeli kullanmak ürün geliştirimini çok zorlaştırır ve ürün teslim tarihini de 
geciktirir. Öte yandan bu yazılımlar bir ekip tarafından gerçekleştirildiği için öğrencilikte kullanılan 
Artırımlı metodoloji de tek başına yeterli olmamaktadır. Bu durumda artırımlı çatı üzerine geliştirilmiş 
Çevik Metodolojiler en uygun yazılım geliştirme metodolojileridir. Agile Alliance, Çevik Metodoloji 
ilkelerini Çevik Bildiri (Agile Manifesto) adı altında aşağıdaki şekilde özetlemiştir. Bu bildirideki 
maddeler aynı zamanda Çevik Metodolojinin Şelale ve benzeri metodolojilere göre üstünlüklerini 
oluşturmaktadır (Agile Alliance, 2020) 
• Süreçler ve araçlar yerine bireyler ve bireyler arası etkileşim

• Ayrıntılı dokümantasyon yerine çalışan yazılım

• Sözleşmeler yerine müşteri işbirlikleri

• Belirli bir planı izlemek yerine değişen koşullara hızlı cevap üretme

Günümüzde proje ekiplerinde yazılım geliştirme doğasına en uygun Çevik Metodoloji SCRUM 
metodudur. Bu bildiride SCRUM yöntemi incelenecektir. 
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SCRUM 

SCRUM, Rugby (Ragbi) oyununda 8 kişiden oluşan bir takım anlamına gelmektedir. Bu takımda her 
bir birey diğer bireyle topu alanda hareket ettirmek için birlikte hareket eder. Sıkı bir şekilde çalışan 
takımlar, rolü iyice tanımlanmış olan takım elemanıyla bütünleşmiş (birleşik) birimler ve tek bir amaca 
odaklanmış bütün bir takım bu oyunun en önemli özelliklerindendir.  
Yazılım mühendisliğinde SCRUM isimli çevik metod, yazılım ekiplerinin benzer hedeflere sahip 
olmaları ve benzer strateji ile hareket etmelerinden dolayı Rugby takımından esinlenilerek bu ismi 
almıştır. SCRUM yazılım geliştirme yaklaşımı, kompleks ortamlarda yazılım inşa etmek için kullanılan 
arttırımlı bir süreçtir. SCRUM herhangi bir kaotik durumda organizasyonun bu kaosu tolere edecek 
şekilde geliştirmeyi sürdürmesine olanak tanımaktadır.  
SCRUM metodolojisi, oldukça esnek bir geliştirme süreci sürdürebilmek için tasarlanmıştır. SCRUM, 
ürün çıktısını planlamayı ve proje ilerlerken değişkenleri yönetebilmeyi mümkün kılmaktadır. Bu 
durum, organizasyonlara herhangi bir zaman diliminde projeyi ve teslimatlarını değiştirebilme imkanı 
vermekte ve bunun sonucunda mümkün olan en kısa sürede en uygun ürün çıktısını ortaya çıkarmaktadır 
(Cho, 2008). 

Bu metodolojinin avantajlarını müşteriye, kuruma ve yazılımcıya yönelik olmak üzere 3 kategoride net 
bir şekilde açıklayabiliriz: 
Müşteri açısından avantajlar: Önceki yöntemlerde müşteri sadece gereksinim belirleme ve son ürün 
aşamalarında sisteme entegre iken SCRUM metodolojisinde yazılım süreci boyunca müşteri-kurum 
ilişkisi söz konusudur. Başlangıç gereksinimler müşteri ile belirlenir. Tüm yazılım geliştirme süreci kısa 
süreli koşu (sprint) olarak adlandırılan dönemlere bölünür. Her koşu sonunda bir ara ürün oluşturulur ve 
müşteriye sunulur. Müşteri ara ürünü incelerken aklına yeni gereksinimler gelebilir, bazı 
gereksinimlerde değişiklik yapmanın uygun olduğunun farkına varabilir. Müşterinin öngördüğü 
değişiklikler bir sonraki koşuda yerine getirilir. Bu şekilde geliştirme takımının müşteri ihtiyaçlarına 
olabildiğince hızlı cevap vermesi sağlanmış olur. 

SCRUM’un en büyük kazanımı bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Geleneksel Şelale yönteminde ara 
kontroller yoktur ve son aşamada ortaya çıkan değişim istekleri çok büyük zorluk ve huzursuzluk çıkarır. 
Ürün teslimatının önemli ölçüde uzamasına sebep olur.  

Kurumsal avantajlar: Organizasyon sadece öncelik sırasına koyulmuş müşteri senaryolarına 
odaklanacağı için bu yöntem fazla yükü ve iş tekrarını önler. Geliştirme takımının verimliliğinin artması, 
metodolojinin müşteriye sağladığı faydalar ve müşteri memnuniyeti gibi faktörler müşterinin 
organizasyon hakkındaki olumlu düşünceler oluşturmasını ve organizasyona referans olmasını sağlar. 
Bunun sonucunda organizasyonun pazar potansiyeli de artar.  

Yazılımcı açısından avantajlar: SCRUM yazılımcıların ekipler halinde çalışmasını ve ekiplerin müşteri 
kanalı ile dış dünyaya açılmasını gerektirir. Şelale yöntemi gibi yöntemlerde bireysellik daha yoğun 
yaşanır. Yoğun bireysellik yazılımcıda enerji düşüklüğü, işten soğuma ve bu nedenlerle yavaşlama, 
konsantrasyon düşüklüğü gibi etkiler yaratır. İşin geliştirim süreci uzar ve yazılım hataları artar. Yazılım 
geliştirme süreci sırasında değil de süreç sonunda yazılımcıdan istenen değişiklikler yazılımcının 
gerilimini arttırarak isteksiz bir şekilde yazılımını değiştirmesine ve yazılım geliştirme sürecine 
başlamasına neden olur.   

Öte yandan SCRUM yazılımcıya dinamik ve sosyal bir ortam sunar. Yazılımcı, geliştirme süreci 
sırasında ekip arkadaşlarıyla sık sık bir araya geleceği için mutluluğu ve işine olan sevgisi artar. Ekip 
üyeleri arasında paylaşım ve katkılar yoğun olacağı için karşılaştığı sorunlar daha kısa sürede çözülür 
ve sorunun da ekip olarak sahiplenilmesi nedeniyle yazılımcının bireysel stresi düşük olur. Yazılım 
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geliştirme süreci değişiklik isteklerini paralel olarak ele almayı gerektirdiği için de geri dönüş yükü 
minimuma indirgenir ve geri dönüş stresi de normal boyutta olur. Kısaca SCRUM yöntemi yazılım 
geliştiricinin ruh sağlığını koruyan ve kişisel gelişimine katkı sağlayan bir yöntemdir. 

SCRUM GELİŞİMİ 

İlk SCRUM uygulaması 2004 yılında Jeff Sutherland tarafından gerçekleştirilmiş ve dünyaya 
açıklanmıştır (Sutherland, 1994). Bu uygulamada 6 aylık bir proje birer aylık koşu (sprint) adı verilen 6 
döneme bölünmüştür. Yarım gün süren ilk SCRUM toplantısında ürün gereksinim listesi (product 
backlog) oluşturulmuş ve sadece ilk koşunun detaylı planlaması yapılmış, diğer koşular ise kabaca 
tanımlanmıştır. Daha sonra her gün sabah 30 dakikalık bir SCRUM toplantısı yapılmış ve üyeler “Dün 
ne yaptın?”, “Bugün neler yapacaksın?” ve “Önünde ne gibi engeller/zorluklar var?” sorularına cevap 
vererek birbirlerini bilgilendirmişlerdir. Ayrıca ekip üyeleri ortaya çıkan problemlere çözüm önerileri 
sunarak birbirlerini desteklemiş ve o günkü işlerini kolaylaştırmışlardır. 

Her koşu başında oluşturulan koşu gereksinim listesindeki işler öncelik sıralamasına alınarak 
gerçekleştirilmişlerdir. Gerçekleştirim sırasında eXtreme Programming pratiklerine (Extreme 
Programming, 2020) dayalı yazılım testleri de büyük bir titizlikle yerine getirilmiştir. 

Bir koşu içinde her Cuma günü ara ürün prototipi müşterilere sunulmuştur. Müşteriler, bu sunumlarda 
yeni gereksinimlerin farkına varmanın yanı sıra önemli yazılım hataları da yakalamışlardır. İzleyen 
haftada bu hataların düzeltilmesi ve yeni gereksinimlerin gerçekleştirilmesine başlanmıştır. Yazılım 
geliştirici hatalarının müşteriler tarafından yakalanmış olması olumsuz bir durum meydana getirerek 
onları daha dikkatli kod yazmaya sevk etmiş ve zaman içinde kodlama hatalarının hızla düştüğü 
gözlenmiştir.  
Her koşu sonunda ilgili şirket yöneticisine de demo yapılarak ürünü kullanması sağlanmıştır. 
Yöneticiden gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve ürüne entegre edilmesi ile o koşu başarı ile 
kapatılmıştır. Tüm koşular bu şekilde tamamlanarak 6 ay sonunda planlanandan daha çok işleve sahip 
ürün gecikme olmadan müşteriye teslim edilecek hale getirilmiştir. 

Kısa süre içinde SCRUM doğallığı ve avantajları ile yazılım şirketlerini cezbetmiş ve yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Buna paralel olarak SCRUM metodolojisi yazılım mühendisliğinin gözde araştırma 
konularından biri haline gelmiştir. Yenilik peşinde koşan birçok araştırıcı SCRUM’a çeşitli katkılar 
yapmış ve çeşitli yayınlarla bunları yazılım geliştiricilere sunmuşlardır. SCRUM hakkında bilgi veren 
yüzlerce sayfalık kitaplar yazılmış, geniş kapsamlı web siteleri oluşturulmuştur. Ayrıca, SCRUM 
eğitimi veren şirketler ve SCRUM işlemini kolaylaştırmayı hedefleyen yazılımlar ortaya çıkmıştır. 
Kısaca Jeff Sutherland tarafından 3 sayfada tanıtılan bu doğal yaklaşım büyük bir pazar haline gelmiştir. 
Kuşkusuz SCRUM’a ilginin artması ve SCRUM tekniğinin kullanımının yaygınlaşması sevindiricidir. 
Ancak kısa süre içinde öğrenilebilecek bu doğal tekniği karmaşıklaştırmaya çalışmak da üzüntü 
vericidir. Bu tekniğin nasıl karmaşıklaştırıldığını tüm dünyadaki yazılım ofisleri için SCRUM ana 
kaynağı olan www.scrum.org sitesini inceleyerek görebilmekteyiz. 

Bu siteyi incelediğimizde elde ettiğimiz bulguları şu şekilde listeleyebiliriz: 
1. Bu bölümün başında özetlenen ilk ve başarılı SCRUM uygulamasını tanıtan bildiride SCRUM

metodu ile ilgili SCRUM literatürüne girebilecek sprint, product backlog list, SCRUM master
şeklinde sadece 3 adet yeni terim sunulmuştur. Scrum.org sitesini incelediğimizde What is SCRUM?
linkini tıkladığımızda karşımıza gelen bilgiler arasında SCRUM Glossary ve Proffessional SCRUM
Developer Glossary olmak üzere 2 farklı sözlük dikkatimizi çekmektedir. Bunlardan ilkinde 33,
2.sinde ise 36 adet terim bulunmaktadır (Scrum Glossary, 2020)
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2. SCRUM Guide linkini tıkladığımızda karşımıza 19 sayfalık bir SCRUM tanıtım dökümanı
gelmektedir. Tekniğin başarısını kanıtlayan 5 sayfalık ilk bildiride ise sadece 3 sayfa bu iş için yeterli
olmaktadır.

3. Sitede yukarıda bahsedilen SCRUM dökümanları incelendiğinde tekniğin doğallığından
uzaklaştırılarak otomatize edildiği izlenimi oluşturulmaktadır. SCRUM uygulayabilmek için
dökümanların içeriğine tümüyle hakim olmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. İlk SCRUM
bildirisi gayet akıcı ve motivasyon arttırıcı bir şekilde okunduğu halde bu dökümanlarda robotlaştıran
bir öğrenme süreci hakim durumdadır.

4. Sitede ve dökümanlarda dinamik SCRUM yaşam döngüsü Şekil 1’deki gibi verilmektedir. Bu şeklin
havalı fakat SCRUM sürecini karmaşık gösteren bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz.

Şekil 1. www.scrum.org sitesinde verilen SCRUM yaşam döngüsü 
5. Sitede Courses başlığına tıklandığında Scrum Product Owner, Scrum Master, Scrum Developer gibi

ücretli SCRUM kurslarının listesi gelmektedir. Tüm eğitimler birbirinden bağımsız olup her eğitimin
sonunda bir test yapılmakta ve testten başarılı olunursa ilgili eğitime ait Uluslararası bir sertifika
hakkı kazanılmaktadır. Teste girebilmek için yüksek bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

6. Bu testin soruları SCRUM konusunda uygulama deneyimi de bulunan Yazılım Mühendisliği
alanında Profesörlük derecesi bulunan bir akademisyenle analiz edilmiştir. Bazı sorular şaşırtmacalı
cevaplar içerirken bazı soruların doğru cevapları yanlış olarak verilmekteydi. Dolayısı ile bu test
ölçme ve değerlendirme bakımından yeterli olmamaktadır.

7. Ek olarak her bir eğitim için çeşitli kitaplar da önerilmektedir. Çok sayıda ve gayet kalın olan bu
kitaplar incelendiğinde kişide SCRUM’un çok detaylı ve çok geniş kapsamlı bir teknik olduğu gibi
bir algı oluşmaktadır.

8. Bu site incelendiğinde SCRUM hakkında hiç bilgi sahibi olmayan bir kişinin kapıldığı izlenim şu
şekilde özetlenebilmektedir: SCRUM yüksek miktarda detay içeren karmaşık bir tekniktir. Öğrenmek
zaman alır ve tek başına öğrenilmesi zordur. Her biri için yüksek miktarda ücret ödeyerek çok sayıda
eğitime katılmak uygun bir seçenektir. Ayrıca yine ücret karşılığında  -aslında güvenilir de olmayan-  
testler alarak –uluslararası bir sertifika ile- tüm dünyaya kendinizin yeterli bir SCRUM uygulayıcısı
olduğunu kanıtlamanız iyi olabilir.

Bir de ülkemizdeki durumun görülmesi adına SCRUM eğitimi veren danışmanlık şirketlerinin 
programları incelenmiştir. İncelenen bir eğitim ise 2 günlük olup scrum.org’un eğitimlerinde olduğu 
gibi farklı SCRUM rollerine farklı eğitimler düzenlenmemekteydi. Ürün yöneticileri, ekip liderleri ve 
yazılım geliştiricileri aynı kursları almaktaydı. Eğitim içerikleri de SCRUM’ı anlamak ve öğrenmek için 
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yeterli düzeydeydi. Ayrıca Bilgisayar Mühendisleri odasının düzenlediği yarım günlük ücretsiz bir 
eğitim incelenmiş olup yine eğitimin içeriğinin oldukça tatmin edici olduğu görülmüştür.  

Ülkemiz ve yurt dışındaki SCRUM eğitimleri karşılaştırıldığında, ülkemizdeki eğitimin SCRUM’un 
doğal yapısına daha uygun ve daha düşük maliyetli olduğu ve SCRUM. sürecine geçişi desteklediği 
anlaşılmıştır. SCRUM sürecini karmaşık hale getirip öğrenmeyi zorlaştırdıkça ve ek olarak maliyeti de 
arttırıldığında SCRUM’a geçişin gecikeceği de aşikardır.  

Çalışma kapsamında SCRUM yazılımlarının da incelenmesi amacıyla yazılım ortamları hakkında bilgi 
sahibi olan bir uzmana danışılmıştır. Uzman kişi SCRUM yönetiminde kullanılabilecek en uygun 
araçların GitHub ve bu ortama entegre edilebilen HuBoard yazılımı olduğu yönünde görüş bildirmiştir. 
GitHub, Linux’un yaratıcısı Linus Torvalds tarafından çok yazılımcılı ortamlar için yaratılmış bir 
kaynak kod kontrol sistemidir. GitHub’ın temel işleyişi şu şekildedir: Bir projenin farklı modülleri için 
birer dallanma yapılır (branching). Depo’ya (repository) erişim yetkisi olan bir yazılımcı sorumlu 
olduğu modülü (dalı) kendi bilgisayarına alır. Gerekli değişiklikleri yapıp kendi makinasında kararlı 
hale getirdikten sonra (commit) ana depoya (repository) gönderir (push). Diğer kullanıcılar son 
değişiklikleri kolayca depodan alırlar (pull). Bunun yanı sıra yazılımcının kaynak kodun tümünü kendi 
bilgisayarına alması (forking) mümkündür. Ayrıca, GitHub CLOUD ortamlarının da depo olarak 
kullanımını sağladığı için birçok versiyon kontrol sistemine göre avantajlıdır. Tüm bu işlerin Linux 
mantığına hakim ve pratik tasarım/geliştirim yapabilen Linus Torvalds’ın geliştirdiği çok basit bir 
protokol olan Git protokolüne dayalı olarak gerçekleştirilmesi GitHub’u diğer ortamlardan hızlı ve etkin 
hale getirmiştir (Github, 2008). 

HuBoard ise GitHub’a entegre edilebilen bir proje kontrol aracıdır (Huboard, 2020) . GitHub’a entegre 
edilen birçok proje kontrol aracı bulunmaktadır. Esnek, düzenli ve kolay anlaşılır arayüzü ve CLOUD 
ortamını GitHub’a uyumlu şekilde kullanması Huboard’ı diğer proje yönetim araçlarından üstün hale 
getirmiştir (Şekil 2). Günümüzde GitHub ve ona entegre Huboard kullanan yazılım ekiplerinin sayısı 
gittikçe artmaktadır. Yakın bir gelecekte bu alana hakim yazılım geliştirme ortamının GitHub/HuBoard 
olacağı tahmin edilmektedir. 

GitHub ve HuBoard ortamlarının sadeliği ve kullanım kolaylığı görüldükten sonra diğer SCRUM 
araçlarından birkaç tanesinin arayüz görüntüleri de kontrol edilmiştir. Bu arayüzlerden bazıları 
SCRUM’un özüne ait olmayan ve kurum için geçerli olmayabilecek bilgilerin girilmesini 
gerektiriyordu. Arayüz görünümleri genel olarak karmaşık ve dağınıktı. Günlük SCRUM toplantı 
tutanaklarının girildiği arayüzler de bulunmaktaydı. Bu karşılaştırım GitHub ve HuBoard ortamlarının 
ne kadar doğru bir seçim olduğunu gözler önüne sermiştir. Diğer yazılımların bir kısmının SCRUM’u 
otomatize hale getirdiği görülmüştür. Örnek olarak; günlük toplantılarda bir deftere not almak yerine 
bilgisayarda çeşitli girişler yapmak toplantıyı doğallıktan uzaklaştırmakta ve toplantının takip 
edilmesini zorlaştırmaktadır. Tüm bunların katılımcıları ve SCRUM başarısını olumsuz yönde 
etkileyeceği açıktır. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
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SCRUM, değişen gereksinimlere hızlı uyum sağlamayı mümkün kılan, yazılım hatalarını azaltan, 
yazılım ekiplerinin entegrasyonuna zemin hazırlayan ve bu nedenlerden ötürü müşterilerin ve 
yazılımcıların memnuniyetini arttıran çevik bir yazılım geliştirme metodudur. 

SCRUM, mümkün olduğunca basit tutulmalı ve gerçekleştirimiyle ilgili temel gereksinimleri içeren 
genel bir yöntem olarak tanıtılmalıdır. Her kuruluş kendi SCRUM’unu kendi ihtiyaçlarına göre 
düzenlemelidir. Kesin kurallar esneklik kaybına ve verim düşmesine neden olur. SCRUM 
adaptasyonunu da güçleştirir. SCRUMun kurum ihtiyaçlarına göre düzenlendiği örnekler mevcuttur 
(Rising and Janoff, 2000) 

Şekil 2. HuBoard Arayüzü 
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PLASTİK ÜRETİM YÖNTEMİNDE GAZ DESTEKLİ ENJEKSİYON TEKNOLOJİSİ 
(GIT) GAS ASSISTED INJECTION TECHNOLOGY (GIT) IN PLASTIC 

PRODUCTION METHOD 
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ÖZ: Enjeksiyon kalıplama, polimer ürünlerinin işlenmesi için kullanılan en yaygın teknolojilerden 
biridir. Farklı tiplerdeki reçinelerin işlenmesi için enjeksiyonla kalıplama kullanılmasına rağmen, 
enjeksiyonla kalıplanmış polimerlerin çoğu termoplastiklerdir. Son yıllarda, termoplastik parça 
üretiminde; malzemeden kazanç sağlanması, parça kalitesinin iyileştirilmesi, çevrim süresinin 
azaltılması, tasarımda serbestlik ve malzeme birleşme çizgilerinin azaltılmasına olanak sağlayan akışkan 
destekli üretim yöntemleri, yenilikçi teknolojiler olarak değerlendirilmektedir. Akışkan destekli üretim 
teknolojisinin temeli olan Gaz Destekli Enjeksiyon Teknolojisinde (GIT), henüz katılaşmamış olan 
plastik parçaya basınçlı Ô7 (Azot) ve/veya Cû7 gazı gönderilerek parça içinde kontrollü boşluk oluşması 
sağlanır. Bu teknoloji ile daha düşük enjeksiyon basınçları, daha düşük malzeme kullanımı, daha az 
çekme ve çöküntü izleri ve daha yüksek yüzey kalitesinde parça üretimi gerçekleştirilebilmektedir. 
Dolayısıyla maliyeti yaklaşık %25 azaltmaktadır. Gaz enjeksiyonla imalat parça tasarımı olarak da 
oldukça fazla esneklikler sağlar. Bununla birlikte gerektirdiği ekipman ve bazı ilave masraflar bu 
yöntemin dezavantajlarındandır. 

Anahtar Kelimeler: Gaz destekli enjeksiyon teknolojisi, Termoplastik 

ABSTRACT: Injection molding is one of the most common technologies used for processing polymer 
products. Even though injection molding is used for the processing of different types of resins, most of 
the injection molded polymers are thermoplastics. In recent years, in the production of thermoplastic 
parts; allow to gain material, improve part quality, reduce cycle time, reduce design freedom and 
material bonding lines are considered as innovative technologies. In Gas Assisted Injection Technology 
(GIT), which is the basis of flued-assisted injection moulding technology, pressurized Ô7 (Nitrogen) 
and / or Cû7 gas is sent to the plastic part that has not yet solidified, and a controlled cavity is formed. 
With this technology, lower injection pressures, lower material usage, less shrinkage and depression 
marks and higher surface quality parts can be produced. Therefore, it reduces the cost by about 25%. It 
also provides a lot of flexibility as a part design in gas injection manufacturing. However, the equipment 
required and some additional costs are the disadvantages of this method. 

Keywords: Gas-assisted injection moulding, Thermoplastic 
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GİRİŞ 

Günümüzde artan müşteri beklentileri, termoplastik esaslı malzemelerde üretim tekniklerini zorlamakta 
ve teknolojik gelişmelere paralel olarak plastik enjeksiyon kalıplama yöntemlerinin gelişimini 
(değişimini) hızlandırmaktadır. Özellikle uçak sanayinden otomotiv ve beyaz eşya sanayine kadar geniş 
bir alanda kullanım olanağı bulan termoplastik esaslı malzemelerde, hammadde ve üretim maliyetlerinin 
yüksek olması, hammadde maliyetlerini azaltan, parça kalitesini iyileştiren ve çevrim süresini kısaltan 
yenilikçi işleme teknolojilerinin kullanımı zorunlu hale getirmiştir (Hossesini, Chotenovsky, Farrel, 
Farrel ve Sparrey, 2014).  

Plastik parça işleme yöntemleri arasında GIT, daha düşük basınç altında termoplastik polimer ve 
termoplastik elastomerlerden parça üretiminde, malzeme birleşme çizgilerini azaltan, çekmeyi ve 
çöküntüyü engelleyen, çevrim süresini azaltan yenilikçi bir teknoloji olarak değerlendirilmektedir. Bu 
tekniğin kullanıldığı kalıplama yöntemlerinde, gaz giriş noktası ile gaz akışı, parça et kalınlığına ve 
malzeme akışına etki eden en önemli iki faktördür. Ayrıca GIT’te parça ve kalıp tasarımı; üründen 
beklenen sertlik, mukavemet gibi mekaniksel özelliklerin, parçada et kalınlığı, gaz basıncı veya 
malzeme birikmesinden kaynaklanan çöküntülerin azaltılmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir. 
GIT’te, hammaddenin termal özellikleri, gecikme süresi ve gaz profili gibi proses parametreleri, 
makinede gazın pozisyonu ve proses açısı, malzemenin geometrik kategorisi, parça tasarım kriterlerinin 
belirlenmesi açısından önemli parametreler olarak değerlendirilmektedir (Eker 2009, Sayındı).   

Gaz enjeksiyon yöntemi genellikle içi boş ürünler ve kalın kesitli parçalarda oluşan doldurma ve estetik 
problemleri gidermek için kullanılır. Boşluğun daha iyi doldurulması için polimer kısmına gaz enjekte 
edilir. Bu işlem için kullanılan gaz genellikle azottur. Bu tür bir gaz uygulamasının avantajı, nispeten 
düşük olan satın alma veya üretim maliyetleridir. Enjekte edilen gaz, erimiş polimerin duvarlarına doğru 
hareket etmesini sağlar ve bu, tam olarak boşluk şeklindeki parçaların elde edilmesini sağlar (Postawa, 
Stachowiak ve Jaruga 2010). 

Şekil 1: GIT ile boşlukların daha iyi doldurulması için gaz kullanılır (Junji, Guoqun, Guilong, Guiwei 
ve Jiaju 2017). 
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 Şekil 2: (a) Gaz enjeksiyon yöntemi      (b) GIT yoluyla bir kalıp boşluğu doldurulur 
 Koyu gri: Katılaşmış polimer tabakayı belirtir, 
 Açık gri: Eriyik polimer tabakasını belirtir, 
 Beyaz: Gazı belirtir. 

Kalıp boşluğunda polimer ve gaz akışını tahmin etmek için GIT işlem simülasyonları gerçekleştirilir. 
Enjeksiyon kalıplama işlemi simülasyonu gerçekleştirmek için farklı CAE (Bilgisayar Destekli 
Mühendislik) yazılımı bu alanda çok faydalıdır. Simülasyon programları ayrıca, iyi kalitede parçalar 
elde etmek için çok önemli olan enjeksiyon kalıbının soğutma işlemini inceleme imkânlarına sahiptir 
(Stachowiak ve Jaruga, 2010). 

Şekil 3: Gaz enjeksiyon yöntemi ile içi boş parçalar üretilir ( Hansen, 2005) 

GIT, ilk defa 1971 yılında Alman mucit Ernest Mohrbach tarafından ayakkabı topuğu imalatında 
kullanılmıştır. Parça içinden basınçlı gaz verilerek geliştirilen GIT ile üretilen ayakkabı topuğunda 
malzeme yüzey kalitesinde iyileşme meydana geldiği ve çevrim süresinin kısaldığı görülmüştür. 1973 
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yılında Japonya’da Asahi Dow ise GIT’te gazın sıkıştırılmasını sağlayan ve aynı enjeksiyon memesi 
kullanılarak hem gaz hem de geleneksel enjeksiyon yapabilen bir makine ile patent başvurusu yapmıştır. 

1975 yılında ise Alman Rohm firması adına Ernest Friedrich tarafından boru şeklindeki cam blokların 
imalatında GIT kullanılmış ve 1978 yılında A.B.D’de “Rohm” tekniği olarak patent alınmıştır. 1980’li 
yıllarda GIT, otomotiv sektöründe uygulama alanı bulmuş ve Detroit Plastik Molding (DPM) firması 
tarafından Volvo marka için krom kaplı parça üretiminde “Rohm” tekniği kullanılmıştır. “Rohm” 
tekniği ile çevrim süresinin, çekmenin ve hurda oluşumunun azaldığı bildirilmiştir. 2000’li yılların 
başında ise Amerika Birleşik Devletlerinden Alliance Gas System firmasının termoplastik ve termoset 
kompozit üretiminde GIT’ni kullanmaya başlamasıyla, GIT’nin termoplastik esaslı plastik parça 
üretiminde kullanımı yayınlaşmıştır ( Melikoğlu 2015, Sayındı). 

Şekil 4: Mutfak Ürünlerinde Kullanılan Dönen Plaka 

GAZ ENJEKSİYONUN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

GIT’in çalışma prensibi; henüz katılaşmamış olan plastik parçaya basınçlı N2 (Azot) ve/veya CO2 gazı 
gönderilerek parça içinde kontrollü boşluk oluşmasının sağlanması ve daha düşük basınçlarda kalıplama 
ile plastik parça üretimine dayanır. Genellikle N2 (Azot) kullanılır. Bunun nedeni azot gazı; ucuz, kolay 
elde edilebilir ve kimyevi etkisi olmadığı için Plastik endüstrisinde kullanılan standart bir gazdır (Eker 
2009, Postawa, Stachowick ve Jaruga 2010). 

Şekil 5: GIT ile üretilen otomotiv parçaları 
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Şekil 6: Gaz enjeksiyon işlemi için makine teçhizatı ile kalıplama arasındaki bağlantı şeması 
(Postawa, Stachowick ve Jaruga 2010). 

Geleneksel enjeksiyon prosesinde kalıp boşlukları tamamen eriyik ile doldurularak ürün 
şekillendirilirken, GIT’te ise gaz enjeksiyonu ile bu boşluklar serbest kalır, hammaddenin boşluklara 
dolması engellenir ve böylelikle daha az hammadde kullanımı ve çevrim süresinin minimum düzeye 
indirilmesi sağlanır (Hansen, 2005). Aynı zamanda gaz basıncı, tamamlama basıncı ve soğutma işlemi 
olarak da görev yapar (Anapa, 2003). 

1. Gaz Enjeksiyon İşlem Aşamaları

Şekil 7: GIT kalıplama işlemi adımları 

1- Ergimiş polimer
2- Katılaşmış polimer tabakası (dış katman)

7
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3- Kalıp
4- Akış yönü
5- Gaz
6- Üretilen parça
7- Parça duvar kalınlığı (Stachowiak ve Jaruga, 2010)

GIT işlemi, Şekil 7'de sunulan birkaç aşamadan oluşur. Birinci aşamada, ergimiş polimer boşluğa 
enjekte edilir (kısa atış olarak adlandırılır - Şekil 7a). İkinci adımda (Şekil 7b), gecikme süresinden 
sonra, boşluğa gaz enjekte edilir. Endüstriyel üretimde gecikme süresi çok kısadır (sadece birkaç 
saniye).  

Gaz enjeksiyonunun gecikme süresi, 'dış katman' olarak adlandırılan katılaşmış dış polimer katmanının 
oluşturulmasını mümkün kılar. Dış katman kalınlığı gecikme süresine bağlıdır: Daha kısa gecikme 
süresi daha ince et kalınlığı oluşumuna neden olur (Stachowiak ve Jaruga, 2010). 

GIT İşlem Aşamaları; 

1- Kalıp kapanır ve enjeksiyon makinası kilitleme kuvvetine ulaşır,
2- Ergiyik polimer malzeme kalıp boşluğuna enjeksiyon edilir,
3- Basınçlı gaz kalıbın içinde henüz katılaşmamış polimere püskürtülür,
4- Basınçlı gaz belli bir süre kalıp içinde bekletilir, bu aşamada, gecikme süresinin belirlenmesi,

parça kalınlığı ve soğutma fazı süresi açısından önemlidir ve kalın yüzeylerde, soğutma fazı
daha uzun tutulmaktadır,

5- Gaz tekrar kullanılmak üzere serbest bırakılır,
6- Kalıp açılır ve iticiler parçayı iter (Stachowiak ve Jaruga, 2010).

Şekil 8: GIT işlem aşamaları  (Kırmızı: Ergiyik polimer ve Sarı: Gaz) 
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Şekil 9: Gaz enjeksiyonda kalıp içi basınç ve zaman grafiği (Melikoğlu, 2015) 

GAZ ENJEKSİYON YÖNTEMLERİ 

1. Nozuldan (Memeden) gaz enjeksiyonu

Kalıp gözüne ön doldurma yaptıktan sonra, enjeksiyon memesinden kalıba doğru gaz gönderilir (Şekil-
10). Malzeme enjeksiyonu ile gaz enjeksiyonu nozul’dan yapılmaktadır. Bu yöntemde gaz enjeksiyonu 
nozul’dan yapıldığı için aynı enjeksiyon makinasında GIT’ne uygun farklı kalıplar bağlanabilir, maliyet 
yönünden avantajlıdır (Eker 2009, Sayındı). 

Şekil 10: Nozuldan Gaz Enjeksiyonu 
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2. Kalıptan gaz enjeksiyonu

Gaz, kalıbın ya hareketli grubundan ya da sabit grubundan enjeksiyon edilir (Şekil 11). Bu yöntemin en 
önemli avantajı, malzeme enjeksiyonu ile gaz enjeksiyonunun farklı noktalardan yapılmasıdır (Eker 
2009, Sayındı). 

Şekil 11: a) Kalıbın sabit grubundan enjeksiyon 

Şekil 11: b) Kalıbın hareketli grubundan enjeksiyon 
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3. Üfleme yöntemi ile Gaz enjeksiyon

Kalıp gözü, standart enjeksiyon yöntemlerinde olduğu gibi % 100 malzeme ile doldurulur. Ergiyik 
malzeme kalıp içinde katılaşmaya başlar, daha sonra kalıbın içine gaz enjeksiyon memesinden gaz 
gönderilir. Gaz basıncıyla merkezde ergiyik halde bulunan malzeme, ya makinanın enjeksiyon ünitesine 
(enjeksiyon vidasına) doğru yada kalıp içindeki bir hazneye geri döner (Şekil 12). Böylece parçada 
ihtiyaç duyulan hacim elde edilmiş olur (Eker 2009, Sayındı). 

Şekil 12: Üfleme Yöntemi 

GIT’TE PLASTİK PARÇA TASARIMI 

1. GIT’te Plastik Parça Tasarım Analizi

GIT, geleneksel enjeksiyon yöntemine nazaran oldukça kompleks bir prosestir. Termoplastik 
malzemeden GIT ile plastik parça üretiminde Tablo 1’de yer alan 5 önemli faktör, parça ve kalıp 
tasarımında göz önünde bulundurulmalıdır. Plastik parça üretiminde hammaddenin işlene bilirliği ve 
reolojik özelliklerinin yanı sıra, parçanın geometrik kategorisi ve proses parametrelerinin önceden 
belirlenmesinin, GIT’te üretim hata kaynaklarının elimine edilmesi açısından önemli olduğu 
bilinmektedir (Melikoğlu 2015, Hansen 2005). 

Tablo 1: GIT’te Parça Tasarımını Etkileyen Faktörler 

1 Hammaddenin özellikleri 
• Reolojik özellikler
• Termal özellikler

2 Proses parametreleri 

• Gecikme (tutma) süresi
• Gaz süresi
• Gaz profili
• Kalıp sıcaklığı
• Polimer sıcaklığı
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3 Parça 

• Geometrik kategorisi
• Gaz enjeksiyon noktasının

belirlenmesi 
• Parça tasarımı

4 Makine Verileri 

• Gazın lokasyonu
• Proses açısı

5 Süreç Analizi 

• Matematiksel modelleme
• Deneyler
• Sonlu elemanlar metodu

Termoplastik esaslı hammaddeden GIT ile parça üretimi için kalıp yapımı öncesinde, malzeme 
seçiminde, yolluk ve gaz giriş noktalarının belirlenmesinde GIT analizi yapılarak prosesin 
optimizasyonunun sağlanması gerekmektedir. GIT’te plastik parçaya ait kalıp tasarlanırken gaz 
kanalının düzeni; gaz kanallarının uzunluğuna, büyüklüğüne, şekline ve ayrıca gaz noktalarının 
konumuna bağlıdır. GIT’te plastik parça tasarımında çeşitli simülasyon programları parça tasarımı ve 
gaz kanallarının yerinin belirlenmesinde üreticilere yol gösterici olmaktadır. 

Şekil 13: GIT Prosesi Polimer Dolum Analizi 

2. GIT’te Geometrik Özellik ve Ürün Grupları

GIT’te parça tasarlanırken geometrik kategorisinin belirlenmesi gereklidir. Parçayı dizayn ederken üç 
ana parametreye önem verilmelidir. 

1- Gaz kanalların yerleşimi iyi dizayn edilmelidir,
2- Polimer parçayı dengeli doldurmalıdır,
3- Gaz kanallarının boyutları uygun seçilmelidir (Eker 2009, Sayındı).

Şekil 14’te görüldüğü gibi GIT, 3 ana ürün grubunda uygulama alanı bulmaktadır (Melikoğlu 2015, 
Hansen 2005). 
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Şekil 14: GIT ile Üretime Uygun Plastik Parçalarda Geometrik Sınıflandırılma 

Tüp veya Çubuk Şekilli Parçalar: Şekil 15’te, GIT teknolojisi ile üretilen kapı kolunun enjeksiyon 
yöntemi ile kalıplamaya göre çevrim süresini %50 oranında azalttığı ve %20 oranında malzeme 
tasarrufu sağladığı bildirilmiştir (Melikoğlu 2015). 

Şekil 15: Kapı Kolu 

Büyük Kapak Şeklinde Yapılar: Bu parçalar çoğunlukla kabartma yapısında ve gaz kanallarının bir ağa 
kombine edilmesi ile elde edilir. Örneğin yan paneller ve tıbbı cihazlar (Melikoğlu 2015). 

İnce ve Kalın Kesitli Yapılar: GIT, karmaşık ürünlerin tasarımında bağlantı görevini gören feder 
(takviye), tırnaklı geçme, vida yuvası gibi elemanların tek parçada ürüne entegre olması ve bölgesel 
malzeme yığılmalarını önlemek amacıyla kullanılır. GIT ile bu tür ürünlerde herhangi bir çöküntü 
işaretinin olmadığı ve daha sert bir malzeme elde edildiği bildirilmiştir. Örneğin laptop kapakları, 
makina montaj bölümleri (Şekil 16) (Melikoğlu 2015). 
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Şekil 16: Kamyon Ön Paneli 

GIT’İN GELENEKSEL ENJEKSİYON YÖNTEMLERİNE GÖRE AVANTAJLARI 
VE DEZAVANTAJLARI 

Avantajlar: 
1. Tasarımda serbestlik,
2. Yüksek rijitlik,
3. Parçanın çekmesinde çok iyi homojenlik,
4. Gaz basıncı veya malzeme birikmesinden kaynaklanan göçüklerde azalma,
5. Daha düşük kilitleme kuvvetine sahip enjeksiyon makinası kullanımı,
6. En uç noktayı bile rahatlıkla doldurabilme,
7. Malzeme birleşme çizgilerinde azalma,
8. Amorf termoplastiklerde daha düşük iç gerilmeler oluşur. Özellikle kaplanacak parçalarda

önemlidir,
9. %50 civarında malzeme kazancı sağlanır,
10. Enjeksiyon tekniği ile kalıplama yöntemlerine göre çevrim süresi daha kısadır (Eker 2009,

Sayındı).

Dezavantajlar: 
1. Standart donanıma sahip enjeksiyon makinasına ilave masraflar yapılması gerekir,

a) Lisans ücreti,
b) Basınçlı gaz üretecek ünite ve kontrol sistemi,
c) Gaz enjeksiyon memesi veya kalıba yapılacak enjeksiyon ünitesi,
d) Sızıntılardan oluşacak gaz kaybı ve gazın fiziksel özelliklerinin korunması,

2. Üretim başlangıcında fire miktarı çok fazladır,
3. Kalitenin korunması için yüksek kuruluş maliyeti,
4. Eğitimli personel maliyeti (iç-dış eğitim giderleri, konunun uzmanı teknisyenler kullanımı)
5. Hatalı kalıplama sonucu oluşacak patlamalardan kaynaklanan ciddi iş kazaları,
6. Malzeme seçiminde sınırlama,
7. Çok gözlü kalıp kullanımında zorluk,
8. Gaz kanallarında değişiklik yapamama,
9. Gaz enjeksiyon memesinin arızalanması (Eker 2009, Sayındı).
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SONUÇ 

Bu çalışmada Gaz Enjeksiyon Yöntemi ve uygulanabilirliği anlatılmıştır. Termoplastik parça 
üretiminde, akışkan destekli üretim yöntemlerinden GIT’in geleneksel kalıplama prosesine göre oldukça 
avantajlı olduğu literatürde çeşitli araştırmacılarca belirtilmiştir. Üretilen parçaların yüzey kalitesinin 
yüksek olması, %50 civarında malzeme kazancı sağlaması dolayısıyla da parça maliyetinde %24 
azalmanın gerçekleşmesi sağlanmış olmaktadır. Örneğin Gaz enjeksiyon yöntemi ile içi boşaltılmış bir 
parçanın çevrim süresi 190 s’den 120 s’ye düşmekte ve çevrim süresinde de %20 kazanç elde 
edilmektedir. GIT’te düşük basınç altında çalışmanın gerilim gidermede etkili olduğu, gerilim giderme 
kuvvetini düşürerek çöküntü gibi kalite kayıplarını engellediği yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. 
Ayrıca GIT ile üretilen parçaların mekanik mukavemetleri, çarpma ve darbe dayanımları, geleneksel 
enjeksiyon yöntemiyle üretilen parçalara nazaran daha yüksektir. Gaz enjeksiyon yöntemi ile üretilecek 
parçaların kalıpları, konvensiyonel kalıplara göre daha basit olduğu için kalıp tasarımcılarının işi 
kolaylaşır. İyi dizayn edilmiş kaliteli bir kalıp ile çok kaliteli parçalar elde edilebilir. Enjeksiyon 
kalıplama tekniği ile üretilemeyen bilhassa yüksek et kalınlıklı parçalar bu yöntem ile üretilebilmektedir. 
Gaz takviyeli enjeksiyon yöntemi (GIT); proses verimliliğini yükseltir, daha düşük kilitleme kuvvetine 
gereksinim duyulur ve kalıp tasarımı basitleşmiş olur. Ülkemizde bu yöntemin yaygınlaşmamasının asıl 
sebebi yeterince tanınmaması ve bu konuda yetişmiş personelin olmamasıdır. Bu çalışma bu konuya bir 
nebze ışık tutmak adına hazırlanmıştır. 

KAYNAKÇA 

[1] Melikoğlu, A. Y. , Sayer, S. (2015). Termoplastik Esaslı Malzemelerde Akışkan Destekli Üretim
Yöntemlerinin İncelenmesi (GIT, WIT, PIT). Mühendis ve Makina, cilt 56, sayı 669,
s. 48-57. İzmir
[2] Hossesini, A, M., Chotenovsky, D., Farrel, K., Farrel, A, S., Sparrey, C, J. (2014). The Effects of
Gas Assisted Injection Molding on the Mechanical Properties of Medical Grade Thermoplastic
Elastomers.  Polymer Testing, no. 38, Sayfa 1-6.
[3]Sayındı M. Gaz Enjeksiyon Teknolojisi [PDF belgesi], 5 Ağustos 2020 tarihinde
https://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/6d767d2f8ed5d21_ek.pdf?dergi=20 adresinden erişildi.
[4]Eker Akdoğan A. (2009), Plastik Şekillendirme Yöntemi 1 Ağustos 2020 tarihinde
https://drive.google.com/file/d/139MtgOtFag9yXQCWTftK2qFaY9Mq1Gd2/view adresinden ulaşıldı.
[5] Postawa, P., Stachowiak, T., Jaruga, T. (2010). “Influence of The Processing Conditions on The
Dynamic Mechanical Properties of Gas Assisted Injection Moulded Parts,” International Scientific
Journal published monthly by the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, no. 44,
sayfa. 104-111.
[6] Junji H. Guoqun Z. Guilong W. Guiwei D. Jiaju X. (2017). A novel gas-assisted microcellular
injection molding method for preparing lightweight foams with superior surface appearance and
enhanced mechanical performance. Materials & Design, 115-125, China
[7] Stachowiak, T., Jaruga, T. (2010). Structure of Gas-Assisted Injection Moulded Parts. Journal of
Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, no. 38. sayfa.139-145.
[8] Hansen, M. (2005). Gas-Assist Injection Molding: An Innovative Medical Technology. MDDI 26,
sayfa. 8.

656



3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

[9] Anapa H. (2003). Plastik Gaz Enjeksiyon metodu ile üretilminde işlem parametrelerinin tasarım ve
imalata etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ulusal Tez Merkezi, 142717
[10] Frederico J.M.F. C. (2009). Structure development and properties in advanced injection molding
processes. 1 Ağustos 2020 tarihinde http://www.mate.tue.nl/mate/pdfs/10371.pdf adresinden erişildi.
[11]New Methods Expand Roles of Gas-Assist Molding (2002). 5 ağustos 2020 tarihinde
https://www.ptonline.com/articles/new-methods-expand-roles-of-gas-assist-molding adresinden
erişildi.

657



3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)
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ABSTRACT: Neburon (N-Butyl-N′-(3,4-dichlorophenyl)-N-methylurea) is a widely known phenyl 
urea class herbicide. It has high polar nature and solubility in water; as a result, its residues have high 
probability to be present in soil and aquatic environment. Neburon is highly toxic, and therefore, its 
determination is extremely important. However, no efforts have been developed for the determination 
of Neburon by using electrochemical polymerization method. In this study, imprinting of phenylurea 
herbicide, Neburon, by electrochemical polymerization on single used pencil graphite electrodes was 
implemented for the first time in the literature. For this purpose, electrochemical behaviors of Neburon, 
were examined and it was seeing and decided that p-phenylenediamine was the best appropriate 
monomer for electrochemical polymerization after having determined the optimum polymerization 
conditions (rate of polymer film growth, pH of the medium, mole ration of monomer/template molecule, 
polymer film thickness) molecular imprinted polymers were electropolymerized on pencil graphite 
electrodes. Afterwards, leaching of template (Neburon) from the polymer matrix by chronoamperometry 
was studied. Following step, in order to specify the performance of the sensors back-binding studies by 
means of wet adsorption were realized. Employing sensors that templates were leached at optimum 
conditions selectivity studies were performed in the presence of some analogues molecules and it was 
seeing that selectivity of the developed sensors towards these analogues were acceptable high. 

Keywords: Phenylurea herbicide, Neburon, electropolymerization, molecular imprinted polymer, pencil 
graphite electrode. 

1. INTRODUCTION
Molecularly imprinted polymers (MIPs) are produced through the polymerization of the functional
monomers that form complexes with the template molecule. Following polymerization, the template
molecule is extracted from the polymer to create cavities in the structure that have an affinity for the
target molecule. Under the appropriate conditions, these cavities recognize the size, structure and
physico-chemical characteristics of the template molecule, and allow the selective and efficient binding
of the template molecule.

Molecularly imprinted polymers are usually created in three steps: 
1) The functional monomers and the template molecule are linked through covalent or non-
covalent interactions.
2) The monomer-template complex, formed with cross-linking agents, is polymerized.
3) Following polymerization, a suitable washing agent is used to remove the template molecule
from the polymer.
MIP sensors are produced at very low cost and have limitless use. In addition, MIPs can be prepared
easily, are stable and have very specific molecular recognition capabilities. Their distinct physical and
chemical stability permits their use in cases where biomolecules cannot be used for recognition purposes
(Özgür, 2015).
Electropolymerized molecularly imprinted polymers, on the other hand, offer additional advantages over
the chemical polymerization method explained above. These include the following:
Ø Interactions take place at room temperature.
Ø The thickness of polymer films on the electrode surface can be controlled.
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Ø Homogeneous films are obtained.
The ability to obtain films of the desired thickness and homogeneity by adjusting the
electropolymerization conditions is an important advantage in terms of controlling the imprinting
process.
Herbicides, used to eliminate unwanted vegetation, are gaining in importance. The herbicides in the
substituted urea group, with the structure N-aryl-N, N-dialkylurea, are called phenylurea herbicides,
examples of which include neburon, diuron and fluometuron. This group of herbicides usually have low
toxicity, with no toxic effects seen in rats and dogs with long-term use.

That said, studies have shown that some herbicides in the substituted urea group form mutagenic and 
carcinogenic N-nitroso compounds, among which neburon and fenuron can be counted (Vural, 1984). 
The difficulty in residue analysis arises from the need to simultaneously analyze hundreds of active 
materials with very different physico-chemical characteristics and with different matrices, making the 
development of reliable, robust, fast, sensitive and low-cost methods a priority (Açar, 2015). 
Different methods have been developed for the determination of neburon. These methods include 
UPLC-MS/MS (Kharbouche, 2019), GC/MS (Epperlein, 2006), GC-electron capture detection (Di 
Muccio, 1984), groundwater ubiquity score (GUS) index (Navarro, 2012), liquid chromatography with 
quadrupole linear ion trap mass spectrometry (Del Mar Parrilla Va´zquez, 2014) and GC (Copin, 1980). 
Chromatographic methods are commonly used in the analysis of neburon, although electrochemical 
methods offer certain advantages over these methods, in 
• The devices used in chromatographic methods are expensive and costly to use, while the
analyzer used in the electrochemical detection method is less costly.
• This method allows working with smaller samples, as the amounts of sample and the chemicals
used are small.
• Chromatographic methods require sourcing a suitable detector for analysis.
• With electrochemical methods, detection can be made with a much higher sensitivity.
Electrochemical methods can thus be considered a suitable alternative to chromatographic methods in
pesticide analysis (Wang, 2000).
The present study, for the first time, uses electrochemical polymerization to imprint neburon on a single-
use pencil graphite electrode.
All parameters that could affect the sensitivity of the sensor to the analyte were identified, and their
effects were examined in a systematic manner. To begin with, the conditions under which the largest
amount of template molecule is imprinted, and under which the imprinted molecule is extracted in the
most efficient manner possible were identified. Than, the rebinding performance of the sensor for the
analyte used as a template molecule was examined, as well as its selectivity to the analyte when
compared to molecules with a similar chemical structure or from a similar functional group.

2. EXPERIMENT
2.1. Apparatus

All electrochemical measurements were carried out using IVIUM Compact Stat analyzer. The three-
electrode system consisted of a pencil graphite electrode (PGE) (Tombow, type HB, 0.5 mm diameter, 
Live Co.) as a working, an Ag/AgCl/KCl (3 M) reference electrode (BAS, Model RE-5B, W. Lafayette, 
USA) and a platinum wire as an auxiliary electrode.  

2.2. Chemicals 
Neburon, p-phenylenediamine (monomer), Diuron, Propanyl, 3,4-dichloroaniline, Urea, 
Dimethylsulfoxide (DMSO), Acetic acid and Phosphoric acid were obtained from Sigma-Aldrich 
(Germany), Boric acid was obtained from Merck (Germany). 
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0.1 M pH 2 BR buffer solutions were prepared using boric acid, acetic acid, and phosphoric acid. The 
pH was adjusted through the addition of NaOH to the solution. 
Neburon and p-phenylenediamine (PPDA) stock solutions were prepared daily in dimethyl sulfoxide 
(DMSO) at a concentration of 1x10-3 M. Required dilutions were made by using pH 2 BR buffer 
solution.  

Other chemicals were of HPLC or analytical reagent grade and were used without further purification. 
Ultra-pure water was obtained from a Millipore purification system and used throughout. 

2.3. Procedure 
2.3.1. Preparation of Neburon imprinted polymer (MIP) and non-imprinted polymer (NIP) 
modified PGE 

Electropolymerization of the p-phenylenediamine onto the disposable PGE was carried out using cyclic 
voltammetry technique. Ten successive potential sweeps were applied in a potential range of +0.0 V to 
+0.8 V vs. Ag/AgCl reference electrode at a scan rate of 25 mV/sec to the 0.1 M pH 2 BR buffer solution
containing 10-4 M p-phenylenediamine and 10-4 M neburon.  As a result of this procedure, a film
containing template molecules imprinted in p-phenylenediamine on the PGE surface was obtained.
Leaching of the template molecule from the polymer matrix was carried out by using
chronoamperometry in the pH 2 BR buffer solution by applying the potential of 1.4 V during 360 s. The
efficiency of the extraction was controlled by using Differential Pulse Voltammetry (DPV) in the 0.1 M
pH 2 BR medium by voltammetric screening between 0.6 V and 1.4 V which including the oxidation
potential of neburon.
The non-imprinted polymer-modified pencil graphite electrode (NIP-PGE) was prepared in the same
way but without the addition of template (i.e., neburon) to the electropolymerization solution.
2.3.4. Re-Binding of Neburon to the MIP-PGE and NIP-PGE
A wet adsorption process was used for the re-binding of neburon to the MIP-PGE and NIP-PGE
(control). The electrodes (MIP-PGEs and NIP-PGEs) were immersed in a 0.1 M pH 2 BR buffer
containing 1x10-4 M neburon for 60 seconds. The electrodes were then washed by immersing five times
in a 0.1 M pH 2 BR solution to remove non-specific adsorption from the polymer surface and allowed
to dry at room temperature before taking voltammetric measurements in the 0.6 V and 1.4 V potential
range.

2.3.5. Selectivity  
Selectivity was examined using analogue molecules with similar chemical structures to neburon (diuron, 
propanyl, 3,4-dichloroaniline, urea) as individually, binary, ternary and all in one mixture.  
MIPs were immersed in the solution with a total concentration of 1x10-4 M in the electroanalytical cell 
and kept for 60 seconds by stirring.  The electrochemical measuring process was performed as mention 
in the previous section.  

3. RESULTS AND DISCUSSION
The important issue to be considered in molecular imprinted electropolymerization are the oxidation
potentials of the monomer and template molecule, both of which are electroactive. Since the aim is to
arrest the template molecule into the polymer matrix without electrochemical degradation, the oxidation
potential of the monomer should be lower than the oxidation potential of the template molecule.
Otherwise, the type that would be captured in the polymer matrix would be the oxidized form of the
template molecule, not the template molecule, which would then be predicted to show no selective
behavior.
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Electrochemical characterization of Neburon and PPDA 
The first study was to determine the electrochemical behavior of the template molecule and monomer. 
The cyclic voltammogram of neburon and PPDA is illustrated in Figure 1-A and B respectively. 
Neburon oxidizes at about 1.2 V (Fig. 1-A). As can be seen from Figure 1-B, PPDA has only one 
oxidation signal around 0.5 V. It can be easily seen from both figures that, PPDA is the suitable monomer 
for the neburon imprinting.  

Figure 1: Cyclic voltammograms of  A) 10-4 M Neburon and B) 10-4 PPDA in pH 2 BR buffer solution. 
Scan rate: 25 mV/sec. 

Parameters which affect the synthesize of the MIPs 
To develop an electrochemical sensor with high analyte sensitivity, the template molecule should be 
pressed to the polymer matrix at the highest amount / rate during electrochemical polymerization-
printing and the next step in sensor development, the template molecule should be effectively removed 
from the polymeric matrix. 

Parameters affecting printing; pH of the electrolyte, scanning rate applied during polymerization, 
number of cycles affecting film thickness and the molar ratio of monomer/template.  

The pH of the electrolyte 
Figure 2 shows the oxidation signals of neburon imprinted polymer-modified electrodes grown in pH 2 
BR solution, measured in BR buffer solution in three different pH (2, 6, 10) before leaching. As can be 
seen from this figure, the highest neburon signal was obtained by the polymers grown in pH:2. When 
comparing the data obtained from electrolytes at different pH, the oxidation signals measured in pH:2 
are higher than the other oxidation signal measured in pH:6 and pH:10.  

Figure 2: A) DPV voltammogram sample of imprinted (red) and NIP electrodes (black) grown in pH 2 
BR solution, measured in pH 2 solution BR B) Histograms are showing DPV responses in pH 2, 6 and 
10 BR solution after polymerization of 10-4 M neburon (n=4) 
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Scan rate 
Polymerization/printing was performed by applying different scan rates. Since the highest oxidation 
signal was measured using MIP-PGEs synthesized by applying 25 mV/sec scan rate, 
electropolymerization was performed by applying 25 mV/sec scan rate (Fig. 3). 

Figure 3: A) Voltammograms B) Histograms are showing DPV responses obtained after polymerization 
of neburon to different scan rates (n=4) 

Number of the Cycles 

The number of the cycles during polymerization is one of the other parameters which affects the 
thickness of the polymer film. Optimum film thickness for neburon printing was obtained by 10 cycles 
polymerization. 

Figure 4: A) Voltammograms B) Histograms are showing neburon oxidation signal measured in pH:2 
BR solution by polymer-modified PGE synthesized by using the different number of cycles (n=5) 

The Molar ratio of monomer/template 
Figure 5 shows the effect of the molar ratio of monomer/template on the printing efficiency. As can be 
seen from this figure the highest signal was achieved with polymer-modified electrodes synthesized by 
polymerization in which the molar ratio PPDA / neburon was applied as 1:2. 
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Figure 5: A) Voltammograms B) Histograms obtained with peak current heights of neburon arrested in 
polymer matrix, formed with p-phenylenediamine: neburon solutions prepared in different concentration 
ratios (n=5) 

Leaching template from the polymer matrix 
It is clear that the template molecule will need to be effectively removed from the polymer matrix in 
order to achieve the highest possible sensitivity and selectivity to the analyte at the later determination 
stage where the molecular imprinted sensors will be used. Generally, removal can be done in different 
ways. In this study, it was thought that the template molecules in the sensor exposed to a high constant 
potential could be removed from the polymer matrix by oxidation and degradation in the immersed 
solution. 

The removal of neburon from the PPDA-PGE surface, chronoamperometry was performed at different 
times in pH: 2 BR buffer solutions. During chronoamperometry, a high voltage (1.4 V) was applied to 
remove the template from the polymer matrix by oxidizing. The template removed electrodes were 
called MIP-PGE, and the efficacy was checked by scanning the electrodes in the 0.6-1.4 V potential 
range. It is clear that 360 seconds is sufficient to remove the neburon from the surface. 

Figure 6: The effect of the potential application for leaching of the neburon from the polymer matrix at 
different times (n=5). Inset figure is illustrated corresponding voltammograms.  
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Rebinding of the template to the electrode surface 
It can be said that the degree of analyte reconnection of the sensor produced by electrochemical or other 
method will determine the sensitivity and selectivity of the sensor to the analyte. Rebinding was 
performed by using a wet adsorption process in different pH and adsorption times. The highest signal 
was obtained by applying 60 seconds of adsorption time for 2x10-4 M Neburon.  This result shows us 
that adsorption should be performed for at least 60 seconds for optimum immobilization.  

Figure 7: Histograms representing the re-bonded neburon signal in different stirring times (n=4) 

Rebinding is likely to occur not only with an imprinted electrode but also on a non-imprinted polymer-
modified electrode (NIP-PGE) and even bare electrode (Bare-PGE).  Immersion of the electrodes in the 
rebound solutions may cause the analytes in the solution to become attached to the electrode surface by 
electrostatic or non-specific chemical bonds. 

Figure 8: A) Voltammograms B) Histograms are showing peak current responses of neburon obtained 
by Bare, NIP, and MIP-PGE in a 2x10-4 M Neburon solution (n=4) 

In order to calculate the limit of observability of the sensor, the operating curve with signal magnitudes 
corresponding to 5 concentrations was drawn (Fig. 9). The equation of the linear trend line and R2 values 
are also shown on the figure. The detection limit was calculated as 9.23 µM. 
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Figure 9: Calibration graph illustrates the oxidation signal obtained in various concentration of Neburon 

The Selectivity of the MIP-PGE 
The selectivity of the MIP-PGE was checked in the solution containing the analogue molecules in 
addition to neburon in the same concentration. Analogue molecules have a similar chemical structure 
and functional group of neburon. The structure of the analogue molecules was given in Fig. 8. It should 
be noted that the concentration of all molecules changes in all mixture. Figure 10-A exhibits the 
selectivity of the MIP-PGE in a single solution of the molecules in 2x10-4 mol/L, 10-B exhibits binary 
mixture all in the same concentration, 10-4 mol/L and half of the first solution, 10-C exhibits the ternary 
mixture in the concentration of 0,6x10-4 mol/L and one-third of the first solution and Figure 10-C also 
exhibits all in one mixture, each of the concentration is 0,4x10-4 mol/L i.e., one-quarter of the first 
solution at concentration. Therefore, from a selective sensor, the expected is to obtain a signal of half 
magnitude in a binary mixture, one-third of the signal in the ternary mixture and one-fifth signal in the 
quintet mixture. From these results, it can be easily said that these MIP-PGEs exhibit high selectivity to 
neburon in binary, ternary and even in the mixture containing the template and four analogue molecules. 
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Figure 10: Histograms showing the oxidation peaks of neburon and four different analogues in 
individual (A), binary (B), ternary (C) and in quintet (D) solution (n=3) 

4. CONCLUSION
Neburon is one of the phenyl urea herbicides. For its toxic and carcinogenic effects, the rapid detection
of neburon with high accuracy and sensitivity is very important. The development of molecular
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imprinted polymer electrodes for the determination of phenylurea herbicides, neburon, by voltammetric 
method is completely original in both mental and practical terms. In this study, all parameters that may 
affect the sensitivity of the sensor to the analyte were carefully determined and their effects were 
systematically examined. After determining the conditions in which the template molecule is imprinted 
at the highest amount and the imprinted molecule is removed most effectively, the sensor's performance 
to re-binding the analyte used as the template molecule and also the selectivity to the analyte besides the 
species with similar chemical structure / functional group were determined. It is hoped that the 
electrochemical determination of herbicides will be an alternative to the expensive and time consuming 
chromatographic techniques in the future.  
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ABSTRACT: Microcontrollers (MCU) are an essential part of embedded systems, and they are used 
in many industrial applications. In some cases, application firmware of microcontrollers may need to 
update. Firmware upgrade of microcontrollers are called as bootloading. In this study, a bootloader 
design was implemented for STM32 Nucleo-144 Board. Ethernet peripheral of the MCU was used to 
communicate with the MCU. This bootloader design is suitable for remote programming. 

Keywords:Embedded systems, Microcontroller, MCU, Bootloader, TFTP 

ÖZ: Mikrodenetleyiciler gömülü sistemlerin önemli bir parçasıdır ve birçok endüstriyel uygulamada 
kullanılırlar. Bazı durumlarda mikrodenetleyicilerin uygulama ürün yazılımının güncellenmesi 
gerekebilir. Mikrodenetleyicilerin yazılımgüncellemesi önyükleme olarak adlandırılır. Bu çalışmada 
STM32 Nucleo-144 Board için bir önyükleyici tasarımı yapılmıştır. Mikrodenetleyici ile iletişim 
kurmak için mikrokontrolörün Ethernet çevre birimi kullanıldı. Bu önyükleyici tasarımı uzaktan 
programlama için uygundur. 

Anahtar Kelimeler:Gömülü sistemler, Mikrodenetleyici, MCU, Bootloader, TFTP 

INTRODUCTION 

Bootloader means upgrading application firmware of a microcontroller unit (MCU). This upgrading is 
realized via communication peripherals of MCU. Bootloader is essential to upgrade firmware in places 
where direct access to MCU is not possible. MCU could be embedded in an electronic card system, 
which might be at an inaccessible place. Bootloader design allows us to remote programming of 
firmware in these kind of conditions.  

There are various bootloader applications in the literature. Mischieet al.(Mischie& Pazsitka, 
2019)designed aserial bootloader for MSP430G2553 MCU. They coded in assembly language. 
Communicate between PC and MCU was performed via UART port. Karule et al.(Karule& Selokar, 
2016) utilized a linux loaded ARM9 MCU to upgrade firmware of a ARM7 MCU. The MCUs were 
linked via UART. Additionally, different bootloader designs for cars(Ji et al., 2015) and buses(Luo& 
Wen, 2019) were implemented. Bogdanov(Bogdanov, 2019) designed an adapter to update firmware of 
MCUs via Wi-Fi network. This adapter uses UART port of MCU for communication. Lewandowski et 
al.(Lewandowski et al., 2017) proposed a small size bootloader design for Atmel's AVR 
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ATMegamicrocontroller family. Due to the small size of the design, it provides some advantages like 
reduced upload time, more flash space for programmer.  

In this study, a bootloader design was implemented for STM32 Nucleo-144 Board. This MCU offers 
Ethernet interface to increase communication options for embedded applications. TFTP was employed 
over Ethernet peripheral of the MCU. TFTP Server is implemented on MCU to process write requests 
from TFTP client. TCP/IP stack of the MCU provides communication between physical network layer 
and firmware. There are several open source and commercial TCP/IP stack middlewares. LightWeight 
IP (LWIP) is selected as TCP/IP stack because of its stability, reliability and widely usage.  

The flash memory of MCU has been organized to include bootloader program image, application 
program image and configuration data section. The MCU executes bootloader program image at start 
up. Then, it checks configuration data section to decide whether jump to application code or execute 
bootloader. If the firmware branches to the application program image, user can modify configuration 
data section to branch to the bootloader program image in next start up. Additionally, configuration data 
section can be changed to execute the application program at the bootloader section in next start up. 
Because of TFTP utilizes UDP, condition of the configuration data, which takes place in flash memory, 
is arranged through UDP.  

This bootloader design is suitable for remote programming. The soft reset feature of the MCU’s 
architecture allows us to reset MCU through Ethernet.  Also, branching algorithm was designed to 
operate remotely. 

IMPLEMENTATION OF THE BOOTLOADER 

Introduction 

The paper offers design and implementation of a bootloader for an STM32 MCU via Ethernet. Ethernet 
messages passes through network layers. The network protocol layers for this study are shown in Figure 
1. STM32 Nucleo-144 Board supports 10/100M Ethernet communication through a physical layer
transceiver (PHY). PHY is connected with Ethernet peripheral (Eth-MAC) of MCU. This structure
consists of the Hardware Ethernet Interface of network layer. Ethernet driver is the code that runs on
CPU to interact with Eth-MAC.  In this study MCU vendor provided Hardware Abstraction Layer
(HAL) library was used for Ethernet driver layer. LWIP was chosen as TCP/IP stack layer. TFTP Server
was implemented as application protocol layer.
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Figure 1. Network layers of STM32-based bootloader through TFTP 

Flash Memory Partitioning 

STM32F7 MCU Flash Memory can be organized to divide either 12 or 24 sector. In this study memory 
organized as 12 sector. Memory organization is shown at Table 1.  

Table 1. 2 Mbytes Flash memory organization 

Bootloader program image was placed at between Sector 0 and Sector 1.  Sector 4 was organized as 
application program image. Configuration data section was put in Sector 11. Sector 2-3, Sector 7-10 
was leave as empty sectors. Figure-2 shows flash memory partitioning design. 
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Figure 2. Flash Memory Partitioning of STM32-based bootloader design 

Vector table is a structure that holds all exception and interrupt vectors starting addresses and it is located 
at start of the memory address. Due to this property, after reset condition bootloader program image 
begins to run. ARM Cortex-M7 architecture processor has vector table relocation feature that allows us 
to define vector table at different memory locations. This is useful for having separated vector table for 
boot process and application process. In design by using Vector Table Offset Register interrupt vector 
table has moved to starting address of Sector 4. Configuration data image stores a value that Bootloader 
program image reads at start-up and some software configuration values. 

Bootloader Algorithm 

Entire algorithm architecture can be shown from Figure 3. MCU reads a value at specific memory 
location in configuration data section. If the value is equal to a decided number which means ‘app mode’ 
the program execute jumping to application code.  Before jumping it also checks whether application 
reset vector exists at the beginning of the application code. Owing to this property, in case of lack of 
application code, the program does not execute jumping. 

Figure 3. General Algorithm Flow Chart 
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The user should be able to configure data section and reset MCU remotely to switch between program 
images. Because of STM32F7 has a software reset source through Interrupt Controller, reset can be 
realized remotely. In order to apply these properties, some message packets created between PC software 
and MCU to communicate each other. Because of TFTP uses UDP, these message packets transfer 
through UDP. MCU can understand the operation by defined operation codes over a specific UDP port. 
These command properties are added both firmware images. 

At bootloader code section, if there is a data packet from PC Software through TFTP, the data block is 
written to the Flash Memory. If the last data packet size is less than 512 bytes, it means data transfer is 
ended. User modifies configuration data section through PC Software after end of transfer, to branch to 
the application program image in next start up. Software reset is realized via PC Software command for 
startup. 

At application code section, if there is a boot request from PC software, user can modify configuration 
data section while application code is running, to branch to the bootloader program image in next start 
up. After software reset command, the MCU enters bootloader mode.   
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ÖZ: Ultrasonik kaynak, ek bağlantı elemanları, yapıştırıcılar veya geçmeli, hareketli menteşeler gibi 
mekanik özellikler kullanmadan iki parçayı birleştirmek için ideal bir yöntemdir. İşlem, yüksek frekanslı 
mekanik hareketten üretilen ısı kullanılarak termoplastiklerin birleştirilmesi veya yeniden 
şekillendirilmesine dayanır. Isı ile kaynaklama, sıcak plaka kaynağı, spin kaynağı ve titreşim kaynağı 
gibi diğer kaynak yöntemleriyle karşılaştırıldığında ultrasonik kaynak, döngü süresi ve otomasyon 
kolaylığı açısından avantajlar sunar. Termoplastiklere uygulanabilmesi, kaynak süresinin kısa ve düşük 
maliyet ile temiz kaynak yapılabilmesi nedeniyle geniş uygulama alanına sahiptir. Bu yüzden ultrasonik 
kaynak yönteminden verimli bir şekilde faydalanmak için, kaynak bölgesi tasarım esaslarının ve kaynak 
esnasında geçerli olan parametrelerin parça beklentilerini karşılayabilmesi açısından bilinmesi 
gerekmektedir. Bu çalışma ile polimerlerin ultrasonik kaynak yöntemindeki yeni gelişmeler ve parça 
tasarım esasları hakkında bilgi vererek ülkemizde bu teknolojiyi kullanan bütün firmalara yardımcı 
olabilmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ultrasonik kaynak, Termoplastik 

NEW DEVELOPMENTS AND PART DESIGN PRINCIPLES IN THE ULTRASONIC 
WELDING METHOD OF POLYMERS 

ABSTRACT: Ultrasonic welding is a unique method of joining two parts together without using 
additional fasteners, adhesives or mechanical features like snap fit or living hinges. The process is based 
on joining or reshaping thermoplastics using heat produced from high frequency mechanical motion. 
Compared with other welding methods – which include heat staking, hot plate welding, spin welding, 
and vibration welding – ultrasonic welding offers advantages in cycle time and ease of automation. It 
has a wide application area due to its application to thermoplastics, short welding time and low cost 
clean welding. Therefore, in order to efficiently use the ultrasonic welding method, the welding zone 
design principles and valid parameters must be known during welding. With this study, it is aimed to 
help all companies using this technology in our country by giving information about new developments 
in ultrasonic welding method and part design principles of polymers. 

Keywords: Ultrasonic welding, Thermoplastic 

1.GİRİŞ

Günümüz endüstrisinde artık metallerden çok plastiklerin hakim olduğu bir durumla karşı karşıyayız. 
Plastik malzeme kullanımı dünyamızda gün geçtikçe aşırı miktarda artmaktadır. Dolayısıyla plastiklerin 
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yeni kullanım alanlarının ortaya çıkması üretim yöntemlerinde yeni tekniklerin gelişmesini zorunlu hale 
getirmektedir. Hayatımızda kullandığımız plastik tipleri termoplastikler, termosetler ve elastomerler 
olarak üçe ayrılmaktadır. Ancak Plastiklerin kaynağı denildiğinde sadece termoplastik malzemeler 
kullanılmaktadır (Taş, 2008).  

Teorik ultrasonik üretim bilgileri 1880 yılında Madam Curie'nin benzer materyaller arasında elektriksel 

ve mekanik vibrasyon olarak ilişki bulunduğunu keşfetmesiyle başlar. 1945'de ultrasonik enerji, kırık 

veya çatlak parçaların tespitinde kullanılmasıyla yeni bir çağa girdi. Teknoloji, ultrasonik temizleme ve 

yağ giderme ile devam etti. 1960'ların başında yüksek enerjili ultrasonikle tanışıldı. Plastiklerin kaynağı 

ise 1963'de gerçekleşti (Demir, 2019). 

Ultrasonik kaynak, çeneler arasına yerleştirilen termoplastik parçaların, basınç ve titreşim uygulanarak 

birleştirilmesi esasına dayanır (Demir ve Ay, 2019). Termoplastik malzemelerin kaynak ve montaj 

edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir kaynak teknolojisidir. Tıbbi, otomotiv, elektronik, tüketici 

ürünleri, oyuncak, ambalaj gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Farklı khz değerlerinde ultrasonik 

kaynak makine ve sistemleri imal edilmektedir (Klinstein, 2012). 

Elektrik şebekesinden gelen 50 hz elektrik enerjisinin frekansı, güç ünitesinde (power supply) 35.000 

Hertz’e yükselir. Conventerde, elektriksel enerji piezoelektrik kristalleri yardımıyla mekanik titreşime 

dönüştürülmektedir. Titreşim frekansı ise 35.000 hz. olarak devam etmektedir (Demir, 2019). 

Şekil 7: Ultrasonik Kaynak Sistemi Bileşenleri (Demir ve Ay, 2019) 

2.PLASTİK ULTRASONİK KAYNAK MAKİNESİ

Ultrasonik kaynak makinasının çalışma prensibi sırasıyla şu şekilde gerçekleşir. Önce elektrik 
şebekesinin frekansı yükseltilir, sonra bu ses(titreşim) enerjisine çevrilir. Bu enerji ısı doğurur, bu ısı da 
plastik malzemeleri yumuşatmak ve eritmek için kullanılır. 
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1. Şekilde görüldüğü gibi parçalar tabla üzerine konur.
2. Horn, parçalara temas ettirilir.
3. Basınç uygulanır.
4. Titreşim verilir (Ay, 2008).

Şekil 8: Ultrasonik Kaynak Çalışma Adımları – 1 (Ay, 2008) 
5. Kaynak edilecek parçalar basınç altında tutulurken titreştirip ısıtmaya devam edilir.
6. Isı plastiği yumuşatıp erittikten sonra biraz basınç altında tutulur.
7. Horn parçalar üzerinden kaldırılır ve kaynak tamamlanır (Ay, 2008).

Şekil 9: Ultrasonik Kaynak Çalışma Adımları - 2 (Ay, 2008) 
3.YENİ GELİŞMELER

Emerson firması tarafından geliştirilen Branson GSX serisi Ultrasonik Kaynak Makinesi, tıbbi 
cihazlarda ve tüketici elektroniğinde kullanılanlar gibi daha küçük ve daha karmaşık plastik bileşenlerin 
montajı için yeni nesil ultrasonik kaynak makinesidir (Emerson). 
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Şekil 4: Branson GSX Ultrasonik Kaynak Makinesi 
Özellikleri; 

• Karmaşık bileşenlerin daha hızlı, tekrarlanabilir, yüksek kaliteli kaynağı için hassas kontrol,
• Hassas ve minyatür parçalar için 5N düşük tetikleme kuvveti,
• Kapalı döngü çalıştırma sistemi, gerçek zamanlı geri bildirime göre anında ayarlanabilir ve

kontrol ve konum doğruluğu sağlaması,
• Hızlı kurulum süresi sağlaması ve daha hızlı başlatma süresi (60 saniyenin altında),
• Yeni kare sütun tasarımı, sertliği ve hizalayarak tutmayı geliştirmesi,
• Sezgisel ve kullanımı kolay 4 inç ve 12 inç dokunmatik HMI ekranlar, bu da operatörün

zamandan % 60'a varan tasarruf sağlaması ve daha hızlı başlatma ve kurulum süresi,
• Geniş donanım ve yazılım özelliklerinin bulunmasıdır (Emerson).

Herrmann firmasının geliştirdiği HiQ serili ürünlerde akıllı performans sınıflandırmaları, makine ve 
yazılım ortamındaki farklı varyantları ile HiQ serisi karmaşık birleştirme teknolojilerini kullanıcı dostu 
ve basit kullanımla birleştirmiştir (Herrmann). 

HiQ DIALOG serisi özellikleri; 

• Makinenin merkezinde yeni pnömatik HMC tahrik sistemi bulunmaktadır,
• Kullanıcının kaynak işlemi için herhangi bir başlangıç noktası seçmesine izin verir,
• SoftTouch moduyla desteklenen, kaynak yapılacak plastik parçalar üzerindeki hassas derz

tasarımları, sonotrot temas ettiğinde darbelerden koruması,
• Proses odaklı kullanıcı ara yüzü yüksek kullanılabilirlik sağlaması ve
• Yüksek hızlı USB ve yazıcı bağlantılarının bulunmasıdır (Herrmann).
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Şekil 5: HiQ DİALOG serisi 
HiQ VARIO serisi özellikleri; 

• Çeşitli stroklara ve silindir çaplarına sahip çeşitli pnömatik tahrik ünitelerine sahip olması,
• 3 çalışma frekansı ve 6200 W 'a kadar çıkış gücü sağlayabilen dijital ultrasonik jeneratörler

arasından seçim olanağı sağlaması,
• Kontrol panelinin Unicode özelliği, dilinizde menü yönlendirmesine izin vermesi,
• Çeşitli şifre seviyelerini kullanabilme özelliği kaynak parametrelerini yetkisiz değişikliklere

karşı koruması,
• Birleştirme işleminin grafik olarak görselleştirilmesi, operatörün kaynak parametrelerini

tanımlamasını ve üretim sırasında kalite verilerini kaydetmesini sağlamasıdır (Herrmann).

Şekil 6: HiQ VARIO serisi 
HiQ LOGIC serisi özellikleri; 

• Sağlam, stabil ve basit makine yapısı,
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• Hassas ölçüm sistemi, şifre koruması ve üretim sayaçlarını içermesi,
• 5.7 "dokunmatik ekran operatörün sistemi programlamasını ve kaynak işlemini kolaylıkla

izlemesini sağlaması,
• Operatör ara yüzünü, diğer Herrmann Ultrasonik HiQ sistemine aktarılması kolay olması,
• Hassas kılavuzlama ve tahrik bileşenleri tutarlı ve tekrarlanabilir bir kaynak işlemi sağlamasıdır

(Herrmann).

Şekil 7: HiQ LOGIC serisi 
HiQ SOLID serisi özellikleri; 

• Diğer serilerden daha basittir, kaliteli ve tekrarlanabilir kaynakların temelini oluşturur,
• Zaman, Güç ve Enerji olmak üzere üç kaynak moduna sahip temel modellidir.
• Kaynak işleminin daha iyi izlenmesi için ek mesafe modlarına sahip isteğe bağlı SDM bileşeni
• Veri alışverişi için USB ara yüzünün olmasıdır (Herrmann).

Şekil 8: HiQ SOLID serisi 
4.ULTRASONİK KAYNAK İÇİN PARÇA TASARIMI

Eşleştirme parçalarının bağlantı tasarımı optimum montaj sonuçları elde etmek için kritik öneme 
sahiptir. Belirli bir parçanın bağlantı tasarımı plastik türü, parça geometrisi ve kaynağın gereksinimleri 
gibi faktörlere bağlıdır. Her biri kendi avantajlarına sahip birçok farklı ortak tasarım vardır.  

Bağlantı tasarımında üç temel gereksinim vardır: 
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• Düzgün temas alanı

• Küçük bir ilk temas alanı

• Bir hizalama aracı (Dukane, 2011).

Düzgün temas alanı, birleşme yüzeylerinin tüm bağlantı çevresinde yakın temas halinde olması gerektiği 
anlamına gelir. Bağlantı mümkünse bir düzlemde olmalıdır. Eşleşme alanları arasında küçük bir 
başlangıç temas alanı oluşturulmalıdır. Bunu yapmak, eşleşen parçalar arasındaki “erimeyi” başlatmak 
ve tamamlamak için daha az enerji ve dolayısıyla daha az zaman demektir. Kaynak işlemi sırasında 
birleşme yerlerinin yanlış hizalanmaması için bir hizalama yöntemi önerilir. Hizalama pimleri ve 
soketleri, kanalları ve dilleri, bunları hizalamak için genellikle parçalara ayrılır. Parça hizalaması 
sağlamak için boynuz (horn) veya fikstürü kullanmamak en iyisidir (Dukane, 2011). Bir mafsal için en 
önemli iki gereklilik, parçaların mafsal düzleminde birbirine göre serbestçe titreşebilmeleri ve herhangi 
bir esnemeyi önlemek için parçaların sert bir şekilde desteklenmesidir (Solvay, 2013). 

4.1. Enerji Yönlendirici Birleşim ( The Energy Director ) 

Enerji yönlendirici birleşim, fazla çapak olmadan iyi yapışma-kaynak mukavemetinin elde edilebilmesi 
için, eritilecek belirli bir malzeme hacmi sağlamak üzere geliştirilmiştir. Genellikle amorf polimerler 
için tavsiye edilen tasarımdır. Bir ortak tasarımın üç temel gereksinimi açısından, enerji yönlendirici 
birleşim iki tanesini karşılar: düzgün ve küçük bir ilk temas alanı sağlar. Enerji yönlendirici birleşim bir 
hizalama aracı olarak ya da malzeme çapağını kontrol etmek için kullanılmaz. Bu gereksinimler parça 
tasarımına dahil edilmelidir. 

Amorf bir reçine için temel enerji yönlendirici tasarımı, tepe noktasında 90 derecelik açı ve her biri 45 
derecede taban açıları olan dik bir üçgendir. Bu, yüksekliği taban genişliğinin yarısı yapar. Polikarbonat, 
akrilikler ve yarı kristal reçineler için, enerji yönlendirici eşkenar bir üçgendir ve her üç açı da 60 
derecedir. Bu, yüksekliği taban genişliğinin 0.866 katı yapar (Dukane, 2011). 

Daha önce belirtildiği gibi, parçalar bir hizalama aracı içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu mümkün 
değilse, fikstür parçaları birbirine göre hizalamak için gerekli yerleştirme özelliklerini sağlayacak 
şekilde tasarlanabilir (Dukane, 2011). 
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BOYUT GENEL KURALLAR 
W Duvar Kalınlığı min 2.286 mm 
B Enerji Yönlendirici Taban Genişliği W/4 veya W/5 
A Enerji YönlendiriciYüksekliği B/2 veya 0.866B 
E Enerji Yönlendirici Açısı – Tepe Noktası Açısı 60ᵒ veya 90ᵒ 

Tablo 2: Enerji yönlendirici birleşim için tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 2012) 

4.2. Adım (Basamak) Birleştiricisi (The Step Joint) 

Enerji yönlendirici birleşimin, ortak tasarımının bir varyasyonu adım birleştiricisidir. Enerji 
yönlendiricisi gibi, ortak tasarımın iki temel gereksinimini karşılar: düzgün bir temas alanı ve küçük bir 
başlangıç temas alanı sağlar. Bir basamak birleştiricisi aynı zamanda bir hizalama aracı sağlar. Ayrıca 
bu yöntemde duvarın sadece bir kısmı kaynağa dâhil olduğu için, gücü bir enerji yönlendiricisinden 
daha azdır (Dukane, 2011). 

Adım Birleştiricisi - Varyasyon 1 

  ,

BOYUT GENEL KURALLAR 
W Duvar Kalınlığı min 1.524 MM 
B Adım Birleştiricisinin Taban Genişliği W/4 veya W/5 
A Adım Birleştiricisinin Yüksekliği B/2 veya 0.866B 
T Adım Birleştiricisinin Duvar Genişliği 2/3 W 
H Adım Birleştiricisinin Duvar Yüksekliği 2/3 W 
G Adım Genişliği T + 0.0508 mm 

T + 0.1016 mm 
D Adım Derinliği H + 0.0254 mm 
S Adımın Yan Duvarı min 0.508 mm 
C Boşluk 0.0508 mm – 0.1016 mm 
E Adım Birleştiricisinin Açısı 60ᵒ veya 90ᵒ 

Tablo 3: Adım Birleştiricisinin tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 2012) 

Adım Birleştiricisi - Varyasyon 2 

680



3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

BOYUT GENEL KURALLAR 
D Adım Derinliği Min 2B 
S Adımın Yan Duvarı Min  0.635 mm 

Tablo 4: Adım Birleştiricisinin tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 2012) 
W,B,A,T,H,C,E ile ifade edilmiş ölçüler Adım Birleştiricisi – Varyasyon 1 ile aynıdır. 

4.3. Uzantı ve Oluk ile Enerji Yönlendirici Birleşim (The Tongue and Groove Joint with energy 
director) 

Uzantı ve Oluk birleşimi, enerji yönlendiricisinin bir başka çeşididir. Kademeli mafsal tasarımının üç 
gereksinimini sağlar (düzgün bir temas alanı, küçük bir başlangıç temas alanı ve bir hizalama aracı). 
Uzantı ve oluk birleşim öncelikle kendi kendine konum ve çapak önleme için kullanılır. Düşük basınçlı 
sızdırmaz contalar gerektiren uygulamalar ile mükemmel bir birleşim tasarımıdır. Uzantı ve oluk 
birleşiminin asıl dezavantajı, bağlantıdan daha az alan etkilendiği için daha az kaynak mukavemeti 
oluşur (Dukane, 2011). 

BOYUT GENEL KURALLAR 
W Duvar Kalınlığı Min  2.286 mm 
T Uzantı Genişliği W/3 
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H Uzantı Yüksekliği W/3 
G Oluk Genişliği T + 0.1016 mm 

T + 0.2032 mm 
S Oluk Yan Duvarı Min  0.635 mm 

Tablo 5: Uzantı ve Oluk ile Enerji Yönlendirici Birleşiminin tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 
2012) 
B,A,D,C,E ile ifade edilmiş ölçüler Adım Birleştiricisi – Varyasyon 1 ile aynıdır. 

4.4. Kesme Bağlantısı ( The Shear Joint ) 
Kesme bağlantısı, özellikle yarı kristal reçineler ile güçlü bir sızdırmazlık gerektiğinde kullanılır. Bir 
kesme bağlantısı, bağlantı tasarımının üç gereksinimini karşılar. Ağız, kaynak yapılacak parçaların 
hizalanması ve kendiliğinden yerleşmesi için bir yol sağlar. Düzgün tasarlanmış ve kalıplanmış parçalar 
düzgün bir temas alanı sağlar. Parçalar arasındaki küçük ilk temas alanı, ağızın tabanında meydana gelir 
(Dukane, 2011). 

BOYUT GENEL KURALLAR 
W Duvar Kalınlığı Min  1.524 mm 
B Kesme Uzunluğu Yaklaşık  0.762 mm 
A Kesme Genişliği 0.2032 mm  – 0.508 mm 
D Ağız 0.508 mm  – 1.27 mm 
S Yüz Duvar Genişliği Min  0.508 mm 
C Boşluk 0.0762 mm – 0.127 mm 

Tablo 6: Kesme bağlantısı tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 2012) 

4.5. Uzantı ve Yiv ile Makaslama – Tek (Tongue and Groove Shear - Single ) 
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BOYUT GENEL KURALLAR 
B Kesme Uzunluğu Yaklaşık  0.762 mm 
A Kesme Genişliği 0.2032 mm – 0.508 mm 
G Oluk Genişliği T – (A+2.C) 
D Oluk Derinliği H + 0.381 mm 
C Boşluk 0.0508 mm – 0.1016 mm 

Tablo 7: Uzantı ve Yiv ile Makaslama – Tek tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 2012) 
W,T,H,S ile ifade edilmiş ölçüler Uzantı ve Oluk Enerji Yönlendiricisi birleşim ile aynıdır. 

4.6. Uzantı ve Yiv ile Makaslama – Çift (Tongue and Groove Shear - Double ) 

BOYUT GENEL KURALLAR 
G Oluk Genişliği T – (2.A+2.C) 

Tablo 8: Uzantı ve Yiv ile Makaslama – Çift tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 2012) 
W,T,H,S ile ifade edilmiş ölçüler Uzantı ve Oluk Enerji Yönlendiricisi birleşim ile aynıdır. 

B,A,D,C ile ifade edilen ölçüler Uzantı ve Yiv ile Makaslama – Tek ile aynıdır. 

4.7. Kesme Değişimi ( Shear Variation ) 
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BOYUT GENEL KURALLAR 
D Ağız 0.508 mm – 1.27 mm 
C Boşluk 0.0762 mm – 0.127 mm 
L Kesme Ağzı Açısı 60ᵒ 

Tablo 9: Kesme değişimi tasarım ölçü değerleri (Klinstein, 2012) 
W,S ile ifade edilmiş ölçüler Adım Birleştiricisi – Varyasyon 1 ile aynıdır. 

B,A ile ifade edilen ölçüler Uzantı ve Yiv ile Makaslama – Tek ile aynıdır. 

Bağlantıların temel tasarımı dışında, parçaların tasarımında dikkate alınması gereken hususlar vardır 
(Dukane, 2011). Bunlar aşağıda anlatılmıştır. 

4.8. Yakın Alan ve Uzak Alan Kaynağı (Near Field vs. Far Field Welding ) 

Birçok uygulamada, bağlantıların boynuz temas alanı ile ilgili konumu kritik olabilir. Yakın alan ve 
uzak alan kaynağı, ultrasonik enerjinin horna temas noktasından bağlantı ara yüzüne iletildiği mesafeyi 
ifade eder. Horna ve bağlantı ara yüzü arasındaki mesafe 1/4 ”(6mm) veya daha az olduğunda, yakın 
alan olarak kabul edilir. Mesafe 1/4 ”(6mm) 'den büyük olduğunda, kaynak uzak alan olarak kabul edilir. 
Şekil 9 yakın ve uzak alan kaynağını göstermektedir (Dukane, 2011). 
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Şekil 9: Yakın ve Uzak Kaynak (Dukane, 2011) 
Mümkün olduğunda, yakın alanda kaynağı yapmak her zaman en iyisidir. Uzak alan kaynağı, benzer bir 
yakın alan kaynağı elde etmek için normal genliklerden daha yüksek, daha uzun kaynak süreleri ve daha 
yüksek hava basınçları gerektirir. Genel olarak, uzak alan kaynağı sadece enerjiyi yarı kristal 
reçinelerden daha iyi ileten amorf reçineler için tavsiye edilir (Dukane, 2011). 

4.9. Paralel İletişim (Parallel Contact ) 

Optimum bir kaynak elde etmek için, bağlantı ara yüzünün boynuz temas yüzeyine paralel olarak tek 
bir düzlemde olması önemlidir, böylece ultrasonik enerji ekleme ulaşmak için plastik parça boyunca 
aynı mesafeyi kat eder. Aynı nedenlerle, boynuzun temas ettiği yüzey de ek yerine paralel tek bir 
düzlemde olmalıdır. Şekil 9'da gösterilen yakın alan ve uzak alan örnekleri bu kriterleri karşılamaktadır. 
Şekil 10a'daki bağlantı ara yüzü tek bir düzlemde iken, horna temas ettiği yüzeye paralel değildir. Enerji, 
parçanın sağ tarafındaki malzeme boyunca soldakinden daha fazla ilerlemek zorunda kalacak, bu da eşit 
olmayan ısıtma ve erime ile sonuçlanacaktır. Kaynaklı montajlar çok tutarsız olacak ve zayıf yapısal 
bağlar veya aşırı kaynaklı bağlar üretecektir. Şekil 10b'de, bağlantı ara yüzü boynuz temas yüzeyine 
paraleldir, ancak tek bir düzlemde değil, iki düzlemde bulunur (Dukane, 2011). 

Şekil 10: (a) Tek Düzlemde Eklem, Boynuz 
Temas Yüzeyine Paralel değil, (b) Boynuz 
Temas Yüzeyine Paralel ancak Tek Düzlemde 
değil (Dukane, 2011)  

Şekil 11: (a) Tek bir Düzlemde Hornun Temas 
Yüzeyi, ancak Ortak Ara yüze Paralel değil, (b) 

Bağlantı Ara yüzüne Paralel ancak Horn Temas 
Yüzeyi Tek Düzlemde değil (Dukane, 2011) 
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4.10. Keskin köşeler (Sharp Corners) 

Ultrasonik titreşim enerjisine maruz kaldığında, keskin köşeleri olan plastik parçalar yüksek stresli 
alanlarda kırılabilir veya eriyebilir. Stres kırılmasını azaltmak için tüm köşelerde ve kenarlarda az da 
olsa bir yarıçap önerilir (Dukane, 2011). 

4.11. Delikler veya Boşluklar (Holes or Voids) 

Enerji delikler, boşluklar, açılar veya kıvrımlar etrafında iyi hareket etmez. Malzeme tipine, delik 
boyutuna, açıya bağlı olarak, doğrudan bu alanların altında çok az veya hiç kaynak yapılmayacaktır. 
Mümkünse tüm keskin açılar, kıvrımlar ve delikler ortadan kaldırılmalıdır (Dukane, 2011). 

4.12. Uzantılar (Appendages) 

Plastik parçalara kalıplanan uzantılar, çıkıntılar titreşimli enerjiye maruz kaldıklarında strese de 
odaklanır ve eğilme eğilimi gösterir. Bunu en aza indirmenin yolları arasında, uzantıların ana kısma 
katıldığı alanlara cömert bir yarıçap eklenmesi, esnekliği sönümlemek için uzantılara hafif bir kuvvet 
uygulanması, eklerin daha kalın hale getirilmesi veya mümkünse 40 kHz ekipman kullanılması önerilir 
(Dukane, 2011). 

5.ULTRASONİK KAYNAK YÖNTEMİNİN AVANTAJLARI

• Hızlı Çevrim Süreleri
• Düşük hata oranı
• Yüksek oranda tekrarlanabilir
• Çok yönlü ekipman
• Parçalar kolayca geri dönüştürülebilir
• Çevre açısından güvenli (Klinstein, 2012).

SONUÇ 

Ultrasonik kaynak, ek bağlantı elemanları, yapıştırıcılar veya hareketli menteşeler gibi mekanik 
özellikler kullanmadan iki parçayı birleştirmek için eşsiz bir yöntemdir. Isı kaynaklama, sıcak plaka 
kaynağı, spin kaynağı ve titreşim kaynağı gibi diğer kaynak yöntemleriyle karşılaştırıldığında ultrasonik 
kaynak, döngü süresi ve otomasyon kolaylığı açısından avantajlar sunar. Ultrasonik kaynak termoplastik 
malzemelerin kaynak edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynaklanacak malzemeler 
arasındaki benzer bir eriyik sıcaklığı, sert parçaların başarılı bir şekilde kaynaklanması için temel bir 
gerekliliktir, çünkü 36 ° C ila 42 ° C (40 ° F ila 50 ° F) arasındaki sıcaklık farkları, benzer bir reçine için 
bile kaynaklana bilirliği engelleyebilir. Ultrasonik kaynak ile iyi kalitede kaynak elde etmek için parça 
tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar, büyük ölçüde önem taşımaktadır. Ayrıca, firmaların 
birçok yeni özellik geliştirdiği, ultrasonik kaynaklar ile üretim yapmak daha da kolaylaşmıştır. 
Ultrasonik kaynak yapmak isteyenler için ayrıca Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 
bünyesinde eğitimler verilmektedir. 
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ÖZ: Bu çalışmada, Malmquist iki aşamalı Veri Zarflama Modeli kullanılarak, Türkiye’de 2008-2013 
döneminde on altı özel ticari bankanın ve üç devlet bankasının performansını analiz etmektedir.  Klasik 
Veri Zarflama Analizi (VZA-DEA) ve iki aşamalı VZA yaklaşımları kullanılarak, Türkiye bankacılık 
sisteminin verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi son zamanlarda ilgi çeken konulardandır. Özellikle 
iki aşamalı VZA modellerinde, farklı dönemlerdeki varyasyonlar göz ardı edilmektedir. Ayrıca, şimdiye 
kadar bu konuyu Türkiye bağlamında incelemek için çok dönemli malmquist iki aşamalı VZA’yı hiçbir 
çalışma benimsememiştir. Bu çalışmada, 2008-2013 yılları arasında Türkiye’deki büyük bankaların 
verimliliğini değerlendirmek için çok dönemli VZA yaklaşımı kullanıldı.  Bu çalışmanın temel bulguları 
aşağıdaki gibidir.  

Anahtar Kelimeler: bankalar, malmquist indeks,vza,dea 

THE EFFICIENCY INVESTIGATION OF MAJOR BANKS IN TURKEY BY  MULTI-
PERIOD MALMQUIST TWO-STAGE DEA MODEL 

ABSTRACT : In this study, This paper analyzes the performance of sixteen private commercial banks 
and three government –owned banks in Turkey during the period 2008-2013 using Malmquist two-stage 
DEA model. By using classical Data Envelopment Analysis (DEA) and two-stage DEA approaches, 
measuring and improving the efficiency of the Turkey banking system has recently attracted increasing 
interest. Especially, in two-stage DEA models, variations in different periods are ignored. However, so 
far, no study has adopted the multi period malmquist two-stage network DEA to explore this issue in 
the Turkey context. In this study, we utilize the multi period network DEA approach to evaluate the 
efficiencies of major banks in Turkey during the period of 2008-2013. The main findings in of this study 
are as follows:  

Keywords: banks; malmquist index,vza,dea 
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I. GİRİŞ

Bankacılık sektörü finansal sistemin gelişiminde kritik bir role sahiptir. Bankaların sağladığı hizmet 
verimliliği ve kalitesi sadece bir ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmakla 
kalmaz, aynı zamanda insanların günlük yaşamlarını da etkiler.  Veri Zarflama Analizini benimseyen 
banka verimliliği üzerine yapılan araştırmalar yoğundur. Bankacılık alanında iki aşamalı VZA ile de 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  Bankacılık sektöründe iki aşamalı VZA metodolojisi başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Paradi, Rouatt, ve Zhu (2011) Kanada  bankalarının ulusal şubelerinin 
verimsizliğini değerlendirmek için iki aşamalı VZA yaklaşımını kullanmışlardır.. Garza ve Garcia 
(2012), 2001-2009 döneminde Meksika bankacılık sektöründeki banka verimliliğinin gelişimini ve 
temel belirleyicilerini analiz etmişlerdir. Wang, Lu ve Liu (2014), 2006-2007 yıllarında 56 ABD banka 
şirketinden oluşan bir örneklem kullanarak, banka şirketleri performansı ile entellektüel sermaye 
arasındaki ilişkiyi analiz ettiler. Çalışmada banka şirketlerinin mevcut karlılığına ve gelecekteki büyüme 
potansiyeline odaklandılar.  Bulanık çok amaçlı programlama yaklaşımı ile birleştirilen iki aşamalı VZA 
modeli, sadece banka şirketlerinin işletme performansını değil, banka holding şirketlerinin stratejik 
kararlar almalarını da araştırmak için kullanılmıştır. Wanke ve Barros (2014) iki aşamalı bir süreç 
kullanarak Brezilya bankacılık sisteminde verimliliği ölçtü. Brezilya bankalarının heterojen yapıda 
olduğunu, bazılarının maliyet verimliliğine odaklanırken diğerlerinin üretkenlik etkinliğine 
odaklandığını iddia etmişlerdir. Wang ve Lu (2015), Tayvan bankalarının maliyet etkinliğine yönelik 
pazarlama yönelimi ve kar uyumu etkinliklerinin performansını değerlendirmek için iki aşamalı veri 
zarflama analizi yöntemlerini uygulamışlardır. Kao (2014) etkinliklerin ölçülmesinde ilişkisel bir ağ 
modeli önermişdir. Kao ve Hwang (2008) sigorta şirketlerine yönelik çok dönemli iki aşamalı VZA 
modeli önermişlerdir. Bu model sadece farklı verimlilik çeşitlerini ölçmekle kalmaz, aynı zamanda 
dönemler arasındaki malmquist verimlilik endeksinide hesaplar.  

Bu çalışmada Türkiye’deki 19 büyük bankanın etkinliği Kao ve Hwang tarafından önerilen çok dönemli 
malmquist indeksi iki aşamalı VZA modeli ile 2008-2013 dönemleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular 
göstermektedir ki, yabancı sermayeli bankalar ülkemizde yerli sermayeli bankalara göre daha etkin 
bulunmuştur.Bu etkinlik ise bankanın kuruluş aşamasında daha da belirgin haldedir. 

Makalenin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2, literatür taramasını sunmaktadır. Bölüm 3, 
çok aşamalı iki aşamalı metodolojiyi sunmaktadır. Deneysel sonuçlar, Bölüm 4’teki politika sonuçları 
açısından sunulmakta ve tartışılmaktadır. Sonuçlar Bölüm 5’te izlenmektedir. 

II. YÖNTEM

A. 1. Türk Bankacılığı ve Literatürü

Türk ekonomisi genelde bankacılık sistemi tarafından kontrol edilir. Bankacılık sektöründe ki başarılar 
kamu bankaları, özel bankalar ve derecelendirme kuruluşları tarafından takip edilir. Sektördeki özel 
bankaların çoğunluğu yabancı sermayelidir. 1980 sonrası serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci 
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faizlerin serbest bırakılmasını beraberinde getirmiş ve böylece kamu bankalarındaki yabancı sermayenin 
de arttığı gözlenmiştir. Türk ekonomisinde meşhur 2001 krizi olarak bilinen ekonomik krizi ülkenin 
genelinde olduğu gibi bankacılık sektöründe de oldukça olumsuz etkiler meydana getirmiştir. 90’lı 
yılların sonuna gelindiğinde ekonomik küçülmenin %6.1 olduğu, enflasyonun %70’ ulaştığı, faizlerin 
%106 düzeylerine ulaştığı görülmektedir. Süreç içerisinde kamu bankalarının likidite ihtiyaçlarının 
karşılanamaması, sürekli artan döviz talebi ve yüksek boyutlara ulaşan faiz sınırları bankacılık sistemini 
fiilen enkaz haline dönüştürmüştür. Bu olumsuz gelişmeler neticesinde bankacılık sektöründe hizmet 
gösteren bankaların sayısı 2005 yılına gelindiğinde 85’ten 51’e düşmüştür. (Sümer, 2016:18/2)   
14 Nisan 2001’de Dünya Bankası desteğini içeren Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı yürürlüğe 
konulmuş ve süreç içerisinde finansal sektörün yeniden yapılandırılması, kamu finansmanının 
düzenlenmesi ve Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün arttırılması hedeflenmiş ve dalgalı kur 
uygulamasına geçilmiştir. (Karluk, 2002:27)  
ABD’de başta olmak üzere batılı ülkelerde uygulanan düşük faiz oranları özellikle konut kredilerinin 
yüksek miktarda kullanımını ve neticesinde kredi kabarcıklarını beraberinde getirmiştir. Bu konut 
kredilerini ödemelerinin riske girmesi nedeni ile 2007 yılına gelindiğinde kredi sisteminin çöküşü ortaya 
çıkmıştır. İpotekli konut kredilerinin yatırım bankalarına satışı finans sisteminde domino etkisi yapmış 
krizin yayılmasına neden olmuştur.  

Finans sektörlerinde oluşan bu kriz şirketlerin hisse senedi piyasalarında ki dramatik düşüşlerini ve 
döviz kurlarında ciddi artışları meydana getirmiştir. Sektörde yaşanan bu olumsuz etkiler kredi ve ticaret 
kanallarının daralmasıyla küresel ekonomik dengeyi de sarsmıştır. Bunun sonucu olarak bankacılık ve 
parasal kriz bağlamında konut kredileri kaynaklı bu krize uluslararası finans krizi olarak adlandırılmıştır. 
2008 küresel krizinin diğer krizlerden ayıran temel özellik yapısal sorunları olan gelişmekte olan 
ülkelerden ziyade gelişmiş ülkeleri etkilemiş olmasıdır.  Ülkemizde daha önce yaşanmış krizler nedeni 
ile uygulanan politikaların etkisiyle krizin etkileri farklı şekilde hissedilmiştir. Kriz dış sektörden alınan 
fonların maliyetlerdeki artışı ile 2009 yılında Türk Bankacılık sektöründe kendini göstermiştir. (Aydın 
ve Başkır; 2013-30) 

Bankacılık sektöründe verimlilik değişimlerine ilişkin ilk çalışmalar Berg ve arkadaşları tarafından 1992 
yılında yapılmıştır. 1980-1989 yıllarında Norveç bankacılığındaki verimliliği ölçmek için Malmquist 
indeksini kullanmışlardır, deregülasyon öncesi ve sonrası dönemleri karşılaştırdıklarında sektörün hızla 
büyüdüğünü iddia etmişlerdir. Grifelltatje ve Lovell (1995), genelleştirilmiş bir Malmquist verimlilik 
endeksi kullanarak 1986-1993 yılları arasında İspanyol bankacılığındaki verimlilik değişiminin 
kaynaklarını araştırmışlardır. Ticari bankaların tasarruf bankalarına kıyasla daha düşük bir verimlilik 
artışı oranına sahip olduklarını fakat daha yüksek bir potansiyel verimlik artışlarının sahip olduklarını 
bulmuşlardır. Alam (2001), 1980’lerde ABD ticari bankacılığındaki üretkenlik değişimini araştırmak 
için Wheelock ve Wilson’a (1999) benzer bir yaklaşım benimser ve 1983-1984 arasında verimlilik artışı 
tespit ederken 1985 yılında bir düşüşün olduğunu tespit eder. Chaffai ve diğerleri (2001) AB ülkelerine 
ait bankacılık sektörü verileri yardımıyla Malmquist indeksi kullanarak teknolojik ve çevresel etkileri 
araştırmışlardır.  

Türkiye’de etkinlik ölçümü ile ilgili ilk çalışmalar Finansal liberalizasyon sonrası Türk bankalarının 
etkinliğini VZA yaklaşımı kullanarak ölçen Zaim’in (1995), çalışmasıydı. Çalışmalarının temel bulgusu, 
1980’lerin sonlarında yaşanan finansal serbestleşmenin, banka verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye 
sahip olmasıdır. Işık ve Hasan (2002), Türk bankalarının 1988-1996 dönemindeki etkinliği hakkında 
kapsamlı bir çalışma sunmuştur. Tahmin için parametrik ve parametrik olmayan yaklaşımlar 
kullanmışlardır. Çalışmaları gösterdi ki Türk bankacılık sektöründe ki temel nedeni verimsizliğin tahsis 
etkinliğinden ziyade teknik etkinsizliğin olduğunu iddia etmişlerdir. Türkiye’de faaliyet gösteren 
yabancı bankaların yerli bankalara kıyasla daha verimli olduğu sonucuna varmışlardır. Işık ve Hassan 
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(2003) mülkiyet ve piyasa yapısı, kontrol ve yönetişimin Türkiye’deki banka verimliliği üzerindeki 
etkisini araştırmak için parametrik olmayan bir yaklaşım uygulamışlardır. 1988, 1992 ve 1993 yıllarına 
ait veriler yardımıyla yabancı bankaların yerli bankalara kıyasla daha iyi performans gösterdiğini 
doğrulamışlardır. Özkan-Günay ve Tektaş (2006), kriz öncesi ve sonrası banka verimliliğini 
araştırmışlardır. Kamuya açık olmayan ticari bankalara ilişkin çalışmalarında 1990-2001 arasında banka 
verimliliğinde kademeli bir düşüş tespit etmişlerdir. Böylelikle, 1994 ve 1990’ların sonralarında ki 
krizlerin banka verimliliğini olumsuz etkilediğini doğrulamışlardır.  Denizer ve arkadaşları (2007) VZA 
modeli kullanarak finansal serbestleşme öncesi ve sonrası banka verimliliğini incelemiştir. Veri seti 
1970-1994 yıllarını kapsıyordu ve makroekonomik istikrarsızlık nedeni ile banka verimliliğinde 
olumsuz etkisini iddia etmiştir. Fukuyama ve Matousek (2011), Türk bankalarının maliyet verimliliğini 
1991’den 2007’ye kadar incelediler. Yeni bir iki aşamalı ağ üretim üretim teklojisi yaklaşımı uyguladılar 
ve sonuç olarak klasik VZA yaklaşımının verimlilik puanlarının abarttığını doğruladılar. İki aşmalı VZA 
yaklaşımının klasik VZA’dan daha üstün olduğunu vurgulamışlardır. Steinherr ve arkadaşları (2004) 
Türkiye’nin AB süreci ile birlikte gelişen durumunun bankacılık sektöründeki durumunu 
incelemişlerdir. Buna istinaden sektörel verimliliğin yönetimsel optimizasyonla ilişkili olduğunun 
dikkatini çekmişlerdir.  Türk bankaları ile ilgili diğer göze çarpan çalışmalar, Aysan ve Ceyhan (2008), 
Özkan-Günay ve Tektaş (2006), Demir ve ark. (2005) Işik ve Hassan (2002-2003)  olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İlaveten Fukuyama ve Weber’in (2010) maliyet, teknik ve tahsis etkinliğine ilişkin iki 
aşamalı yaklaşımı verimlilik çalışmalarına önemli bir katkıdır. Sahin ve arkadaşlarının (2016) Küresel 
kriz sonrası Türk bankacılığının etkinliğinin incelendiği çalışmasında 2005 yılında ki bir düşüşün 
ardından sektörün 2006-2009 dönemleri arasında artış eğilimine girdiği mamafih 2010-2012 
dönemlerinde yapısal bir düşüşün olduğu gözlenmiştir. 

A. 2. İki Aşamalı ve Çok Dönemli İki Aşamalı VZA Modelleri

Bu bölümde Kao ve Hwang (2008) tarafından önerilen çok dönemli malmquist iki aşamalı VZA modeli 
genel hatları ile verilmektedir. Farklı üretim aşamalarına ilişkin girdi çıktı analizi ve üretim teorisinin 
temelleri Fare ve arkadaşları (1985, 1994a, 1994b, 1997) tarafından tanıtılıp genişletilmiştir. 
Performansa dayalı başarıyı daha etkili ölçebilmek için karar verme birimlerinin bir ağ yapısına sahip 
olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte üretimin karmaşık süreci bazı ara ürünlerin bir alt aşamanın 
çıktıları olarak kabul edildiği gibi daha sonraki aşamaların girdileri olarak ele alınabilir. Two-stage 
production systems are often encountered in the real world where the system has two stages connected 
in series, in which the inputs are supplied from outside to the first stages, which then produces some 
intermediate products for the second stages to produce the final outputs. 
Bankacılık sisteminin üretim sitemi tipik iki aşamalı bir süreçtir: mevduat üreten alt süreç ve kar 
kazançlı alt süreç olarak tanımlanabilir. Mevduat üretim sürecinde, bankalar tarafından mevduat artışı 
için fiziki sermaye kullanılmaktadır. Bu mevduatlar bankaların ara ürünleri olarak kabul edilir. Kar 
kazanç sürecinde, mevduat üretme sürecinde ki mevduatların ara ürünleri, kredi ve diğer faaliyetler 
yoluyla karları artırmak için uygulanır. Bankacılık verimliliği ölçüsü için piyasa yeteneği ve karlılığını 
değerlendirmek için ilk iki aşamalı VZA modeli Seiford ve Zhu (1999) tarafından yayınlandı. İki 
aşamalı VZA modeli kullanmalarının temel nedeni klasik VZA’nın etkinlik ölçümünde girdi süreci ile 
bileşenler arasında ki herhangi bir ilişkiyi tam olarak yansıtamamış olmasıdır.  

 Şekil 1’ iki aşamalı bir üretim sisteminin yapısını göstermektedir, Burada  i=1,2,…,m, f=1,….,g 

ve  r=1,…,s sırasıyla girişler, ara ürünler ve çıkışlardır. İç süreç göz ardı edilirse, Charnes ve 
arkadaşları (1978) tarafından önerilen veri zarflama analizi tekniği karar verme birimleri olarak 
adlandırılan bir takım birimlerin göreli verimliliğini ölçmek için kullanılabilir. Bu model: 

iX fZ

rY
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Burada  ve  sanal çarpanlardır ve ε verimlilik hesaplamasında herhangi bir faktörün göz ardı 
edilmesini önlemek için kullanılan arşimedyan olmayan bir sayıdır. 

Şekil 1 İki aşamalı VZA Modeli 
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Burada işlem tanımlanırken toplam çıktının toplam girdiye eşit veya ondan daha az olması kısıtlanır. 

Optimal çözüm sonrası ( ) elde edilir, sistemin etkinliği  ve iki sürecin etkinliği  ve 
aşağıdaki gibi hesaplanır. 

(3) 

Açıkçası, sistemin etkinliği iki sürecin etkinliğinin bir sonucudur ve =  şeklindedir. Çünkü 

,  ve  tüm dönemlerdeki girdiler, ara ürünler ve çıktıların toplamından hesaplanır, yani tüm 
periyodun genel performansı temsil ederler. Birbirinden farklı zamanların etkinliğinin toplamı ve toplam 
mekanizmanın bilinmesi arzu edilir, böylece genel performansa etki eden dönem belirlenmiş olur.  
Bir karar verme kümesinin etkinliğini ölçmek için zaman aralığının olduğunu varsayalım, öyle ki iki 

aşamalı bir yapıya sahip dönemleri kapsasın.  ,  ve  sırasıyla j. Karar verme biriminin p 
dönemindeki girdileri, ara ürünleri, çıktılarını ve 

, ,  toplamlarını göstersin. 

Şekil 2 çok dönemli iki aşamalı bir sistem içim grafiksel gösterimi sunmaktadır. 
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, ve ile her bir 
dönemin işlemleri ifade edilir. Bu üç sınırlama setinin modele eklenmesi ile yeni model aşağıda ki gibi 
elde edilir.  

(4) 

; ; ; ; ;  

Optimal olarak ve diğer iki süreç  and  sistemi için q dönemdeki verimlilik ve p dönemdeki 

etkinlikler ve onun iki süreci ve ’ne ait model 4 üzerine kurulmuştur; 

(5) 

Eşitlik (3)’e benzer bir durumda burada söz konusudur yani sistem için dönemlere ait genel etkinlik iki 
sürecinde ortak ürünüdür ilaveten her bir dönemin etkinliği de bu iki sürecin çıktısıdır.  
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Sonuçlar daha iyi performans elde edebilmek için istikamet sağlayabildiğinden çok dönemli problemler 
için iki dönem arasındaki performans değişiklikleri ölçülebilir. Malmquist Toplam Faktör verimliliği 
(MPI) bu amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Varsayalım t ve h dönemleri karşılaştırılsın, burada 
h’nin t’den daha geç olduğunu düşünelim. MPI değerinin 1’den büyük, eşit veya daha az olması 
performansın iyileştiğini, aynı kaldığını veya daha da kötüleştiğini gösterir.   
Kao ve Hwang  (2008) yapmış oldukları makalenin ardından, sistem etkinliğini model 4’den 
hesaplamayı sürdürürken t döneme ait etkinliği karşılaştırmak için (2014) aşağıdaki modeli 
önermişlerdir; 

(6) 

; ; ; ; 

; 

Toplam faktör verimliliği ile t ve h dönemleri arasındaki performans hesaplanabilirken  ve 

 oranlarından faydalanılır ve   şu halde aşağıdaki oran yazılabilir. 

A.3. R ve R studio

R açık kaynak kodlu bir veri analiz ve istatistiksel programlama yazılımıdır. R, istatistiksel hesaplama 
ve grafikler için yazılım ortamı olup aynı zamanda programlama dilidir. R Foundation tarafından 
desteklenen ve GNU Tasarısının parçası olan bir özgür yazılımdır. (vikipedi) Çalışmamız R (4.0.0) açık 
kaynak kodlu istatistiki yazılım geliştirme dilinde çalışılmıştır. Daha kolay analiz ve zaman tasarrufu 
amacıyla R studio (1.2.5042) yazılım geliştirme ortamı kullanılmıştır. Analiz metodu olarak ise Veri 
Zarflama Analiz (VZA) yöntemlerinden biri olan Malmquist index yöntemi tercih edilmiştir. 

Veriler üzerinde yapılan analizimizde kullanılan paketler aşağıda belirtilmiştir; 
• deaR : read_malmquist ve malmquist_index fonsiyonunu kullanmamıza olanak sağlar.
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• xlsx : Verileri excel sayfalarına otomatik olarak yazdırır.Excel belgelerini içe veya dışa aktarır.

X=read_data(banks, 
 inputs=3:6, 

        outputs=7:8,dmus = 1) 
#VZA modeli çalıştırıldı: 
  result_example_12 = model_basic(X, 

 orientation='oo', 
       rts='vrs' ) 

#Sonuçlar excele aktarıldı. 
write.xlsx (mi2, file = "banka_analizi.xlsx") 

malmquist_index() fonsiyonuna uygun parametreler ve değişkenler girilerek veri seti analizi 
gerçekleştirilmiştir.Excel formatındaki tablolar ve sonuçlar ise III.  Bölümde detaylı şekilde verilmiştir. 

III. BULGULAR VE TARTIŞMA

Örneklem, 2008’den 2013’e kadar Türkiye’de faaliyet gösteren 19 ticari bankadan oluşmaktadır. Veri 
tabanımızın kaynağı TürkSiye Bankalar birliğidir. (www.tbb.org.tr) 

İki aşamalı üretim sistemi için şube sayısın , çalışan sayısı , mevduat miktarı  girdiler olarak, 

giderler  ara ürün olarak ve gelirler , krediler , öz kaynak ise çıktılar olarak kullanılmıştır. 

Banklardaki etkinlik değerlerine bakıldığında  dönemsel hareketlenmeler gözükmektedir.Ancak 
özellikle yabancı sermayeli bankların yerli özel sermayeli bankalara göre daha etkin olduğu 
gözlemlenmektedir.Genel rank (overall rank) karşılaştırması yapıldığında Aggregate Model olarak 
Deutsche Bank (B16) 0,8467 ile en yüksek skoru almıştır. Yine Multi Period Model göz önüne alınırsa 
0,5327 skor ile Deutsche Bank (B16) ilk sıradadır. 

Tablo 1: Türkiye’deki 19  Banka için 6-yıllık etkinlik değerleri. 

Aggregate model Multi period model 

Banks 

Overall [rank] 

Process I Process II 

Overall [rank] 

Process I 

Process II 

Ziraat Bank(B1) 0,4334 0,4527 0,9573 0,1942 0,2826 0,6872 

Halkbank (B2) 0,4291 0,4409 0,9733 0,1964 0,2605 0,7541 

Vakifbank (B3) 0,4657 0,5039 0,9242 0,2214 0,3039 0,7284 

Türk Ekonomi Bank (B4) 0,4712 0,6313 0,7464 0,1447 0,2407 0,6010 

Akbank (B5) 0,4790 0,5193 0,9224 0,2267 0,3169 0,7152 

Sekerbank (B6) 0,6046 0,6958 0,8690 0,1713 0,2653 0,6455 

1X 2X 3X

1Z 1Y 2Y 3Y

s
kE

I
kE

II
kE s

kE
I
kE II

kE
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Garanti Bank (B7) 0,4890 0,5631 0,8685 0,2249 0,3309 0,6797 

Türkiye İs Bank (B8) 0,6279 0,7888 0,7960 0,1752 0,3095 0,5661 

Yapi Kredi Bank (B9) 0,4708 0,5556 0,8475 0,1911 0,2802 0,6821 

Arap Türk Bank (B10) 0,3117 0,3117 1,0000 0,1324 0,1495 0,8856 

Turkish Bank (B11) 0,3774 0,5353 0,7050 0,1080 0,2041 0,5290 

Ing Bank (B12) 0,6459 0,7510 0,8600 0,1933 0,2864 0,6750 

Türkland Bank (B13) 0,4250 0,5969 0,7120 0,1307 0,2294 0,5698 

Tekstil Bank (B14) 0,5303 0,6457 0,8212 0,1588 0,2462 0,6450 

Finans Bank (B15) 0,5929 0,6582 0,9008 0,1727 0,2510 0,6881 

Deutsche Bank (B16) 0,8467 1,0000 0,8467 0,5327 0,8700 0,6123 

Hsbc Bank (B17) 0,5943 0,7581 0,7839 0,1725 0,2891 0,5966 

Alternatif Bank (B18) 0,6412 0,6700 0,9570 0,1892 0,2555 0,7403 

Anadolu Bank (B19) 0,5919 0,6534 0,9058 0,1716 0,2492 0,6887 

Average 0,5278 0,6175 0,8630 0,1951 0,2958 0,6679 

Tablo 2: 19 Türk Bankasına ait dönemsel etkinlikler 

Banks Year Period Process I Process II 
Banks 

Year Period 
Proces

s I 
Process 

II 

2008 0,1942 0,3403 0,5708 2008 0,1720 0,3185 0,5399 

2009 0,1997 0,2975 0,6712 2009 0,1038 0,2136 0,4858 

Ziraat Bank(B1) 2010 0,1911 0,2685 0,7116 Turkish Bank (B11) 2010 0,0885 0,1528 0,5793 

2011 0,1932 0,2994 0,6452 2011 0,0961 0,2062 0,4662 

2012 0,2169 0,3049 0,7113 2012 0,1100 0,2142 0,5133 

2013 0,1718 0,1951 0,8805 2013 0,0962 0,1553 0,6192 

2008 0,1828 0,3004 0,6084 2008 0,2225 0,3888 0,5723 

2009 0,1866 0,2588 0,7211 2009 0,2279 0,3219 0,7080 

Halkbank (B2) 2010 0,1805 0,2281 0,7911 Ing Bank (B12) 2010 0,2035 0,2938 0,6926 

2011 0,2069 0,2667 0,7758 2011 0,1860 0,2914 0,6383 
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2012 0,2230 0,2902 0,7683 2012 0,1971 0,2868 0,6874 

2013 0,1941 0,2220 0,8741 2013 0,1490 0,1902 0,7835 

2008 0,2312 0,3970 0,5823 2008 0,0934 0,1893 0,4932 

2009 0,2219 0,3152 0,7041 2009 0,0946 0,1786 0,5296 

Vakifbank (B3)  2010 0,2086 0,2880 0,7244 Türkland Bank (B13) 2010 0,1016 0,1921 0,5291 

2011 0,2210 0,2986 0,7402 2011 0,1362 0,2495 0,5459 

2012 0,2507 0,3386 0,7404 2012 0,1889 0,3156 0,5987 

2013 0,1980 0,2216 0,8932 2013 0,1588 0,2394 0,6635 

2008 0,2120 0,4129 0,5133 2008 0,2694 0,4956 0,5435 

2009 0,1774 0,3178 0,5581 2009 0,1855 0,3000 0,6182 

Türk Ekonomi Bank (B4) 2010 0,1389 0,2465 0,5635 Tekstil Bank (B14) 2010 0,1280 0,2000 0,6401 

2011 0,1458 0,2486 0,5866 2011 0,1260 0,1964 0,6418 

2012 0,1503 0,2437 0,6165 2012 0,1415 0,2118 0,6682 

2013 0,1128 0,1600 0,7050 2013 0,1473 0,1731 0,8509 

2008 0,2249 0,3667 0,6133 2008 0,2340 0,3804 0,6152 

2009 0,2130 0,3025 0,7043 2009 0,1900 0,2693 0,7057 

Akbank (B5) 2010 0,2110 0,2911 0,7247 Finans Bank (B15) 2010 0,1667 0,2327 0,7166 

2011 0,2271 0,3234 0,7024 2011 0,1671 0,2588 0,6458 

2012 0,2599 0,3620 0,7180 2012 0,1855 0,2665 0,6962 

2013 0,2216 0,2569 0,8624 2013 0,1347 0,1791 0,7522 

2008 0,2390 0,3692 0,6475 2008 0,3910 1,0000 0,3910 

2009 0,1947 0,2848 0,6835 2009 0,3182 0,7947 0,4004 

Sekerbank (B6)  2010 0,1586 0,2554 0,6208 Deutsche Bank (B16)  2010 0,3848 1,0000 0,3848 

2011 0,1664 0,2903 0,5731 2011 0,7014 0,8746 0,8019 

2012 0,1891 0,2904 0,6509 2012 0,9442 0,9442 1,0000 

2013 0,1211 0,1685 0,7189 2013 0,4742 0,5966 0,7948 

2008 0,1993 0,3533 0,5640 2008 0,2392 0,4207 0,5685 

2009 0,2103 0,3110 0,6763 2009 0,2142 0,3501 0,6117 

Garanti Bank (B7) 2010 0,2129 0,3076 0,6923 Hsbc Bank (B17) 2010 0,1606 0,2744 0,5851 
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2011 0,2450 0,3528 0,6944 2011 0,1670 0,2842 0,5876 

2012 0,2683 0,3991 0,6723 2012 0,1841 0,3112 0,5916 

2013 0,2130 0,2676 0,7959 2013 0,1177 0,1826 0,6447 

2008 0,1752 0,3095 0,5661 2008 0,1851 0,2759 0,6709 

2009 0,1638 0,2360 0,6939 2009 0,2033 0,2599 0,7825 

Türkiye İs Bank (B8) 2010 0,1624 0,2320 0,6999 
Alternatif Bank 

(B18) 2010 0,2013 0,2958 0,6804 

2011 0,1784 0,2601 0,6858 2011 0,1641 0,2374 0,6913 

2012 0,2157 0,3224 0,6691 2012 0,2229 0,2974 0,7495 

2013 0,1866 0,2288 0,8154 2013 0,1655 0,1939 0,8536 

2008 0,1688 0,3115 0,5420 2008 0,2210 0,3676 0,6013 

2009 0,1643 0,2561 0,6416 2009 0,1928 0,2728 0,7068 

Yapi Kredi Bank (B9) 2010 0,1774 0,2340 0,7580 Anadolu Bank (B19) 2010 0,1768 0,2505 0,7059 

2011 0,2012 0,2898 0,6941 2011 0,1600 0,2358 0,6785 

2012 0,2416 0,3518 0,6867 2012 0,1977 0,2813 0,7028 

2013 0,1922 0,2387 0,8050 2013 0,1209 0,1636 0,7389 

2008 0,1635 0,1635 1,0000 

2009 0,1142 0,1173 0,9737 

Arap Türk Bank (B10) 2010 0,0959 0,1168 0,8203 

2011 0,1322 0,1666 0,7934 

2012 0,1620 0,1991 0,8140 

2013 0,1329 0,1329 1,0000 

Tablo 3: 19 Türk Bankası için Toplam Faktör Verimliliği 

Banks Period (t-h) a b c 
Banks Period (t-

h) a b c 

08-09 1,0282 0,8744 1,1759 08-09 
0,60
34 0,6706 

0,89
98 
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09-10 0,9566 0,9024 1,0601 09-10 
0,85
31 0,7155 

1,19
23 

ZIRAAT BANKASI 10-11 1,0111 1,1151 0,9067 
TURKISH 

BANK 10-11 
1,08
61 1,3494 

0,80
49 

11-12 1,1225 1,0182 1,1025 11-12 
1,14
39 1,0389 

1,10
10 

12-13 0,7923 0,6400 1,2378 12-13 
0,87
47 0,7251 

1,20
63 

08-09 1,0209 0,8614 1,1852 08-09 
1,02
42 0,8280 

1,23
70 

09-10 0,9672 0,8816 1,0971 09-10 
0,89
28 0,9127 

0,97
82 

TURKIYE HALK BANKASI 10-11 1,1463 1,1689 0,9807 ING BANK 10-11 
0,91
40 0,9917 

0,92
16 

11-12 1,0777 1,0881 0,9904 11-12 
1,06
00 0,9842 

1,07
70 

12-13 0,8704 0,7651 1,1377 12-13 
0,75
60 0,6633 

1,13
97 

08-09 0,9600 0,7939 1,2091 08-09 
1,01
31 0,9434 

1,07
39 

09-10 0,9402 0,9138 1,0289 09-10 
1,07
47 1,0758 

0,99
90 

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 10-11 1,0592 1,0366 1,0218 
TURKLAND 

BANK 10-11 
1,34
00 1,2987 

1,03
18 

11-12 1,1346 1,1343 1,0003 11-12 
1,38
71 1,2648 

1,09
67 

12-13 0,7895 0,6544 1,2064 12-13 
0,84
06 0,7586 

1,10
82 

08-09 0,8367 0,7696 1,0872 08-09 
0,68
86 0,6053 

1,13
76 

09-10 0,7833 0,7757 1,0097 09-10 
0,69
03 0,6668 

1,03
53 

TURK EKONOMI BANKASI 10-11 1,0498 1,0084 1,0411 
TEKSTIL 
BANKASI 10-11 

0,98
44 0,9818 

1,00
27 

11-12 1,0304 0,9804 1,0509 11-12 
1,12
30 1,0786 

1,04
12 

12-13 0,7507 0,6565 1,1435 12-13 
1,04
09 0,8174 

1,27
34 
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08-09 0,9472 0,8249 1,1483 08-09 
0,81
20 0,7079 

1,14
70 

09-10 0,9905 0,9626 1,0290 09-10 
0,87
75 0,8640 

1,01
55 

AKBANK 10-11 1,0764 1,1107 0,9691 
FINANSBAN

K 10-11 
1,00
22 1,1121 

0,90
12 

11-12 1,1443 1,1194 1,0223 11-12 
1,11
03 1,0298 

1,07
81 

12-13 0,8525 0,7098 1,2011 12-13 
0,72
60 0,6719 

1,08
04 

08-09 0,8145 0,7715 1,0557 08-09 
0,81
38 0,7947 

1,02
40 

09-10 0,8144 0,8967 0,9082 09-10 
1,20
93 1,2583 

0,96
10 

SEKERBANK 10-11 1,0494 1,1367 0,9232 
DEUTSCHE 

BANK 10-11 
1,82
28 0,8746 

2,08
41 

11-12 1,1363 1,0004 1,1358 11-12 
1,34
62 1,0796 

1,24
70 

12-13 0,6407 0,5801 1,1045 12-13 
0,50
22 0,6318 

0,79
48 

08-09 1,0555 0,8803 1,1991 08-09 
0,89
53 0,8321 

1,07
60 

09-10 1,0123 0,9890 1,0236 09-10 
0,74
97 0,7839 

0,95
64 

TURKIYE GARANTI BANKASI 10-11 1,1507 1,1472 1,0030 HSBC BANK 10-11 
1,04
00 1,0355 

1,00
43 

11-12 1,0951 1,1311 0,9682 11-12 
1,10
26 1,0952 

1,00
68 

12-13 0,7937 0,6705 1,1837 12-13 
0,63
93 0,5866 

1,08
98 

08-09 0,9346 0,7625 1,2257 08-09 
1,09
87 0,9420 

1,16
64 

09-10 0,9917 0,9831 1,0088 09-10 
0,98
99 1,1385 

0,86
95 

TURKIYE IS BANKASI 10-11 1,0986 1,1212 0,9799 
ALTERNATI

FBANK 10-11 
0,81
52 0,8023 

1,01
61 

11-12 1,2090 1,2394 0,9755 11-12 
1,35
85 1,2530 

1,08
42 

701



3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

12-13 0,8650 0,7098 1,2187 12-13 
0,74
27 0,6521 

1,13
90 

08-09 0,9733 0,8223 1,1837 08-09 
0,87
21 0,7420 

1,17
54 

09-10 1,0796 0,9138 1,1815 09-10 
0,91
73 0,9185 

0,99
87 

YAPI VE KREDI BANKASI 10-11 1,1338 1,2383 0,9157 
ANADOLUB

ANK 10-11 
0,90
45 0,9410 

0,96
12 

11-12 1,2011 1,2139 0,9894 11-12 
1,23
59 1,1931 

1,03
58 

12-13 0,7954 0,6786 1,1721 12-13 
0,61
14 0,5815 

1,05
14 

08-09 0,6986 0,7175 0,9737 

09-10 0,8395 0,9963 0,8425 

ARAP TURK BANKASI 10-11 1,3792 1,4260 0,9672 

11-12 1,2256 1,1946 1,0259 

12-13 0,8204 0,6678 1,2285 

Şekil 3: 19 bankanın genel performans göstergeleri 

IV. SONUÇ
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6 yıllık etkinlik tablosundan elde edilen sonuçlara istinaden; genel skor sonuçlarına bakıldığında , analizi 
yapılan dönemler içerisinde Deutsche Bank 0.84 puan ile en yüksek verimliliği elde etmiştir. Yapılan 
çalışmalar ve literatür kısmında da belirttiğimiz gibi bazı yabancı sermayeli bankalar kurulduklarından 
itibaren hızlı bir gelişme göstermişlerdir.Deutsche Bank’ı ise 0.645 puan ile ING Bank ve 0.612 puan 
ile Alternatif Bank takip etmektedir.Bu sonuç ise yukarıdaki öngörüyü desteklemektedir.İki aşamalı 
toplamsal model sonuçlarında ise Kamu bankaları arasında Halkbank 0.97 puan ise ilk sıradadır. Bu 
sırayı ise Ziraat Bankası (0.9573) ve Alternatif Bank (0.9570) takip etmiştir.Ancak genel sıralama 
skorlarında ise Türkland Bank,Turkish Bank,Arab Türk Bank en düşük skorları almıştır.Dönemsel 
sonuç ve bulgular ise Tablo 1,2 ve 3’de detaylı şekilde verilmiştir. 

Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda dönemsel yükselmeler olsada yabancı sermayeli 
bankların genel anlamda özel yurtiçi sermayeli bankalara göre daha hızlı çıkışlar yaptıkları 
görülmektedir.Kamu bankaları ise orta-yüksek skor almışlardır. 
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ÖZ:21.yüzyılın ortalarından itibaren kentlere doğru yaşanan göçler, kentlerdeki nüfus artışı dünyadaki 
birçok kentte sosyal, ekonomik ve fiziksel olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kent 
yöneticileri ve araştırmacılar bu olumsuzları gidermek için gelişen teknoloji ile beraber kentsel 
sorunların giderilmesinde çözüm aramışlardır. Bu çözümlerden biri; kentsel dönüşüm uygulamalarıdır. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çokça tartışılmakta olan, kentsel dönüşüm uygulamalarında 
uygulanan birbirinden farklı birçok politika ve yöntemler bulunmaktadır. Bir diğer çözüm ise mekâna 
bağlı fiziksel değişimlerin izlenmesidir. Bu da kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılan Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri ile mümkün olacaktır. 

Çalışmada, CBS olanaklarından yararlanılarak kentsel dönüşüm çalışmalarında karar mekanizmalarını 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen konum, jeolojik durum, diri fayların durumu,  arazi kullanım 
kabiliyeti, kentsel arazi kullanımı eşyükselti, eğim, bakı, kadastral durum, imar durumları, çevre 
planları, ulaşım, zamansal değişim ve çevresel duruma ilişkin veriler, kullanılarak Meram İlçesi Altın 
hamle Kentsel Dönüşüm projesi fiziksel olarak irdelenmiştir. Kentsel dönüşüm alanında,  karar vericileri 
daha hassas sonuçlara götürmesine yardım eden mekânsal ilişkiler kurulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel Dönüşüm, Fiziksel Değişim, Konya. 

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AND SPATIAL DYNAMICS AND 
URBAN REGENERATION: A CASE STUDY OF KONYA/TURKEY 

ABSTRACT: Migrations to the cities since the middle of the 21st century, population growth in the 
cities caused the emergence of social, economic, and physical problems in many cities around the world. 
Administrators and researchers have sought solutions for the elimination of urban problems along with 
the developing technology to overcome these negatives. one of these solutions is urban regeneration. . 
As in the world, there are many different policies and methods, which are widely discussed in our 
country, and implemented, in urban Regeneration project. Another solution in urban problems is to 
monitor the physical changes depending on the location. In this case, it will be possible with the 
Geographical Information Systems technologies used in urban Regeneration project. 

In this study, using the GIS facilities, the location, geological situation, the condition of active faults, 
land use capability, urban land use, contour, slope, aspect, cadastral condition, development plans, 
environmental plans, transportation, which directly or indirectly affect the decision mechanisms in urban 
project. Using the data on infrastructure, temporal change and environmental situation, Meram Altın 
Hamle urban regeneration project has been physically examined. In the field of urban regeneration 
spatial relationships have been established that help decision-makers lead to more sensitive results. 
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GİRİŞ 

Dünyada nüfusun sürekli olarak artması kentsel kullanımların ve kentsel yaşamın da sürekli olarak 
değişmesine neden olmaktadır. Geçmişte artan nüfusun sonucu genişleyen konut alanları, bir taraftan 
kentlerin arazi kullanımlarının çeşitlenmesine ve diğer taraftan göçle hızlı artan nüfusun düzenli 
yerleşmesine ve gecekondu alanlarının oluşmasına neden olmuştur (Karadağ, Mirioğlu, 2014). 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi’nin “State of the World’s Cities 2010-2011” raporuna 
göre, 1990-2010 yılları arasında kentlerin yoksul alanlarında yaşayanların oranı gelişmekte olan 
bölgelerde %32.7, Sahra Altı Afrika ülkelerinde %61, Doğu Asya ülkelerinde ise %28.2’dir (Un Habıtat, 
2010).Bütün bu yaşananlara yönelik gerçekleştirilen kentsel yaşam kalitesinin artırılması yönlü 
çalışmalar sosyal, kültürel, siyasal öğe ve süreçleri içinde barındırmaktadır. Kentsel dönüşüm, çökme 
ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve 
bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü” olarak 
tanımlanmıştır (İlkme, 2008). Bu eylemi kentlerde gerçekleştirebilmek için kuşkusuz bilgisayar temelli 
yazılım ve donanım programlarından dijital veri alışverişinden yararlanmak kentsel dönüşüm sürecinde 
bilgi aktarımını hızlandırır. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler yerel yönetimlerde internet 
tabanlı elektronik uygulamaların üretilmesinin ve vatandaşlara zaman kaybı yaşatmadan hizmet sunma 
olanağının önünü açmıştır. Yerel yönetimler teknolojide yaşanan gelişmelerden ötürü bir dönüşüm 
sürecine girmiştir. Bu dönüşüm süreci kuruma düşük maliyet, verimlilik ve hizmet kalitesinin 
arttırılması gibi avantajlar sağlayabilmektedir. Yerel yönetimlerde bilgi teknolojisi ile birlikte 
uygulamaya konulan hizmetlerden biriside Kent Bilgi Sistemi (KBS)’dir (Akman ve Özaslan,2018). 
Kentler için oldukça önemli ve ön planda olan kentsel dönüşüm kavramı ve kentlerde alınacak kararların 
daha sağlıkla verebilme konusunda etkili olan KBS’nin beraber kullanımı belediye yönetimlerine büyük 
faydalar sağlayacaktır.  
 
Bu çalışmada, Kent Bilgi Sisteminin diğer birçok uygulama alanında olduğu gibi, kentsel dönüşüm 
projelerinde de yerel yönetimlere ve karar vericilere doğruluk, zaman ve maliyet açısından yararlar 
sağlaması hedeflemekte, kentsel dönüşümün sınırları tanımlanmış bir alan özelinde Kent Bilgi 
Sisteminin sağladığı olanaklardan yararlanarak fiziksel yapının irdelenmesi amaçlanmaktadır. 

 
 
KENT BİLGİ SİSTEMİ ve KENTSEL DÖNÜŞÜM  

Dünyada hızla gelişen kentlerde; kentleşmenin kontrolü, gelişmenin tahmini ve şekillendirilmesi ile 
ilgili kararların alınması, kentle ilgili faaliyetlerin en uygun şartlarda yerine getirilebilmesi için Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılmaktadır. Kente ilişkin bilgileri işleyen bir CBS “Kent Bilgi Sistemi” 
(KBS) olarak adlandırılmaktadır (geymen,2006).Dünyada, özellikle 1980’den sonra KBS’den 
yararlanma oranında hızlı bir şekilde artış görülmüştür. Almanya/Stuttgart Kenti , Tayvan/Koahsiung 
Kenti , Avusturya/Viyana Kenti, Çin/Shenzen Kenti, Kanada/Toronto Metropolü dünyadaki bazı KBS 
projelerininin yürütüldüğü kentlerdir (Geymen,2006). Türkiye’de ilk Kent Bilgi Sistemi İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin 1987 yıllında kurduğu Kent Bilgi Sistemidir. Ardından 2004 yılında çıkan 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/h maddesinde Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 707 

kurmak ifadesi yer almış ve bu tarihten sonra büyükşehir belediyeleri, kendi Kent Bilgi Sistemini 
oluşturma çabası içine girmişlerdir. Konya büyükşehir belediyesi, Kocaeli büyükşehir belediyesi, 
Kahramanmaraş belediyesi, Denizli belediyesi Alanya belediyesi, Fatih belediyesi KBS oluşturan bazı 
belediyelerdir (Tablo 1). Her bir belediye kendi standartlarını üretmiştir. 2011 yılında kurulan Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü ’nün bu sebeple görevleri arasına Kent bilgi sistemlerinin standart 
ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapmak ifadesini koymuş ve bu konuda 
çalışmalar yapmaktadır. 

    Tablo 1: Belediyeleri Karşılaştırma Tablosu (Avcı ve Durduran, 2014) 

 

KBS’ni kaçak yapılaşmanın önlenmesi, kentsel arazi kullanım, nazım ve uygulama imar planlarının 
üretilmesi, yapılaşmanın imar verilerine göre kontrolü, imar izni yapım ve işyeri ruhsatlarının doğru 
verilere uygun verilmesi, kentin tarihsel ve yeşil dokusunun korunması, olası afetlere karşı kent halkını 
koruma ve kurtarma planının üretilmesi, emlak vergisinin geoteknik verilerden yararlanarak 
belirlenmesi ve vergi tahsilâtının mülkiyet verilerinden yararlanılarak yapılabilmesi (dolayısıyla 
gelirlerin artması), kentsel toprak değer analizleri yapılarak haksız kazancın ve vergi kaybının önüne 
geçilmesi, kirliliğine neden olan konut ve işyerlerinin saptanması ve bunların ürettikleri katı, gaz, sıvı 
atıklarının cins ve miktarlarının hesaplanması, farklı kurumları ilgilendiren teknik altyapı eşgüdümünün 
sağlanması, çağdaş konut alanlarının üretilmesine yardımcı olunması v.b alanlarda kullanılır 
(Pektaş,2009).  
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Son yıllarda artan nüfus artışı kentlerdeki alan ihtiyacının artması ile sonuçlanmaktadır. Bu durum 
kentlerdeki köhne, sağlıksız alanlarının tekrar kente kazandırılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı 
karşılayabilmek için kentsel dönüşüm kavramı gündeme gelmeye başlamıştır. Ancak birçok dinamiği 
içinde barındıran ve çok yönlü bir imar uygulaması olan bu süreçte sağlıklı kararların verilebilmesi için 
imardan, mülkiyete, vergiden taşınmaz değerine, altyapıdan üstyapıya, konuttan çevreye birçok farklı 
kaynaktan üretilen ve aynı zamanda da birbirleriyle ilişkili olan veri/bilgilerin bütüncül olarak bir arada 
toplanıp analiz edilmesine ihtiyaç vardır. Bilhassa kent bilgilerinin %80 nin konum yani harita tabanlı 
olduğu dikkate alındığında, akıllı-dijital haritalara ve veritabanlarına gerek duyulmaktadır. Söz konusu 
bu bilgilerin alt ölçekten üst ölçekli plan ve haritalara bağlı olarak “yer” yani “konum” nitelikli coğrafi 
verilerdir. Bu nedenle Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması 
kaçınılmazdır (Yomralıoğlu, 2013) . 
 

UYGULAMA 

Çalışma alanı 

39.000 km2'lik yüzölçümü ile Türkiye'nin en geniş ili olan ve Orta Anadolu yaylası 
üzerinde Ankara, Aksaray,Niğde, Mersin, Karaman, Antalya, Isparta, Afyon ve Eskişehir ile komşu 
olan Konya, 36° 22' ve 39° 08' kuzey paralelleri ile 31° 14' ve 34° 05' doğu meridyenleri arasında yer 
alır  (URL 1) (Şekil 1). 1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1984'te çıkarılan 3030 sayılı yasa gereğince 
"Büyükşehir" statüsüne kavuşmuş olup 1989'dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre 
yürütülmektedir. Karatay, Meram, Selçuklu olmak üzere büyükşehir belediyesine bağlı 3 merkez 
ilçeden oluşmaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 1: Konya'nın Türkiye'deki konum 
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Şekil 2: Çalışma alanının Konya içindeki konumu 

Çalışma alanı Meram ilçesindedir. Meram, Konya ilinin merkez ilçelerinden olup, şehrin güneybatı 
kısmında yer alır. Ankara-Konya, Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya 
olmak üzere beş önemli yolun geçtiği merkezdedir. Tarımsal alanların çok olduğu ilçenin büyük bir 
bölümü sit alanı kapsamında olduğundan, birçok bölgede yapılaşmaya izin 
verilmemektedir. Altınapa’dan gelip, tarihi Meram Köprüsü’nden, Meram Eski Yol'u takip ederek 
tarımsal alanları sulayan Meram Çayı da ilçede bulunmaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi başta olmak üzere, İlahiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi bu ilçenin sınırları içindedir. Meram 
Belediyesi tarafından uygulama konan Çaybaşı Mahallesi, Yenişehir mahallesi gibi imar mevzuatına 
aykırı yapılaşmanın yoğun olduğu bu bölgelerde ve eskimiş köhnemiş günün ihtiyaçlarına karşılık 
veremeyen alanlarda (Zafer örneği), dönüşüm alanlarını ilan edilmiş, uygulama kriterleri ve mevcut 
nazım imar planı ile olan ilişkileri yeterli şekilde irdelenmeden ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri 
alınmadan Çaybaşı ve Yenişehir mahallesi gibi yerler uygulamaya konulmuştur (Çağla, 2007). 
 
Çalışma alanı olarak seçilen proje; Konya-Meram Altın Hamle Kentsel Dönüşüm Projesidir. Bu proje 
Konya ili, Meram ilçesi Hacı İsa Efendi, Geçit ve Yenice mahalleleri ile Et Balık kurumu arazisini de 
içine alan yaklaşık 56 ha 'lık bir alanı kapsamaktadır. Proje alanının %68'i özel mülkiyettedir. Alanın 
%96,4'ü kadastral parsellerden oluşmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 5998 sayılı kanun ile 
değişen 73.maddesi gereğince “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” kapsamında alınan kararla 
bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları başlamıştır. 

 
Çalışma alanına ait analizler 

Meram İlçesi Altın hamle Kentsel Dönüşüm projesine ait konum, jeolojik durum, diri fayların durumu,  
arazi kullanım kabiliyeti, kentsel arazi kullanımı eşyükselti, eğim, bakı, kadastral durum, imar 
durumları, çevre planları, ulaşım ve zamansal değişim katman olarak kullanılmış ve kentsel dönüşüm 
uygulamalarına ait mekânsal analizler yapılmıştır. 
 
Sahadan toplanan veriler sayısal ve sözel (tablosal) veriler olarak iki bileşenden oluşur. Her sayısal 
objeye ilişkin öznitelik verileri vardır, bu sayısal ve sözel veriler arasındaki ilişkilerin entegresi 
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sağlanarak bölgeye ait sorgulamalar olanaklı hale gelmiştir. Sorgulamalardan sonra projedeki yapıların 
kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası durumunu net bir şekilde ortaya koymak adına, her bağımsız bölüm 
için sisteme fotoğraf atılmıştır (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3: Projeye ait fotoğraflı sorgu ekranı 

Çalışma alanında 3km’lik bir tampon bölge oluşturulduğunda il için nirengi noktası olarak gösterilen 
Alaaddin Tepesi’ni de içine almakta ve Anıt, Stadyum, Zafer Meydanı gibi Konya için önemli 
merkezlere yakınlığı dikkat çekmektedir. Alanın yerleşilebilirliği, yerleşilebilecekse ne şekilde bir 
yapılaşma kapasitesi taşıyabileceği jeolojik yapıya ilişkin oluşturulan harita katmanı sayesinde mümkün 
kılınacaktır. Bu sebeple alanın jeolojik yapısı önemli parametrelerden biridir. Çalışma alanın jeolojik 
yapısı irdelendiğinde alanın batısı 
kuvaterner çökelleri doğusu ise pleistosen 

4). Konya formasyonu ile yüzeylenmiştir (Şekil 

 

                                   (a)                                                             (b) 
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Şekil 4: Çalışma alanı ait (a) 3 km’lik etki alanı (b) jeoloji haritası 

Diri fayların %2’si IV. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Çalışma alanına yakın en önemli diri 
fay Konya yazır fayıdır. Yazır fayı, Konya havzasını batıdan sınırlamış Konya fay zonunun doğusunda 
yer alan ve toplam uzunluğu 10 km ye varabilen kademeli olarak sıralanmış ve farklı uzunluklardaki 
bölümlerden oluşmuş bir faydır. Konya fayı şiddetli deprem üretmesi mümkün görülmemektedir. 
Buffer’larla kentsel dönüşüm alanına uzaklığı gösterilmiştir. Çalışma alanına uzaklığı 5 km ile 7 km 
bufferlar arasında kalmıştır. Ancak ülkemizde diri faylar yakınında yer alan yapılarla ilgili ölçütler 
bulunmadığı ve bununla ilgili bir yasal düzenleme bulunmadığından ötürü net bir yorum 
yapılamamaktadır (Şekil 5). 

 

Şekil 5: Konya yazır fayının çalışma alanına uzaklığını gösteren harita 

Meram ilçesine ait Corine veri tabanından alınan arazi örtüsü/arazi kullanım verileri şekilde Şekil 6’da 
gösterilmektedir. Meram ilçesinin 7,374.20 ha alanının yapay alanlar olduğu sürekliliği olmayan kentsel 
yerleşim alanın ise 2,6020.02 ha alana sahip olduğu belirtilmektedir. Çalışma alanı yapay alanlar olarak 
ayrılan bölümde sürekliliği olmayan kentsel yerleşim alanı olarak belirlenmiştir. 
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Şekil 6: Meram ilçesine ait Corine veri tabanından alınan arazi örtüsü/arazi kullanımı 

Çalışma alanına ait topoğrafik yükselim olmadığından arazinin düz bir arazi olup kotunun 1030 m 
olduğu görülmektedir. Çalışma alanına ait eğim değerleri %0 ile %15 arasında çıkmıştır. Yöneliş analizi 
incelendiğinde alan bütününde yönelişinin hakim olduğu yönlerin birbirine yakın değerlerde olduğu 
görülmektedir. Ortaya çıkan haritada, tüm ana ve ara yönler renklerle ifade edilirken, paftada gri renkli 
kalan alanlar ise düz alanları ifade etmektedir (Şekil 7).  

 

 

(a)                                       (b)                                           
(c) 

Şekil 7: Çalışma alanına ait (a) eş 
yükselti haritası (b) eğim haritası (c) 

bakı haritası 

Çalışma alanın tamamının 
toprak arazi kullanım kabiliyet 
sınıfına göre I. sınıf arazilerin 
üzerinde olduğu görülmektedir. I.sınıf 
arazilerin % 99.81`i hiç veya çok az 
erozyon sınıfına girmektedir. Düşük 

şiddetli erozyon alanları, orta – uzun mesafe su havzası koruma alanları da kısmen yerleşime uygun 
alanlardır. Tarım toprağı kentleşme nedeniyle amaç dışı kullanımlara dönüşmüştür. Uygulama alanında 
nüfus artışına bağlı olarak tarım toprakları ciddi bir kentleşme baskısı ile karşı karşıya kalmıştır (Şekil 
8). 

 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 713 

Şekil 8: Toprak arazi kullanım kabiliyet sınıfı haritası 

Çalışma alanına ait çevre düzeni planı Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı, 16.09.2013 tarihinde Bakanlık Makamının 14278 sayılı Olur’u ile onaylanan M-28 nolu 
pafta’dan 1\5000’ lik çevre düzeni planınındın proje bölgesine ait arazi kullanımı kesilerek oluşturulan 
sisteme katman olarak atılmıştır. 1990 lı yıllarda 2981 sayılı yasa uygulaması yapılarak kadastral 
altlıklar mevzi koordinat sisteminde sayısal hale getirilmiştir. Hisseli ve çok yapılı kadastro parsellerinin 
bulunduğu bu bölgede kadastral parseller mevzuata uygun yapılaşmanın oluşmasına uygun değildir. 
Kadastral parsellerinin imar mevzuatına uygun imar parselleri şekline getirilmesi ve bu bölgedeki 
kadastro parseli maliklerinin mağduriyetinin giderilmesi ve sağlıklı kentleşmeninim oluşabilmesi 
amacıyla Meram Belediyesi bu bölgede kentsel dönüşüm uygulaması gerekliği net bir şekilde görülür 
(Şekil 9). 

 

(a)                                                  (b) 

Şekil 9: Çalışma alanına ait (a) kentsel dönüşüm öncesi kadastral durum (b) çevre düzeni planında 
arazi kullanımı 

Kentsel dönüşüm öncesi de çalışma bölgesinde yapılaşmaya göre ıslah imar planı yapılmıştır. Hmax 
kentsel dönüşüm öncesi de sonrası serbest olarak ifade edilmiştir. TAKS’ın 0,25 olduğu ve emsalin 
(E=1,8)  kentsel dönüşüm öncesi imar planında belirtilirken kentsel dönüşüm sonrası TAKS=0,40 olarak 
belirtilmiş ve Emsalde (E=2) olarak ifade edilmiştir (Şekil 10). 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 714 

 

(a)                                               (b) 

Şekil 10: (a) Kentsel dönüşüm öncesi imar planı (b) kentsel dönüşüm sonrası imar planı 

Karşılaştırmalı olarak yapılan tematik haritalarla, değişim net bir şekilde incelenerek daha sağlıklı 
yolların yapılması CBS ile mümkün kılınacaktır. Konum bilgilerinin mülkiyet ve yol ağları ile 
ilişkilendirilmesi hatların nereden geçtiği ve boyut ve büyüklüklerinin bilinmesi açısından CBS’nin 
sağladığı kolaylık, karar vericilere önemli katkılarda bulunacağı aşikardır (Şekil 11). 

 

(a)                                               (b) 

Şekil 11: Çalışma alanına ait (a) kentsel dönüşüm öncesi yollar (b) kentsel dönüşüm sonrası yollar 
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Zamansal değişimi gösterebilmek için ise çalışma alanına ait Google Earth’den alınan kentsel dönüşüm 
öncesi ve sonrasına ait görüntülere ortak noktalardan koordinat vererek bölgeye ait görüntüler 
oluşturarak çalışma alanındaki farklılıklar gözlenmiştir. Çalışmada ilk olarak 2004 yılına ait kentsel 
dönüşüm öncesi durum görülmektedir. İkinci olarak 2013 yılına ait proje alanı görülmektedir. Mevcut 
duruma bakıldığında dönüşüm projesinin ilk etabının bittiği ikinci etabın başlamadığı 
görülmektedir.2014 yılı itibariyle kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabı da başlamıştır (Şekil 12). 

 

(a)                                            (b) 

Şekil 12: Çalışma alanına ait (a) kentsel dönüşüm öncesi uydu görüntüsü (b) kentsel dönüşüm sonrası 
uydu görüntüsü 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Artan nüfus, büyüyen kentler birçok altyapı sorununa, çevresel sorunlara hatta ekonomik sorunlara 
neden olmaktadır. Kent yöneticileri bu sorunlara çeşitli politik düzenlemelerle ve teknolojik imkânlarla 
karşılık vermektedir. Bu sorunlara çözüm olarak, Kentsel Dönüşüm Projeleri kullanımı ve kentlerde 
daha etkin, kaliteli hizmet sunumu sağlamaya imkân veren KBS’leri sıkça gündeme getirilmektedir. 
Birbiri ile oldukça alakalı bulunan iki çözüm önerisi kentlerdeki aksaklıkları çözebilmek adına oldukça 
etkili olmaktadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüme karar verilen alanlarda KBS’den yararlanmak karar 
vericilere daha doğru kararlar alabilmeleri hususunda yardımcı olacaktır. 
 
 Bu çalışmada, kentsel dönüşüm olgusunu Meram İlçesi Altınhamle Kentsel Dönüşüm üzerinde Kent 
Bilgi Sistemlerinden yararlanıldığında ne tür analizler yapılabileceği çeşitli katmanlarla sunulmuştur. 
CBS teknolojilerinin kentsel dönüşüm uygulamalarına katkı sağlayabileceği düşünülerek birçok katman 
bir araya getirilerek kullanıcılara ve karar vericilere alternatif çözümler üretebilecek dinamik bir yapı 
oluşturulmuştur. Kentsel dönüşüm alanında, Coğrafi Bilgi Teknolojileri,  çakıştırma, analiz, sentez 
özellikleriyle karar vericileri daha hassas sonuçlara götürmesine yardım etmektedir.. Çalışma alanı 
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oldukça önemli bir konuma sahiptir. Merkezi konumları itibarıyla diğer gecekondu alanlarında 
getirilebilecek çözümlere kapalı olan bu tarz bölgelerde, bir yandan büyük kent imajı ile bütünleşmek, 
bulunduğu kente prestij kazandırabilmek oldukça zordur. Bu sebeple farklı mekansal yapılar arasında 
bağlantı kurabilmek için mevcut bilgilerden yararlanarak yeni bilgiler elde edebilmek adına hem sözel 
hem grafik olarak mekansal analizi yapılmalıdır.  
 
Kentsel dönüşüm projelerinde KBS kullanımının özellikle, çeşitli analizlerin basitçe yapılabilmesi, 
oluşturulan veri tabanının ilgilenen kurum ve organizasyonlarca da kullanılabilir olması gibi birçok 
yarar sağlar. Gelecekte bu konuda birçok disiplinin bir arada çalışması ile KBS tekniklerinin daha etkin 
olarak kullanılmasına ve dönüşümün çok yönlü irdelenmesi kentsel dönüşüm çalışmaları açısından daha 
yararlı olacağı sonucu çıkarılmıştır. 
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ÖZ: Artan nüfus ve insanların şehirlerde yaşama talebi 1950 yıllarından itibaren kentleşmeyi 
hızlandırmış, günümüzde de bu durum hala devam etmektedir. Kentlerdeki nüfusun hızla artmaya 
devam etmesi, kentlerin alan ihtiyacını da artırmakta ve bu durum kentlerin büyümesini tetiklemektedir. 
Kontrolsüz kentsel büyümeden kaynaklanan çevresel, ekolojik ve sosyal sorunlar dünyadaki birçok 
şehirde meydana gelmektedir. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde, nüfus artışının daha fazla 
olması ve gelir seviyesinin diğer ülkelere göre daha düşük olması sebebiyle kentsel büyümenin daha 
yıkıcı sonuçlara yol açtığı görülür. Bu sebeple Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kentsel büyümeyi 
kontrol altına almak, ekonomik ve çevresel değerleri korumak ve sahip çıkabilmek oldukça önemlidir. 
Türkiye’de artan kentleşmeye pek çok şekilde çözüm bulmaya çalışılmış fakat kentsel büyümenin 
kontrol edilmesi politikalarla çözümlenememiş, büyümeyi kontrol edebilmek için önerilen uygulamalar 
yetersiz kalmıştır. 

Bu çalışmada, sürdürülebilir kent yönetimi açısından Kentsel Büyüme Yönetimi ve yeni teknolojilerden 
bahsedilmiştir. Ayrıca kentsel büyümeyi etkileyen İmar Kanunu, Büyükşehir Kanunları, Mera Kanunu 
ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu irdelenmiş, ilgili mevzuattaki aksaklıklar tespit edilmiş 
ve kentsel büyümeyi denetleyebilmek için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Büyüme,  Kentsel Büyüme Yönetimi, Ülkesel Politikalar, Sürdürülebilirlik 

INVESTIGATION OF COUNTRY POLICIES THAT AFFECT URBAN GROWTH 
FOR SUSTAINABLE CITY MANAGEMENT: A CASE STUDY OF TURKEY 

ABSTRACT: The increasing population and the demand for people to live in cities have accelerated 
urbanization since 1950, and this situation still continues today. The rapid increase of the population in 
the cities increases the need of area in the cities and this situation triggers the growth of the cities. 
Environmental, ecological and social problems caused by uncontrolled urban growth occur in many 
cities around the world. However, especially in developing countries, urban growth appears to have 
more devastating results due to higher population growth and lower-income levels than in other 
countries. Therefore, by taking control of urban growth in developing countries such as Turkey is very 
important, for protecting the economy and the environment. A lot of studies in many ways to find 
solutions to increasing urbanization in Turkey but with controlling urban growth policies, practices 
recommended controlling the growth remained insufficient. 

In this study, Urban Growth Management and new technologies are mentioned in terms of sustainable 
city management. Additionally, Zoning Law, Metropolitan Laws, Law on Pastures, and Law No. 5403 
on Soil Preservation and Land Utilization which affect urban growth, were examined, defects in the 
relevant legislation were identified and suggestions were made to control urban growth.  
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Keywords: Urban Growth, Urban Growth Management, Country Policies, Sustainability 

GİRİŞ 
 
1950 yılından itibaren ortaya çıkan hızlı kentleşme, önemini yitirmeden günümüze kadar devam 
etmiştir. Hızlı kentleşme süreci ile kentsel nüfus da büyük bir artış göstermiştir. 1950'de kent nüfusunun 
ülke nüfusu içindeki payı % 25 gibi oldukça düşük bir düzeydeyken, bu oran 1960'ta % 31,9'a, 1980'de 
% 43,9'a ulaşmıştır. Kentsel nüfus miktarında büyük ölçüde kırdan kente göçlerin neden olduğu artış, 
bu tarihten sonra da sürmüştür. Böylece, kentsel nüfus ilk kez 1985'te kırsal nüfusu geride bırakarak % 
53'e yükselmiştir. 2000 yılı nüfus sayımının ortaya koyduğu sonuçlar ise kentsel nüfus oranının % 65'e 
ulaştığını göstermektedir (Işık,2005). Nüfusun artması,   kentlerin ekonomik hayatta ön plana çıkmaları 
ve sanayileşmeye neden olmuştur. Birbirini tetikleyen bu durum yeni yerleşim birimlerinin de artmasına 
neden olmuş ve kentler, içerisinde barındırdığı pek çok dinamikle birlikte büyümeye başlamışlardır. 
Ancak bu kontrolsüz büyüme beraberinde birçok sorunla birlikte gerçekleşmiştir. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde, nüfus artışının daha fazla olması ve gelir seviyesinin diğer ülkelere göre daha düşük 
olması sebebiyle kentsel büyümenin daha yıkıcı sonuçlara yol açtığı görülmüştür. Bu sebeple, Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerde kentsel büyümeyi kontrol altına almak, ekonomik ve çevresel değerleri 
korumak ve sahip çıkabilmek oldukça önemlidir.  
 
Türkiye’de başta İstanbul, Ankara gibi metropollerin ve Konya, Denizli gibi göç alan büyük kentlerin 
mekânsal gelişimi ve kentsel yayılma konularında, merkez-çeper ilişkisi ve çevrelerindeki doğal 
kaynakların tahrip olması açılarından tartışan araştırmalar bulunmaktadır (Özbek ve Eryiğit, 2005; 
Özügül ve İnal-Çekiç,2005 ; Karataş, 2007; Terzi ve Bölen, 2010; Ayazlı,2011; Sezgin ve Varol, 2012; 
Akseki ve Meşhur, 2013, Tağıl vd.,2016; Sat vd.2017; Çavuş  ve Uysal 2018; Öncel,2019).Gerek bu 
araştırmalarla gerek politikalarla, Türkiye’de artan kentleşmeye pek çok şekilde çözüm bulunmaya 
çalışılmış ancak kentlerin büyümesi kontrol altına alınamamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde, akıllı 
büyüme yaklaşımı kullanılarak kentsel projeler üretilebilir. Bu projeler üç farklı politika ile 
gruplanabilir. 

• Kentsel yoğunlaştırma (intensification) ve takviye (consolidation) 
• Kentsel büyüme yönetimi (urban growth management)  
• Arazi kullanımı denetimi (land-use control)  

 

Yoğunlaştırma çalışmaları, mevcut kentsel doku içinde yeni yapılaşma olanakları arayarak çevresel 
gelişmeyi sınırlama amacında, arazi kullanım denetimi ise kentsel yayılmayı önlemede bölgeleme 
türlerinin farklılaşmasını içermektedir. Avrupa’daki gibi nüfus artış hızı görece sabitlenmiş ülkeler 
dışında sıkça başvurulan planlama yöntemi de ‘kentsel büyüme yönetimi’dir. Bu yöntemde amaç, arazi 
piyasası ile denetimli kentsel gelişim arasındaki eşgüdümün sağlanmasıdır. Toplum hizmet programları, 
sosyal refahı sağlamak için genel politikaların tasarlanması ve ekonomik gelişimi sağlamak için genel 
politikaların oluşturulması ile büyüme yönetimi çoğu büyüme kontrolünden farklıdır (Nelson ve 
Duncan, 1995; Sağ 2011). Kentsel büyüme yönetiminde rol alan aktörler ülkeden ülkeye, bölgeden 
bölgeye farklılık göstermektedir. Bu farklılığı yönetim organizasyonu ve mevzuat farklılıkları meydana 
getirmektedir (Keleş, 2010). Seydanlıoğlu ve Turgut’a göre, Türkiye’de kentsel büyüme yönetimi 
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konusunun tam anlamıyla irdelenmediği ve çözülmeye çalışılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, kentsel 
büyüme yönetimi kavramı ülkemizde henüz olmadığı için büyümenin kontrol edilmesine yönelik direk 
uygulanan bir politikadan bahsedemeyiz. Ancak İmar Kanunu, Büyükşehir Kanunları, Mera Kanunu ve 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kentsel büyümeyi etkileyen kanunlardır. Bu sebeple 
çalışmada bu kanunlar irdelenmiş, ilgili mevzuattaki aksaklıklar tespit edilmiş ve kentsel büyümeyi 
denetleyebilmek için önerilerde bulunulmuştur. 

KENTSEL BÜYÜME ve KENTSEL BÜYÜME YÖNETİM SİSTEMİ 

Günümüz koşullarında kentlerdeki nüfusun hızla artmaya devam etmesi, kentlerin alan ihtiyacını da 
artırmakta ve ortaya çıkan büyüme süreciyle birlikte kentler mekânda hızla yayılmaktadır (Sezgin ve 
Varol, 2012). Kentsel büyümenin temel ölçütlerinden birisi, nüfustur. Nüfus büyümesi ile kentin diğer 
kentler içerisindeki kademesi artarken, nüfus ve nüfus yoğunluğunun getirdiği hizmetler ise, çevredeki 
diğer birçok kenti, büyüyen anakent kentin etki alanına sokacaktır. Buna göre, kentin büyüme nedeni, 
hizmet sunmuş olduğu ve hizmet verdiği alanın genişlemesidir. Kentsel büyümenin tanımlanmasındaki 
bir diğer ölçüt ekonomidir. Kent ekonomisinin merkezinde yer alan yığılma kuramına göre, bir kentin 
hizmetlerin sunulmasını ekonomik kılması, bu hizmeti sunanları kente çekmektedir. Nüfusa bağlı 
kuramlarda olduğu gibi, ekonomik büyüme kuramlarında da süreklilik yer almaktadır. Kentte sunulan 
hizmetler bir çekim unsuru olmakta ve kentlerde yığılmalar ortaya çıkmaktadır. Kentsel büyümedeki bir 
diğer tanımlama da, kaynaklara bağlı yer seçimi ve buna bağlı büyümedir. Bu yaklaşıma göre kentler, 
oluşum nedenseline bağlı olarak büyüme göstermektedir. Örneğin, bir doğal kaynağın varlığı, 
sonrasında bunun işlenmesi, ekonomik katkısı vb. süreçler, kentin büyümesini şekillendirmektedir 
(Dağlı, 2007). Sürdürülebilirlilik temel hedefi doğrultusunda büyümenin denetlenmesi, kentlerin dışarı 
doğru yayılmasının yavaşlatılması veya durdurulması; arazi kullanımının ulaşım sistemleriyle, ekolojik 
ve rekreasyonel gereksinimlerle ve var olan gelişmeyle uyumlu hale getirilmesi gereklidir (Wheeler, 
2004). Bu da ancak oluşturulan kentsel büyüme yönetim sistemiyle mümkün hale gelebilir. Kentlerin 
büyümesini yönetmek, artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kısa dönemli değil uzun 
dönemli düşünmek, edilgen bir anlayışla gelişmelere tepki vermek değil öngörülü bir yaklaşımla, 
önceden hazırlık yaparak gidişatı yönlendirmek gereksinimi kendini göstermektedir. 
 
Kentsel büyüme yönetimi uygulaması, hiç kentsel büyüme yönetimi uygulanmadığı duruma göre; tarım 
alanlarında % 28, yapılaşmamış alanlarda % 43 ve ekolojik önem taşıyan alanlarda % 80 oranında, kötü 
kullanımlardan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmaktadır (US Environmental Protection Agency, 
2009). Buna göre; kentsel büyüme yönetimi, öngörülemeyen gelişmenin olumsuz etkilerini kontrol 
eden, gelecekteki büyüme ve gelişme hedefleri için alternatif politikalar üreten, bunları sürdürülebilir 
gelişme stratejileriyle destekleyen ve her aşamada denetimi mümkün kılan teknolojiyi içeren bir 
yaklaşım olarak değerlendirilebilir (Seydanloğlu, Turgut,2017). 
 

Dünya üzerindeki ülkeler, genişleme ve giderek artan bir şekilde toprak kullanan gelişim yapılarına 
ilişkin büyüyen endişelere, kentsel büyümeyi yönetmek için geliştirilmiş çeşitli politika araçları ile 
karşılık vermişlerdir (Bengston ve diğ. 2004). Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde büyümenin 
etkilerini kontrol etmek, yönetmek ya da azaltmak için, "büyüme yönetimi" terimi kullanılmaktadır. 
Büyüme yönetimi genel olarak, "nerede büyümek" ve "nerede büyümemek" temel kavramları ile ilişkili 
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olarak kentsel büyümeyi kontrol eden bir politikadır (Yıldırım 2008). Ancak, bir kentsel büyüme 
yönetimi sistemine sahip olmayan ülkemizde,imar kanunları,büyükşehir kanunları,mera kanunu ve 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile kentsel büyüme kontrol alınmaya çalışılmıştır. 

KENTSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN ÜLKESEL POLİTİKALAR 

İmar Kanunu 

Türkiye’de kent planlama sistemi, Cumhuriyetin kuruluş yıllarından günümüze sürekli olarak imar 
yasaları ile biçimlenmiştir. Bu çerçevede ülkemizde planlama sisteminin gelişimine bakacak olursak, 
kent planlama olgusunun bugüne dek sırasıyla 1933 yılında 2290 sayılı Yapı ve Yollar Yasası, 1956 
yılında 6785 sayılı İmar Yasası, 1972 yılında 1605 sayılı ve 6785’i önemli oranda değiştiren yasa ve 
1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasası ile çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
8/b maddesinde belediye sınırları içinde kalan yerlerin imar planlarının ilgili belediyelerce, belediye 
sınırları dışında ise Valiliklerce ya da ilgilisince yapılacağı veya yaptırılacağı belirtilmektedir. 
Türkiye’de planlar ile ilgili ilgili son  hukuki düzenleme Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’dir. 3194 
sayılı İmar Kanununa istinaden 14.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği plan yapım ve onaylanmasına ilişkin ilgili idarelerin İmar 
Kanununun 8. maddesinde ifade edilen yetkilerini daha ayrıntılı biçimde düzenlemektedir (URL 1). Bu 
düzenleme, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre ‘‘ .... kapsadıkları alan ve 
amaçları açısından Mekânsal Strateji Planları, Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları olarak hazırlanır 
’’ ve ‘‘ .... planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; Mekânsal Strateji Planı, 
Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından ’’ oluşmaktadır (Yavuz ve 
Sertyeşilışık, 2019). Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile “Mekânsal strateji planı” olarak ifade 
edilen yeni bir üst ölçek plan türü getirilmiştir. Mekânsal Strateji Planı ekonomik, sosyal politikalar ve 
çevre politikaları ile stratejilerini mekânla ilişkilendirerek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları 
yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plandır 
şeklinde ifade edilmektedir. İmar Kanunu’nda ilk tanımı yapılan çevre düzeni planlarına ilişkin süreç 
içinde yapılan çeşitli yasal düzenlemelerle bu plan türünün yapım şekli ile yapım ve onama yetkisi 
konusu karmaşık bir hale gelmiştir. En son 2014 tarihinde yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nde çevre düzeni planına ilişkin yeni hükümler belirlenmiştir. Mekansal Planlar Yapım 
Yönetmeliği’nde planlama hiyerarşisindeki yeri yeniden tanımlanan çevre düzeni planları, İmar 
Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan tanımında da ifade edildiği gibi daha çok arazi kullanımı kararlarını 
belirleyen plandır (URL 1). Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile planlama kademelenmesinde yer 
alan mekânsal strateji, çevre düzeni ve imar planları, arazi kullanımı ve yapılaşmaya yönelik kararların 
yer aldığı, yaptırımı ve etkinliği daha fazla olan planlar olarak değerlendirilebilir (Sönmez,   2014). Bu 
sebeble bir alanının yerleşime açılması hususunda belirleyici olan mekânsal strateji planı, çevre düzeni 
planı ve imar planı kentsel büyüme açısından oldukça önemlidir. 

Büyükşehir Kanunları 

Şehirleşme süreçlerinde yaşanılan gelişmeler, büyükşehir belediyelerine ihtiyaç duyulmasınına sebep 
olmuştur. Şehirlerin büyümesi ve eski komşu belediyelerin birbirlerine yaklaşması yeni sorunlar 
çıkarmış ve bu sorunların birlikte ele alınması zorunlu hale gelmiştir. 8 Mart 1984 tarihli ve 195 sayılı 
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“Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile belediye sınırları 
içinde “birden fazla ilçe bulunan şehirler” büyükşehir olarak tanımlanmıştır. Sonrasında da İstanbul, 
Ankara ve İzmir il belediyeleri, büyükşehir belediyesi yapılmıştır. 195 sayılı KHK’nin yerini 27 Haziran 
1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu almış ve böylece büyükşehir yönetimleri yasayla 
ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir (Gül vd. 2014). 3030 sayılı yasada metropoliten alan sınırı içerisinde 
kalması gereken birçok yerleşim birimini bu sınırlar dışında bıraktığı için, planlama ve hizmet 
sunumunda eşgüdüm gibi sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunları çözmek için 5216, 5747 ve 
6360 sayılı yasalarla metropoliten alan sınırları genişletilmiştir. Bu kez de ciddi bilimsel alan bilgisine 
dayandırılmadan genişletilen yeni metropoliten alan sınırları içerisinde, yerel yönetim birimi sayısı çok 
artmış, bu da hizmetlerin sunumu, eşgüdüm, planlama ve yönetim sorunlarını beraberinde getirmiştir 
(Gül vd. 2017). 6 Aralık 2012 tarihinde çıkarılan On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile Türkiye’de büyükşehir yönetimleri köklü bir değişim süreci içine girmiştir. Buna göre büyükşehir 
belediyesi sayısı 29’a çıkartılmış ve tüm büyükşehirlerde il özel idareleri kaldırılmıştır (Çiner ve 
Karakaya,2013). 6360 sayılı yasa, tek bir anakent yönetim biriminin sınırlarını aşan kentleşmenin, kent 
bölgelerin ve çok merkezli kentsel alanların yönetimi için yeni bir model denemesidir (Gül vd.,2017). 
Düzenlemenin İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Sakarya ve Aydın gibi görece oldukça 
kentleşmiş ve gelişmiş illerde gözlenen kentsel alan oluşum süreçleriyle örtüşen ve katkı sağlayan bir 
şekilde olduğu söylenebilir. Ancak Konya, Manisa, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Antalya, Mersin, Balıkesir 
gibi coğrafi olarak çok geniş alana yayılan ve görece kırsal alanları daha fazla olan illerin 
kentleştirilmeye çalışıldığı ve yeni bir bölge-kent oluşturma denemesine girişildiği olasılıkları gündeme 
gelmiştir (Gözler, 2013; İzci ve Turan, 2013; Genç, 2014). 

Mera Kanunu  

Uygulanan Mera Kanun’da, Türkiye’de yaklaşık 12-13 milyon hektar kaldığı tahmin edilen mera 
alanlarının önemli risk altında olduğu, kentleşme baskısında kalan mera  alanlarının 4342 sayılı Mera 
Kanunu kapsamında korunamadığı görülmektedir. Özellikle yasadaki boşluklardan kaynaklı olarak 
mera tespit, tahdit ve tahsis süreçleri, artan maden, turizm, enerji ve kamu yatırımı taleplerinin lehine 
çalışmaktadır. 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile, köylerin mahalle statüsüne geçirilmesi ile artan 
kentleşme baskısı sonucunda maden ve enerji sektörleri ile kamu yatırımı talepleri önceliğiyle mera 
alanları başka amaçlar için kullanıma tahsis edilebilmektedir (Ayalp ve Bayrak,2018). 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 19 Temmuz 2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu ile Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik’te, tarım 
arazilerinin korunması amaçlansa da “alternatif alan bulunmaması”, “Toprak Koruma Kurulunun uygun 
görmesi” ve “kamu yararı kararı”nın alınması durumunda tarım arazilerinin amaç dışı kullanımlara 
açılabileceği belirtilmektedir. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına izin verilebilmesi için gerekli 
olan “kamu yararı” kararının kolaylıkla alınması, tarım dışı arazi kullanımları için alternatif arazilerin 
bulunmasına yönelik kapsamlı ve yeterli etütlerin yapılmaması gibi sorunlar; tarım arazilerinin 
korunmasını güçleştirmektedir (Çarıkçı,2019). Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik 
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istatistikler, mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından başlangıçta ülke ölçeğinde genel toplam 
olarak kayıt altına alınmış, 2010 yılından itibaren sektörel bazda kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Bu 
kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2011 yılı kayıtlarına göre, tarım arazilerinin tarım 
dışı kullanımına yönelik sektörel bazlı değerler; konut amaçlı 12,4 bin hektar, sanayi amaçlı 22,4 bin 
hektar, turizm amaçlı 1,2 bin hektar, madencilik amaçlı 7,9 bin hektar ve ulaştırma amaçlı 650 hektar 
olmak üzere toplam 44,5 bin hektar olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. 

TARTIŞMA  

Aslında, imarla ilgili yasaların bu tarihsel sıralaması başka bir anlama da gelmektedir. Şöyle ki, sırasıyla 
23, 16 ve 13 yıl arayla yeni bir yasa çıkarılmıştır. Yani ülkede yaşanan hızlı kentleşme karşısında 
ihtiyaca yanıt vermeyen imar yasaları giderek kısalan aralıklarla yenilenmiştir. Olayın yasal boyutunun 
dışında kalarak denilebilir ki ülkemizde hiçbir dönemde imarla ilgili yasal çerçeve zamanının 
gerçeklerine yanıt verememiştir. Şayet yürürlükte olan yasalar kentsel büyümeyi biçimlendirebilmiş 
olsaydı şüphesiz kökten değişikliklerle yeni yasalar oluşturulmaya gerek kalmazdı (Yazar, 
2006).Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, imar planları tümüyle uygulanamamakta ya da sürekli 
değişen koşullar karşısında etkisiz kalmaya mahkûm edilip, sıklıkla ilgisiz dokümanlara dönüşmektedir. 
Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat, kent planlamayı dar anlamlı bir imar sorununa, yapılaşmanın ön 
planda olduğu bir “gelişme/büyüme” anlayışına hapsetmektedir (Seydanlıoğlu ve Turgut, 2018). 
Türkiye’de büyükşehir yapısının oluşturulması, zaman içinde kentsel büyümenin ve farklı kentsel 
gelişme seyirleri gösteren kentsel alanların daha iyi ve etkin yönetilmesine yönelik arayışları 
engellememiştir. Uygulamada karşılaşılan sorunlar da bu arayışı tetiklemiştir. Türkiye de yapılan 
düzenlemelerle ve artan nüfusla birçok kentte anakent alan sınırları, fiili ve idari anlamda sürekli 
büyümüş, büyükşehirlerin sınırları içinde kırsal ve kentsel nitelikli çok sayıda yerleşim ve yönetim 
birimi oluşmuştur. Ayrıca, ülkemizde kentsel büyüme sebebiyle doğal kaynakların tahribi oldukça 
fazladır. Bu tahribin engellenmesine yönelik, koruyucu ülkesel politikalar çok sınırlıdır. Sınırlı olan bu 
koruyucu ülkesel politikalardan, Mera Kanunu ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun kentsel 
büyüme üzerindeki etkileri incelendiğinde bu düzenlemelerin uygulanmasında aksaklıklar bulunduğu 
görülmüştür. Ayrıca, mera alanlarında olduğu gibi, tarım arazilerinin en önemli sorununun amaç dışı 
kullanımı olduğu ve amaç dışı kullanılan tarım arazilerinin başlıca sebebinin kentleşme olduğu 
söylenebilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kentlerde giderek karmaşıklaşan ve yoğunlaşan süreçleri mevcut yönetim yapılarıyla çözümlemek 
mümkün olamamaktadır. Bu duruma ilave olarak kentlerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi 
eklenmektedir. Bu kontrolsüz büyümeden dolayı; kentlerde, yeşil alanların, teknik ve altyapının 
yetersizliği, ulaşımda yaşanan aksaklıklar gibi birçok sorunun yaşandığı izlenmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerin kıt kaynaklarını daha verimli bir şekilde planlamak ve kullanmak için uzun vadeli stratejiler 
çerçevesinde kentsel büyümeyi kontrol altına almak, kıt kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. 
Türkiye’de kentsel büyüme yönetimi sistemi uygulamada kullanılmamaktadır. Bu durum mevcut 
planlama sistematiği ve mevzuatla birlikte kentlerde yaşanan sorunların gün geçtikçe artırmakta ve 
kentlerin yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeylerini giderek düşürmektedir. Ülkemizde mevcut 
planlama sistematiği ve mevzuatla ilgili birçok yapısal sorun vardır. Bu kentsel planlama politikalarının 
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yetersiz ve başarısız olmasının önemli nedeni kentlerde kullanılan teknoloji ve konumsal tekniklerin 
sınırlı olmasıdır. Bu sebeple planlamacıların kentsel büyümeyi izlemek ve daha iyi ve daha 
sürdürülebilir şehirler planlamak için yakın geleceğe yansıtan yeni araçlara ihtiyaçları vardır. Bu araçlar 
arasında en etkili yöntemlerden biri kentsel büyüme modelleridir. Bu modeller ile kentsel büyümeyi 
tahmin etmek, kentlerdeki kentsel büyümenin anlaşılması açısından oldukça yararlı olacaktır.  
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ABSTRACT In this research, an optimization study was conducted with response surface methodology 
(RSM) in order to determine the optimum factor levels under different injection pressures (200, 225, 
and 250 bar) and different engine loads (400, 1000, and 1600-Watt) of the single-cylinder, 4-stroke 
diesel engine reinforced with diethyl ether (DEE) (4%, 6%, and 8% by vol.), which is one of the cetane 
developer. In the optimization study, while DEE ratio, injection pressure, and engine load were selected 
as input variables, brake thermal efficiency (BTE), brake specific fuel consumption (BSFC), nitrogen 
oxides (NOx), and smoke were chosen as the outputs affected by these variables. It was aimed to 
determine the best operating conditions of the engine according to the selected factors and responses, 
and 4.2% DEE ratio, 225 bar injection pressure, and 1600-Watt load were determined as optimum 
conditions. A verification study was carried out to support the accuracy of the optimization results and 
it was concluded that the results were obtained with an error of less than 10%. 

Keywords: DEE, response surface methodology, injection pressure, optimization approach, diesel 
engine 

INTRODUCTION 

In today’s world where industrialization and consumption are rapidly increasing, fossil fuels that meet 
a large part of the energy need are rapidly depleted (Yesilyurt, Eryilmaz, and Arslan, 2018). The research 
for new clean fuels as an alternative to diminishing fossil fuels continues all over the world and increases 
day by day (Leite et al., 2019; Yesilyurt, 2020). Moreover, in addition to the research for new fuels, 
studies continue to find fuel additives that can reduce the harmful effects of fossil fuels, which are very 
harmful to the environment, and at the same time show a similar performance to fossil fuels. In this 
regard, DEE has been the most preferred additive in recent years. Due to its high cetane number, high 
oxygen content and high volatility, DEE is widely used, especially in diesel engines (Sathiyamoorthi, 
Sankaranarayanan, and Pitchandi, 2017; Lee, and Kim, 2017; Uslu, and Aydin, 2020). There are many 
studies in the literature regarding the use of DEE in a diesel engine under different engine conditions 
(Yesilyurt, and Aydin, 2020; Krishna, Gadepalli, Barma, Krishna, Barathula, and Kumar, 2019; 
Bridjesh, Periyasamy, Chaitanya, and Geetha, 2018; Uslu, and Celik, 2018). However, experimental 
studies to determine the suitability and usability of alternative fuels can be tiring, costly and time 
consuming. For this reason, computer applications that can simulate with a small number of experiments 
as if many experiments have been performed have been preferred in recent years. The model created by 
using a small number of experimental parameters and results is trained and then estimation and 
optimization studies are made for this model. Although there are many computer applications that serve 
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this purpose, RSM is one step ahead due to its advantages such as both reliable results and ease of 
application. There are a limited number of studies in the literature on the optimization of the diesel 
engine using the DEE fuel additive with RSM (Krishnamoorthi, Malayalamurthi, and Sakthivel, 2019; 
Krishnamoorthi, Malayalamurthi, and Shameer, 2018). 

Due to the limited number of studies in the literature on the optimization of the diesel engine with DEE 
additives using RSM, this study has been found appropriate. In this study, diesel engine with DEE was 
tested at different injection pressure and different engine load values and RSM model was created by 
using these test results.  

MATERIALS AND METHODS 

In this study, the test data required for the formation of the RSM model was obtained using the 
experimental setup shown schematically in Figure 1. In the tests, the fuel consumption was mass-
measured with the Weightlab brand WH-2002 model, which can measure 0.01 g precision. The resistive 
load set with control panel used in the loading of the test engine and seen in Figure 1 is composed of 
General brand 200 W and 1000 W halogen bulbs and switches. The Bilsa brand MOD 2210 model 
exhaust gas emission device used for the measurement of exhaust emissions. Technical characteristics 
of the engine/generator used in the experiments are shown in Table 1. 

 

Figure 1. Schematic view of experimental setup 
Table 1. Technical characteristics of the engine/generator 

Diesel engine  Generator  
Brand-Model Katana-Km 178 F Brand  Kama 
Number of cylinders 1 Model  KDL3500CE 
Stroke 62 mm Power 2.7 kW 
Bore 78 mm  Maximum power 3 kW 
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Cylinder volume 296 cm3 Frequency 50 Hz 
Maximum output power 6.7 hp Current 11.6 A 
Compression ratio 18:1 Phase 1 
Engine speed 3000 d/d Voltage 230 V 
Fuel injection system Direct injection   
Injection timing 20o KMA   
Injector nozzle number 4   
Injection pressure (Original) 200 bar   
Cooling system Air-cooled   

In the experiments, DEE0 (100% diesel), DEE2 (2% DEE + 98% diesel), DEE4 (4% DEE + 96% diesel), 
DEE6 (6% DEE + 94% diesel), and DEE8 (8% DEE + 92% diesel) were used as fuel, which were 
obtained by adding DEE to the diesel with different proportions. These five test fuels were tested at 
different injection pressure values (200, 225, and 250 bar) and at different engine loads (400, 1000, and 
1600-W).  

RSM model was created with the data obtained from the experimental study. RSM is one of the primary 
optimization applications that can be used to minimize money and time spent in academic and 
commercial tests. It can both derive a basic equation for the parameters to be optimized using a minimum 
number of experimental data and present it with 3D graphics. In addition, it is an application that can 
determine the effect of working parameters on outputs with the analysis of variance (ANOVA). RSM 
optimization is based on the equations given below. 

The basic model based on a first-order polynomial available in RSM; 

𝑦 = 	𝛽% +	'𝛽(𝑥(
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+ 𝜀 
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If the model is second-order; 
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Where 𝜀 is random test error, k is the number of factors, y is the predicted response, 𝑥(	and 𝑥,	are 
independent factors (Simsek and Uslu, 2020). 𝛽% is the constant, 𝛽( is the linear coefficient and 
𝛽(,	interactive coefficient, i and j are the linear and quadratic coefficient, respectively.  

The correlation coefficient (R2) is determined as per Eq. (3), the adjusted correlation coefficient (Adj. 
R2) is determined using Eq. (4), the predicted R2 is determined using Eqs. (5) with Eqs. (6) and (7) (Uslu, 
2020); 
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In this optimization study, the input factors to be optimized are selected as DEE percentage, injection 
pressure, and load, while the outputs to achieve the best values are selected as BTE, BSFC, NOx, and 
smoke. Factors selected for input are shown in Table 2, along with their levels. 

Table 2. Input factors with levels 
Variables Levels 
DEE percentage (vol. %) 0 2 4 6 8 
Injection pressure (bar) 200 225 250 - - 
Load (Watt) 400 1000 1600 - - 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The R2 value is a proof of how the experimental information match with the models. The R2 of BTE, 
BSFC, NOx and smoke are 99.21%, 98.94%, 96.45%, and 92.01%, respectively which are serving high 
precise consequences of the model compared the test results. All responses have R2 values greater than 
92%.  

Second degree equations reproduce by regards to the operating parameters to predict the responses of 
BTE, BSFC, NOx and smoke are served by equations (8), (9), (10), and (11), respectively. 

BTE  = -75.6 – 1.054 D + 0.704 P + 0.01874 L + 0.0185 D * D – 0.001580 P * P - 0.000003 
L * L + 0.00429 D * P – 0.000072 D * L – 0.000014 P * L 

(8) 

BSFC = 5948 + 53.1 D – 38.2 P – 1.833 L + 0.25 D * D + 0.0837 P * P + 0.000501 L * L - 
0.242 D * P + 0.00147 D * L + 0.001249 P * L 

(9) 

NOx  = 344 – 15.37 D – 1.47 P - 0.0774 L + 0.080 D * D + 0.0003 P * P - 0.000035 L * L 
+ 0.0351 D * P + 0.00361 D * L + 0.000582 P * L 

(10) 

Smoke  = 152 – 15.31 D – 1.18 P - 0.0098 L + 0.479 D * D + 0.00247 P * P + 0.0496 D * P 
+ 0.00134 D * L + 0.000014 P * L 

(11) 

Where D, P and L characterize DEE percentage, injection pressure, and load, respectively. 

Figure 2 shows surface plots for BTE and BSFC, which are selected as parameters indicating engine 
performance in this study. While DEE that increased simultaneously with injection pressure negatively 
affected BTE, DEE increased simultaneously with load had a positive effect on BTE after 4% DEE 
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percentage. As can be clearly seen from the graph, the best variable levels for BTE were 225 bar 
injection pressure and 1600-Watt engine load with no DEE. Since DEE has a lower calorific value 
compared to diesel, the increasing DEE ratio increases the BSFC. The best levels for the BSFC are found 
as 8% DEE, 225 bar pressure and 1600-Watt load. 

	

Figure 2. Surface plot of BTE and BSFC 

Figure 3 shows the surface plots for NOx and smoke emissions. The main reason for the formation of 
NOx emissions is high temperatures in the cylinder. Especially when the cylinder temperature rises 
above 1600 ℃, NOx formation is accelerated. Looking at the graph, increasing DEE ratio and injection 
pressure decreased NOx while increasing load increased NOx emissions. Since the increased load 
increases the temperature inside the cylinder, it is inevitable that NOx emission increases along with it. 
The formation of smoke emission is directly related to the cetane number. High cetane number means 
high smoke emission. Since the DEE cetane number is very high compared to diesel, smoke emissions 
have increased to high DEE rates. The lowest NOx and smoke emission levels were determined as 8% 
and about 5% for DEE, respectively. When evaluated in terms of injection pressure, 250 bar gave the 
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best result for NOx while 200 bar gave the best result for smoke emission. In engine load, average load 
values for NOx gave optimum results, while high loads for smoke showed better results. 

	

Figure 3. Surface plot of NOx and Smoke 

The model created for the optimization study, which is the main purpose of the study, is shown in Table 
3. In the model created, it is aimed to maximize BTE and minimize BSFC, NOx, and smoke. 

 

Table 3. Optimization criteria 
Variables 

 

Limits Criteria 

Lower limit Upper limit 

DEE ratio (%) 0 8 In range 

Injection Pressure 200 250 In range 

Load (Watt) 400 1600 In range 
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BTE (%) 7.02 19.91 Maximize 

BSFC (g/kWh) 428.16 1224 Minimize 

NOx (ppm) 5.25 80.96 Minimize 

Smoke (%) 1.82 35.84 Minimize 

 

The optimum results obtained according to the specified criteria are shown in Figure 4. The values 
written in red indicate the optimum variable levels, while those in blue indicate the answers obtained 
according to the optimum variables. Optimum engine variables were obtained as 4.2% DEE ratio, 225 
bar injection pressure, and 1600-Watt load. Based on these optimum variables, the resulting BTE, BSFC, 
NOx, and smoke were found to be 19.65%, 407.15 g/kWh, 18.90 ppm, and 1.71%, respectively. 

 

Figure 4. Optimization results 
CONCLUSIONS  
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In this study, an optimization study was carried out using RSM by selecting a diesel engine DEE ratio, 
injection pressure, and engine load as engine variables. 

• In the optimization study where DEE ratio, spray pressure, and engine load were selected as 
engine variables, BTE, BSFC, NOx, and smoke were selected as the response. 
 

• The specified operating variables levels are selected as 0%, 2%, 4%, 6%, and 8% for DEE, 200 
bar, 225 bar, and 250 bar for injection pressure and 400, 1000, and 1600-Watt for load. 
 

• An optimization has been made to minimize the smoke, NOx, and BSFC in the engine and to 
simultaneously maximize BTE to define the best combination of selected variables and levels. 
 

• According to the optimization results, at the optimum operating variables values of 4.2% DEE 
percentage, 225 bar injection pressure, and 1600-Watt load, the best results for BTE, BSFC, 
NOx, and smoke emission were obtained as 19.65%, 407.15 g/kWh, 18.90 ppm, and 1.71%, 
respectively. 
 

• As a result, the RSM can be used as an effective tool to determine the optimum engine variables 
and responses. 
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ÖZ: Bu çalışmada çok çekirdekli işlemcilerin performansını gözlemlemek amacıyla Hibrit RSA+AES 
şifreleme ve şifre çözme algoritmaları OpenMP kütüphanesi kullanılarak paralelleştirilmiştir. Çok 
çekirdekli işlemciler, her biri işlem birimi, kayıtçılar ve bir ön bellek içeren birden fazla çekirdek olarak 
isimlendirilen birimin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Ek olarak; saldırıların yoğun olduğu 
İnternet ortamında mevcut kriptoloji algoritmaları tek başlarına kullanıldıklarında yetersiz 
kalmaktadırlar. Bu nedenle güvenliği arttırmak amacıyla RSA ve AES kriptografik algoritmalar 
birleştirilerek melez bir algoritma oluşturulmuştur. Deney sonuçları yüksek veri ve işlem yükü altında 
çok çekirdekli işlemcilerin beklendiği düzeyde performans artışı sağlayamadığını göstermektedir. 
İşlemci yükü arttığında seri işletim moduna dönülmektedir. Bu bildiride bulgularımız sayısal sonuçlarla 
ispatlanmakta ve yorumlanmaktadır. Çok çekirdekli işlemciler üzerinde yazılım geliştirirken bellek 
kullanımına da özen gösterilmesi gerektiğinin vurgulanmasında yarar görüyoruz. 
 
Anahtar Kelimeler: Çok çekirdekli işlemciler, Paralel programlama, OpenMP, RSA, AES, Hibrit 
Kriptoloji. 
 
ABSTRACT:  In this study, to observe the performance of multicore processors, we parallelized Hybrid 
RSA+AES encryption and decryption algorithms with OpenMP library and made comments on the 
obtained results. Multi-core processors are created by combining multiple units, each called the core, 
containing the processing unit, registers and a cache. In addition; existing cryptology algorithms become 
insufficient when they used alone in the computer networks where attacks are intense. Experimental 
results show that under heavy data and work load, multicore processors cannot achieve expected 
performance increases. Under heavy load, the processor turns into the serial mode. In this paper, our 
findings are presented and justified with numerical results. When developing software on multi-core 
processors, we find it useful to emphasize that memory usage should also be taken into account. 
 
Keywords: Multicore Processors, Parallel Programming, OpenMP, RSA, AES, Hybrid Cryptology 
 
GİRİŞ  
 
Çok çekirdekli işlemciler, her biri işlem birimi, kayıtçılar ve bir ön bellek içeren birden fazla çekirdek 
olarak isimlendirilen birimin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Çip üzerinde ayrıca, tüm 
çekirdekler tarafından paylaşılan ikinci bir önbellek ve işlemci kontrol ünitesi bulunmaktadır. İşlemci, 
bir sistem arayüz birimi yoluyla bilgisayar sisteminin ana veri yoluna açılmakta ve işlemci dışına ana 
bellek ve işlemci arasına üçüncü bir önbellek de konulabilmektedir (Tanenbaum and Todd, 2012) 
Seri olarak yazılmış yazılımlar çok çekirdekli işlemci üzerinde çalıştırıldıklarında iş parçacıkları 
tümüyle bir çekirdeğe atandığı için performans kazancı elde edilememektedir. Performans kazancı için 
bu yazılımların paralel hale getirilmeleri ve üst seviyeden bir şekilde çekirdeklere dağıtılmaları 
gerekmektedir. 
 
Çok çekirdekli sistemlerde performansı etkileyen en önemli faktörün yoğun bellek trafiği olduğu 
literatürde çeşitli çalışmalarca saptanmıştır (Tudor et al., 2011; İren, 2014). Dolayısı ile, çok çekirdekli 
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işlemciler üzerinde yazılım geliştirirken bellek kullanımına da özen gösterilmesi gerektiğinin 
vurgulanmasında yarar görmekteyiz. 
 
Bu çalışmada yüksek veri ve iş yüküne sahip kriptoloji algoritmalarından birinin paralelleştirilmesi 
vasıtası ile çok çekirdekli işlemcilerin performans problemleri gözler önüne serilmiştir. Çalışmada RSA 
ve AES algoritmalarının birlikte kullanılarak oluşturulmuş hibrit bir kriptoloji algoritması yaklaşımı 
OpenMP ile paralelleştirilmiştir. Bellek ihtiyacının minimize edilmesi için de MIRACL (MIRACL, 
2020) kütüphanesi kullanılmıştır. Bu bildiride kullandığımız yaklaşım tanıtılmakta ve deneysel bulgular 
üzerinden yorumlarımız sunulmaktadır. 
 
ÇOK ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİLER İÇİN PARALEL YAZILIM GELİŞTİRME 
 
A. Hibrit Kriptoloji 
 
Saldırıların yoğun olduğu İnternet ortamında mevcut kriptoloji algoritmaları tek başlarına 
kullanıldıklarında yetersiz kalmaktadırlar. Yüksek düzeyde güvenlik ve daha güçlü bir koruma için 
karma algoritmalar önerilmektedir (Rege et al., 2013). Günümüzde yüksek miktarda veriyi en hızlı ve 
en etkin olarak şifreleyen algoritma simetrik anahtarlara dayanan AES algoritmasıdır. Ancak, hem alıcı 
hem de gönderici tarafından bilinen simetrik (aynı) anahtar 3. taraflar tarafından saldırıya açık olduğu 
için AES algoritmasının güvenlik açıkları bulunmaktadır. Kriptolojide asimetrik anahtarlar daha 
güvenilirdir. Çünkü 3. tarafın mesajın içeriğine ulaşabilmesi için 2 anahtara gereksinimi vardır ve 2 
anahtara da erişme olasılığı 1 anahtara erişim olasılığına göre çok daha düşüktür. Bu sistemlerde 
göndericiler, alıcıların erişim hakkı olan herkese açık şifreleme anahtarını kullanarak veriyi şifrelerler. 
Alıcı taraf veriyi sadece kendisinin bildiği özel anahtarı ile açar. 3. tarafların açık şifreleme anahtarını 
ele geçirmeleri mümkündür. Ancak, özel açma anahtarına erişim yapılması çok zor tekniklerle 
mümkündür. Dolayısıyla asimetrik sistemler daha yüksek güvenlik sağlamakta olup günümüzde en 
popüler asimetrik sistem RSA algoritması olarak nitelendirilebilir. Ancak bu algoritma yüksek miktarda 
verinin şifrelenmesinde/açılmasında hem yetersiz hem yavaş kalmaktadır. Bu algoritmada hızlı işletim 
için kısa anahtarların kullanılması gerekir. Kısa anahtarlar ise büyük miktarda veri işleme alındığında 
RSA algoritmasına ait adımları saldırıya açık hale getirmekte ve güvenlik düzeyini düşürmektedirler. 
Dolayısı ile, hem hızlı hem de etkin şifreleme/açma için RSA’nın asimetrik anahtar yaklaşımının 
güvenilirliği ve AES’in büyük verileri şifreleme etkinliğini bir araya   getiren hibrit bir algoritma 
kullanımı en uygun çözüm olacaktır. Böyle bir algoritmada anahtar güvenliği RSA ile sağlanırken 
veriler de AES ile şifrelenmektedir (Rege et al., 2013; Tianfu and Babu, 2012). Bu hibrit yaklaşımda 
şifreleme ve açma işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir: 
 
Şifreleme:  
(A, B’ye mesaj gönderecek = A, B’nin açık RSA şifreleme anahtarını bilmektedir): 
• A veriyi şifrelemek için simetrik bir AES anahtarı yaratır. 
• A mesajı bu anahtarı kullanarak AES ile şifreler. 
• A RSA kullanarak AES anahtarını B’nin açık şifreleme anahtarı ile şifreler. 
• A şifreli metni ve şifreli AES anahtarını B’ye gönderir. 
Açma: 
• B RSA kullanarak özel açma anahtarı ile AES anahtarını çözer. 
• B elde ettiği anahtarla AES kullanarak şifreli metni çözer.  
Literatürde bu şekilde güvenilir, hızlı ve başarılı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çalışmalara örnek 
olarak (Rege et al., 2013; Gove, 2011) verilebilir. 
B. OpenMP ve Çok Çekirdekli Mimariler için Yazılım Geliştirimi 
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OpenMP, kod geliştiricinin kodun paralel işletilecek kısımlarına derleyici direktifleri yerleştirmesine 
olanak sağlayar işletim sırasında paralelliği sağlayan bir yöntemdir. Derleyici, derleme sırasında 
oluşturulan exe dosyasında ilgili noktalara bu direktifleri yerleştirir. Çok çekirdekli işlemci kontrolcüsü 
bu direktiflerle karşılaşınca direktiflerin yanında belirtilen parametre ve opsiyonlara uygun olarak iş 
parçacıkları yaratır ve çekirdeklere gönderir (Gove, 2011). 
 
Kod baştan OpenMP ile paralel olarak yazılabildiği gibi, seri bir kod da analiz edilerek sonradan 
paralelleştirilebilir. Bu işlem için kodda seri kalması gereken bloklar ve veri/görev paralelliği 
desenlerine sahip bloklar bulunur. Seri olarak kalması gereken bloklar ardışık komutların aynı değişken 
üzerinde biri diğerinin girdisini oluşturacak şekilde işlem yaptıkları komutlardır. Görev paralelliği 
desenine sahip bloklar aynı anda her biri bir çekirdek üzerinde farklı işlemleri yapan iş parçacıkları ile 
gerçekleştirilebilecek birbirinden bağımsız bloklardır. Veri paralelliği içeren bloklar ise farklı veriler 
üzerinde aynı işlemlerin yapıldığı for döngülerine karşılık gelen bloklardır. Bu döngülerde işlenen 
veriler çekirdeklere paylaştırılır ve her bir çekirdek üzerinde oluşturulan iş parçacığı sorumlu olduğu 
veriler üzerinde aynı işlemleri gerçekleştirir (Gove, 2011). 
 
Çok çekirdekli işlemcilerde performansı belirleyen en büyük etkenlerden birisi de yüksek miktarda 
verinin çekirdekler üzerinde işlenmesi sırasında ortaya çıkan bellek darboğazlarıdır. Hem çekirdeklerin 
kendi önbellekleri hem de ortak kullanılan ön bellek sınırlı kapasitede olduğu için ön bellek ve ana 
bellek trafiği çok yoğun olmaktadır. Bu durumda bellek kontrol birimi aynı anda büyük miktardaki veri 
isteğini karşılayamadığında bellek işlemleri seri modda gerçekleştirilmeye başlanır. Sonuç olarak, 
paralelleştirme oranı düşer (Tudor et al., 2011; Majo and Gross, 2011).  
 
Çok çekirdekli işlemcilerde başka bir performans kaybı da birden fazla iş parçacığının aynı veri üzerinde 
aynı anda işlem yaptığı ve bunlardan en az birinin ilgili veriyi değiştirdiği anda yaşanmaktadır. 
Literatürde senkronizasyon problemi olarak adlandırılan bu problemi çözmek için paralel yazılım 
geliştirme kütüphanelerinin mutex, koşul değişkenleri gibi olanaklarından yararlanılmaktadır (Gove, 
2011).  
 
Performans üzerinde etkileri bulunan başka bir konu da çekirdek sayısıdır. Genel olarak, çekirdek 
sayısının artmasıyla paralelleştirme oranının da doğru orantılı bir şekilde artması beklenmektedir. 
Ancak, çekirdek sayısı arttıkça çekirdekler arası iletişim yükü ve bellek darboğazları da artmakla beraber 
işlemci çipi ve kontrol ünitesi de karmaşıklaşacaktır. Isınma, güç tüketimi vb. problemler artınca saat 
frekansında da bir düşüş yaşanacaktır. Tüm bunlar işlemleri önemli ölçüde yavaşlatan etmenlerdir. 
Uygun çekirdek sayısının belirlenmesi için çip üreticilerinin farklı sayıda çekirdek versiyonlarına sahip 
bir işlemci çipi üzerinde kapsamlı deneyler gerçekleştirmesi gerekmektedir (Esmaeilzadeh et al., 2011). 
 
HİBRİT RSA+AES ALGORİTMASININ OPENMP İLE PARALELLEŞTİRİLMESİ VE 
DENEY SONUÇLARI 
Bu çalışmada bildirinin ikinci başlığının A bölümünde tanıtılan hibrit RSA+AES yaklaşımı 
kullanılmıştır. İlk adımda bu yaklaşım hem bellek darboğazlarının düşürülmesi hem de genel bir 
hızlandırma sağlanması amacıyla MIRACL açık kriptoloji kütüphanesi kullanılarak seri olarak 
çalıştırılmıştır. Bu kütüphane, çok basamaklı tamsayı ve rasyonel aritmetiğine bağlı olarak C 
programlama diliyle yazılmış bir kütüphanedir. Bu kütüphanede büyük tamsayılar için big ve büyük 
rasyonel sayılar için flash olmak üzere iki yeni veri tipi tanımlanmıştır. Bu şekilde çok büyük değerler 
daha az yer kaplayan bir forma dönüştürülmektedir. Böylece değişkenlerin daha az yer kaplaması 
sağlanmakta ve işlemler de bu formlar üzerinde gerçekleştirilerek hızlı bir işletim elde edilmektedir 
(MIRACL, 2020) 
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Hibrit algoritmanın gerçekleştiriminde MIRACL kütüphanesinde bulunan örnek RSA ve AES 
kodlarından yararlanılmıştır. 128, 192 ve 256 bitlik AES anahtarları kullanılarak kodun 3 
versiyonu üretilmiştir. Bu anahtar türlerinden en güvenilir ve pratikte en tercih edileni 256 bit 
uzunluğunda olanıdır. Ancak, işlem sayısını arttırdığı için en uzun işletim süresi de bu anahtar 
uzunluğunda elde edilmektedir. Bu şekilde üretilen seri kodlar çeşitli veri dosyaları ile test 
edilmiş ve doğru çalışır hale getirilmiştir. Bundan sonraki aşama olan kodun paralelleştirilmesi 
işleminde, kodun bağımlılık ve paralellik analizleri Par4All adında açık ve hazır bir yazılım 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Par4All, 2020). 
 
Par4All yazılımı bağımlılık analizi yaparak paralelleştirme desenlerini saptamakta ve bu 
noktalara uygun OpenMP direktifleri yerleştirmektedir. Bunu yaparken kodun bazı kısımlarını 
değiştirerek paralelleşmeye elverişli hale getirir. Ancak, her paralelleşebilir bloğun 
paralelleştirilmesi uygun değildir. Çok kısa sürede işletilen kod parçaları paralelleştirildiğinde 
hem sistem yükü kazançtan çok daha yüksek hem de sistemde hızlanma yerine yavaşlama söz 
konusu olabilmektedir. Hibrit şifrele/çözme kodunun yapısı gereği AES anahtarının RSA ile 
şifrelenmesi/çözülmesi adımları için görev paralelliğinin uygun olduğu tespit edilmiştir. AES 
ile veri şifreleme ve çözme blokları için ise veri paralelliği uygun görülmüştür. Bu adım için 
veri paralelliği aşağıdaki gibi 2 farklı şekilde gerçekleştirilmiştir.  
 
 1. Verileri çekirdeklere paylaştıran ve her çekirdek üzerinde AES algoritmasını seri işleten veri 
paralelliği 
2. Sadece AES bünyesindeki kod bloklarında veri paralelliği olanaklarının değerlendirilmesi ile 
paralellik şeklinde değerlendirilmiştir.  
Deneyler 4 fiziksel çekirdekli ve hyperthreading destekli İntel Core i7 4700 işlemciye sahip ve 
Kubuntu 14.04 Linux işletim sistemi yüklü bir dizüstü bilgisayarda gerçekleştirilmiştir. Her bir 
anahtar uzunluğunda ve işletim modunda 100 deney yapılmış olup her bir deneyde 1 MB 
büyüklüğünde bir dosya işlemden geçirilmiştir. Tablo 1, 2 ve 3’de deney sonuçları verilmiş ve 
aşağıdaki gözlemler elde edilmiştir.  
Tablo 1’de şifreleme ve açma için geçen toplam sürelerin ortalaması ve standart sapması 
görülmektedir. Özellikle şifreleme işleminde bu değişkenliğin çok yüksek olduğu fark 
edilmiştir. Açma işlemi ise MIRACL kütüphanesinin üstün yetenekleri dolayısı ile çok daha 
kısa sürede ve daha kararlı yerine getirilmiştir. Süre ölçümlerinde gözlemlenen çeşitliliğin 
analizi için Kubuntu Linux’un çekirdek ve bellek kullanımını gösteren htop yardımcı programı 
kullanılmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLO 1. Ortalama İşletim Süresi İstatistikleri 
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htop arayüzünden işletim sistemi ve kullanıcı süreçlerinin tüm çekirdeklere karışık olarak 
dağıtıldığı görülmüştür. Ayrıca, sistem yükü düşükken ve 8 mantıksal işlemcide boş çekirdekler 
bulunduğunda bir çekirdeğe 4-5 iş parçacığının atandığı fark edilmiştir. Çalışma kapsamındaki 
programlar çalıştırıldığında ise işlem yükü artmakla beraber işlemci tüm işletim sistemi ve 
uygulama iş parçacıklarını 1 mantıksal çekirdek üzerinde çalıştırmaya başlamıştır. Böylece, 
programların sürelerinde ortaya çıkan büyük varyasyonun sebebinin onlarca iş parçacığının 
sadece tek bir çekirdeği zaman paylaşımlı kullanması olduğu anlaşılmıştır. Bir sonraki aşamada 
anahtar ve veri şifreleme için ayrı analizler yapılmıştır. En iyi işletim sürelerinin ölçülebilmesi 
amacıyla 100 deney sonucu küçükten büyüğe sıralanmış ve ilk 20 sonucun ortalamaları 
alınmıştır. Anahtar şifreleme/açma için ilgili deneylere ait sonuçlar Tablo 2’de verilmektedir. 
Anahtar şifrelemede tüm anahtar uzunluklarında seri işletim ve görev paralelliği sonuçları 
birbirine çok yakın görülmüş olup sadece 128 bitlik anahtar için görev paralelliği 4 ms daha az 
zaman almıştır. Anahtar açma işlemi için ise tüm anahtar uzunlukları ve işletim modlarında 
yine çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Dolayısı ile anahtarla ilgili işlemlerde yazılımcıyı 
paralellik zahmetine sokmaya değecek bir sonuç olmadığına karar verilmiştir.  

TABLO 2. Anahtar İşlemleri İstatistikleri 

TABLO 3. AES İstatistikleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veri şifreleme/açma 

ort std ort std

Seri işletim 1765 ms 1162 ms 56 ms 10 ms
Veri paralleleştirme 1565 ms 1097 ms 55 ms 10 ms
AES içi veri paralelliği 1867 ms 1040 ms 55 ms 9 ms
Seri işletim 1604 ms 1021 ms 55 ms 8 ms
Veri paralleleştirme 1651 ms 1084 ms 55 ms 9 ms
AES içi veri paralelliği 1720 ms 1168 ms 55 ms 7 ms
Seri işletim 2010 ms 1166 ms 55 ms 9 ms
Veri paralleleştirme 1790 ms 1108 ms 55 ms 9 ms
AES içi veri paralelliği 1689 ms 1169 ms 55 ms 8 ms

Şifreleme Açma

256

192

128

Anahtar şi freleme Anahtar açma

Seri işletim 332 ms 54 ms
Görev paralellik 346 ms 54 ms
Seri işletim 337 ms 54 ms
Görev paralellik 374 ms 54 ms
Seri işletim 458 ms 54 ms
Görev paralellik 454 ms 54 ms

256

192

128

AES veri  şi freleme AES veri  açma

Seri işletim 6860 ns 6540 ns
Veri paralleleştirme 7283 ns 6681 ns
AES içi veri paralelliği 7142 ns 6553 ns
Seri işletim 6284 ns 5875 ns
Veri paralleleştirme 6105 ns 5862 ns
AES içi veri paralelliği 6310 ns 5990 ns
Seri işletim 5785 ns 5478 ms
Veri paralleleştirme 5862 ns 5376 ms
AES içi veri paralelliği 6028 ns 5529 ms

256

192

128



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 739 

 
 
işlemlerinde farklı anahtar uzunluklarında ve işletim modlarında alınan sonuçlar Tablo 3’de 
verilmektedir. Tablo 2 ve 3 incelendiğinde AES ile veri şifreleme/açma işlemlerinin RSA ile 
anahtar şifreleme/açma işlemlerine göre ortalama olarak 50-60 kat kısa sürdüğü görülmüştür. 
Dolayısı ile anahtar işlemlerinin yükü çok daha fazla olup Tablo 2’deki verilere göre bu 
işlemlerin seri modda yapılması yeterli olmaktadır. Veri şifreleme açma işlemlerinde elde 
edilen sonuçlar birbirine yakın olarak gözlemlenmiş ve sadece 192 bitlik anahtar 
kullanıldığında şifreleme ve açma işlemlerinde veri paralelliği biraz öne çıkmıştır. 128 bitlik 
anahtar kullanıldığında veri açma işleminde veri paralelliği biraz daha iyi sonuç vermiştir. Hem 
farkların düşük olmasından hem de veri işlemlerinin anahtar işlemlerine göre çok daha az yük 
içermesinden dolayı veri şifreleme/açma işlemlerinde de yazılımcının yüke girmemesi adına 
seri işletimin uygun olduğuna karar verilmiştir.  
 
Araştırmanın başında paralel programlama ile yüksek miktarda veri şifreleme/açma 
işlemlerinde çok çekirdekli işlemcinin çekirdek sayısı ile doğru orantılı olarak yüksek 
performans göstereceği beklenmiştir. Ancak, htop yardımcı yazılımı çıktısının da gösterdiği 
gibi şu nedenden dolayı beklentiler ile uyumlu sonuç alınamamıştır: Veri miktarı ve işlem 
ihtiyacı yüksek olduğunda işlemci üzerinde çok büyük bir donanımsal yük oluşmakta ve işlemci 
donanımı bu yükü kaldıramamaktadır. Bu nedenle işlemci kontrolcüsü yükünü hafifletmek için 
sadece 1 çekirdeği kullanmaya başlamaktadır. Ayrıca, hiçbir uygulama programı 
çalışmıyorken htop yazılımı ile elde edilen bulgulara göre işletim sistemi iş dağıtıcısı 
çekirdeklerin hangilerinin boş olduğunu kontrol etmeden mevcut iş parçacıklarını rasgele 
seçtiği bir çekirdeğe yönlendirmiş ve bir çekirdekte çok sayıda iş parçacığı çalışırken diğer 
çekirdeklerin çoğunun boşta kaldığı durumlar sıklıkla yaşanmıştır. Bunun sebebinin iş 
dağıtıcısının performansını yüksek tutmak amaçlı olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü bu süreç 
Round Robin algoritmasının q=10 milisaniyelik kuantum süresiyle periyodik çalışmakta ve 
kullanıcı hesabına geçen sürenin oranını yüksek tutmak için her bir işletiminin çok kısa sürmesi 
gerekmektedir. 10 milisaniyede iş parçacığı seçilirken ve çekirdeklerin yükü kontrol edilirken 
if karşılaştırmaları ile çok zaman kaybedebilmektedir. Ayrıca htop çıktısında o an çalışmakta 
olan süreçler hangi çekirdekte çalıştıkları gösterilmeden listelenmekte ve muhtemelen yine 
işletim sistemi yükünü arttırmamak için bir iş parçacığının hangi çekirdek üzerinde çalıştığının 
kaydını tutmamaktadır. Ayrıca, iş dağıtıcısı tarafından kullanılmayacağı için bu bilginin 
kaydının tutulmasına da gerek kalmamaktadır.  
 
Bu çalışmadan çıkan başka bir yan sonuç MIRACL kütüphanesinin önemi ile ilgilidir. 256 bitlik 
AES anahtarı üretmek için gereken asal sayılar çok haneli değerler olup, yüksek seviyeli 
dillerde bu değerleri değişkenlere atamak ve üzerlerinde birtakım işlemler yapmak mümkün 
değildir. Ancak MIRACL Kütüphanesi ile bu mümkün hale gelebilmiştir. Dolayısıyla 
MIRACL Kütüphanesi kriptoloji işlemlerinde hem bellek kullanımını düşüren, hem de 
güvenilir gerçekleştirimleri mümkün kılan tek ve çok önemli bir kütüphanedir. 
 
ÖNERİLER 
Çok çekirdekli işlemcilerden beklenilen performans artışının elde edilebilmesi için aşağıda yer 
verilen çözümlerin uygun olduğu görüşündeyiz. 
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1. Donanımsal yükün hafifletilmesi için çekirdek sayısının 2’ye indirilmesi ve hyperthreading 
işleminden vazgeçilmesi 
2.  İşletim sistemi yükünün düşük ve tahminlenebilirliğin yüksek olması için işletim sistemi iş 
parçacıklarının ayrı bir çekirdeğe ve uygulama iş parçacıklarının diğer bir çekirdeğe 
yönlendirilmesi.  
Gelecek çalışma için hyperthreading işleminin devre dışı bırakılıp işlemci performansı 
üzerindeki etkisi araştırılacaktır.  
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ÖZ: Bu çalışmada spor giysiler için üretilmiş çift yüzlü örme kumaşların performansları üzerine bu 
kumaşlarda kullanılan bağlantı iplik cinsinin etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, 3 farklı çift yüzlü örme 
kumaş, farklı bağlantı iplikleri (Bitki esaslı etilen glikol kullanılarak üretilen polietilen tereftalat 
(BioPET), polibütilen tereftalat (PBT) ve polietilen tereftalat/elastan iplik (PET/Elastan)) kullanılarak 
üretilmiştir. Kumaşların iç ve dış yüzeyleri için standart bir tekstüre PET iplik kullanılmıştır. Kumaş 
performansı; patlama mukavemeti, hava geçirgenliği, kumaş uzayabilirliği ve ısıl konfor testleri yardımı 
ile incelenmiştir. Sonuçlar bağlantı ipliklerinin etkisi göz önüne alınarak yorumlanmıştır. Bağlantı ipliği 
olarak BioPET kullanılan kumaşların en yüksek, PET/Elastan bağlantı ipliği kullanılan kumaşların ise 
en düşük termal iletkenlik değerlerini verdiği görülmüştür. Buna ilave olarak en yüksek hava 
geçirgenliği ve en düşük patlama mukavemeti PBT bağlantı iplikleri ile üretilen kumaşlarda 
gözlenmiştir. Sonuçlar bağlantı iplik cinsinin çift yüzlü örme kumaş performansı üzerine direkt etkisi 
olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çift yüzlü kumaş, bağlantı ipliği, polietilen tereftalat iplik, polibütilen tereftalat 
iplik, polietilen tereftalat/elastan iplik, kumaş performansı. 

INVESTIGATION OF EFFECTS OF BIOPET, PBT AND PET/ELASTANE 
CONNECTION YARNS ON PERFORMANCE OF DOUBLE FACE KNITTED 

FABRICS 

ABSTRACT: In this study, the effects of connection yarn type on the performance of double face 
knitted fabrics produced for sportswear were investigated. For this purpose, 3 double face knitted fabrics 
with different connection yarns (polyethylene terephthalate produced from plant-based ethylene glycol 
(BioPET), polybutylene terephthalate (PBT), and polyethylene terephthalate/elastane (PET/Elastane)) 
were produced. A standard textured PET yarn was used for the inner and outer surfaces of the fabrics. 
Fabric performance was investigated by bursting strength, air permeability, fabric extensibility, and 
thermal comfort tests. The results were discussed by considering the effects of the connection yarns. It 
was observed that the fabrics with BioPET connection yarns gave the highest thermal conductivity, 
while the fabrics with PET/Elastane connection yarns gave the lowest. In addition, the highest air 
permeability and the lowest burst strength were observed in fabrics produced with PBT connecting 
yarns. The results showed that type of the connection yarn has a direct effect on the performance of the 
double face knitted fabric. 

Keywords: Double face knitted fabric, connection yarn, polyethylene terephthalate yarn, polybutylene 
terephthalate yarn, polyethylene terephthalate/elastane yarn, fabric performance. 
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GİRİŞ  

İnsan sağlığına olan önemin artması ve uzun, sağlıklı yaşama isteğinin ön plana çıkması ile spor yapma 
kültürü her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Spor yapmayı hobi olarak sürdüren veya mesleki kariyerini 
de bu yönde devam ettiren insanların ortak isteği, spor yaparken giydikleri giysilerin rahat, esnek, 
kullanımı kolay, rüzgâr, su ve hava şartlarından korunma sağlayan yapıda olmalarıdır.  

Spor giyimde performans özellikleri önemli bir kalite ölçüsüdür. Giyim performansı kişinin yalnızca 
rahatlığını değil, verimliliğini de etkilemektedir (Bartels, 2005). Yenilikçi lifler, kumaşlar ve giysi 
üretim teknikleri ile oluşturulan spor giysileri, sporcuların rahat hissetmelerini sağlamakta ve 
performanslarının artmasını teşvik etmektedir (McCann, 2005). 

Örme kumaşların yapılarından dolayı spor giysilerinde kullanımları oldukça yaygındır. Günümüzde çift 
yüzlü örme kumaş yapıları spor giysisi uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir.  Çift yüzlü örme 
kumaşlar, iki dış yüzey ve bu iki dış yüzeyi birbirine bağlayan bir bağlantı ipliğinden oluşmaktadır. 
Kullanılan iplik çeşitleri örme kumaş performansını direkt olarak etkilemektedir. 

Giysiyi meydana getiren liflerin sahip oldukları özellikler, giysinin mukavemet, dayanıklılık, elastikiyet, 
ısı izolasyonu ve aşınma direnci gibi önemli özelliklerinin belirlenmesinde etkilidir. Lif çeşidi, son 
ürünün performans tanımını belirleyen en etkili parametredir (Ravandi ve Valizadeh, 2011).  

Günümüzde yenilenemez kaynakların tükenmeye başlaması ve çevresel faktörler, insanların 
yenilenebilir kaynaklara yönelmelerine neden olmuştur. Yenilenebilir kaynaklar tekstil liflerinin 
üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Biyolojik kaynaklı monomer kullanılarak üretilen polietilen 
tereftalat (BioPET) da bu liflerden biridir. BioPET; petrol bazlı tereftalik asit (PTA) ve bitki bazlı mono 
etilen glikolün (MEG) polimerizasyonu ile üretilir. Bitki bazlı içeriğin BioPET içerisindeki oranı 
yaklaşık %30’dur. Kullanılan bitki, şeker kamışı ve benzeri bitki türleridir. BioPET’in geleneksel PET 
liflerine kıyasla kalite farkı yoktur ancak küçük çapta farklılıkları mevcuttur. Sürdürülebilirlik ve geri 
dönüştürülebilirlik özelliklerinin yanı sıra, izlenebilir malzeme, mükemmel işlenebilirlik, mükemmel 
optik saydamlık, yüksek gerilme çatlama dayanımı, yüksek sertlik ve yüksek termal kararlılık özellikleri 
gösterir (Toray Inc., 2012). 

Polibütilen tereftalat (PBT), yarı aromatik poliesterler sınıfına ait bir polimerdir. PBT kimyasal yapı 
olarak PET’e oldukça benzer. Aralarındaki fark PBT’nin tekrar ünitesinde 4 adet metilen grubu 
bulunurken PET’de bu sayının 2 olmasıdır. Bu fark PBT’nin PET’e göre daha iyi toparlanma davranışı 
sergilemesine neden olur. 

Elastan iplik tekstil sektöründe genellikle farklı cinste ipliklerle kaplanarak kullanılır. Elastan iplik 
içeren kumaşlar yüksek esneklik, iyi toparlanma, kolay bakım ve mükemmel dökümlülük özelliklerine 
sahiptir.  

Literatürde çift yüzlü örme kumaş yapıları ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Suganthi ve 
Senthilkumar (2016); tenis kıyafetlerinde kullanılmak üzere dış tabakasında tencel, iç tabakasında ise 
akrilik/mikrolif poliester iplik kullanılarak üretilen 6 adet çift yüzlü kumaşın konfor özelliklerini 
incelemiştir. Sonuçta diğer kumaşlardan daha az bağlantı noktasına sahip olan ve mikrolif poliesterin iç 
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tabakada kullanıldığı çift yüzlü örme kumaşın hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, absorbsiyon 
yeteneği ve kuruma hızı daha yüksek, ısıl direnci ise daha düşük bulunmuştur (Suganthi ve 
Senthilkumar, 2016). 

Gun ve Bodur (2017) yaptıkları çalışmada, hidrofobik iç yüzey ve hidrofilik dış yüzeye sahip çift yüzlü 
örme kumaşları incelemişlerdir. Bu kumaşların üretimi için, hidrofilik iplik türü olarak pamuk, 
hidrofobik iplik türü olarak da standart poliester, içi boş poliester, mikro poliester, tekstüre poliester ve 
tekstüre mikro poliesterden oluşan beş farklı iplik türü kullanmışlardır. Kumaşların termo fizyolojik 
konfor özelliklerini belirlemek için hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, ısıl iletkenlik, ısıl direnç 
ve genel nem yönetimi kapasitesi ölçülmüştür. Yapılan çalışmalara göre, poliester tipi ipliklerin ve 
bunların kumaş katmanlarındaki pamuk ipliğiyle kombinasyonlarının termo fizyolojik konfor 
özelliklerini önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. (Gun ve Bodur, 2017). 

Süpüren ve diğ. (2011), çift yüzlü örme kumaşların nem yönetimi özelliklerini incelemek amacıyla, ön 
ve arka yüzlerinde farklı veya aynı iplik kombinasyonlarına (yüz ve arka yüzler için pamuk-pamuk, 
pamuk-polipropilen, polipropilen-pamuk ve polipropilen-polipropilen) sahip kumaşlar kullanmışlardır. 
Sonuçlar, polipropilen (iç) - pamuk (dış) kumaşın daha iyi nem yönetimi özelliğine sahip olduğunu, 
yüksek düzeyde konfor sağladığını ve yaz, aktif ve spor giyim için tercih edilebileceğini göstermiştir 
(Süpüren ve diğ., 2011).  

Üte ve diğ. (2008) yaptıkları çalışmada, doğal renkli pamuk ile Angora tavşanı lifini farklı oranlarda 
harmanlayarak farklı iplikler üretmiş ve bu ipliklerden çift yüzlü örme kumaşlar elde etmişlerdir. 
Sonuçlar; Angora lifi içeren katmanın iç yüzde kullanılması durumunda kumaşın daha sıcak his 
yarattığını ve iplik yapısındaki Angora oranı artışının daha yüksek ısıl izolasyona ancak daha düşük su 
buharı geçirgenliğine neden olduğunu göstermiştir. (Üte ve diğ., 2008). 

Bu makalede, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak çift yüzlü örme kumaşlarda kullanılan bağlantı 
ipliği çeşidinin kumaş özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, yuvarlak örme makinesinde 
farklı bağlantı iplikleri (Bitki esaslı etilen glikol kullanılarak üretilen polietilen tereftalat (BioPET), 
polibütilen tereftalat (PBT) ve polietilen tereftalat/elastan iplik (PET/Elastan)) kullanılarak 3 farklı 
kumaş üretilmiştir. Bu kumaşlarda ön ve arka iplik olarak yalancı büküm yöntemiyle tekstüre edilmiş 
düşük puntalı PET iplik kullanılmıştır. Kumaşların patlama mukavemeti, hava geçirgenliği, kumaş 
uzayabilirliği ve termal konfor özellikleri test edilip, bağlantı ipliklerinin kumaş performansı üzerindeki 
etkileri incelenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Örme kumaşların üretimi 

Çalışmada kullanılan örme kumaşlar; BioPET (bitki bazlı MEG monomeri kullanılarak üretilen PET), 
PBT ve PET/Elastan olmak üzere 3 farklı bağlantı ipliği kullanılarak üretilmiştir. BioPET ve PBT 
yalancı büküm yöntemiyle tekstüre edilmiş formda kullanılmıştır. PET/Elastan iplik ise yalancı büküm 
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yöntemiyle tekstüre edilmiş PET iplik ve elastan ipliğin puntalama metoduyla birleştirilmesiyle 
üretilmiştir. Bu tip iplikler piyasada sıklıkla kullanılmakta ve “Gipe iplik” olarak adlandırılmaktadır.  

Kumaşların ön ve arka yüzlerinde yalancı büküm yöntemiyle tekstüre edilmiş, düşük puntalı standart 
bir PET iplik kullanılmıştır. Kullanılan ipliklere ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.   

 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan ipliklerin özellikleri 

          

Kumaşlar örüldükten sonra sırasıyla, 150oC’de ön fikse, PET jet boyama, 160oC’de ram kurutma ve 
şardona hazırlama, 6 pas şardon (Kumaş geçiş hızı 40 m/dak, tamburun dönüş hızı 110 devir/dak), traş, 
60oC’de kontinü tumbler, 130oC’de son ram kurutma ile bitim işlemlerinden geçirilmiştir. 

İplik ve Kumaşlara Uygulanan Testler 

Çekme testleri, sadece ipliklere uygulanmıştır. Bu testler Instron 4301 model çekme cihazında çeneler 
arası mesafe 250 mm ve çenelerin hareket hızı 300 m/dk olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Örme kumaşların özellikleri patlama dayanımı, uzayabilirlik (esneklik), hava geçirgenliği ve termal 
konfor testleri ile incelenmiştir. 

Örme kumaşların patlama dayanımları; Truburst patlama mukavemeti test cihazı ile TS EN ISO 13938-
1 standardı kullanılarak ölçülmüştür.  

Uzayabilirlik testleri; SDL Atlas MO31 Fryma Fabric Extensometer test cihazında yapılmıştır. Test 
sonucunda kumaşların enine ve boyuna yönde % uzama değerleri ölçülmüştür. 

Malzeme İplik Kodu İplik Numarası, denye Filament Sayısı 

Bağlantı İplikleri 

Bitki bazlı MEG 
monomeri kullanılarak 
üretilen tekstüre PET 

iplik 

BioPET 84 72 

Tekstüre PBT iplik PBT 84 72 

Puntalama metoduyla 
biraraya getirilmiş 
PET/Elastan iplik 

PET/Elastan 
75 denye PET,            

36,4 denye Elastan  
72 

Ön ve Arka Yüzlerde Kullanılan İplik 

Tekstüre PET iplik - 75 72 
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Hava geçirgenliği testleri; SDL Atlas Airperm MO21A hava geçirgenliği test cihazında 20 cm2 test 
alanı ve 100 Pa basınç altında gerçekleştirilmiştir. 

Isıl konfor testleri; Alambeta test cihazında gerçekleştirilmiştir ve test sonucunda termal direnç, termal 
emicilik, termal iletkenlik ve termal yayınım değerleri tespit edilmiştir.  

Termal direnç, giysilerin kullanım alanlarını belirlemede kullanılan önemli bir performans 
parametresidir. Termal direnç birim kalınlıktaki bir materyalden birim zamanda geçen birim ısı enerjisi 
akışında, materyalin birim alanına karşılık gelen sıcaklık farkını ifade eder. Bu parametre materyal 
kalınlığıyla doğru orantılıdır ve Denklem 1’de verilmiş olan formülle hesaplanır (Matusiak, 2006). 

 

𝑟 = 	
ℎ
𝑘

 
 
(1) 

Burada,  

r: Termal direnç (Birimi m2KW-1) 

h: Materyal kalınlığı,  

k : Termal iletkenlik katsayısıdır. 

 

Termal emicilik, sıcak-serin dokuma hissinin objektif ölçümüdür (Hes, 1987). Bir yüzey özelliği 
olmasından dolayı tekstil bitim işlemleriyle değişebilmektedir. Bu parametre insan derisinin tekstil 
materyali gibi herhangi bir objeye dokunması durumunda elde edilen soğukluk yada sıcaklık hissi ile 
kumaşın karakteristiğini değerlendirmede yardımcı olur (Hes ve Duorokova, 2005).  Homojen 
materyaller için termal emicilik katsayısı Denklem 2’de ifade edilmiştir (Matusiak, 2006). 

 

𝑏 = 	S𝑘. 𝜌. 𝑐 
 
(2) 

 

Burada,  

b : Termal emicilik katsayısı (Birimi Wm-2s1/2K-1’dir.) 

ρ: Kumaş yoğunluğu,  

k : Termal iletkenlik katsayısı,  

c : Kumaşın özgül ısı kapasitesidir.  
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Termal iletkenlik, bir malzemenin ısı iletme kabiliyetini gösteren özelliktir. Bu durum, kumaş 
yapısındaki havanın tutulan miktarı ile açıklanabilir. Birim alanındaki elyaf miktarı arttıkça ve ağırlık 
arttıkça hava tabakası miktarı azalır. Bilindiği gibi liflerin ısıl iletkenlik değerleri havanın termal 
iletkenliğinden daha yüksektir (Morton ve Hearle, 2008). Termal iletkenlik katsayısının hesaplanması 
Denklem 3’de gösterilmiştir (Matusiak, 2006). 

 

𝑘 = 	
𝑄

𝐴	. ∆𝑡ℎ
 (3) 

Burada,  

k : Termal iletkenlik katsayısı (Birimi Wm-1K-1’dir.) 

Δt: Sıcaklık farkı,  

Q : Isı transferi,  

A : Alan,  

h : Materyal kalınlığı (mm) dır.  

 

Termal yayınım, kumaş yapısı içindeki havadan ısı akışının geçebilme kabiliyetiyle ilgilidir. Tekstil 
materyallerinin termal yayınımı tekstillerin geçici termal karakteristiğidir. Homojen malzemeler için 
termal yayınım değeri Denklem 4’de verilen formülle hesaplanabilir (Matusiak, 2006).   

 

𝑎 =	
𝑘
𝜌. 𝑐

  
(4) 

Burada,  

a : Termal difüzyon katsayısı (Isıl yayıcılık katsayısı), (Birimi m2s-1’dir.) 

ρ: Materyal yoğunluğu,  

k : Termal iletkenlik katsayısı,  

c : Özgül ısı kapasitesidir.  
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Çalışmada kullanılan ipliklerin temini ve örme kumaşların üretimi Yeşim Tekstil’in desteği ile 
gerçekleştirilmiştir. İpliklerin çekme testleri ve kumaş deneyleri Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı’nda yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

İpliklere uygulanan çekme deneylerinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Deney sonuçları en yüksek 
kopma dayanımı ve kopma uzaması değerlerini PET/Elastan ipliğin verdiğini göstermektedir. Bu ipliğin 
yapısındaki PET bileşeni, ipliğe mukavemet kazandırırken, elastan bileşeni de ipliğin yüksek miktarda 
kopma uzaması göstermesine neden olmaktadır. Aynı zamanda elastan, PET/Elastan ipliğin uygulanan 
kuvvetler altında daha kolay şekil değiştirmesine, başka bir deyişle ipliğin modül değerinin düşük 
olmasına da neden olmaktadır.  

PBT, yapısından dolayı PET’e göre daha düşük kopma dayanımı ve modül, aynı zamanda daha yüksek 
kopma uzaması değeri verir. Bu durum, çalışmada kullanılan PBT ve BioPET ipliklerinde de 
gözlenmiştir. 

Tablo 2. İpliklere ait çekme deneylerinin sonuçları 

 

 

 

 

 

 

Kumaşlara uygulanan patlama mukavemeti, uzayabilirlik ve hava geçirgenliği testlerinin sonuçları 
Tablo 3’te verilmiştir. 

BioPET ve PET/Elastan bağlantı iplikli örme kumaşların test cihazında patlamaları, yüksek mukavemet 
değerlerinden dolayı gerçekleşmemiştir. Patlama mukavemeti, iplik mukavemetine, kumaş 
konstrüksiyonuna ve ilmek-çubuk sıklıklarına bağlı olan bir özelliktir (Demiryürek ve Uysaltürk, 2016). 
Yüksek kopma mukavemetine ve yüksek iplik numarasına sahip olan bağlantı iplikleri kullanılarak 
üretilen numuneler, test esnasında patlamamıştır. Diğer ipliklerine nazaran daha düşük mukavemete 
sahip ve daha ince olan PBT bağlantı iplikleri ile üretilen kumaşlar 954,4 kPa basınca kadar 
dayanabilmişlerdir. 

Kumaşların uzayabilirlik özellikleri incelendiğinde, enine ve boyuna yönde yüzde uzama değerlerinin 
en yüksek olduğu kumaşın PET/Elastan, en düşük olan kumaşın ise BioPET bağlantı iplikleri 
kullanılarak örülen kumaşlar oldukları görülmektedir. Bu testte de yine bağlantı iplik yapısının örme 

Malzeme Kopma Dayanımı 
(N/tex) 

Young Modülü 
(N/tex) Kopma Uzaması (%) 

BioPET 0,21904 2,7740 26,706 

PBT 0,18398 1,2022 36,478 

PET/Elastan 0,22384 1,3200 48,488 
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kumaşın özelliklerini etkilediği, esnek yapıda bağlantı iplikleri kullanımının kumaşın esnekliğini 
arttırdığı gözlenmiştir.  

En yüksek hava geçirgenliği değerini PBT bağlantı iplikleri ile üretilen örme kumaş verirken, en düşük 
hava geçirgenliği değerini PET/Elastan bağlantı iplikli kumaş vermiştir. Bu çalışmadaki örme kumaş 
numuneleri farklı kalınlıklara sahiptir (Tablo 4). Hava geçirgenliği test sonuçlarındaki farkın temel 
nedenin kumaş kalınlığı ve kumaş örtücülüğü olduğu düşünülmektedir. En kalın kumaş yapısı en düşük, 
en ince kumaş yapısı ise en yüksek hava geçirgenliği değerini vermiştir.  

 

Tablo 3. Kumaşların patlama mukavemeti, uzayabilirlik ve hava geçirgenliği test sonuçları 

 

Kumaşların termal iletkenlik, termal direnç, termal emicilik ve termal yayınım değerleri Tablo 4’de 
verilmiştir. 

Yapılan araştırmalar, kumaş kalınlığının, kumaşların ısıl konfor değerleri üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olduğunu göstermektedir. Kalınlık arttıkça kumaşın termal iletkenlik değeri azalmaktadır. Bunun 
nedeni, kalınlık arttıkça kumaşın içerdiği hava miktarının artmasıdır. Hava yalıtkan olduğu için kumaşta 
bulunan hava miktarının artışı termal iletkenliğe negatif yönde etki etmektedir (Marmaralı ve diğ., 
2006).  

Termal direnç değeri ise numune kalınlığı ile doğru orantılı, termal iletkenlik ile ters orantılıdır. Termal 
direncin yüksek olması malzeme kalınlığından ısı geçişinin sınırlı olduğunu gösterir. Termal iletkenlik 
lif iletkenliği ve kumaş kalınlığından etkilenir, kumaş kalınlığının artışı ise daha önce de belirtildiği gibi 
termal iletkenliği azaltmaktadır. Termal direnç ise kumaş kalınlığından pozitif yönde etkilenir 
(Terliksiz, 2012).   

 Patlama Mukavemeti Uzayabilirlik 
Hava 

Geçirgenliği 

(I/m2/sn) 
Süre 
(sn) 

Şişme 

(mm) 

Basınç 
(kPA) 

Enine 
Uzama 
(%) 

Boyuna 
Uzama(%) 

BioPET bağlantı 
iplikli kumaş 

- - - 26 45 559,2 

PBT bağlantı 
iplikli kumaş  

19,4 19,45 954,4 29 52 594,0 

PET/Elastan 
bağlantı iplikli 
kumaş 

- - - 31 56 541,8 
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Sonuçlar incelendiğinde, termal direnç değerinin en yüksek olduğu kumaşın PET/Elastan bağlantı iplikli 
kumaş olduğu görülmüştür. Bunun nedeni bu kumaşın, kalınlığı ve örtücülüğü en yüksek olan kumaş 
olmasıdır. PET/Elastan bağlantı iplikli kumaşın termal direnç değerinin yüksek olması, kumaş 
kalınlığından ısı geçişinin sınırlığı olduğunu ifade etmektedir.  

   

Tablo 4. Kumaşların ısıl konfor testi sonuçları 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada spor giysilerinde yaygın bir kullanıma sahip olan çift yüzlü örme kumaşlarda kullanılan 
bağlantı ipliği cinsinin kumaş performansına olan etkileri incelenmiştir. Bağlantı ipliklerinin özellikleri 
örme kumaş performansı üzerinde etkili olmuş ve en düşük kopma mukavemetine ve en düşük iplik 
numarasına sahip olan PBT bağlantı ipliği kullanılarak üretilen kumaş, en düşük patlama mukavemetini 
ve en iyi uzama yeteneğine sahip olan PET/Elastan bağlantı ipliği ile üretilen kumaş ise de en yüksek 
uzayabilirlik değerini vermiştir. 

Hava geçirgenliği ve termal konfor testlerinde kumaş kalınlığı ve örtücülüğü önemli bir rol oynamış ve 
en yüksek kumaş kalınlığına ve örtücülüğüne sahip olan PET/Elastan bağlantı ipliği ile üretilen kumaşlar 
en düşük hava geçirgenliği değerlerini vermiştir.  

Sonuç olarak, çift yüzlü örme kumaşlarda kullanılan bağlantı ipliklerinin kumaş performansı üzerinde 
doğrudan etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak çift yüzlü kumaşların bağlantı ipliklerinde 
yapılacak değişikliklerle farklı özelliklere sahip örme kumaşların üretilebileceği görülmüştür.  
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üzere tüm Yeşim Tekstil çalışanlarına teşekkür ederiz. 

 

 
Termal 
İletkenlik 

(W.m-1 K-1) 

Termal 
Yayınım 
(m2.s-1) 

Termal 
Emicilik 

(W.m2.s1/2.K-1) 

Termal 
Direnç 

(K.m2.W-1) 

Kumaş 
Kalınlığı 

(mm) 
BioPET 

Bağlantı İplikli 
Kumaş 

0,04480 0,437.10-6 77,4 0,03978 1,56 

PBT Bağlantı 
İplikli Kumaş 0,04408 0,478.10-6 70,82 0,03264 1,53 

PET/Elastan 
Bağlantı İplikli 

Kumaş 
0,04336 0,527.10-6 65,5 0,04036 1,67 
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ÖZ: Sarkaç sistemleri, kontrolcü çalışanların en çok kullandığı mekanik sistemlerden bir tanesidir. 
Bunun sebebi mekanizmanın dinamik denklemlerinin rahat bir şekilde elde edilmesidir. Ayrıca 
simulasyonu yapılan mekanik sistem, pratikte de deneysel olarak çalışılabilmektedir. Bu çalışmada da 
çift sarkaç mekanizması, kontrolcünün etkisini göstermek için kullanılmıştır. Litratürde bu ve benzeri 
sistemlere, çeşitli kontrolcüler uygulandığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmada da ilk olarak çift sarkaç 
mekanizmasına geleneksel Oransal-İntegral-Türevsel (PİD) kontrolcü uygulanmıştır. Daha sonra PİD 
kontrolcüdeki kontrol kazanç katsayıları bulanık mantıklı kontrolcü kullanılarak elde edilmiştir. 
Buradaki amaç sabit olarak kabul edilen bu katsayıların değişken olarak elde edilmesidir. Sonuçlar, 
bilgisayar simulasyonu ile elde edilmiştir. PİD kontrolcü ve bulanık mantıklı pid kontrolcü sonuçları 
karşılaştırılmıştır.  Sonuçlar, kontrol kazanç katsayılarının, bulanık mantıklı kontrolcü ile elde 
edilmesinin daha etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çift Sarkaç Mekanizması, PID Kontrol, Bulanık Mantıklı Kontrol 

ABSTRACT: Pendulum systems are one of the most used mechanical systems for controllers. The 
reason for this is that the dynamic equations of the mechanism can be easily obtained. In addition, the 
simulated mechanical system can be studied experimentally in practice. In this study, the double 
pendulum mechanism was used to show the effectiveness of the controller. There are many studies about 
controlling such similar systems in literature. In this study, first the traditional Proportional-Integral-
Derivative (PID) controller was applied to the double pendulum mechanism. Then, the control gain 
coefficients in the PID controller were determined using the fuzzy logic controller. The aim is to obtain 
these constant coefficients as a variable. The results were obtained by computer simulation. PID 
controller and fuzzy logical Pid controller results were compared. The results show that the 
determination of control gain coefficients with fuzzy logic controller is more effective method. 

Keywords: Double-pendulum Mechanism, PID Control, Fuzzy Logic Control. 

GİRİŞ  

There are many studies on control of double-inverted pendulum subject in the literature. An adaptive 
fuzzy switched swing-up and sliding mode controller was proposed for the inverted pendulum and chart 
system. Hybrid control strategy was designed for the control law. In order to prove the effectiveness of 
the controller, a system with uncertainties has been chosen. The stability of the system is guaranteed. 
When the results are examined, it was understood that the results are satisfactory. (Tao et al, 2009) 
Swing-up control has been developed to aim the rotation of the pendulum by moving the car. A gain 
scheduling linear quadratic optimal controller was designed. The accuracy of the design has been proven 
by experiments and computer simulations. (Rubi et al, 2002) Liu et al. studied the dynamic modelling 
of the ground mobile robots and its motion control. They designed feedback linearization technique to 
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overcome the problem of the application of the external driving mechanisms. The simulation results 
proved the efficiency of the developed controller. (Liu et al, 2011) As nonlinear systems such as double 
inverted pendulum are difficult to control, effective controllers have been developed. Singh and Bhangal 
first presented the dynamic model of the inverted pendulum. The system have some uncertainties such 
as friction coefficient of hinges and the parametric uncertainty in moment of inertia. They developed 
H∞ and µ synthesis controller to balance the pendulum. Both controllers ensured the robustness of the 
system and ensured the system to remain in balance. (Singh and Bhangal, 2017) 

YÖNTEM 

PID control is a feedback mechanism. The main purpose of PID control is to minimize system error. 
Theoretically, the reduction of the error value is provided by the proportional, derivative and integral 
controllers present in the control structure. 

                           (1) 

u(t); control variable, e; error K;propotional gain, Ti; proportional time constant, Td; derivative time 
constant.  

Fuzzy Logic Controller has two inputs and three outputs. These are error of θ, it’s derrivative and outputs 
are the PID parameters. Linguistic variables which implies inputs and outputs have been classified as: 
N, NS, NB  Z, PB, P. 

 

Figure 1. Membership functions of inputs (eθ, deθ)  
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Figure 2. Membership functions of outputs (K, Ti, Td)  

eθ\deθ N Z P 

N N NS NB 

Z NB Z PB 

P Z PB 
P 

Figure 3. Decision table  

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Figure 4. Double pendulum model  
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Mathematical modelling of the pendulum is given in (2) and (3) 

            (2) 

            (3) 

 

Figure 5. Trajectory (Sin Wave)  

 

Figure 6. φ 
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Figure 7. Trajectory tracking error of φ 

 

Figure 8. θ 
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Figure 9. Trajectory tracking error of θ 

 

Figure 10. Trajectory 

 

Figure 11. φ 
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Figure 12. Trajectory tracking error of φ 

 

Figure 13. θ 
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Figure 14. Trajectory tracking error of θ 

SONUÇ 

The aim of this study is to develop Fuzzy-PID control law in order to increase tracking performance of 
the double pendulum model. For this reason, in this study fuzzy logic controller is developed for control 
parameters K, Ti and Td. As shown from figures, considering the different trajectories, the proposed 
controller is succesful. 
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ABSTRACT: In this study, a mathematical model of the fractional telegraph equation (FTE) gets exact 
solution with a conformable derivative operator. The exact solution of this model will be obtained by 
the approximate analytic technique named conformable reduced differential transform method 
(CRDTM). By using this technique, it is possible to find new exact solution as well as closed analytical 
approximate solution of partial differential equations (PDEs). The numerical application of FTE is given 
to check the accuracy, effectiveness, and convergence of the CRDTM. In this application, obtained exact 
solution in conformable sense has been analysed and illustrated in the graphic. 

Keywords: Numerical Solution, Reduced Differential Transform Method, Conformable Fractional 
Derivative, Partial Differential Equations 

 

1. Introduction 
 

Despite as old as calculus, Fractional derivative is nowadays one of the most intensively 
developing areas of mathematics and applied braches of science. Fractional calculus implies 
the calculus of the differentiation and integration given by fractional order. There are many 
good textbooks for he fractional calculus (Miller & Ross, 1993; Oldham & Spanier, 1974; 
Samko, Kilbas, & Marichev, 1993). 

The Reduced Differential Transform Method (RDTM) was first proposed by Keskin and 
Oturanc (Keskin & Oturanc, 2009; Keskin, 2010; Keskin & Oturanc, 2010a) . This method is 
widely used by many researchers to study fractional and non-fractional, linear and non-linear, 
partial differential equations (PDEs). The method introduces a reliable and efficient process for 
a wide variety of engineering, scientific and physics applications, such as fractional and non-
fractional, linear, non-linear, homogeneous and non-homogeneous PDEs (Arshad, Lu, & Wang, 
2017; Al-Amr, 2014; Cui, Mao, Yang, & Yu, 2013; Keskin & Oturanc, 2009; Keskin, 2010; 
Keskin & Oturanc, 2010a, 2010b; Liu, Yang, Feng, & Cui, 2020; Moosavi Noori, & 
Taghizadeh, 2020).  

By using conformable derivative and RDTM, conformable Reduced Differential Transform 
Method (CRDTM) will be introduced. This method can be applied to fractional PDEs and the 
results illustrated. For this method, in section 2, we give some definitions and basic theorems 
of conformable calculus and then in section 3, we introduced CRDTM, In sections 4, we give 
an application and in the final section we give the conclusion.  

 

 

2. Conformable Fractional Calculus 
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In this section we present some basic definitions and important properties of conformable 
fractional calculus (Abdeljawad, 2015; Atangana, Baleanu, & Alsaedi, 2015; Khalil, Horani, 
Yousef, & Sababheh, 2014; Ünal & Gökdogan, 2017; Yang, Baleanu, & Srivastava, 2015). 

Definition 2.1. (Khalil et al., 2014; Yang et al., 2015)  

Given a function . Then the conformable fractional derivative of  order 𝛼 is 
defined by Fractional Calculus 

 

for all , . 

Theorem 2.1. (Khalil et al., 2014) 

Let  and  be -differentiable at a point . Then 

(i)  for , 
(ii) , for all , 
(iii) , for all constant functions , 
(iv) ,  

(v) , 

(vi) If, in addition,  is differentiable, then . 

Now it can be given CRDTM . 

3. Conformable Fractional Reduced Differential Transform Method 
 

In this section, it is given basic definitions and theorey of CDTM for fractional PDEs . In this 
study, the lowercase  represent the original function while the uppercase  stand for 
the conformable fractional reduced differential transformed (CRDT) function. 

Definition 3.1. (Acan et al., 2016) 

Assume is analytic and differentiated continuously with respect to time  and space  in 
the its domain. CFRDT of  is defined as 

      (3.5) 
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where some ,  is a parameter describing the order of conformable fractional derivative, 
 and the  dimensional spectrum function  is the CRDT 

function.  

Definition 3.2. (Acan et al., 2016) 

Let  be the CRDT of . Inverse CRDT of  is defined as 

   (3.6) 

CRDT of initial conditions for integer order derivatives are defined as 

  (3.7) 

where  is the order of conformable fractional PDE.  

By consideration of as transformation of initial condition 

       (3.8) 

A straightforward iterative calculations gives the  values for . Then the 

inverse transformation of the  gives the approximation solution as:  

      (3.9) 

where n is order of approximation solution. The exact solution is given by:  

      (3.10) 

The fundamental operations of CRDT that can be deduced from Eqs. (3.5) and (3.6) are listed 
in below 

 

Tab. 3.1. Basic operations of CRDTM (Acan et al., 2016). 
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Now, we can give an application. 

4. An Application 
 

Example 4.1: 

Consider the fractional Telegraph equation 

    (4.1) 

subject to the initial conditions 

      (4.2) 

where  is a function of the variables  and . 

Now solve this problem by using CRDTM. By taking the conformable fractional reduced 
differential transform of (4.1), it can be obtained that 

  (4.3) 

where the -dimensional spectrum function  is the conformable fractional reduced 
differential transform function. 
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From the initial conditions (4.2) we write 

       (4.4) 

Substituting (4.4) into (4.3), From the CRDTM we obtain the following approximation solution 

     (4.5) 

CRDTM solution is  The CRDTM solution coincide with exact 

solution for . This exact solution is  and our solutions are in good agreement 
with the exact values. 

  
Figure 4.1. The plots show the exact solutions of (4.1) in conformable sense for and 

 values. 
 

5. Conclusion 
 

In this paper, the CRDTM is implemented in FTE. The solution obtained by the CRDTM is an 
infinite power series for the appropriate initial condition which finds the solution without any 
discretization, perturbation, transformation or restrictive conditions. In the application, a new 
exact solution with conformable sense is obtained. The physical behaviors of the solution were 
illustrated using 3D graphics. The results showed that the presented method gives good 
outcomes for the solution of FTE. 
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6. Introduction 
 

Fractional and non-fractional differential equations play a major role in various fields such as 
astronomy, physics, biology, mathematics, chemistry, fluids mechanics, mathematics, and 
engineering. It is not always possible to find analytical solutions to these problems (Miller & 
Ross, 1993; Oldham & Spanier, 1974; Samko, Kilbas, & Marichev, 1993).Therefore, it is very 
important to handle these problems appropriately and solve them or develop solutions. 
Recently, a new derivative called conformable Derivative was introduced and also by the help 
of this newly defined derivative, the behaviors of many problems have been studied and some 
solutions techniques have been developed(Abdeljawad, 2015; Atangana, Baleanu, & Alsaedi, 
2015; Khalil, Horani, Yousef, & Sababheh, 2014; Ünal & Gökdogan, 2017; Yang, Baleanu, & 
Srivastava, 2015).  

The Reduced Differential Transform Method (RDTM) was first proposed by Keskin and 
Oturanc (Keskin & Oturanc, 2009; Keskin, 2010 Keskin & Oturanc, 2010a). This method is 
widely used by many researchers to study fractional and non-fractional, linear and non-linear, 
partial differential equations (PDEs). The method introduces a reliable and efficient process for 
a wide variety of engineering, scientific and physics applications, such as fractional and non-
fractional, linear, non-linear, homogeneous and non-homogeneous PDEs (Acan & Keskin, 
2015a, 2015b; Akbari, 2014; Al-Amr, 2014; Keskin & Oturanc, 2009; Keskin & Oturanc, 
2010a, 2010b; Secer, 2012).  

In 2016, Acan et al. introduced conformable reduced differential transform method (CRDTM) 
based on RDTM and CDO for the PDEs (Acan, Firat, Keskin, & Oturanc, 2016). It is shown 
that CRDTM is an easy applicable analytical method and gives the exact solution for PDEs. For 
this method, in section 2, we give some definitions and basic theorems of conformable calculus 
and then in section 3, we introduced CFRDTM, In sections 4, we give an application and in the 
final section we give the conclusion.  

7. Conformable Fractional Calculus 
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In this section we present some basic definitions and important properties of conformable 
fractional calculus (Abdeljawad, 2015; Atangana, Baleanu, & Alsaedi, 2015; Khalil, Horani, 
Yousef, & Sababheh, 2014; Ünal & Gökdogan, 2017; Yang, Baleanu, & Srivastava, 2015). 

Definition 2.1. (Khalil et al., 2014; Yang et al., 2015)  

Given a function . Then the conformable fractional derivative of  order 𝛼 is 
defined by Fractional Calculus 

 

for all , . 

Theorem 2.1. (Khalil et al., 2014) 

Let  and  be -differentiable at a point . Then 

(vii)  for , 
(viii) , for all , 
(ix) , for all constant functions , 
(x) ,  

(xi) , 

(xii) If, in addition,  is differentiable, then . 

Now it can be given CRDTM . 

8. Conformable Fractional Reduced Differential Transform Method 
 

In this section, it is given basic definitions and theorey of CDTM for fractional PDEs . In this 
study, the lowercase  represent the original function while the uppercase  stand for 
the conformable fractional reduced differential transformed (CRDT) function. 

Definition 3.1. (Acan et al., 2016) 

Assume is analytic and differentiated continuously with respect to time  and space  in 
the its domain. CFRDT of  is defined as 

      (3.5) 
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where some ,  is a parameter describing the order of conformable fractional derivative, 
 and the  dimensional spectrum function  is the CRDT 

function.  

Definition 3.2. (Acan et al., 2016) 

Let  be the CRDT of . Inverse CRDT of  is defined as 

   (3.6) 

CRDT of initial conditions for integer order derivatives are defined as 

  (3.7) 

where  is the order of conformable fractional PDE.  

By consideration of as transformation of initial condition 

       (3.8) 

A straightforward iterative calculations gives the  values for . Then the 

inverse transformation of the  gives the approximation solution as:  

      (3.9) 

where n is order of approximation solution. The exact solution is given by:  

      (3.10) 

The fundamental operations of CRDT that can be deduced from Eqs. (3.5) and (3.6) are listed 
in below 

 

Tab. 3.1. Basic operations of CRDTM (Acan et al., 2016). 
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9. An Application 
 

Example 4.1: 

We consider the one-dimensional linear inhomogeneous time-fractional equation  

  (4.1) 

subject to the initial condition 

      (4.2) 

where  is a function of the variables  and . 

Now solve this problem by using CRDTM. By taking the conformable fractional reduced 
differential transform of (4.1), it can be obtained that 

  (4.3) 

where the -dimensional spectrum function  is the conformable fractional reduced 
differential transform function. 

From the initial condition (4.2) we write 

       (4.4) 
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Substituting (4.4) into (4.3), From the CRDTM we obtain the following approximation solution 

     (4.5) 

CRDTM solution is  The CRDTMT solution coincide with 

exact solution for . This exact solution is  and our solutions are in good 
agreement with the exact values. 
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ÖZ: Deniz taşımacılığı ve yolculuğu, teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda önemli bir hale gelmiştir. 
Gemi yapımında kullanılan malzemelerin esnek olmaları arzu edilen bir durum olmasıyla birlikte, bu 
durum gemilerde titreşime sebep olmaktadır. Gemilerde titreşimin meydana gelmesi hem cihazlara zarar 
vermektedir hem de seyir konforunu azaltmaktadır. Bunun için bu çalışmada gemilerde titreşim analizi 
incelenmiş ve bu titreşimi minimize etmek için kontrolcü tasarlanmıştır. Alternatif kontrolcü tasarımları 
olmakla birlikte, çalışmamızda bulanık mantıklı kontrolcü kullanılmıştır. İlk başta gemi modeli 
tanıtılmıştır. Modelde hidrodinamik kuvvetler de dikkate alınmıştır. Daha sonra bulanık mantıklı 
kontrolcü tasarımına yer verilmiştir. Bu kontrolcünün kullanılmasının amacı, giriş ve çıkış 
değişkenlerinin belirlenerek, bu değişkenler için kural tablosunun oluşturulmasıdır. Bu yöntem deneme-
yanılma yöntemiyle belirlenmektedir. Böylece model için en uygun tasarım yapılmış olacaktır. 
Bilgisayar simülasyonları, kontrolcüsüz durum ve kontrolcülü durum için elde edilmiştir. Sonuçlar, 
geliştirilen kontrolcünün etkili olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantıklı Kontrol, Seyir Konforu, Titreşim Analizi 
 

Abstract: Sea transportation and travel have become important in recent years with the development of 
technology. Although it is desirable for the materials used in shipbuilding to be flexible, this causes 
vibration in ships. The occurrence of vibration on ships both damages the devices and reduces the cruise 
comfort. For this, vibration analysis on ships was examined in this study and a controller was designed 
to minimize this vibration. Although there are alternative controller designs, fuzzy logic controller is 
used in our study. First, the ship model was introduced. Hydrodynamic forces are also taken into account 
in the model. Then fuzzy logic controller is designed. The purpose of using this controller is to determine 
the input and output variables, and to create the rule table for these variables. This method is determined 
by trial and error method. Thus, the most suitable design will be created for the model. Computer 
simulation results were obtained without controller and with controller state. The results showed that 
the controller was effective. 

Keywords: Fuzzy Logic Control, Ride Comfort, Vibration Analysis 

GİRİŞ  

There are many studies on control of ship engine structures. For example, the complex features of ship 
structures are studied and vibration control is discussed. In the study, it was understood that the ship's 
hull and deck had no effect on the frequency response of the ship structure. (Lin et al. 2009) The biggest 
problem in ships is the vibrations caused by the engine and exhaust stacks. Some materials are effective 
at suppressing high vibration frequencies, but are not effective at low frequencies. In the study, an active 
device was designed and tried to prevent vibration. (Cinquemani and Braghin,2017) In a different study, 
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an MR fluid mounting system was designed and applied to control vibration. Fuzzy slidng mode is used 
as the controller. The designed control rule is applied to the engine mounting system. The results showed 
that the designed system reduces vibrations in the axial and radial direction. (Choi, 2014) 

YÖNTEM 

Fuzzy Logic Controller has two inputs and one output. These are the θr, θp and output is the controller 
force. Also, second fuzzy logic controller has two inputs and one output. These are the xr, xp and output 
is the controller force. Linguistic variables which implies inputs and outputs have been classified as: N, 
Z, P. 

 

Figure 1. Membership functions of inputs (θr, θp) 

 

Figure 2. Membership functions of outputs (Controller force) 

 

 

 

θr\θp N Z P 
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N N Z P 

Z Z Z 
Z 

P Z Z 
P 

Figure 3. Decision table 

 

Figure 4. Membership functions of inputs (xr, xp) 

 

Figure 5. Membership functions of outputs (Controller force) 

 

 

 

xr\xp N Z P 
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N N Z P 

Z Z Z 
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Figure 6. Decision table 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Figure 7. Main Machine Shaft Propeller Model (Alarcin and Korkmaz, 2012) 

Mathematical modelling of the main machine shaft propoller model is given below; (Alarcin and 
Korkmaz, 2012) 

             (1) 
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Figure 8. θr over time 

 

Figure 9. θp over time 
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Figure 10. Xm over time 

 

Figure 11. Xr over time 
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Figure 12. Xp over time 

 

Figure 13. dθr over time 
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Figure 14. dθp over time 

 

Figure 15. dXr over time 
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Figure 15. dXp over time 

 

SONUÇ 

The aim of this study is to develop Fuzzy Logic control law in order to minimize the vibration of the 
main machine shaft propeller model. For this reason, in this study fuzzy logic controller is developed. 
As shown from figures,it is understood that the proposed controller is succesful. 
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ÖZ: Nüfus artışı ile birlikte günlük yaşantımızda, özellikle trafik sistemlerinde, servis sistemlerinin 
yetersizliği doğrultusunda bekleme sorunları ile sık sık karşılaşılmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek 
için trafik sistemleri, hizmet maliyetlerini düşürmeyi, hizmet niteliğini artırmayı ve yol kullanıcılarının 
bekleme zamanını düşürmeyi amaçlamalıdır. Araştırmamızda Antalya’da bulunan bir alışveriş merkezi 
otopark girişi gözlemlenmiştir. Kuyruk Teorisi modellerinden en uygun olanı eldeki vaka çalışması için 
incelenip seçilmiştir. Yapılan çalışmada, bekleme ve hizmet sürelerinde gözlemlenen problemler tespit 
edilmiştir. Toplanan veriler akademik amaca uygun olarak kaydedilmiştir. Analizler sonucunda bekleme 
süresini en aza indirecek ve daha hızlı hizmet alınabilecek bir kuyruk sisteminin oluşturulması 
amaçlanmıştır. D/D/1 kuyruk rejimi önerilen araştırmamızda, hem grafiksel çözümlerle hem de 
matematiksel denklemlerle problem çözülmüştür. Çalışmamızın amacı doğrultusunda, yolcu 
bilgilendirme sistemleri, değişken mesaj işaretleri gibi akıllı ulaşım sistemleri otopark girişinde trafiği 
düzenlemede yardımcı olması için tavsiye edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım Sistemleri, Kuyruk Teorisi, Trafik  

 
SHOPPING MALL PARKING LOT ENTRANCE APPLICATION IN METROPOLITAN 

CITIES: ANTALYA CASE 
 
ABSTRACT: With the increase of population, problems of waiting on the queue are frequently 
encountered in our daily life, especially in traffic systems, with the insufficiency of service systems. To 
prevent these problems, traffic systems should aim to reduce service costs, improve service quality and 
reduce the waiting time of road users. In our research, a shopping mall parking lot entrance in Antalya 
was observed. The most suitable queuing theory models were examined and selected for the case study. 
Accordingly, the problems observed during the waiting and service periods were determined. The data 
collected were recorded for academic purposes. As a consequence of the analysis, it is aimed to create 
a queuing system that will minimize waiting time and provide faster service. In our research, D/D/1 
queuing regime was proposed and the problem was solved not only with graphical analysis and also 
mathematical equations. For the purpose of our study, intelligent transportation systems such as 
passenger information systems and dynamic message signs have been recommended to assist in 
regulating traffic around the parking lot. 
 
Keywords: Intelligent Transportation Systems, Queuing Theory, Traffic 
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1.  GİRİŞ 

Nüfus artışı ve ekonomik kaynakların yetersiz olmasıyla birlikte günlük yaşantımızda servis 
sistemlerinin yetersizliğine ve bekleme sorunlarıyla sık sık karşılaşılmaktadır. Bu sorunların önüne 
geçmek için işletmelerdeki hizmet maliyetlerinin azaltılması ama aynı zamanda hizmetteki niteliğin 
artırılması bir gaye olarak görülmelidir. Böylece müşterilerin oluşturduğu bekleme süreleri en aza 
indirilebilir. 

Müşteriler bilindiği üzere hizmet taleplerinin zaman kaybı olmadan zamanında sunulmasını veya 
karşılanmasını umar ve bekler. Bekleme normalden daha fazla olarak hissedildiğinde veya oluştuğunda, 
müşteri işletmeyi terk etme veya bir başka deyişle işletmenin müşteri kaybına uğrama ihtimali oluşur. 
İşletme bu kaybı göze almak istemez çünkü bu kendisine zarar olarak dönme olasılığı yüksektir. İşte 
tam bu noktada, eğer müşterilerin oluşturduğu kuyruğun analizi yapılırsa hem işletme hem de müşteriler 
bu dengeden faydalanabilir. Bu doğrultuda kuyruk teorisi veya kuyruk modeli, bu çeşit amaçlarla 
tasarlanmış analitik yaklaşımları olan sistemleri analiz eden çalışmalardır. Araştırmamızda Antalya’da 
bulunan bir alışveriş merkezi otopark girişi gözlemlenmiş ve Kuyruk teorisi modellerinden en uygun 
olanı eldeki vaka çalışması için incelenip seçilmiştir. Yapılan çalışmada, bekleme ve hizmet sürelerinde 
gözlemlenen problemler tespit edilmiştir. Toplanan veriler akademik amaca uygun olarak 
kaydedilmiştir. Analizler sonucunda bekleme süresini en aza indirecek ve daha hızlı hizmet alınabilecek 
bir kuyruk sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. D/D/1 kuyruk düzeni önerilen araştırmamızda, hem 
grafiksel çözümlerle hem de matematiksel denklemlerle problem çözülmüştür. Çalışmamızın amacı 
doğrultusunda, yolcu bilgilendirme sistemleri, değişken mesaj işaretleri gibi akıllı ulaşım sistemleri 
trafiği düzenlemede yardımcı olması için tavsiye edilmiştir. 

 
2.  LİTERATÜR TARAMASI 

Kuyruk modelleriyle ilgili ilk çalışmalar teorinin kurucusu Erlang’ın çalışmalarıyla1909’da ele 
alınmıştır. Bu çalışmalarda telefon kullananların sayısı, telefon konuşmalarının süresi ve telefonun 
meşgul kaldığı süre için oluşan kuyruklar doğrultusundaki çalışmalar, zaman içinde yığılma vakalarını 
(kuyruk-bekleme hattı) idrak etme ve daha uygun bir şekilde kontrol ederek düzenleme yöntemleri 
üzerinde çalışmalar geliştirilmiştir. Ancak ilk çalışma Erlang tarafından yapılmasına rağmen bu konuda 
yayınlanan ilk eser ‘Bekleme Zamanı ve Telefon Etme Sayısı’ adlı makaledir (Johannsen, 1907). Erlang 
çalışmasının ileri dönemlerinde telefon kullanımı için telefona gelen müşterilerin sayısının Poisson 
dağılımına, telefon konuşması sürelerinin de üssel dağılımla çözülebildiğini fark edip çalışmalarını bu 
yönde geliştirmiştir (Erlang, 1909; Sarıaslan, 1986). 

Erlang çalışmasından sonra pek çok bilim adamı bu konuda çalışmalar yapmıştır. Molina (1927) ve 
ardından Fry ve Bell Telephone Laboratories (1928) kuyruk teorisi alanında pekçok çalışma yapmıştır. 
Bu çalışmalar Erlang’ın yaptığı çalışmaların devamı niteliğindedir (Sarıaslan, 1986; Ustaoğlu, 2008). 
Daha sonra da önemli gelişmeler olmuştur. Pollaczek (1930), Kolmogoroff (1931), Crommelin (1932) 
ve Palm (1957) gibi bilim adamları kuyruk teorisinin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Crommelin 
(1932) telefon hatlarında sıra için bekletilen aramalar hakkında olasılık yöntemleri geliştirdi. Pollaczek 
(1930) Poisson dağılımlı oluşan, değişken ve sabit zamanlı hizmet üzerinden tek kanallı sırada bekleme 
düzenleri için formüller geliştirdi. Palm (1957) değişen trafik yoğunluğu etki önemlerini ve bekleme 
zamanı momentlerini inceledi. Sonraki çalışmalarda çok kanallı sıra bekleme sistemleri için genel geliş 
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ve servis zamanları analitik olarak incelendi ve modeller geliştirildi (Sarıaslan, 1986; Saaty, 1961). 
Ancak uygulama 1950’lere kadar telefon hizmetleri sektörü haricinde uygulanmamıştır. 1950li yıllar ve 
sonrasında bu teorik çalışmalar çeşitli iş yerlerinde, stoklama sektöründe, bankacılıkta, hastane gibi 
sağlıkla ilgili yerlerde her çeşit fiziksel akışların oluşturduğu beklemelerde uygulanmaya geçilmiştir. 
Çalışmamızda ise trafik sistemlerinde hizmet maliyetlerini düşürmeyi, hizmet niteliğini artırmayı ve yol 
kullanıcılarının bekleme zamanını düşürme amaçlanmaktadır. Bu araştırmada Antalya’da bulunan bir 
alışveriş merkezi otopark girişi gözlemlenmiştir. Ardından kuyruk teorisi modellerinden en uygun olanı 
eldeki vaka çalışması için incelenip seçilmiştir. Yapılan çalışmada, bekleme ve hizmet sürelerinde 
gözlemlenen problemlere çözümler üretilerek tavsiyeler sunulmuştur. 

3.  YÖNTEM 

3.1.  Trafikte Değişkenler ve Ölçütler 

Ulaşım mühendisliğinde trafikte oluşan kuyruklar günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir 
durumdur. Bu kuyruklar trafik akışına, hızına ve yoğunluğuna bağlı olarak oluşur. Bu değişkenler trafik 
analizinin temellerini oluşturmaktadır. Bu değişkenler arasında Formül (1)’deki gibi bir ilişki 
bulunmaktadır (Mannering ve Washburn, 2013). 

𝑞 = 𝑢 ∗ 𝑘 (1) 

Bu bağıntıyı oluşturan değişkenleri inceleyecek olursak; 𝑞 akım oranını yani birim zamanda geçen araç 
sayısını, 𝑢 hızı, 𝑘 ise yoğunluğu temsil etmektedir. Ayrıca trafik akışı için Formül (2)’deki gibi bir ilişki 
bulunmaktadır (Mannering ve Washburn, 2013). Burada, 𝑛 belirli bir karayolu noktasını 𝑡 zaman 
zarfında geçen araç sayısını, 𝑡 ise zaman aralığı süresini belirtir. 

𝑞 = 𝑛/𝑡 (2) 

Formül (2)’de 𝑞, koridorun bir noktasından veya bir bölümünden belirlenmiş bir zamanda geçen obje 
sayısıdır. Trafik akışı genellikle bir saat boyunca ölçülür. Bu durumlarda ortaya çıkan değer genellikle 
trafik hacmi veya hacim olarak adlandırılan terim yerini zamanla akım veya akım değeri ifadesine 
bırakmıştır. Dolayısıyla genellikle hacim terimi kullanıldığında, karşılık gelen değerin, bir saat boyunca 
gözlemlenen araç sayısı (araç/saat) biriminde olduğu görülür.  

Trafik akım değeri ile trafik hacmi arasında, müşahede süresine istinaden bir fark bulunmaktadır. Trafik 
hacminde, gözlemlenen bölümden geçen obje sayısı çeşitli sürelerle (dakikalık, saatlik, günlük, yıllık 
gibi) ifade edilir. Trafik akım değeri ise bir saatten az zamanda gözlemlenen trafik hacminin bir saat 
bazında değeri olmaktadır. Bu yüzden birim olarak taşıt/saat kullanılır (Tanış, 2014). Örnek olarak 20 
dakika süresince 120 taşıt sayılmışsa trafik akım değeri, (120/(20/60)) = 400 taşıt/saat hesaplanır. 

Akış tanımı, araçların herhangi bir zaman diliminde ölçülmesi için daha genelleştirilmiştir. Uygulamada 
trafik akış hızı genellikle, bahsi geçen saatin içindeki en üst seviyedeki pik olan 15 dakikalık akışa 
dayanır. Trafik hızı, trafiğin yer değiştirmesinin ortalama değeri olarak bilinmektedir. Bir objenin hızı 
belirlenmiş bir sürede koridorun bir noktasından veya belirli bir bölümünden geçmesinin değeridir. 
Bunun doğrultusunda trafik akım hızı, araçların kendi bireysel hızları araçların kendi aralarında çok 
değişkenlik gösterdiğinden, trafik akımını hesaplayabilmek için ortalama hıza ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bundan dolayı iki farklı hız tanımı bulunmaktadır (Mannering ve Washburn, 2013). Zaman ortalamalı 
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hız, gözlemlenen araçların önceden belirlenmiş bir noktadan geçiş hızlarının aritmetik ortalaması 
alınarak hesaplanır.  

𝑢ef =
∑ 𝑢(N
(./
𝑛

 (3) 

𝑢ef  :  zaman ortalamalı hız, birim zamandaki birim mesafe 
𝑢( :  𝑖 aracının noktasal hızı, belli bir koridorda önceden belirlenmiş bir noktadaki aracın hızı 
𝑛  :  noktasal hızı ölçülen araç sayısı 

Mekan ortalamalı hız, gözlemlenen aracın bilinen bir mesafe boyunca ilerlemesi için gereken süre 
gözlemlenerek, bu mesafenin araçların seyir süreleri ortalamasına bölünerek bulunur. Araştırmamızda, 
hemen hemen her araştırmada kullanıldığı üzere mekan ortalamalı hızlar kullanılmıştır. 

𝑢e8 =
𝑙
𝑡̅
 (4) 

 

𝑢e8 :  mekan ortalamalı hız, birim zamandaki birim mesafe 
𝑙 :  araçların seyahat süresi ölçümü için kullanılan yol uzunluğu 
𝑡̅ :  ortalama araç seyahat süresi   

𝑡̅ =
∑ 𝑡(N
(
𝑛

 (5) 

𝑡( :  𝑙 mesafesinin kat edilmesi için 𝑖 aracının alması gereken zaman  
𝑛 :  araç seyahat zamanlarının sayısı ve ölçümlerin sayısı 
𝑞 = /

kl
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bağıntısı bulunur. Formül (6) bağıntısı ile mekan ortalama hız bulunmaktadır. Mekan ortalamalı hıza 
hızların harmonik ortalaması da denilmektedir. Trafik modellerinde hız değişkeni olarak kullanılır. 

3.2.  Kuyruk Teorisi 

Kuyruk günlük hayatımızda sürekli karşılaşılan bir durumdur. Banka gişelerinde bekleyen insanlar, 
havalimanında uçağa binmek için oluşturulan kuyruklar, marketlerde ödeme için kasada bekleyen 
insanlar örnek olarak gösterilebilir. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını günlerinde 
bazı zamanlar panik durumundan bazı zamanlar ise tedbir amaçlı eczane önlerinde, hastanelerde doktor 
randevularında, fırınlarda, bankalarda, marketlerde kuyruklar oluşmaktadır. Bekleme sadece insanlara 
özgü bir durumda değildir. Örneğin, uçaklar havalimanı kulesinden iniş izni almadan önce havada 
daireler çizerek ineceği zamanı bekler, işlemler makinede işlem görmeyi bekler. Tüm işletmelerde 
devlet, okul, hastane, fabrikalar ve sanayide büyük veya küçük ölçekte kuyruklar hep vardır.  Önemli 
olan bu kuyrukları oluşturan müşterilere etkin bir hizmet sunabilmektir.  

Kuyruk teorisi modelleri aslında sıra bekleme teorisi modelleri olarak da adlandırılabilir. Bu modeller 
belirsizlik koşulları altında faaliyet gösteren sıra bekleme durumları için geçerlidir. Belirsizlik koşulu 
Bir faaliyetin neticesinin öncesinden belli olmadığı durumlarda belirsizlik koşulu ortaya çıkar. Bu 
durum iki farklı durumda incelenebilir. İlk durum faaliyet sonucu belli bir olasılıkla belirlenebilir. Bu 
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durum risk durumudur. Diğer durum ise etkinliğin sonucu üzerine bir bilgi yoktur. Eğer bir etkinliğin 
sonuçları bir parametreye göre tesadüfi değerler veriyorsa ve bu belirsizlik koşulları altında oluşuyorsa, 
bu etkinliğe stokastik faaliyet ismi verilir. Tesadüfen gelişlerle oluşan sıra durumuna servis için kuyruk 
teorisi çalışmaktadır. Sistem davranışını irdelemek amacıyla kuyruk teorisi çalışmaları bulunmaktadır 
(Şimşek, 2004). Kuyruk teorisi, bir başka deyişle bekleme hattı, bekleme kuyruğu veya sırasını inceler. 
Bu hatların matematiksel modelleri tespit edilir ve hattın uzunluğu, bekleme süreleri, hizmet süreleri 
gibi konularla ilgilidir.Ulaşım mühendisliğindeki trafik incelemelerinde bilhassa kesintili trafik akım 
sorunlarının çözüm önerilerinde kuyruk teorisi kurallarından faydalanılır. Kuyruk problemlerinin 
çözümü için bazı adımların tanımlanması gerekmektedir. Kuyruk teorisinin uygulama alanlarını içeren 
ve stokastik durumların gözlemlendiği kuyrukta bekleme sistemleri beş başlık altında incelenebilir. 
Bunlar geliş süreci, kuyruk yapısı, kuyruk disiplini, servis disiplini ve servis olanağı olarak 
adlandırılabilir (Budnick vd., 1977). 

Geliş süreci, hizmet sistemindeki müşterilerin veya taşıtların geliş akışıdır. Gelişlerin zaman aralıkları, 
sayıları ve kaynağı bilinirse sistemin girdi sürecide belirlenebilir. Geliş süreci koşulları farklı biçimlerde 
olmaktadır (Budnick vd., 1977). Kuyruk yapısı, sistemdeki kuyruk sayısı ile birlikte kuyruklarla servis 
istasyonlarının arasındaki bağlantıdır. Tek kuyruk bir hizmet istasyonundan fayda sağlayabileceği gibi, 
pek çok istasyona da fayda sağlayabilir. Birden fazla sıra çoğu kez eşit sayıda hizmet istasyonunu besler 
(Köksal, 1980). 

Kuyruk disiplini gelen müşterilerin, gerek bir kuyruğu seçme veya seçmeme gerekse bekleyişte 
gösterdikleri davranışı kapsar. Servis disiplini müşterilerin veya taşıtların hizmet birimine alınma 
kurallarını gösterir. Servis disiplininin seçimi maliyetleri etkileyen bir karar sürecidir. En çok görülen 
servis disiplinleri ilk giren ilk çıkar disiplini ve son giren ilk çıkar disiplinidir (Lee, 2016; Sarıaslan, 
1986). Servis olanağında ise sisteme gelen müşterilerin istekleri doğrultusunda yapılması gerekenler 
belirlenir. İstekler ise sisteme göre değişkenlik göstermektedir. Servis mekanizmasının düzgün 
çalışması ve belirlenmesi için aynı zamanda hizmet verilen müşteri veya taşıt sayısının, sağlanan hizmet 
sürelerinin, servis sunulan yerlerin, belirli bir zaman içerisinde servis verilen ortalama müşteri veya taşıt 
sayısının belli olması gerekmektedir. Tek kanallı veya çok kanallı sistemler görülebilir. Kanal düzeni 
çok kanallı sistemlerde, aynı servisi sağlayan eş zamanlı kanallar veya birbiri ardına gelerek tamamlayan 
değişik hizmetler sağlayan seri koridorlar biçiminde görülebilir (Sarıaslan, 1986; Ustaoğlu, 2008). 

4.  UYGULAMA 

Birçok uygulamada kullanılan D/D/1 kuyruk düzeni sayesinde ulaşım mühendisliği alanında ve özellikle 
trafik mühendisliği dalında pek çok probleme çözüm bulunabilmektedir. Problemler çoğu zaman trafikte 
sık sık görülen kesintili trafik akımları ile bağlantılıdır. Bir başka deyişle, trafik akımı herhangi bir 
sebepten dolayı kesintiye uğradığı hallerde trafik akımının durmasına neden olmaktadır. Böylelikle 
durma, gecikme süresi veya kuyrukta bekleme süresinden dolayı kuyruk gözlemlenmektedir. Bu çeşit 
kuyruk düzeni ile grafik ve matematiksel çözümlemeler problemlere çare olarak sunulabilmektedir. 
Ancak, D/D/1 kuyruk düzeninde varış ve ayrılış hızları veya oranları üniform (eşite oldukça yakın veya 
eşit zaman aralıklı) olmalıdır. Fakat araçların eşit zamanlı aralıklı olması varsayımından ziyade geniş 
aralıklı (ekspansiyonel) dağılım olması varsayımı birtakım durumlarda daha gerçeğe yakın bir hal 
almaktadır. Bu hallerde D/D/1 düzeni kullanmak yerine M/D/1 kuyruk düzeni ile analiz yapılması 
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lazımdır (Mannering ve Washburn, 2013; Savaş, 2017). Bu tarz kuyruk düzeninde 𝜌 = 𝜆/µ < 1 olması 
kabul edilerek; 

Ortalama kuyruk uzunluğu: 𝐿>6f	 =
1xyxz

1(/yx)
	 (7) 

Ortalama bekleme süresi: 𝑊>6f	 =
x

1|(/yx)
 (8) 

Kuyrukta ortalama gecikme süresi: 𝑡>6f	 =
1yx

1|(/yx)
= 𝑊 + /

}
 (9) 

olarak yansıtılır. Bu aşamada ortalama servis süresi 1/µ’dir. 

D/D/1 kuyruk rejimi 𝜆 < µ olduğu durumda kuyruk formasyonunu tahmin edememektedir. Bunun 
sebebi ise 𝜆𝑡 ile	µ𝑡 fonksiyonları birbirini kesememmesindendir ve böylece kuyruk oluşmamaktadır. 
Öte yandan M/D/1 kuyruk düzeni kullanarak bir başka deyişle taşıtların rassal varışı gözlemlendiğinde 
kuyruk formasyonu (7), (8) ve (9) eşitlikleri ile hesaplanabilmektedir. Buna ek olarak M/D/1 kuyruk 
düzeni sabit oranda varış ve ayrılış oranı koşullarında varsayılan olasılık dağılımı kullanarak rassal trafik 
akımını değerlendirmektedir. Oysa D/D/1 kuyruk düzeni, varış ve ayrılış aralıklarının  belli bir düzende 
veya üniform olması durumunda akımı gözden geçirmektedir (Savaş, 2017). 

Antalya şehir merkezinde bulunan büyük bir alışveriş merkezi kuyruk düzeni gözlemi kapsamında bu 
araştırmada değerlendirilmiştir. Alışveriş merkezinin otoparkı akademik veri toplama amaçlı 
gözlemlenmiştir. Toplanılan verinin çeşidi ve bir kısmı Tablo-1’de sergilenmektedir. 

Tablo-1: Toplanılan verinin çeşidi ve bir kısmı 

Gelen Araç 
Sayısı 

Servis Süresi 
(saniye) 

1 11 
1 11 
1 11 
1 11 
1 15 
1 9 
1 8 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 10 
1 8 
1 10 
... ... 
... ... 
1 10 
1 8 

Toplam 240 
araç 

Ortalama yaklaşık 
11 saniye 

Tablo-1’de bir bölümü sunulan veriler kapsamında alışveriş merkezinde şöyle bir problem 
gözlemlenmiştir. Alışveriş merkezine ziyaretçiler araçlarıyla gelmektedirler. Alışveriş merkezi 
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otoparkına giriş için tek aracın geçebileceği bir adet kapalı otopark giriş kapısı bulunmaktadır. Girişte 
araçlar durdurularak park görevlisi tarafından kontrol yapılmaktadır. Otoparkın açılış saati 10.00’dır. 
Ancak ziyaretçilerin en yoğun geldiği saat dilimi 14.00’dır. Bu saatten 20 dakika boyunca araçların geliş 
oranı 240 araç/saat’tir. 20 dakika sonunda araçların geliş oranı 180 araç/saat’e inerek gün boyunca bu 
oran devam etmektedir. Girişte kontrol süresi 11 saniye sürmektedir. Bu otoparkın girişini M/D/1 
kuyruk modelini ele alarak çözüm yöntemlerine göre incelersek; 

• 𝑡 ≤ 20	dakika için dakikada geçen araç sayısı 4’tür. Yani bu oran 𝜆 = 4 araç/dk’dır. 
• 𝑡 > 20 dakika için dakikada geçen araç sayısı ise 3’tür. Yani bu oran 𝜆 = 3 araç/dk’dır. 
• Saat 10.00 ‘dan itibaren tüm 𝑡’ler için gün boyu geçen araç sayısı 6’dır. Yani bu oran µ =

6	araç/dk’dır. 
• Trafik değişkenleri ve trafik akım modelleri kapsamında matematiksel denklemler ve grafiksel 

yöntemler aracılığıyla belirlenen grafik eğrileri ile yardımıyla toplam gecikme süresi 
bulunabilir. Bu otoparktaki toplam gecikme süresi 𝑡>6f = 0,334 dakikadır. 

Yolcu bilgilendirme sistemleri, değişken mesaj işaretleri gibi akıllı ulaşım sistemleri trafiği 
düzenlemede yardımcı olmaktadır. Otopark girişlerinde veya civarlarında kurulan bu tarz düzenlemeler 
otopark girişlerinde konforu artıracağı gibi zaman ve parasal kayıpların azalmasında önemli bir rol oynar 
(Çodur ve Topdağı, 2018). Şekil-1’de görüldüğü gibi plaka tanıma uygulamalı düzenekler ile çalışan bir 
sistem bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinin otoparklarına giriş yapmakta olan taşıtların plakalarını 
hızlı bir şekilde okuyup elektronik veri olarak güvenli bir şekilde kaydedici sisteme ileten bir çeşit plaka 
tanıma sistemi de oluşan kuyrukları ve zaman kayıplarının önüne geçebilir. Aynı zamanda geriye dönük 
raporların kayıtlarındaki kayıpları ve yanlışlıkları engelleyebilir (Bakkaloğlu, 2011). 

 
Şekil-1: Plaka tanıma sistemi (Kayseri Ulaşım A.Ş., 2020) 

Bu çözümün yanı sıra, Şekil-2’de görüldüğü gibi ultrasonik ve kameralı sistemlerle hızlı ve pratik bir 
şekilde park yeri bulma hedeflenebilir. Böylece kuyrukların ve düzensiz bir durumun önüne geçilerek 
zaman ve yakıttan tasarruf sağlanabilir. Ayrıca güvenli, çevreye duyarlı ve konforlu bir hizmet sunularak 
egzoz gazları emisyonunu azaltmak tavsiye edilebilir. Bu gibi amaçlarla yazılımlar ve yönetimler 
geliştirilebilir. 
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Şekil-2: Otopark Yönlendirme Sistemleri (Forte Urban Technology, 2020) 

5.  SONUÇ 

Trafik sistemlerinin yetersizliği sonucunda trafikte oluşan kuyruklarda beklemeler ile çoğunlukla 
karşılaşılmaktadır. Özellikle büyükşehirlerin alışveriş merkezlerinde bu gibi sorunlar artmaktadır. Bu 
araştırmada bir büyükşehir örneği olan Antalya’da bulunan bir alışveriş merkezi otopark girişi 
gözlemlenerek çözümler üretilmiştir. Kuyruk Teorisi modellerinden en uygun olanı seçilerek akademik 
bir vaka çalışması yapılmıştır. Çalışma sonunda, bekleme ve hizmet sürelerinde gözlemlenen 
problemlerin çözümü için D/D/1 kuyruk rejimi ilk başta önerilmesine rağmen M/D/1 kuyruk düzeni 
uygulayarak taşıtların rassal varışı bulunan durumda yapılan kuyruk formasyonu ile çözüme varılmıştır. 
Çalışmamızın amacı doğrultusunda, yolcu bilgilendirme sistemleri, değişken mesaj işaretleri gibi akıllı 
ulaşım sistemleri trafiği düzenlemede yardımcı olması için tavsiye edilmektedir. Ayrıca Şekil-1’de 
görüldüğü gibi, plaka tanıma sistemi mevcut olan bir otopak düzenlenebilir. Otoparka giriş yapan 
araçların plakaları süratli bir şekilde okunup dijital veri olarak saklamak amacıyla belli bir hafızaya 
iletilen plaka tanıma sistemi de oluşan kuyrukları engelleyebilir. Böylelikle zaman kayıplarının önüne 
geçilip geriye dönük veri kayıtlarına da ulaşılabilir. Aynı zamanda Şekil-2’deki gibi otopark 
yönlendirme sistemleri sayesinde sürücüler güvenli ve konforlu bir şekilde yönlendirilerek zaman ve 
bütçe gibi pek çok açıdan tasarruf sağlanabilir. 
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ÖZ: Narin çubuklar yeterince büyük eksenel basınç kuvveti altında akma gerilmesine ulaşamadan 
stabilitesini yitirip burkulurlar. Dolayısı ile özellikle çelik yapılarda kullanılan narin basınç çubuklarının 
burkulma güvenliğini sağlamak gerekmektedir. Bu amaçla teorik ve deneysel çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda çeşitli hesap yaklaşımları önerilmiştir. Yöntemlerden en çok tercih edilenleri, 
Almanya Çelik Yapı Yönetmeliğinin (DIN 4114) ve ABD Çelik Yapı Yönetmeliğinin (AISC) 
benimsedikleri iki farklı yaklaşımdır. Türk Çelik Şartnamesi (önceki adıyla TS648) ise 2016 yılına kadar 
DIN 4114 yaklaşımını kullanmış, bu tarihten sonra ise AISC yöntemine geçiş yapmıştır. Bu çalışmada 
ise, güvenilirliğini kanıtlamış her iki yöntem arasında farklı çelik sınıfları açısından karşılaştırmalar 
yapılmıştır. Temel farklılıkları ortaya koyabilmek için ise burkulma gerilmesi-narinlik diyagramları da 
oluşturulmuştur. Sonuçlar, izin verilen burkulma gerilmesi değerinin, AISC yaklaşımıyla DIN 4114’ e 
göre %20-24 daha fazla çıkabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, elastik burkulma bölgesi sınırını 
AISC yaklaşık %8 daha yüksek narinlik değerinde hesaplamaktadır. Bir başka ifadeyle yeni Türk Çelik 
Şartnamesi (2016) daha ekonomik basınç elemanları tasarımına olanak tanımaktadır.         

Anahtar Kelimeler: burkulma, narinlik, basınç çubuğu, çelik yapı. 

EVALUATION OF BUCKLING STRESS IN STEEL COMPRESSION MEMBERS 
WITH TWO DIFFERENT APPROACHES 

ABSTRACT: Slender members lose stability and experience buckling before reaching the yield stress 
under sufficiently large axial compressive force. Therefore, it is necessary to ensure the buckling safety 
of slender compression members especially used in steel structures. For this purpose, various calculation 
approaches have been proposed based on the results obtained from the theoretical and experimental 
research. Widely accepted methods are the two different approaches adopted by the German Steel Code 
(DIN 4114) and the American Steel Specification (AISC). The Turkish Steel Specification (formerly 
TS648) had adopted the DIN 4114 approach until 2016, and then switched to the AISC approach. In this 
study, comparisons were made between the two reliable methods in terms of different steel grades. In 
order to reveal the main differences of these methods, buckling stress-slenderness diagrams were also 
plotted. The results claimed that the AISC method could allow 20-24% more stress for buckling 
compared to DIN 4114. Additionally, the slenderness ratio at the boundary of the elastic buckling zone 
was 8% higher by AISC method. AISC method, or in other words the new Turkish Steel Specification 
(2016) allows more economical design of compression members. 

Keywords: buckling, slenderness, compression member, steel structure 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 791 

GİRİŞ 

Narin çubuklar yeterince büyük eksenel basınç kuvveti altında tüm en kesiti akma gerilmesine 
ulaşamadan stabilitesini yitirip burkulurlar. Dolayısı ile basınç çubuklarının emniyet gerilmelerinin 
belirlenmesinde burkulma olayı önceliklidir. Türk Standartları Enstitüsü’ nün 1980’de yayımladığı çelik 
yapılarla ilgili TS648 standardında, basınç çubuklarının hesabı için Almanya Çelik Yapı Yönetmeliği 
(DIN 4114) yaklaşımı esas alınmaktadır. Son olarak 2016 yılında yürürlüğe giren yeni Çelik Yapıların 
Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmeliği (ÇYHY 2016) ile kapsamlı değişikler yapılarak 
basınç çubuklarında burkulma hesabı için güncel ABD Çelik Yapı Yönetmeliğinin (AISC) benimsediği 
yaklaşıma geçiş yapılmıştır.   

Bu çalışmanın amacı ise, güvenilirliğini kanıtlamış her iki yöntem ve çıktıları arasındaki temel 
farklılıkları ortaya koyabilmektir. Bu amaç doğrultusunda farklı çelik sınıfları için karşılaştırmalı 
burkulma gerilmesi-narinlik diyagramları oluşturulmuş ve elde edilen bulgular tartışılmıştır.    

YÖNTEM 

Bu çalışmada burkulma gerilmesi, yöntemlerden en çok tercih edilenleri olan DIN 4114 ve AISC’ye 
göre, bir başka ifadeyle eski (TS648) ve yeni (ÇYHY 2016)  Şartnameler doğrultusunda hesaplanmıştır. 
ÇYHY (2016)’ da güvenlik katsayıları ile tasarım için gerekli dayanım (Ra) Eş.1 hesaplanmaktadır. 

𝑅; ≤
�n
�

   (1) 

Buradaki terimler aşağıda verilmiştir: 

Ra: Hesaplanan gerekli dayanım 

Rn: Karakteristik dayanım 

Ω:  Güvenlik katsayısı 

Yönetmeliğe göre eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanlarda Ω =1.67 alınmaktadır. Karakteristik 
eksenel basınç kuvveti dayanımı (Pn) Eş.2’ye göre hesaplanmaktadır. Burada Ag kayıpsız en kesit 
alanını, Fcr ise kritik burkulma gerilmesini ifade etmektedir. 

𝑃N = 𝐹�6𝐴�               (2) 

Fcr değeri Şekil 1’de gösterildiği gibi elastik ve elastik olmayan burkulma bölgeleri için farklı 
denklemlerle hesaplanmaktadır. Bu iki bölge arasındaki sınır narinlik (λc) ise Eş.3 ile hesaplanmaktadır. 
Narinliğin (λ)  bu değerden büyük olması durumunda Eş.4, küçük olması durumunda ise Eş.5 geçerlidir.  
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Şekil 1. ÇYHY 2016 yaklaşımına göre kritik burkulma gerilmesi eğrisi 

λ� = 4.71�
�
��

      (3) 

𝐹�6 = 0.877𝐹7    (λ > λ�)  (4) 

𝐹�6 = �0.658
��
�� �𝐹�  (λ ≤ λ�)  (5) 

Bu denklemlerde Fe elastik burkulma gerilmesi olup Euler burkulma gerilmesine eşittir (Eş. 6). Fy 

çeliğin karakteristik akma dayanımı, E ise elastik modülüdür (E=2x105MPa). 

𝐹7 =
�z�
�z

        (6) 

TS648’ de ise benzer hesaplar için türetilen denklemler oldukça karmaşık ve değişken emniyet 
katsayılarının kullanımını gerektirdiği için hesaplamaları pratikleştiren omega tablolarından da 
yararlanılabilir. Ancak bu çalışmadaki hesaplar bilgisayar aracılığı ile yapıldığından doğrudan ilgili 
denklemler kullanılmıştır. Buna göre kritik narinlik sınırı (plastik narinlik sınırı) olan λp Eş. 7 ile 
hesaplanır. λp’ den büyük narinlik değerleri elastik bölgededir ve Euler burkulma gerilmesinin emniyet 
katsayısına (n) bölünmesi ile Eş. 8’deki gibi burkulma emniyet gerilmesi (σdem) hesaplanır. λp’ den küçük 
narinlik değerlerinde ise plastik bölgeye geçilmekte ve Eş. 9’ a göre işlem yapılmaktadır.  

λ� = �1�z�
��

= ����.�
S��

     (7) 

𝜎97= =
�z�
 z

N
   (λ ≥ λ�)  (8) 

𝜎97= =
�/ypzD

 
 ¢
F
z
���

N
  (λ < λ�)  (9) 
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Bu denklemlerde σa çeliğin karakteristik akma dayanımı, E ise elastik modülüdür (E=2x105MPa). λ < 
20 olan çubuklar için burkulma hesabı yapılmasına gerek yoktur. Denklemlerdeki n ise narinlik değerine 
göre değişmekte olup aşağıdaki gibi hesaplanır (Eş. 10).   

• Yeterince narin değil ise (λ < 20); 													𝑛 = 1.67 
• Elastik bölgede ise (λ ≥ λp);             	𝑛 = 2.5 
• Elastik olmayan bölgede ise (20 < λ < λp); 

𝑛 = 1.5 + 1.2 D �
�¢
F − 0.2 D �

�¢
F
�
																																	(10) 

Mevcut çalışmada ise yukarıda bahsi geçen her iki yaklaşım da kullanılarak farklı çelik sınıfları için 
narinlik-burkulma gerilmesi diyagramları çizilmiştir. Çelik sınıfları St37 ve St52’ yi kapsamakta olup 
bu çeliklerin karakteristik akma dayanımları sırasıyla 240 MPa ve 360 MPa’ dır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA: 

TS648 (1980) ve ÇYHY (2016) Şartnameleri doğrultusunda St37 ve St52 çelik sınıfları için hazırlanan 
diyagramlar karşılaştırmalı olarak Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’ de sunulmuştur. Bu diyagramlar üzerinde 
kritik narinlik değerleri de ayrıca belirtilmiştir.  

 

Şekil 2. St37 için TS648 (1980) ve ÇYHY (2016)’ya göre burkulma gerilmesi 
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Şekil 3. St52 için TS648 (1980) ve ÇYHY (2016)’ya göre burkulma gerilmesi 

 

 

Şekil 4. St37 ve St52 için TS648 (1980) ve ÇYHY (2016)’ya göre burkulma gerilmesi 
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Şekil 2 ve Şekil 3 yönetmelikler arasındaki hesap sonuçlarının farklılığını belirgin biçimde ortaya 
koymaktadır. Narinlik değerinin 20’ den büyük olduğu durumlarda, TS648 (1980), ÇYHY (2016)’ ya 
göre burkulma gerilmelerini aynı çelik sınıfı için daha az hesaplamaktadır. Ancak iki yöntem arasındaki 
farkların oranı elastik olmayan bölgede sabit değildir. Her iki çelik sınıfı içinde bu oran kritik narinlik 
değerine yaklaştıkça artmakta ve en fazla  %24 olmaktadır. Elastik bölgede ise bu oran sabit olup değeri 
%24’tür. Her iki yöntem de Euler burkulma gerilmesi kullanmasına rağmen oluşan bu farkın sebebi 
alınan farklı güvenlik katsayılarıdır. Bir başka ifadeyle, ÇYHY (2016) yaklaşımında Ω =1.67 alınmakta 
olup Euler burkulma gerilmesi 0,877 oranında azaltıldıktan sonra bu emniyet katsayısına bölünmektedir. 
Öte yandan, TS648 (1980) standardında n=2.5 alınmakta olup Euler burkulma gerilmesi doğrudan bu 
değere bölünmektedir. 

Narinlik değerinin 20’ den küçük olduğu durumlarda her iki Yönetmelikte yaklaşık aynı sonucu 
vermekte olup aradaki farkın ihmal edilebilecek düzeyde olduğu düşünülmektedir.  

Beklendiği gibi, çelik kalitesinin değişmesi elastik bölgede hesap burkulma gerilmesini etkilememiştir. 
Bir başka ifadeyle Şekil 4, elastik burkulma bölgesindeki bir basınç çubuğunda yük kapasitesinin 
arttırılabilmesi için çelik kalitesini yükseltmenin bir çözüm olamayacağını çarpıcı bir şekilde 
göstermektedir. 

SONUÇ 

Yapılan çalışma hesaplanan izin verilen burkulma gerilmesi değerinin, ÇYHY (2016) yaklaşımıyla 
TS648’ e göre %20-24 daha fazla çıkabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, elastik burkulma bölgesi 
sınırını ÇYHY (2016) yaklaşık %8 daha yüksek narinlik değerinde hesaplamaktadır. Yapılan 
araştırmaların her iki yönteminde güvenirliğini kanıtladığı düşünüldüğünde, yeni şartname olan ÇYHY 
(2016) daha ekonomik basınç elemanların tasarımına olanak tanımaktadır.   
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Abstract: Citric acid, a natural compound found in plants, is often used as a feed additive in foods, 
detergents, pharmaceuticals, cosmetics, flavors and preservatives. In addition, citric acid is used in 
medicines to stabilize, flavor or mask active ingredients. Besides being used as an additive, it acts as an 
anticoagulant by chelating calcium in the blood and increases the bioavailability of minerals in the body. 

Galium aparine is a perennial herbaceous plant that grows widely in Europe, North America and Asia. 
It contains iridoid, alkaloids, flavonoids and organic acids. Citric acid is one of the organic acids found 
in Galium aparine. There are several extraction methods to obtain these valuable compounds. In this 
study, maceration, soxhlet and ultrasound assisted extraction were used to determine the most effective 
method for citric acid extraction from Galium aparine. The amount of citric acid was determined using 
HPLC (high performance liquid chromatography). According to the results obtained, soxhlet extraction 
is an effective method for extracting citric acid from Galium aparine. 

Keywords: Cleavers (Galium aparine), Extraction, Citric acid, HPLC 

1. INTRODUCTION 

Citric acid (2-hydroxy-propane-1,2,3-tricarboxylic acid) takes its name from the Latin citrus word, the 
fruit of which is a citrus tree resembling a lemon. Citric acid, a tricarboxylic acid, was first isolated from 
lemon juice in 1784 by Carl Scheele a Swedish chemist. Citric acid is a universal intermediate product 
of metabolism and is found in almost all plants and animals (Papagianni, 2007). 

It is mostly used in the food and beverage industry due to its citric acid taste, water solubility, chelating 
and buffering properties. It also increases the effectiveness of antimicrobial preservatives It is also 
frequently used in the pharmaceutical industry. It complexes with iron and copper ions and delays the 
deterioration of active ingredients of drugs (Berovic and Legisa, 2007). 

Galium aparine (Figure 1) is an annual herbaceous plant that grows in Europe, Asia and North America. 
Gallium species are used to clot milk due to an enzyme in their chemical composition, so this plant is 
known as the "Yogurt plant" (Ergun et al., 1999). Galium aparine has a high content of bioactive 
compounds that are important in human health and nutrition, such as seeds, vitamins, alkaloids, phenolic 
acids, flavonoids, coumarins, citric acid. It is useful to deal with infections in the body, cleanse, purify 
and detoxify the body (Butnarlu and Samfira, 2013).  
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Figure 1. Galium aparine 

There is no study in the literature where citric acid extraction is made from Galium aparine. In this 
study, for the first time, the effect of extraction method on citric acid extraction from galium aparine 
was determined. HPLC was used to determine the amount of citric acid contained in the extracts 
obtained therein. 

2. MATERIALS AND METHODS 
 

2.1 Instrumentation 
Extraction of Galium aparine was done with a Caliskan ultrasonic bath with a constant frequency of 40 

kHz and a power setting of 60 W. The citric acid of Galium aparine extracts was measured using HPLC 

(CTO-10ASVP model HPLC, Japan).   

 

2.2   Materials and Chemicals 
 

Galium aparine was bought from herbalist in Istanbul, Turkey. Citric acid monohydrate, phosphoric 

acid were purchased from Sigma. Methanol was purchased from Merck. All solvents were of analytical 

grade. 

 

2.3 Extraction 
 

In this study, the Galium aparine  was extracted with soxhlet, ultrasonic and maceration. 0.5 grams 

Galium aparine was weighed for maceration and kept in 15 ml of methanol for 1 day. For ultrasound 

assisted extraction, 0.5 gram was weighed and extraction was done in 15 ml of methanol for 30 minutes. 

5 grams were weighed and soxhlet extraction was done with 150 ml of methanol. The filtration was 

carried out and the sample was preserved at 4 °C. 

 

2.4 Determination of citric acid 
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 First, the samples to be measured were centrifuged at 13000 rpm for 10 minutes at 20 ° C. The 

centrifuged samples were filtered. Standards were prepared from granular citric acid. Then, the 

measurement of the sample was carried out with the C18 HPLC column. For the sample, 0.2% H3PO4 

solution was prepared as mobile phase. The flow rate of the mobile phase was determined as 0.7 ml / 

min and its temperature as 25 °C. The amount of sample injected into the device was determined to be 

15 µl. The measurement was carried out at a wavelength of 210 nm to determine citric acid. (Macherey-

Nagel).  

 

3. RESULT AND DISCUSSION 
 

The calibration graph created by preparing the citric acid monohydrate used in the study in 

different concentrations is given in Figure 2. 

 

 

   
y = 123474.17x + 14200.79  

R2= 0.99922                      

                                      Figure 2. Citric acid standard 

 

In the study, 3 different extraction methods which are ultrasonic, soxhlet, maceration, were used. HPLC 

chromatograms of the extracts obtained with these 3 different extractions are given in Figure 3.  
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                                             (a)    

 
                                                          (b) 
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                                                         (c)  

                                                                             

  

Figure 3. HPLC chromatograms of extracts (a: Ultrasonic extract, b: Maceration 

extract, c: Soxhlet extract) 

 

The retention time in 3 extracts is the same as the citric acid standard, indicating that there is citric acid 

in the extracts. The amount of citric acid in the extracts was calculated using the area and retention time 

according to the equation obtained from the calibration chart. According to the results obtained, the 

extract obtained by ultrasonic extraction contains 0.165 mM, the extract obtained by maceration 0.098 

mM, the extract obtained by soxhlet extraction contains 7.925 mM citric acid. 

 

4. CONCLUSION 
 

In the present study, extraction methods were compared to make the most effective citric acid extraction 

from Galium aparine plant. As a result of the measurements made by the HPLC. It was observed that 

the soxhlet extraction made with methanol was the most effective method. 
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ÖZ: Dünyada ve ülkemizde de yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının can ve mal kaybına 
neden olduğu, işletmeleri ekonomik olarak olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada, İnşaat 
Sektöründe Çalışanların Yaşadıkları Stresin İş Kazalarına Olan Etkisinin Belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, şantiye uygulamaları sırasında, iş görenlerin maruz kaldığı stres 
faktörleri ile birlikte iş kazalarının tüm yönleri ile ortaya konulması, çalışanların stres ile başa çıkma 
metotları hakkında bilgilendirilmeleri ve önleyici faaliyetlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Konu 
hakkında ulusal ve uluslararası literatür taranarak elde edilen veriler araştırmanın kuramsal temellerini 
oluşturmuştur. Araştırma’nın evrenini İstanbul Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinde yer alan kentsel 
dönüşüm projesinde faaliyet gösteren 500 çalışanlı bir şantiyenin iş görenleri oluşturmaktadır. Çalışma 
grubu belirlenirken Basit Seçkisiz Örnekleme Yöntemi kullanılarak, rastgele 201 kişilik bir çalışma 
grubu belirlenmiştir. Çalışma grubuna 35 sorudan oluşan bir anket uygulanmış olup, elde edilen veriler 
SPSS 20.0 programında analize tabi tutulmuştur. Analizlerde kullanılan istatistiki teknikler; “Bağımsız 
2 Grup t-Testi”, “Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)”, “Tukey Çoklu Karşılaştırma testleridir’’. 
Elde edilen verilerden yola çıkılarak istatistiksel sonuçlar ve öneriler geliştirilmiş olup sonuçlar bilimsel 
temelde incelenmiş ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, Stres, İş kazaları, İş sağlığı ve güvenliği 

DETERMINING THE EFFECT OF THE STRESS EXPERIENCED BY EMPLOYEES IN 
THE CONSTRUCTION SECTOR ON WORK ACCIDENTS 

ABSTRACT: It is known that work accidents and occupational diseases in the world and in our country 
cause loss of life and property and affect the businesses negatively. In this study, it is aimed to determine 
the impact of the stress experienced by the employees in the construction industry on work accidents. 
In this context, it is aimed to reveal all aspects of work accidents along with the stress factors that the 
employees are exposed during the construction site implementations, to inform the employees about the 
methods of dealing with stress and to show preventive activities. The data obtained by scanning national 
and international literature on the subject constituted the theoretical foundations of the research. The 
universe of the research is the employees of a construction site with 500 employees operating in the 
urban transformation project located in Fikirtepe place of Istanbul Kadıköy district. While determining 
the study group, a random study group of 201 people was determined using the Simple Random 
Sampling Method. A questionnaire consisting of 35 questions was applied to the study group and the 
data obtained were analyzed in SPSS 20.0 software. Statistical techniques used in analysis; "Independent 
2 Group t-Test", "Single Factor Variance Analysis (ANOVA)", "Tukey Multiple Comparison tests". 
Based on the data obtained, statistical results and suggestions were developed, the results were examined 
and discussed on a scientific basis. 
 
Keywords: Construction industry, Stress, Work accidents, Occupational health and safety 
 
GİRİŞ 
 
Dünyada ve ülkemizde de yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının can ve mal kaybına 
neden olduğu, işletmeleri ekonomik olarak olumsuz etkilediği bilinmektedir. Yapısı gereği 
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kendisine özgü tehlike ve riskleri barındıran ve proje bazlı çalışan inşaat sektörüne ait SGK 
verilerine baktığımızda 2020 Mayıs ayında Türkiye’de inşaat sektörüne ait 149.051 iş yeri ve 
1.218.008 zorunlu sigortalı çalışan bulunmaktadır (SGK, 2020). 2018 yılında ise Türkiye’de 
inşaat sektöründe iş kazası geçiren 77.157 sigortalı çalışan arasından 591 kişi hayatını 
kaybetmiştir  (SGK, 2018).  
Diğer yandan gelişen teknoloji ile birlikte sosyal ve iş anlamında rekabetin artmasıyla çağın 
hastalığı olan çeşitli stres faktörleri karşımıza çıkmaktadır.  Health and Safety 2019 verilerine 
göre; Büyük Britanya’da ki inşaat sektöründe iş ile ilgili hastalılardan mustarip olan 79 000 kişi 
arasından yüzde 21 gibi önemli bir oran ile 16590 kişi strese maruz kaldığını dile getirmiştir. 
Bunu yüzde 17 oran ile kas iskelet sistemi bozuklukları takip etmektedir (Health and Safety , 
2019).  
İnşaat sektöründe çalışanların yaşadıkları stresin iş kazalarına olan etkisinin belirlenerek; iş 
kazalarının önüne geçilmesi, maddi manevi kayıpların azaltılması, çalışanların sağlık, nitelik 
ve bilinç düzeylerinin artırılması, iş güvenliği kültürünün tesis ve teminini için gerekli 
çalışmalara yer verilmesi büyük önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada yürütülen araştırma 
neticesinde elde edilen verilere istinaden problemin çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

STRES  
Stres köken olarak Latince “estrictia” kelimesinden türetilmiştir. Stres etkilediği kişilerde 
zihinsel aksaklıklara sebep olabildiği gibi bunalım ve çöküntünün de kaynağıdır. Gerek tıbbi 
gerekse sosyal açıdan birçok problemin başlangıcı olarak gösterilen stresin, işyerinde meydana 
gelen ölümcül vakaların ana sebeplerinden biri olduğu kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır 
(Paşa, 2007, s. 2,3). 

Strese sebebiyet veren durumların tümüne stresör adı verilirken, bu tür durumlar da hissedilen 
etkiye karşı verilen, zihinsel ruhsal ve fiziksel tepkiler literatürde stres olarak 
adlandırılmaktadır ( Stern & Zemke, 1996, s. 46). Birçok bilim insanı stresi ifade ederken 
stresörlerin etkisine karşı bünyemizin reaksiyonu şeklinde ortak bir tanımı tercih etmektedir. 
Bilimsel veriler ışığında stresin kimileri üzerinde olumlu-yapıcı etkisi gözlemlenme iken bazı 
kişilerde bu etkinin olumsuz-yıkıcı etkisinden söz etmek mümkündür. Yıkıcı etkisi daha fazla 
olduğundan dolayı çalışmaların temelinde olumsuz stres üzerinde yoğunlaşılmıştır (Arıcan, 
2011, s. 59). 

İŞ STRESİ 
Her birey hayatını idame ettirmek ailesinin geçimini temin etmek ve sosyal açıdan sağlıklı 
kalabilmek için çalışmak mecburiyetindedir. İşsiz kalma endişesi, kariyer sorunu, görev 
tanımının yetersiz olması iş tatminsizliği gibi nedenlerden dolayı strese maruz kalabilmektedir. 
Bu sebeplerden dolayı iş stresi diğer stresörlere nispeten zarar verme potansiyeli en yüksek 
olanıdır (Avcı A. , 2019, s. 295). 

İŞ KAZASI 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kazayı: birdenbire oluşan maddi hasar yaralanma ve ölüm gibi 
arzu edilmeyen neticeler doğuran olay olarak tanımlarken, iş kazasını çalışma ortamında 
oluşan,  makine araç teçhizat ya da insanı zarara uğratan kaza olarak tanımlamıştır (World 
Health Organization (2001), s. 97). 
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DÜNYADA İNŞAAT SEKTÖRÜ  
İnşaat istihbarat merkezi (CIC) ; 2018 yılında 2,7 olarak belirlenen global inşaat sektöründeki 
büyümenin 2018 ve 2022 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3,7 oranına yükseleceğini 
öngörmektedir. 2017 yılında 10,4 triyon ABD Doları olan ve istihdama çok büyük katkı 
sağlayan bu rakamların 2022 yılında 2 trilyon dolar artış ile 12,4 trilyon dolar seviyesine 
yükseleceği öngörülmektedir. Batı Avrupa’da inşaat sektörü 2013 ve 2017 yılları arasında 
binde 13 olan genişleme hızını artırmakta olup 2018 ve 2022 yılları arasında binde 25 oranında 
yükselerek önceki yıllardan daha hızlı büyüme gerçekleştirecektir. Küresel anlamda inşaat 
piyasalarının lideri konumunda olan Çinin büyüme ivmesinde ise dengeli ve kararlı bir azalma 
yaşanması beklenmektedir (Research and Markets, 2022) 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ DÜNYADAKİ 
YERİ 
Uluslararası Çalışma Örgütünün son verilerine göre bir yılda yaşanan iş kazaları yılda 380. 000 
den fazla yaşamını yitirmesine sebep olmaktadır. Bu rakam meslek hastalıklarında yılda 2,4 
milyon kişinin ölümü olarak kaydedilmiştir. Toplamda 2.78 milyon kişi bu sebeplerle yaşama 
hakkını kaybetmektedir. Bu rakamların yüzlerce kat fazlası yaralanmalar yaşanmakta olup bu 
rakamın 374 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu kaza ve hastalıklar kazazedelerin 
istihdamı ve hayatını idame noktasında tıbbi, sosyal ve ekonomik anlamda ciddi sorunlar 
yaşamalarına neden olmaktadırlar (Genç İşçilerin Sağlık ve Güvenliğinin İyileştirilmesi 2018 
İLO Raporu, s. 7) 
Tüm dünyada istihdamın önemli kaynakları arasında yaralan inşaat sektöründe meydana gelen 
iş kazalarında her yıl 60.000 kişi hayatını kaybetmektedir. Bu rakam yaklaşık olarak 9 dakikada 
bir, şantiyelerde ölümcül iş kazası yaşandığına tekabül etmektedir (TMMOB, 2018). 
 

 
Grafik 10: Büyük Britanya’da inşaat sektöründeki iş ile ilgili hastalıkların dağılımı 

Kaynak: (Construction statistics in Great Britain, 2019) 
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Grafik 1’de incelendiğinde Büyük Britanya’da ki inşaat sektöründe iş ile ilgili hastalılardan 
mustarip olan 79 000 kişi arasından yüzde 21 gibi önemli bir oran ile 16590 kişi strese maruz 
kaldığını dile getirmiştir. Bunu yüzde 17 oran ile kas iskelet sistemi bozuklukları takip 
etmektedir. Buradan hareketle fiziksel efor sarfiyatı çok yüksek olan inşaat sektöründe stres 
kaynaklı hastalıkların, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından daha yüksek düzeyde olduğu 
söylenebilir 

TÜRKİYEDE İNŞAAT SEKTÖRÜ  
Yer altı ve yerüstü faaliyetleri ile hayatı kolaylaştıran ülkeleri gelişmişlik seviyesine çıkaran 
tüm yapıların temelini inşaatlar oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de inşaat 
sektörü istihdama büyümeye ve gelişmeye katkı sağlayan, kendisine bağlı 200 civarında alt 
sektörü bünyesinde barındıran “ekonominin lokomotifi ”sayılabilecek bir konumda yer 
almaktadır. Ülkemizde inşaat sektörü alt sektörler ile birlikte toplamda Gayri Safi Milli 
Hasılanın (GSMH) yüzde 30 unu oluşturmaktadır (İnşaat Sektör Raporu, 2018, s. 1). 
Tablo 1: 2020 Mayıs ayına verilerine göre Türkiye’deki İnşaat sektörüne ait işyeri ve zorunlu 
sigortalı sayısı 

2020 Mayıs İnşaat Sektörü 

Nace İşyeri Sayısı Çalıştırılan Sigortalı 
Sayısı 

41 (Bina İnşaatı) 86.484 700.143 

42 (Bina dışı yapıların inşaatı) 10.678 268.299 

43 (Özel inşaat faaliyetleri) 51.889 249.566 

Toplam 149.051 1.218.008 
Kaynak:  (SGK, 2020) 

Tablo 1'de 2020 SGK istatistik yılları verilerine göre; inşaat sektörüne ait toplam iş yeri sayısı 
149.051 ve sektörde istihdam edilen zorunlu sigortalı sayısı 1.2180.08 kişi olarak belirtilmiştir. 
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ TÜRKİYE'DEKİ 
YERİ 
Türkiye’de iş kazalarının sık yaşandığı bir sektör olan inşaatların özüne mahsus olan çalışma 
şartları bu kazaların temelini oluşturmaktadır. Endüstri sektöründe olduğu gibi bir üretim 
sürecine sahip olmayan inşaatlar, proje bazlı ve yoğun emek gerektiren bir iş koludur. Çalışma 
koşulları, sürekli değişen projeler ve bunları neticesinde ortaya çıkan stres faktörü inşaatlarda 
yaşanan iş kazalarına sebep olmaktadır (Çelik, 2019, s. 60). Türkiye’de 2010 ve 2017 yılları 
arasında inşaat sektöründe 189.650 adet iş kazası yaşanmıştır. Bu kazalarda yaşamını yitiren 
kişi sayısı 5307 olarak kaydedilmiştir (Avcı & Selçuk, 2020,s.143). 
Tablo 2: İnşaat Sektöründe İş Kazası Geçiren Sigortalıların Nace Koduna Göre Dağılımı (2018) 

Nace İş Kazası Geçiren  
Sigortalı Sayısı % 

41 (Bina İnşaatı) 41759 54,12 

42 (Bina dışı yapıların inşaatı) 27639 35,69 
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43 (Özel inşaat faaliyetleri) 7759 10,05 

Toplam 77157 100,00 
Kaynak : (SGK, 2018) 

Tablo 3: İnşaat Sektördeki İş Kazası Sonucu Ölümlerin Nace Koduna Göre Dağılımı (2018) 

Nace Ölüm sayısı % 

41 (Bina İnşaatı) 360 60,91 

42 (Bina dışı yapıların inşaatı) 162 27,41 

43 (Özel inşaat faaliyetleri) 69 11,69 

Toplam 591 100,00 
Kaynak : (SGK, 2018) 

Tablo 2 ve 3'de görüleceği üzere 2018 SGK istatistik yıllarına ait veriler incelendiğinde; 
Türkiye’de inşaat sektöründe iş kazası geçiren toplam sigortalı sayısı olan 77.157 kişi den 591 
kişinin hayatını kaybettiği görülmektedir. 
YÖNTEM 
Araştırma, ilişkisel tarama modeline göre yürütülecektir. Tarama modelli araştırmalar 
Karasar’ın (2005, s.77) belirttiği gibi, “Geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey 
ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez”. 
Araştırma süresince araştırmanın kuramsal temelini oluşturmak üzere ilgili alan yazın 
taranmıştır. İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları ve iş görenlerin stres düzeyleri 
incelenerek, stresin meydana gelen iş kazaları üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Bu amaçla 
Torkam İnşaat Fikir tepe Şantiyesi çalışanlarına anket formu uygulanmıştır. Çalışma grubuna 
34 sorudan oluşan bir anket uygulanmış olup, elde edilen veriler SPSS 20.0 programında 
analize tabi tutulmuştur. Analizlerde kullanılan istatistiki teknikler; “Bağımsız 2 Grup t-Testi”, 
“Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)”, “Tukey Çoklu Karşılaştırma testleridir’’. Elde 
edilen verilerden yola çıkılarak istatistiksel sonuçlar ve öneriler geliştirilmiş olup sonuçlar 
bilimsel temelde incelenmiş ve tartışılmıştır. 

EVREN VE ÖRNEKLEM 
Araştırmanın çalışma evreni İstanbul ili Kadıköy ilçesi sınırları içinde yer alan Fikir tepe 
semtinde bulunan Torkam İnşaat firmasında çalışan iş görenlere yöneliktir. Şirkette çalışan 506 
sayıdaki çalışan arasından rasgele (random) seçilen 201 sayıda çalışan araştırmanın 
örneklemini (çalışma grubunu) oluşturmaktadır. Bu amaçla geliştirilen ölçme aracının 
geçerliliği ve güvenilirliği gerçekleştirilmiştir. 

VERİLERİN TOPLANMASI 
Araştırmada kullanılan anket üç bölüm olarak hazırlanmış olup; birinci bölümde yaş, medeni 
durum, eğitim durumu, meslek, gibi 9 adet demografik soru yer almaktadır. Ölçme aracının 
ikinci bölümünde ise iş görenlerin stres düzeylerini ve bunun iş kazalarına olan etkilerini 
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belirlemeye yönelik 25 adet soru bulunmaktadır. İkinci bölümde yer alan soruları; 1-kesinlikle 
katılmıyorum, 2- katılmıyorum, 3-kararsızım, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum 
ifadeleri ile eksiksiz cevaplamaları ve bunu yaparken ciddi, samimi ve gerçekçi olmaları 
istenmektedir. Anketin ikinci bölümünde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü bölümde iş 
görenlerin eklemek istediklerine dair açık uçlu kısım bırakılmıştır. Ölçme aracının tamamı yüz 
yüze gerçekleştirilmiş olup ortalama yanıtlama süresi 13-15 dakikadır. 

VERİLERİN ANALİZİ 
Anketin (ölçme aracının) ilk bölümünde yer alan katılımcılara ait demografik bilgilerin dağılımı 
frekans analizi ile incelenmiştir. İnşaat Sektöründe Çalışanların Yaşadıkları Stresin İş 
Kazalarına Etkisi ile ilgili İfadelere verilen cevaplar ifadeye katılım düzeyine göre 1-5 
aralığında (kesinlikle katılıyorum için 5, kesinlikle katılmıyorum için 1 puan ) skorlandırılmış 
ve her bir katılımcı için ifadeye katılım skoru elde edilmiştir. Elde edilen skorların normal 
dağılıma uygun olup olmadığı Kolmogrov Smirnov ve Shapiro Wilks testi ile incelenmiş ve 
verilerin normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür. İfadelere katılım düzeylerinin medeni 
durum ve şantiye yatakhanesini kullanma gibi iki kategorili değişkenlere göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği bağımsız gruplarda t testi ile incelenmiştir. Yaş, eğitim durumu, günlük 
çalışma süresi, çalışma türü, görev, meslekteki çalışma süresi, iş kazası yaşama durumu gibi iki 
kategoriden fazla kategoriye sahip değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip 
göstermediği tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması halinde farklılığın hangi gruptan 
kaynaklandığını tespit etmek için TUKEY testi yapılmıştır. Analizler %95 güven düzeyinde 
SPSS 20,0 yazılımı ile yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 
Katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin bulgular ve tartışma 
Bu bölümde “İnşaat Sektöründe Çalışanların Yaşadıkları Stresin İş Kazalarına Etkisinin 
Belirlenmesi ” amacıyla oluşturulan anket çalışması inşaat sektörüne ait 225 çalışana 
uygulanmış olup hatalı, eksik, özensiz, gayriciddi biçimde doldurulduğundan şüphe duyulan 24 
anket analize dâhil edilmemiş olup ayrıca saklanmaktadır. Tamamı doldurulan ve geçerli 
olduğu kanaatine varılan 201 anket formu analize dâhil edilmiştir. 
Tablo 4: Yaş gruplarına göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Yaş 18-24 64 31,8 

25-29 44 21,9 
30-34 30 14,9 
35-44 44 21,9 
45-49 11 5,5 
50-54 6 3,0 
55-59 2 1,0 
Total 201 100,0 

1. Çalışma Grubunun, Yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 18-24 yaş grubu kişilerin 
oranı %31,8, 25-29 yaş grubu kişilerin oranı %21,9, 30-34 yaş grubu kişilerin oranı %14,9, 35-
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44 yaş grubu kişilerin oranı %21,9, 45-49 yaş grubu kişilerin oranı %5,5, 50-54 yaş grubu 
kişilerin oranı +3 olup 55-59 yaş grubu kişilerin oranı %1’dir.  

*Bu bulguya göre katılımcıların çoğunluğu 18-24 yaş aralığındaki genç işçilerdir. 
Tablo 5: Medeni Duruma  göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Medeni Durum Evli 109 54,2 

Bekar 92 45,8 
Total 201 100,0 

2.Çalışma Grubunun, Medeni durumlarına göre dağılımı incelendiğinde katılımcıların % 54,2 

‘sinin (109 kişi ) “ evli olduğu ”sonucuna ulaşılmıştır. 

 *Bu bulguya göre katılımcıların çoğunluğunu evli çalışanlar oluşturmaktadır. 

Tablo 6: Eğitim Durumuna göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Eğitim Durumu Okuma yazma bilmeyen 2 1,0 

Okur yazar 5 2,5 
İlkokul 41 20,4 
Ortaokul 73 36,3 
Lise 53 26,4 
Ön Lisans 12 6,0 
Lisans 14 7,0 
Lisansüstü 1 ,5 
Total 201 100,0 

3. Çalışma Grubunun, Eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde okuma yazma 
bilmeyenlerin oranı % 1, okuryazar olanların oranı % 2,5, ilkokul mezunu olanların oranı % 
20,4, ortaokul mezunu olanların oranı % 36,3, lise mezunu olanların oranı % 26,4 olup ön lisan 
mezunu olanların oranı % 6, lisans mezunu oranı % 7, lisansüstü mezunu oranı ise % 0,5’tir. 
*Bu bulguya göre katılımcıların yarısından fazlası ortaokul ve lise mezunu çalışanlardan 
oluşmaktadır. 
Tablo 7: Günlük Çalışma Süresine göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı  

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Günlük Çalışma Süresi 8 saatten az 49 24,4 

8-10 saat 145 72,1 
11-12 saat 6 3,0 
12 saat ve üzeri 1 ,5 
Total 201 100,0 
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4. Çalışma Grubunun, Günlük çalışma süresine göre dağılımı incelendiğinde 8 saatten az 
çalışanların oranı % 24,4, 8-10 saat çalışanların oranı % 72,1, 11-12 saat çalışanların oranı % 3 
olup 12 saat ve üzeri çalışanların oranı ise % 0,5’tir.  
*Bu bulguya göre katılımcıların 145 kişilik büyük bir çoğunluğu günlük 8-10 saat çalışma 
süresine sahiptir. 
Tablo 8: Çalışma Türüne göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Çalışma türü Gündüz 200 99,5 

Vardiyalı 1 ,5 
Total 201 100,0 

5. Çalışman Grubunun, çalışma türüne göre dağılımı incelendiğinde gündüz çalışanların oranı 
% 99,5, vardiyalı çalışan bir kişinin oranı ise % 0,5’tir.  
Bu bulguya göre katılımcıların 200 kişi ile tamamına yakını gündüz çalışmaktadır. 

 

Tablo 9: Göreve göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Görev Kalıpçı 8 4,0 

Demirci 8 4,0 
Alçı-sıva-boya 55 27,4 
Tesisatçı 25 12,4 
Düz işçi 55 27,4 
Seramik döşemeci 50 24,9 
Total 201 100,0 

6. Çalışma Grubunun, Görevlere göre dağılım incelendiğinde; kalıpçı olanların oranı % 4, 
demirci olanların oranı %4, alçı-sıva-boya işleri ile uğraşanların oranı % 27,4, tesisatçı olanların 
oranı % 12,4, düz işçi olanların oranı +57,4 olup seramik döşemeci olanların oranı % 24,9’dur 
*Bu bulguya göre katılımcıların yarısından fazlası 55 ‘er kişi “Alçı-sıva-boya” ve “düz işçi” 
pozisyonlarında görev almaktadırlar. 

 Tablo 10: Aynı mesleğin yapıldığı süreye göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Aynı mesleğin yapıldığı süre 1 yıldan az 22 10,9 

1-5 yıl 63 31,3 
6-10 yıl 46 22,9 
11-15 yıl 28 13,9 
16-20 yıl 27 13,4 
20+ 15 7,5 
Total 201 100,0 
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7. Çalışma Grubunun, Aynı mesleği yapma süresine göre dağılımı incelendiğinde 1 yıldan az 
süre ile yapanların oranı % 10,9, 1-5 yıl süre ile yapanların oranı % 31,3, 6-10 yıl süre ile 
yapanların oranı % 22,9, 11-15 yıl süre ile yapanların oranı % 13,9, 16-20 yıl süre ile yapanların 
oranı % 13,4 olup 20+ yıl süre ile yapanların oranı % 7,5’tir. 
*Bu bulguya göre katılımcıların 63 kişilik bir çoğunluğu aynı meslekte 1-5 yıl çalışma süresine 
sahip çalışanlardır. 

 Tablo 11: İş kazası geçirme durumuna göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
İş kazası geçirme durumu 1 kez 6 3,0 

Hayır 192 95,5 
Birden fazla 3 1,5 
Total 201 100,0 

8. Çalışma Grubunun, İş kazası geçirme durumuna göre dağılımı incelendiğinde 
katılımcılardan % 3’ü bir kez, % 1,5’i birden fazla iş kazası geçirmişken % 95,5’i iş kazası 
geçirmemiştir. 
*Bu bulguya göre katılımcıların 192 kişi ile tamamına yakını hiç iş kazası geçirmemiştir.  

 

Tablo 12: Şantiye yatakhanesinde kalma durumuna göre ifadelere katılım düzeyinin dağılımı 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n % 
Şantiye yatakhanesinde mi kalmaktasınız?         Evet 159 79,1 

Hayır 42 20,9 
Total 201 100,0 

9. Çalışma Grubunun, Şantiye yatakhanesinde kalma durumuna göre dağılım incelendiğinde 
katılımcılardan % 79,1’i şantiye yatakhanesinde kaldığını, % 20,9’u ise şantiye 
yatakhanesinde kalmadığını belirtmiştir 

*Bu bulguya göre katılımcıların 159 kişi ile yaklaşık ¾ ü şantiye yatakhanesinde kalmaktadır. 
İfadelere katılım düzeyinin yaş değişkenine göre tartışılması 
Tablo 13: İfadelere katılım düzeyinin eğitim duruma göre dağılımı 

  N Ortalama 
Std. 

Sapma F p 
Şantiye alanında 
strese sebep olan 
durumların olduğunu 
düşünürüm. 

İlkokul ve altı 48 2,73 1,57 

4,834 0,001* 

Ortaokul 73 3,04 1,47 
Lise 53 3,53 1,46 
Ön Lisans 12 3,00 1,65 
Lisans 15 4,47 1,25 
Total 201 3,20 1,54 

Çalışma esnasında 
hava şartları, 
gürültü, aydınlatma, 

İlkokul ve altı 48 3,17 1,34 
5,752 0,000* Ortaokul 73 2,90 1,44 

Lise 53 3,55 1,38 
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çalışma ortamı gibi 
kavramlar stres 
oluşumu üzerinde 
etkilidir. 

Ön Lisans 12 3,42 1,44 
Lisans 15 4,67 1,05 
Total 201 3,30 1,44 

Şantiye alanında 
çalışanların iş kazası 
riski altında 
olduğunu 
düşünürüm. 

İlkokul ve altı 48 3,00 1,43 

4,286 0,002* 

Ortaokul 73 3,04 1,51 
Lise 53 3,47 1,55 
Ön Lisans 12 4,25 1,22 
Lisans 15 4,33 1,40 
Total 201 3,31 1,53 

Çalışma ortamında 
tehlikeden kaynaklı 
endişe taşırım. 

İlkokul ve altı 48 3,21 1,35 

4,735 0,001* 

Ortaokul 73 2,89 1,44 
Lise 53 3,15 1,57 
Ön Lisans 12 3,33 1,67 
Lisans 15 4,67 1,05 
Total 201 3,19 1,50 

Çalışma esnasında 
kendimi yoğun 
olarak stresli ve 
gergin hissederim. 

İlkokul ve altı 48 2,69 1,34 

2,422 0,050* 

Ortaokul 73 2,41 1,21 
Lise 53 2,51 1,44 
Ön Lisans 12 2,08 1,31 
Lisans 15 3,47 1,68 
Total 201 2,56 1,37 

Tablo 6.14: Devamı 

İş yerinde stresten 
kaynaklı iş kazası 
geçirme kaygısı 
taşırım. 

İlkokul ve altı 48 2,73 1,40 

5,313 0,000* 

Ortaokul 73 2,67 1,43 
Lise 53 3,08 1,63 
Ön Lisans 12 2,50 1,38 
Lisans 15 4,47 1,25 
Total 201 2,92 1,53 

İş yerinde kendimi 
sürekli stres altında 
hissederim ve bu da 
uyumumu olumsuz 
yönde etkiler. 

İlkokul ve altı 48 2,90 1,45 

5,557 0,000* 

Ortaokul 73 2,71 1,41 
Lise 53 2,47 1,54 
Ön Lisans 12 2,50 1,31 
Lisans 15 4,40 1,30 
Total 201 2,81 1,51 

Stres altında öfkemi 
kontrol ederim. 

İlkokul ve altı 48 3,42 1,56 

2,655 0,034* 

Ortaokul 73 3,41 1,36 
Lise 53 3,91 1,35 
Ön Lisans 12 3,67 1,30 
Lisans 15 2,60 1,84 
Total 201 3,50 1,47 

Şantiyede meydana 
gelen iş kazalarında 
stresin payı 
yüksektir. 

İlkokul ve altı 48 3,56 1,38 

4,615 0,001* Ortaokul 73 3,32 1,32 
Lise 53 3,68 1,21 
Ön Lisans 12 3,83 0,94 
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Lisans 15 4,80 0,41 
Total 201 3,61 1,29 

Şantiyede meydana 
gelen yüksekten 
düşme şeklindeki 
kazaların temelinde 
stres yer alır. 

İlkokul ve altı 48 2,94 1,45 

2,948 0,021* 

Ortaokul 73 3,14 1,35 
Lise 53 3,62 1,21 
Ön Lisans 12 3,08 1,51 
Lisans 15 4,00 1,41 
Total 201 3,28 1,38 

Tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; İfadelerine katılım düzeyi eğitim durumuna göre 
anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Anlamlı farklılık gösteren bu ifadeler için farklılığın 
hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için yapılan TUKEY testi sonuçlarına göre; 
“Şantiye alanında strese sebep olan durumların olduğunu düşünürüm.” İfadesi için; lise 
mezunlarının ifadeye katılım düzeyi ilkokul ve altı eğitim düzeyine sahip kişilerden, lisans 
eğitim seviyesine sahip kişilerin ifadeye katılım düzeyi ise ilkokul ve altı, ortaokul ve ön lisans 
mezunlarından anlamlı derecede daha düşüktür.  
“Çalışma esnasında hava şartları, gürültü, aydınlatma, çalışma ortamı gibi kavramlar stres 
oluşumu üzerinde etkilidir” ifadesi için; lisans mezunu kişilerin ifadeye katılım düzeyi diğer 
tüm eğitim düzeyine sahip kişilerden anlamlı derecede daha yüksektir. Ek olarak lise mezunu 
kişilerin ifadeye katılım düzeyi ortaokul mezunlarından anlamlı derecede daha yüksektir.  
“Şantiye alanında çalışanların iş kazası riski altında olduğunu düşünürüm.” İfadesi için; ön 
lisans ve lisans mezunu kişilerin ifadeye katılım düzeyi ilkokul altı ve ortaokul mezunlarından 
anlamlı derecede daha yüksektir. Ek olarak lisans mezunu kişilerin ifadeye katılım düzeyi lise 
mezunu olan kişilerin ortalamasından anlamlı derecede daha yüksektir.  
“Çalışma ortamında tehlikeden kaynaklı endişe taşırım” ifadesi için; lisans mezunu kişilerin 
ifadeye katılım düzeyi diğer eğitim düzeyine sahip kişilerden anlamlı derecede daha yüksektir.  
“Çalışma esnasında kendimi yoğun olarak stresli ve gergin hissederim.” İfadesi için; lisans 
mezunu kişilerin ifadeye katılım düzeyi ortaokul, lise ve ön lisans mezunu kişilerin ifadeye 
katılım düzeylerinden anlamlı derecede daha yüksektir.  
“İş yerinde stresten kaynaklı iş kazası geçirme kaygısı taşırım” ifadesi için; lisans mezunu 
kişilerin ifadeye katılım düzeyi diğer eğitim düzeyine sahip kişilerden anlamlı derecede daha 
yüksektir 
“İş yerinde kendimi sürekli stres altında hissederim ve bu da uyumumu olumsuz yönde etkiler” 
ifadesi için; lisans mezunu kişilerin ifadeye katılım düzeyi diğer eğitim düzeyine sahip 
kişilerden anlamlı derecede daha yüksektir. 
“Stres altında öfkemi kontrol ederim.” ifadesi için; ortaokul ve lise mezunu kişilerin ifadeye 
katılım düzeyi lisans mezunu kişilerden anlamlı derecede daha yüksektir.  
“Şantiyede meydana gelen iş kazalarında stresin payı yüksektir.” ifadesi için; lisans mezunu 
kişilerin ifadeye katılım düzeyi diğer eğitim düzeyine sahip kişilerden anlamlı derecede daha 
yüksektir. 
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 “Şantiyede meydana gelen yüksekten düşme şeklindeki kazaların temelinde stres yer alır.” 
İfadesi için; lise ve lisans mezunu kişilerin ifadeye katılım düzeyi ilkokul ve altı ile ortaokul 
mezunu kişilerin ifadeye katılım düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir.  
u Yukarıdaki sonuçlara istinaden şunlar söylenebilir; eğitim seviyesi arttıkça iş sağlığı güvenliği 
kültürünü benimseme idrak etme ve özümseme anlamında artış sağlanabilir. Daha evvel sektörde 
yaşanan iş kazalarının farkındalığı ile birlikte tehlike ve risklerini yorumlama düzeyleri artabilir, çalışanın 
özüne ait sağlık ve güvenlik değerleri daha yüksek olabilir. Çalışma ortamından beklenilen; çevresel, 
termal, iktisadi ve sosyal konfor düzeylerinde artacağından dolayı lisans mezunlarının ifadeye katılım 
düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca bu kavramların doğrudan yâda dolaylı olarak stres 
üzerinden iş kazalarına sebebiyet verebilme ihtimallerine etken olarak düşünülebilir. Genel anlamda 
bu kavramlar eğitim seviyesi daha yüksek olan kişilerde başta stres, kaygı ve endişe ile uyumsuzluğa 
sebebiyet verebilecek düzeyde yüksek olduğundan dolayı stres faktörünün yönetiminde bir o kadar 
güç olacaktır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
İnşaat sektörü yapısı gereği tehlikelere açık ve ağır bir iş kolu olmakla beraber bu sektörde en 
ufak bir ihmal facia ile sonuçlanabilmektedir. Nitekim ölümlü iş kazalarının yaşanmasında 
inşaat sektörüne düşen pay oldukça yüksektir. İnşaat sektöründe diğer sektörlere nispeten 
kazaların sık yaşanmasının kök analiz yapılarak incelemeler sonucunda spesifik ve kapsamlı 
bir eğitim içeriği hazırlanmalı, NACE (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî 
Sınıflaması) kodu gereği çok tehlikeli sınıfta yer alması sebebi ile aylık 40 dakika olan kişi başı 
eğitim süresi artırılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği tüm eğitim ve öğretim müfredatlarına dâhil 
edilerek hâlihazırda var olanların kapsamı genişletilmelidir. İş güvenliği hizmeti verecek olan 
uzmanların ehliyeti dikkate alınmalı, tecrübe sahibi olmayan ve sektöre yabancı olan 
kimselerden ziyade inşaat sektöründe tecrübe sahibi uzman kişiler ile tıpkı maden sektöründe 
maden mühendislerinin tercih edilmesi gibi inşaat mühendislerinin istihdamına özen 
gösterilmelidir.  
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ek olarak duygusal, psiko sosyal ve iletişim anlamda 
eğitimler de verilmelidir. Stres ve stres yönetimi konularında çalışanların bilinç düzeyleri 
artırılmalı stresin zararlı etkenleri ve bunları bertaraf etme metotları öğretilmelidir. 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ait harcamalar masraf olarak görülmemeli, iş kazası 
neticesinde görünür ve görünmez maliyetler konusunda işverenlere gerekli bilgilendirmeler 
yapılmak suretiyle önlemenin ödemekten ucuz olduğu bilinci empoze edilmelidir. İş sağlığı ve 
güvenliği anlamında devlet teşvikleri ile İSG kültürüne katkı sağlanmalı. İş görenler ve firmalar 
için ödüllendirme ve ceza puanı uygulamaları ile kültürel yönlendirme sağlanmalı. İnşaat 
sektöründe yaşanan kazaların çoğunluğunun yüksekten düşme şeklinde yaşanmasına istinaden 
bu tür çalışmalarda kronik rahatsızlığı olan ve belli yaşın üzerindeki çalışanlar için 
düzenlemeler getirilmelidir.  
Üçüncü göz adı altında gizli uzmanlar ile denetimler sıklaştırılmak suretiyle cezai yaptırımlar 
uygulanmalıdır.  
Ülke istihdamında büyük bir çoğunluğa sahip olan inşaat sektörü çalışanları için çalışma 
ortamından kaynaklı çevresel termal atmosferik olaylardan daha az etkilenmeleri sağlanmalı. 
İnşaat sektörünün yapısı gereği aşırı efor gerektirmesinden dolayı sunulan yemek hizmetinde 
kalori miktarları ihtiyacı karşılamalı, mola ve dinlenme standartları gözden geçirilmeli. İnsan 
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onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanması konusunda sürdürülen çalışmalar artırılarak 
devam ettirilmelidir. 
Sonuç olarak; Stresin kazalara neden olması ve kazaların da yeni stres kaynaklarına neden 
olarak kendi içinde kısır bir döngü oluşturmaması için gerekli çalışmalar yapılması 
önerilmektedir. 
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Wi-Fi’YE DAYALI KAPALI ÇEVRE İÇERİSİNDE HAREKETLİ KONUMU TAKİP ETME 
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ÖZ: Bu projeyi kapalı ortam içerisinde navigasyonu geliştirmeyi hedeflemektedir. Radyo sinyalinin 
yolunu kesen engellerden dolayı oluşulan çok yollu propagasiyon, radyo sinyalin gücünün birden fazla 
ölçümda oynamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle GPS’teki gibi, sadece alınan sinyalin gücü 
göstergesine itimat etmek kapul edilir doğruluğu vermek mümkün olamamaktadır. Parmak izi metodu, 
radyo sinyalin yayılım tarzına bakmadan Wi-Fi erişim noktalarından alınan sinyalin gücünü daha önce 
kayıt edilmiş radyo haritası ile karşılaştırarak kapalı çevre ortamına göre iyi sonuçlar vermektedir. 
Parmak izi metodunda gürültünün doğrulama algoritması, kalman filtre ve partikül filtresi gibi bazı 
filtrenin yardımı ile azaltılması mümkündür. Her filtre farklı kaynaktan elde edilmiş ham bilgileri 
integre ederek kabul edilir doğruluğu vermekte önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, doğrulama algoritması 
yöntemi ve insanın normal hızı metodu akıllı telefon içindeki bazı sensörlerden alınan bilgilerden 
kullanıcının hızını ve katettiği mesafeyi yüksek bir doğrululukla hesaplamakta büyük bir fark 
yaratmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Alınan sinyalin gücü göstergesi, Parmak izi metodu, Kalman filtresi, 
Partikül fitresi, Doğrulama algoritması metodu. 

 

1. GİRİŞ 

Yıllar önce navigasyon sadece uçak ve deniz taşıtlarıyla sınırlıydı. Teknolojinin ilerlemesi, 
navigasyonun insan sivil yaşamında kullanımını kolaylaştırmıştır. Bu zamana kadar, kapalı ortam 
içerisindeki navigasyon çok maliyetli olup ek donanım kurulumları gerektirmekte veya izlenen yönteme 
bağlı olarak sınırlı bir şekilde kullanılmaktadır. Hastaneler, havaalanları, üniversiteler vb. gibi büyük 
kamusal kapalı ortamlarda bir kullanıcı kendi yolculuğunu izlemek zaruri bir ihtiyaçtır. Wi-Fi erişim 
noktalarının insanın hayatında her yerine yayılması ve akıllı telefonun büyük hesaplama kapasitesi, 
kapalı mekan içerisinde hareketli konumu izleme sistemini düşük maliyet, kabul edilir doğruluk ve geniş 
kullanım olarak kurmakta en önemli iki faktördür. Birinci bölüm, projeyi tanıtmaktadır. İkinci bölümde, 
bu projede kullanılan yöntem ve teknolojiler hakkında genel bir bilgi verilmektedir. Sonuçlar ise üçüncü 
bölümde gösterilmek ve tartışılmaktadır. Son olarak, bu kapsamla ilgili öneri dördüncü bölümde ele 
alınmıştır.  (MOHSIN SALMAN. A. ALI, 2020). 

2.YÖNTEM 

kapalı ortam içerisinde hareketli konumu düşük maliyet ve yüksek doğruluk ile kullanışlı bir izleme 
metodu için bu bölümde radyo sinyalinin kapalı mekan içerisinde yayılım şekli, izlenen yöntemler, 
kullanılan araçlar, dikkate alınan algoritmalar ve tercih edilen filtreler ele alınmaktadır. 

2.1. Wi-Fi Erişim Noktası 

Wi-Fi teknolojisi çok popüler bir teknolojidir. Hastaneler, üniversiteler, şirketler vb. gibi halka açık 
yerlerde çokça bulunmaktadır. Wi-Fi IEEE 802.11 standardının takma adıdır. Bu teknoloji radyo 
dalgalarını kullanarak kablosuz yüksek hızlı internet ve ağ bağlantısı sağlamaktadır. Onun çoğu 
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elektronik cihaz tarafından desteklenip hastaneler, şirketler, oteller, evler vb. İnsan çalışma ve yaşam 
alanlarında çokça bulunduğu için kapalı ortam içerisindeki konumlandırmada iyi bir gelecek vaat 
etmektedir. Wi-Fi yönlendirici radyo sinyalini yayınlmaktadır. Wi-Fi adaptörü ise gönderilen bu sinyali 
alıp, sinyalin gücünü ölçerek alınan sinyal gücü göstergesi olarak adlandırılan bir sayıya 
dönüştürmektedir. Alınan sinyal gücü göstergesi RSSI, sistem tarafından birden fazla erişim noktaları 
arasında karşılaştırmayı yapabilmesi için boyutsuz bir metriktir. Her kablosuz cihazı, aynı anda birden 
fazla Wi-Fi yönlendiricinin RSSI ve Mac adresini algılayabilmektedir. Bu anlamda alınan sinyal gücü 
göstergesi sayısal tamsayı değeri olarak 0 ile 255 arasında değişmektedir. 256 farklı sinyal seviyesini 
hesaplamak pratik olmadığından dolayı her fabrika kendi dönüşüm yöntemi vardır. Örneğin, Cisco 
maksimum RSSI değeri 100 olarak 101 ayrı ölçüm değeri seçmiştir. Symbol, maksimum RSSI değerini 
31 olarak kullanmışıtr. Atheros yonga-seti ise maksimum RSSI değerini 60 olarak tercih etmektedir. 
Böylece, alınan sinyal gücü 0 ile maksimum RSSI arasında değişmektedir. Bu nednle dönüşüm 
yöntemlerinin en önemli özellikleri maksimum RSSI, minimum RSSI ve çözünürlüktür. Tablo 2.1 
önemli dönüşüm metodlarının maksimum ve minimum değerlerini göstermektedir. (Bardwell, 
November 2002) 

Tablo 2.1. Yaygın RSSI - RSS dönüşümü 
Üretim RSSI MAX 

(dbm) 
RSSI MIN 
(dbm) 

RSS MAX 
(dbm) 

RSS MIN 
(dbm) 

Çözünürlük 

Atheros 0 60 -95 -35 1 

Symbol 0 31 -100 -50 10 

Cisco 0 100 -113 -10 1 

Atheros, RSSI değeri türetmek için bir formül kullanmaktadır. Bir Atheros RSSI değeri ilgili RSS 
aralığına eşlemek için RSSI değerinden 95'in çıkarılması gerekmektedir. Sembol dönüşümünde RSSI 
değerlerinin aralıkları belirli RSS değerleriyle eşlemektedir. Cisco dönüşümü ise, her RSSI değerini 
belirli bir RSS değeriyle eşleştiren bir tablo kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Dönüşüm 
yöntemlerinden yüksek çözünürlük Atheros ve Cisco Wi-Fi adaptörlerinde görülebilmektedir, bu ise 
uygulamalarda istenilmesi önemli bir faktördür. Cihazda çalışan uygulamaya sinyal gücü bilgisini 
sağlamak için dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi Wi-Fi cihazı genellikle bu dönüşümü otomatik 
olarak gerçekleştirmektedir. Wi-Fi'nin avantajları evrensel ağ, nüfus yoğunluğu alanlarda mevcut 
olması ve sürekli dışa doğru yayılmasıdır. 

2.2. Yayılım Modeli 

Şekil 2.1'de gösterildiği gibi kapalı ortam içerisinde Wi-Fi sinyalinin yolunu kesen engellerden 
kaynaklanan çok yollu sinyal yayılımı nedeniyle, alınan sinyal gücü göstergesi aynı konumda birçok 
dBm arasında değişmektedir. Bu ise aynı sinyaldan tahmin edilmiş konum aynı yerde zaman içinde 
süreki değişiyor anlamına gelmektedir. Şekil 2.1.deki sinyal ile başa çıkmak için yayılım davranışı 
modellenmelidir. Bu nedenle, bu bölüm birden fazla yayılım modelini tartışmakta ve parmak izi 
yöntemini seçme nedenini açıklamaya çalışmaktadır. (Mohamed, Michael, & Aboelmagd, N.2012) 
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Şekil 2.1. Tek Konumda Wi-Fi Ölçümleri Histogramı 

2.2.1. Boş alan yayılım modeli 

Boş alanda, alınan sinyal gücü (2.1) 'denkleminde gösterildiği gibi alıcı ve verici arasındaki uzaklığın 
karesiyle ters oranlamaktadır. 

 

(2.1) 

Ancak çoğu zaman, iki nokta arasındaki boş alan yolu kaybı, alınan sinyal gücünün iletilen sinyal 
gücüne bölünmüş olarak hesaplanıp desibel oranıyla sunulmuştur.  Denklem (2.2) bu kaybı 
göstermektedir. (Kwok-Wai, J. H., & R. D., Aug. 1998) 

       (2.2) 

İstenilen herhangi bir noktada güç kaybını mesafenin fonksiyonu olarak göstermek için bir referans 
noktasında güç kaybı bilinmelidir. Denklem (2.3) bu konuyu açıklamaktadır. 

    (2.3) 

Boş alan yayılım modelinde, referans noktasına göre herhangi bir noktada güç kaybının hesaplanabildiği 
görülebilir. Burada,  alınan güçtür,  verici ve alıcı arasındaki mesafenin karesidir,  iletilen güçtür, 
PL güç kaybıdır,  vericiden nokta bire kadar olan mesafedir veya 1 metre uzaklığında referans 
noktasıdır,  ise vericiden herhangi bir noktaya kadar olan mesafedir. 

2.2.2. Bir eğim yayılım modeli 

Bir eğim yayılım modeli boş alan yayılım modeline benzemektedir, ancak yol kaybı üssünü ekleyerek 
boş alan olmayan ortamları ile ilgilenmeye çalışmaktadır. Bir eğilim yayılım modelinin formülü (2.4) 
denklemiyle gösterilmektedir. (Hemant , Sumanth, Bighnaraj , & Anantha Simha, 2017) 

 

(2.4) 

Boş alanından daha fazla kaybı olan ortamlarda yol kaybı üssünün miktarı 2'den fazladır, ancak boş 
alanından daha az kaybı olan ortamlarda ise yol kaybı üssünün kiktarı 2'den azdır (daha az kayıp). Tablo 
2.2. Çeşitli ortamlarla yol kaybı üsları göstermektedir. 
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Tablo 2.2. Bir eğim modeli yol kaybı üs değerleri 
Ortam Yol kaybı üssü 
Boş alan 2.0 
Şehir içi-hücresel 2.7 – 4.0 
Gölgeli kent-hücresel 3.0 – 5.0 
Bina-görüş hattı 1.6 – 1.8 
Bina-aynı kat-görüş hattı 1.6 – 2.0 
Bina-görüş hattı değil 2.0 – 4.0 
Fabrika-görüş hattı değil 2.0 – 3.0 

Bir eğim yayılım modelinin tüm çeşitli yayılım kayıplarını yol kaybı üssü ile dahil etmeye çalıştığı 
açıkça görülmektedir. Ancak, bu yayılım modeli farklı etki ve binalar boyunca yayılım mekanizmasının 
değişkenliği nedeniyle büyük hatalara neden olabilmektedir. (AGREN, March 2017) 

2.2.3. Motley - Keenan yayılım modeli 

Motley-Keenan yayılım modeli, sinyalin gücünü aralıklara çevirmek için uygun bir yoldur. Motley-
Keenan yayılım modeli denklem (2.5) ile basit bir şekilde temsil edilebilmektedir. (A. & L., 2005) 

) + K * FAF      (2.5) 

 parametresi binanın yapısına göre değişiyor olması nedeniyle ampirik olarak ayarlanması 
gerekmektedir. Gerçeğe daha yakın bir yayılım modeli için duvar zayıflama WAF veya tavan zayıflama 
FAF faktörü gibi birçok faktör (2.5) denklemine eklenebilmektedir. Motley -Keenan yayılım modelinin 
bir özelliği, aynı binada duvar veya tavan zayıflatma faktörlerinin eşit olmalarıdır. Motley-Keenan 
yayılım modeli, alınan sinyal gücünün verici ile alıcı arasındaki mesafeye göre doğrusal olmayan şekilde 
değişiyor olduğunu açıkça göstermektedir. (Y., Y., & T., 2002) 

2.2.4. Konum parmak izi 

Yukarıda gösterildiği gibi, sinyalin kapalı ortam içerisinde davranışını tarif etmeye çalışan birden fazla 
yayılım modeli vardır, bu demekki hiç bir yayılım modeli alınan sinyali yüzde yüz olarak tahmin 
edememiştir. Bu nedenle parmak izi yöntemi, sinyalin yayılım tarzına bakmadan, yalnızca önceden 
kaydedilmiş radyo haritasını Wi-Fi erişim noktalarından yayılan sinyal gücü ile karşılaştırarak kapalı 
ortam navigasyonunda yüksek doğruluk sağlamaktadır. Onun tek dezavantajı, çevrimdışı fazın 
hesaplama süresinin uzun olmasıdır. Bu yöntem Çevrimdışı ve Çevrimiçi olarak iki aşamada 
uygulanabilmektedir (Zheng , Chenshu, & Yunhao, 2012). 

Çevrimdışı fazda, konumlandırma işleminin yapılmak istendiği kapalı ortamın bir kat olduğu 
düsünülmelidir. Bu katta alanı tamamen kaplamak için sinyalları yayan N erişim noktaları vardır. 
Ardından, Parmak izi yöntemi kullanıcının içinde olabileceği olası konumları kapalı alan üzerinde bir 
nokta ızgarası tanımlayarak belirlemeye çalışmaktadır. Kullanıcının çevrimiçi aşamasındaki konumunu 
eşleyerek tahmin edebilmek için her noktada N erişim noktasının RSSI'i  alan koordinatları ile 
ilişkilendirilmiştir. Her bir noktada RSSI'lerin insanın yönü ile etkileniyor olması nedeniyle aynı 
noktada birden fazla kayıt almak gerekmektedir. Başka bir deyişle, statik ölçümler elde etmek için aynı 
noktada birden fazla parmak izi alınmalıdır. Çevrimiçi aşama, kullanıcının cihazı geçerli konumu 
tahmin etmeye başladığında çalışmaya başlamaktadır. Ayrıca çevrimdışı faz ile oluşturulmuş bir radyo 
haritası yoksa, çevrimiçi fazın çalışması mümkün değildir. Parmak izi vektörlerle temsil edilmektedir. 
Her vektörde, eleman sayısı erişim noktalarının sayısına eşit olarak i elemanı i numaralı erişim 
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noktasıden alınan RSSI'yi içermektedir. Görünmeyen erişim noktasına karşılıklı olan eleman başlangıç 
değerine atanmaktadır. Bundan sonra, vektörler veri tabanındaki önceden kaydedilmiş parmak izleri ile 
karşılaştırılarak en benzer vektörden pozisyon tahmin edilebilmektedir. Bu projede maksimum, 
minimum, ortalama RSSI olarak üç tane radyo haritası oluşturulmuştur. Ayrıca ortalama denilen 
haritada kullanıcının yönü dikkate alınarak hesaplanmıştrı. Bu şekilde az hata ile istikrarlı çıktı elde 
edilmiştir. 

2.3. Sınıflandırma 

Parmak izi yönteminin çevrimiçi aşamasını önceki bölümde açıklandığı gibi uygulamak için uygun bir 
sınıflandırıcı seçilmelidir. Genelde deterministik ve olasılıklı olarak iki tür sınıflandırıcı vardır. 
Deterministik sınıflandırıcıda az sayıda eleman ile tanımlanan bir model vardır. Algoritma ise bu 
elemanlara göre girdiyi sınıflandırmaya çalışmaktadır. Örneğin, ortalama ve sapma olmak üzere iki 
unsura sahip olan Gauss modeli. Bu tür sınıflandırıcının avantajı bir problemi en az sayıda elemanla 
basitleştirmesidir. Ancak yanlış girişler büyük bir hataya sebep olmaktadır. Aksine, olasılıksal türde, 
sınıflandırıcı rasgele örneklerle olasılık dağılımını tarif etmeye çalışmaktadır. Sonra girdiye göre en 
muhtemel örnek çıktı olarak seçilmektedir. Bu tür sınıflandırıcı avantaj olarak yüksek doğruluğa 
sahiptir, ancak karmaşıktır ve yürütülmesi uzun zaman almaktadır. (Knauth, 2019) 

2.3.1. K-En yakın komşu algoritması 

K-en yakın komşu algoritması, girdiyi tüm eğitme setiyle karşılaştıran deterministik sınıflandırıcı 
türüdür. KNN parametrik olmayan bir teknik olarak 1970'lerin başında istatistiksel tahmin ve örüntü 
tanımada kullanılmıştır. Bu algoritmayı mesafe ölçümleri ölçeğine göre K örnekleri seçerek 
çalışmaktadır. Her seçilen örnekler bir sınıfa oy vermektedir. Son olarak en fazla oyu kazanan sınıf çıktı 
olarak seçilmektedir. Komşu ölçeği mesafenin bir fonksiyonu olduğundan, (2.6), (2.7) ve (2.8) 
denkleminde sırasıyla gösterilen “Euclidean”, “Manhattan” ve “Minkowski” gibi farklı hassasiyetleriyle 
neredeyse üç ünlü mesafe ölçeği vardır. (SRIVASTAVA, 2018) 

               (2.6) 

         (2.7) 

      (2.8) 

K-en yakın komşu algoritması iyi sonuçlar vermesi ve kolayca uygulanması bir avantaj olarak mevcut 
tüm vakaları depolayıp sadece benzerlik ölçüsüne (yani uzaklık fonksiyonu) göre sınıflandırmaktadır. 
Ancak, bu projede klasik k-en yakin komşu algoritmasını bire bir uygulamak yerine bir önceki adımda 
üç tane oluşturulan radyo haritasına göre  farklı agırlıklarıyla üç tane çıktı elde edilmektedir.  Bu üç tane 
çıktı ise değerlendirilmek üzere Naive Bayes'e gönderilmektedir. Bu şekilde istikrerli bir karar 
alınabilmektedir. 

2.3.2. Naive Bayes’in sınıflandırıcısı 

Naive Bayes sınıflandırıcısı, öngörücüler arasındaki bağımsızlık varsayımıyla birlikte Bayes teoremine 
dayanmaktadır. Yani, bir sınıfta bir unsurun varlığı, herhangi bir unsurun varlığıyla ilgisizdir. Denklem 
(2.9)’da gösterildiği gibi, Bayes teoremi arka olasılığı veya “posterior probability’i” kanıt olasılığı, 
önceki olasılık ve öngörü olasılığından hesaplamaktadır. (Rish) 

 

(2.9) 
 ise arka olasılıktır,  önceden belirleyici olasılık,  sınıf öncesi olasılık ve  

“likelihood” veya olasılıktır. Posterior olasılığı hesaplamak için ilk olarak hedefe karşı her özellik için 
bir frekans tablosu kurulmaktadır. Daha sonra, frekans tablolarını olasılık tablolarına dönüştürülmek ve 
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son olarak her sınıfın posterior olasılığı için Naive Bayesian denklemini kullanılmaktadır. En yüksek 
posterior olasılığa sahip olan sınıf  çıkış olarak seçilmektedir. Naive Bayes algoritmasının avantajları 
kolay-basit-hızlı uygulanabilmesi, birden fazla model ile başa çıkabilmesi ve daha az eğitme verisine 
ihtiyaç duymasıdır. 

2.4. Akıllı Telefon 

Düşük maliyete, kabul edilir doğruluğa sahip ve kullanışlı bir konumlandırma sistemi için akıllı 
telefonların yaygınlaşması ve büyük hesaplama kapasitesi olarak, onu seçmekte en önemli iki faktördür. 
Platform olarak bu projede General Mobile 5 Plus d kullanılmıştır. General Mobile 5 Plus d akıllı 
telefon, açık kaynak kutuphaneler özelliği ve Linux çekirdeği olan android işletim sistemiyle 
çalışmaktadır. Tablo 2.4 bu telefonun bazı önemli özelliklerini göstermektedir. 

Tablo 2.4. genel mobil 5 Plus d özellikleri 
Malzeme Özellik 
Boyut 5.5 inç 
çözünürlük 1080 x 1920 piksel, 401 PPI 
Sistem çipi Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 
İşlemci Sekiz Çekirdekli, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64 bit, 28 nm 
GPU Adreno 405 
Veri deposu 3 GB 
Dahili depolama 32GB 
İşletim sistemi Android (8.0 Oreo) 
Bluetooth 4.1 
Kablosuz internet 802.11 a, b, g, n, ac, çift bantlı; MIMO, Wi-Fi Direct 
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hall 
Ana kamera 13 MP (Otomatik Odaklama) 
Video kaydı 1920x1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) 

2.4.1. Hızlanma sensörü 

Akıllı telefonun içindeki hızlanma sensörü insanın normal hızını hesaplamak için tasarlanmamıştır. 
Ancak telefonun titreşimleri gibi bazı amaçlar için tasarlanmıştır. Örneğin, oyun uygulamalarında 
kullanılabilmesidir. Bu projede kapalı ortam içerisindeki konumlandırma sisteminin iyi sonuçlar 
verebilmesi için ilk önce hızlanma sensörünün çıktısını filtreleyerek kullanıcının hızının ayrı bir şekilde 
nasıl hesaplanabileceği düşünülmüştür. Şekil 2.2. akkıllı telefonun hızlanma sensörün çıktısını 
göstermektedir. (Ngoc, Phuc , & Gu-Min , 2016) 

 
Şekil 2.2. Akıllı telefonun hızlanma sensörünün çıktısı 

Böyle bilgiden insanın hızını hesaplamak için doğrulama algoritması metodu tercih edilmiştir. İlk olarak 
akıllı telefonun içindeki hızlanma sensörünün hassasiyetine  göre belirlenen eşik ile resimdeki gösterilen 
bilgi filtrelenmektedir. Daha sonra bu filtrelenen bilgiler doğrulama algorıtmasına iletilmektedir. 
Algoritmadan çıkan bilgiler şekil 2.3'ün gösterdiği gibi insanın normal hızına göre kalibre edilmektedir.  
Kalibre edilen bilgiden matemetiksel olarak kullanıcının hızı ve katettiği mesafe (2.4) (2.5) denklemiyle 
hesaplanabilmektedir. Bu adım ise sistemin doğruluğunu artarak yeri belirleme hata orantısını 1 metreye 
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düşürmüştür. Parmak izi metodunda yapılan eklemeler ile beraber hızlanma sensöründen kullanıcının 
katettiği mesafe ayrı olarak hesaplanması sistemin istikrarliğini büyük bir orantı ile artmıştır. 

 
Şekil 2.3. Ortalama yürüme hızının dağılımı 

 

(2.10) 

 

(2.11) 

  kullanıcnın hızıdır,    önceki adımda kullanıcının hızıdır,  hızlanma miktarıdır,  zaman aralığıdır,  
  kullanıcının tarafından katedilen mesafedir. 

2.5. Filtreleme Algoritması 

Pozisyonu izleme alanında birden fazla kaynaklı bilgileri entegre ederek daha doğru ölçüm bilgilerini 
elde etmek için kullanılabilecek birçok filtreleme algoritması vardır. Her bir filtreleme algoritması kendi 
modeli ile ilgilenerek ölçüm bilgilerinin saflaştırılması ve entegre edilmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu proje kapsamında, yüksek doğruluk ile konumu belirlemek için tahmin sürecine 
yardımcı olan birden fazla bilgi kaynağı vardır. Akıllı telefonu içerisindek sensörün bilgilerini 
hesaplama modelinin bilgileriyle entegre etmek ise bu tür bir filtreleme algoritması ile 
yapılabilmektedir. Bu projede Kalman filtresi ve Partikül filtresi algoritması seçilmiştir. 

2.5.1. Kalman filtresi 

Kalman filtresi veya doğrusal kuadratik tahmin, bir dizi gürültülü ölçümleri kulanarak tek ölçümlere 
dayanan değişkenden daha doğru değişkeni üretebilen bir algoritmadır. Kalman filtresi, navigasyon ve 
kontrol aracı gibi birçok uygulamada kullanılmıştır. Ayrıca, şekil 2.4. Kalman filtre algoritması ile 
filtrelenmiş gürültülü ölçümler hakkında bir örnek göstermektedir. 
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Şekil 2.4. Gürültülü ölçümler ve kalman filtresinin efektisi 

Birinci adım tahmin adımı ve ikinci adım  güncelleme adımı olarak kalman filtresi algoritması iki adım 
ile uygulanabilmektedir. Tahmin aşamasında, önceki ölçüm ve diğer birçok etki kullanılarak gelecekteki 
ölçümleri tahmin edilmektedir. Bu algoritmanın ikinci adımında, tahmin aşamasından gelen gürültülü 
ölçümler, hata tahmini ortalaması ve tahmin edilen hata ölçümü kovaryansına göre ağırlıklı bir miktar 
eklenerek bu gürültüden filtrelenebilmektedir. Kalman filtre algoritması, doğrusal ölçümlerle 
ilgilenerek tüm hata terimlerinin ve ölçüm gürültüsünün Gauss gürültüsü olmasını varsaymaktadır. 
Aşağıda Kalman filtresinin birinci ve ikinci aşamasının denklemleri gösterilmektedir. (MI63, September 
2008) 

Tahmin aşaması denklemleri: 

   (2.12) 
    (2.13) 

Güncelleme aşaması denklemleri 

                                                                                                                        (2.14) 
S=                                                                                                                       (2.15) 
K=                                                                                                                             (2.16) 

+K                                                                                                                          (2.17) 

 

(2.18) 
 geçiş modeli tahmin edilen durum.  durum varyans matrisi veya önceki adımın 

tahmin hatasıdır.  ölçüm değişkeni. K kalman kazancıdır. B kontrol matrisidir. Q işlem hatasıdır. Bu 
projede Gauss hatası olarak seçilmiştir. A durum geçiş matrisidir. Bu matris ölçüm bilgilerinin ve tahmin 
edilen bilgilerin aynı birimde olması nedeniyle bir olarak seçilmiştir. H ölçüm geçiş matrisidir ve U 
kontrol değişkenidir. 

2.5.2. Partikül filtresi 

Kalman filtresinin doğrusal olmayan modelle başa çıkamaması, araştırmacıların parçacık filtresini tercih 
etmelerine neden olmuştur. Bununla birlikte, partikül filtresinin temel amacı doğrusal olmayan model 
ile bir değişkeni zaman üzerinde izlemektir. Ayrıca kalman filtresi birden fazla model ile başa çıkma ve 
keyfi yoğunlukları temsil etme yeteneğine sahiptir. Bu yöntemin fikri, değişkenleri az bir sayı ile 
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örnekleyerek olasılık yoğunluk fonksiyonu temsilini oluşturmaktır. Her örneğe partikül denir ve 
kalitesini göstermek için belirli bir ağırlık ile ilişkilendirilir. Partikül filtresinin algoritması iki aşamada 
çalışır, birinci aşama tahmin aşaması ve ikinci aşama güncelleme aşamasıdır. Tahmin aşamasında 
algoritma yoğunluk dağılımını  örnekleyerek eylemin parçacıklar üzerindeki etkisini simüle etmek için 
geçiş matrisini uygulamaktadır. Güncelleme aşamasında ise algoritma, olasılık yoğunluk fonksiyonunu 
doğru bir şekilde tanımlamak için ölçüm modeli bilgilerini kullanarak parçacık ağırlıklarını 
güncellemektedir. En yüksek olasılığı taşıyan sınıf çıktı olarak seçilmektedir. Partikül filtresinin 
dezavantajları karmaşıklıktır, optimal partikül sayısını belirlemenin zorluğudur. Parçacık sayısını 
artmak hem filtrenin doğruluğunu artırmaktadır hem de uygulama süresini uzatmaktadır. Kalman filtresi 
ile partikül filtresi arasındaki basit bir karşılaştırma tablo 2.3'te görülebilmektedir. 

Tablo 2.3. Partikül ve kalman filtre karşılaştırması 
 Kalman filtresi Particle filtresi 
Durum denklemi  

 
 

 
Gürültü türü Gauss, unimodal Herhangi bir dağıtım, Unimodal veya ultimodal 
Çıktı  ve  

 

Çözünürlük Kesin, optimum Yaklaşık 
Hesaplama hızı Hızlı yavaş 

2.6. Android Stüdyo 

Android studio Android uygulamalarını geliştirme için IntelliJ IDEA'ya dayalı resmi Entegre edilmiş 
Geliştirme Ortamıdır (IDE). O güçlü bir kod editör ve geliştirici araçtır. Android stüdyosu, android 
uygulamalarını oluşturmakta esnek Gradle tabanlı bir yapı sistemi, zengin özelliklere sahip bir emülatör 
ve birleşik bir ortam olarak üretkenliği artıran birçok özelliği sunmaktadır. Android stüdyosu ile 
Değişiklikleri uygulamak ve uygulamayı yeniden başlatmadan kodu yüklemek mümkündür. Kod 
kalıpları ve GitHub entegrasyonu, programcının yaygın uygulamayı oluşturmasına yardımcı olmaktadır. 
Yine android studio ile uygulama çalışırken program satırları arasındaki sonuçlar an ve an 
incelenebilmektedir. Şekil 2.5. android studio pencerelerini göstermektedir. 

 
Şekil 2.5. android stüdyo penceresi 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Akıllı telefon olarak Genel mobil 5 plus d'de uygulanan uygulamanın kullanıcı arayüz penceresinden 
başlayarak, bu bölüm kullanıcının katettığı mesafeyi hesaplamak için sadece ivme ve manyetik 
sensöründen elde edilen sonuçları, ölçüm bilgileri veya alınan sinyal gücü göstergesine göre elde edilen 
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sonuçları tartışarak sadece geçiş ve / veya ölçüm modelinin bilgilerinin kapalı ortam içerisindeki 
hareketli konumu tahmin etmek ve izlemek için yeterli olmadığını göstermektedir. Ayrıca bu projede 
kapalı ortam içerisinde konumlandırma kapsamında yenilikçi olarak izlenen doğrulama algoritması 
yönteminin sadece hızlanma sensöründen kullanıcının hızını hesaplamak ve onun katedttiği mesafeyi 
türetmek için nasıl kabul edilir doğruluğu sağladığını gösterilmektedir. Son olarak, bu bölüm Kalman 
filtre algoritmasını ve Partikül filtre algoritmasını kullanarak iki tür bilgiyi entegre etmenin sonuçlarını 
tartışmaktadır. Aynı zaman kalman filtresinin sadece doğrusal bir model ile çalışabilmesine rağmen bu 
tarihten önce yapılan çalışmalardaki gibi kullanıcının yolculuğu esnasında kullanıcı duvardan geçmiş 
gibi gösterimin çok düşük orantıya düşürüldüğü açıkça görülebilmektetir  

3.1. Uygulama Kullanıcı Arayüzü 

Bu proje TÜRKİYE/ İZMİT/KONAK OTEL’de  uygulanmış ve test edilmiştir. Şekil 3.1. uygulamanın 
kullanıcı arayüzü penceresini göstermektedir. 

 
Şekil 3.1. uygulamanın kullanıcı 
arayüzü penceresi 

Yeşil noktalar test esnasında kullanıcı tarafından izlenen gerçek yolu görüntülemektedir. Mavi 
dikdörtgenin içindeki metin görünümü kullanıcının hareket etme yönü olarak manyetik sensörün çıktısı 
olan coğrafi yönlere göre açıyı göstermektedir. Yeşil dikdörtgenin içindeki metin görünümü ise, 
saniyede metre cinsinden kullanıcının hızını görüntülemektedir, ve şuan saniyede yaklaşık 0.175 metre 
olarak kullanıcının hızını kayıt etmiştir. Kırmızı dikdörtgenin içindeki metin görünümü minimum, 
maksimum, ortalama olarak üç tane radyo harıtasına göre en yakın komşu algoritmasının  çıktısı ve bu 
çıktılara uygulanan Naive Bayes kuralının çıktısını göstermektedir. Sağdan birinci sayı, minimum 
olarak radyo haritasına göre, sağdan ikinci sayı, maksimum olarak radyo haritasına göre, sağdan üçüncü 
sayı, ortalama olarak radyo haritasına göre en yakın komşu algoritmanın çıktısını göstermektedir. 
Sağdan dördüncü sayı ise gösterilmiş bu üç tür çıktıya uygulanan Naive Bayes’in çıktısını 
göstermektedir. Pusula görüntüsünden kullanıcının hareket yönü görülebilmektedir. “SAVE”, 
“CLEAR” ve “==||0||==” butonları ile kaydedilen radyo haritasındaki parmak izlerini güncellemek ve 
silmek mümkündür. Çalışan filtreyi gösteren “KALMAN” butonu ile  kalman ve partikül filtresi 
arasında uygulamanın çalışması değiştirilebilmektedir. Yer parmak izi metodunun çevrimdişi 
aşamasında bu üç tür radyo harıtasını oluştururken kullanıcının sadece gereken yere gidip "SAVE" 
butona basmasıyla uygulama otomatık olarak gereken tüm bilgileri kayıt etmektedir. 
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3.2. En Yakın Komşu Algoritması ve Naive Bayes Kuralı 

Kullanıcının P1'den P2'ye yolculuğu hakkındaki ölçüm bilgilerinin sonuçları şekil 3.2'de 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 3.2. Ölçüm modeli 
çıktısı. 

En yakın komşu algoritmasının önceden kaydedilen maksimum, minimum ve ortalama olarak üç tür 
radiyo harıtasına göre çıktısına uygulanan Naïve Bayes algotimasının yardımı ile kullanıcının yeri 
tahmin edilmektedir. Yukardaki şekilde gösterildiği gibi kullanıcı nokta 1'den nokta 2'ye doğru hareket 
ederken  bir noktaya yakın, diğerinden uzak olduğunda uygulama kullanıcının geçerli konumuna en 
yakın yeri ifade eden siyah bir noktayı görüntülemektedir. Önceki bölümde açıklandığı gibi ortalama, 
maksimum ve minimum radyo haritasına göre en yakın komşu algoritması ile üç tane çıktı 
hesaplanmaktadır. Son olarak kesin ve istikrarlı bir sonuç elde etmek için bu üç çıktı naive bayes 
algoritmasına gönderilmektedir. Örneğin, Şekil 3.3. kullanıcının nokta numara 0’dan uzak nokta numara 
1’e yakın olurken en yakın komşu algoritmasından üç tane farklı çıktı verilmektedir. Minimum radyo 
haritasına göre  kullanıcının geçerli konumuna en yakın noka yüksek orantı ile 1 olarak gösterilmekte, 
maksimum radyo harıtasına göre kullanıcının geçerli konumuna en yakın nokta düşük orantı ile 0 olarak 
göstermekte, ortalama radyo harıtasına göre ise kullanıcının geçerli konumuna en yakın nokta düşük 
orantı ile 0 olarak göstermektedir. Bu üç tane farkı çıktıya göre uygulanan Naive Bayes metodunun 
çıktısı ise 1 olarak göstermektedir. Bu ise doğru karardır çünkü resimde gösterildiği gibi kullanıcının o 
esnada  nokta numara 1’e yaklaşıyor olduğu görülmektedir. 
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Şekil 3.3. En yakın komşu 
algoritması ve Bayes kuralı. 

Bu tek başına elbette, haraketli konumu izlemek için yeterli değildir, ancak tüm sistem doğruluğunu 
yeniden başlatmak ve düzeltmek için önemli bir faktördür. Ortalama, minimum ve maksimum parmak 
izi radyo haritasından çıktıyı hesaplamak için sadece doğrusal bir metodu kullanmak yerine Bayes 
kuralının bu üç tane çıktıya uygulanmasının daha uygun ve daha doğru sonuçların verildiği 
gösterilmektedir. Örneğin maksimum, minimum ve ortalama olarak  kayıt edimiş üç tane radio 
haritasına göre en yakın komşu algoritmasının çıktılarının her hangi birinin yanlış olduğunda diğer iki 
tane çıkyıya göre Naive Bayes aşamasında doğru karar alınabilmektedir. En yakın komşu algoritmasının 
birden fazla çıktısı yanlış olsa bile Naïve Bayes, üçüncü çıktıya göre gerçek sınıfı seçme doğruluğunu 
kabul edilmektedir. 

3.3. Hızlanma ve Manyetik Sensörü Çıkışı 

Kullanıcının P1 noktasından P2 noktasına yolculuğuyla ilgili hızlanma ve manyetik sensörlerin çıktısı 
şekil 3.4'te gösterilmektedir. Kullanıcının gezi yolunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü köşelerinde 
birikim hatasını açıkça görmek mümkündür. Ancak, bu projede izlenen doğrulama algoritması 
metodunun yardımı ile  yeşil ve mavi hatların yaklaşık aynı uzunlukta olduğundan bu birikim hatalarının 
giderildiği  görülmektedir. Bu demek ki herhangi bir adımda birikim hatasının oluşturulması fark 
edilebilmekte ve bir sonraki adımda düzeiltilebilmektedir. 
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Şekil 3.4. Hızlanma ve 
manyetik sensör çıkışı 

İlk olarak doğrulama algoritması metodu kullanılarak hızlanma sensöründen kullanıcının hızlanması 
hesaplanmıştır, ardından kullanıcının hızı ivmeden türetilmekte ve 2.4.1. bölümünde gösterildiği gibi 
insan normal hızına göre kalibre edilmektedir. Akıllı telefonun ivme sensörünün insan hızını 
hesaplamak için tasarlanmamış olmasına rağmen, projede izlenen metod bu tür hızlanma sensörlerinden 
kaydırımı hesaplamak için uygun bir yoldur. Bu izlenen yöntemin meyvesi şekil 3.4'te 
görülebilmektedir. Nerdeyse, bir adımdaki birikim hatası bir sonraki adımda iptal edilmiştir. Bu ise yeşil 
çizginin uzunluğuna yaklaşık olarak eşit olan mavi çizginin uzunluğundan görülebilmektedir. Bu iyilik 
doğrulama algoritması ve insan normal hız kalibrasyon yöntemine gitmektedir. 

3.4. Kalman Filtresinin Çıktısı 

Bu bölümün önceki iki kısmınden, yalnızca Wi-Fi adaptörünün veya hızlanma sensörünün sonuçlarına 
bakmanın hareketli bir konumu izlemek için yeterli olmadığı söylenebilmektedir. Ancak bu iki çıktının 
entegre edilmesi, konumu izleme hakkında daha doğru sonuçlar verebilmektedir. Şekil 3.5. hızlanma 
sensörü ve kalman filtresi sonuçları arasındaki bir karşılaştırmayı gösterir. Şekil 3.5.’ün sol tarafındaki 
mavi noktalarda mevcut olan birikim hataları ve duvardan geçiş gösterimi, sağ taraftaki kırmızı 
noktalarla gösterildiği gibi Kalman filtre algoritması kullanılarak büyük ölçüde iptal edilmiştir. Parmak 
izi algoritmasının sonuçları Kalman filtresinin sonuçlarını düzeltmek ve kalibre etmek için çok 
önemlidir. Böylelikle, kırmızı rengin yeşil renkte olan yoldan çıkmadığı görülmektedir. Ayrıca, önceki 
araştırmaların aksine, kullanıcının kırmızı renkte olan yolunun herhangi duvardan geçmediğini görmek 
mümkündür. Bu başarı, bu projede izlenen doğrulama algoritması yönteminden kaynaklanmıştır. Çünkü 
ilk olarak hız sensöründen gelen bilgiler iyice saflaştırıldı, ardından katedilmiş mesafe hesaplandı ve 
son olarak  Kalman filtresine hazır olarak sunuldu. 
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(a)                                                           (b) 

Şekil 3.5. Kalman filtresi ve Hızlanma sensörü 
sonuçları. (a) Hızlanma sensörü (b) Kalman filtre  

3.5. Partikül Filtresinin Çıktısı 

Kalman filtresi doğrusal model ile ilgilenmektedir. Bu özellik ise basit bir ekleme ile performansını 
iyileştirmeye yönelik esnekliğinin çoğunu almaktadır. Aksine, Partikül filtresinde, basit ilavelerle 
doğruluğu artırmak kolay bir şekilde mümkündür. Şekil 3.6. bu iki türlü filtre arasındaki farkı 
göstermektedir.  

 
(a)                                          (b) 

Şekil 3.6. Kalman filtresi ve partikül filtresi 
karşılaştırması (a) Kalman filtre (b) Partikül filtresi  

Doğruluk sadece yeşil çizgi ve kırmızı veya mavi çizgi arasındaki mesafe ile kıyaslanamamaktadır. Aynı 
zaman her bir çizginin kendi noktaları arasındaki mesafe ile kıyaslanmaktadır. Kalman filtresinin 
çıktısında, onun doğrusal özelliği nedeniyle, bir yerde ardışık iki nokta arasında nisbeten uzun mesafe 
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gösterirken başka bir yerde, herhangi ardışık iki nokta arasında nisbeten kısa bir mesafe 
gösterilmektedir. Doğrusal modellerde bir diğer önemli şey ise, önceki bölümde gösterildiği gibi 
Kalman filtresinin birikim hatalarının çoğunu düzeltme yeteneğine sahip olmasına rağmen ancak 
partikül filtresine kadar değildir. 

4.SONUÇLAR VE ÖNERİLER

kapalı ortam içerisinde hareketli konumu takip etmek zor olabilir ancak imkansiz değidir. Gün geçtikçe 
bu tür ortam içerisinde konumlandırma sistemine yeni yöntemler eklenmektedir. Bu projede izlenen 
doğrulama algoritma metodu, insanın normal hızı fikri, birden fazla radyo harıtasına dayanaraak enyakın 
komşu metodunun Naive Bayes ile birleşmesinden geçiş ve ölçüm modelindeki bilgileri saflaştırmak 
amacıyla farklı algoritmalara ayrı ayrı görev vermek daha doğru ve kararlı çıktı elde etmeye yardımcı 
olmuştur. Kapalı ortamda konumlandırma alanındaki birçok araştırmacı, atalet sensörü çıkışını arıtma 
görevini partikül filtresi algoritmasının omuzlarına vermiştir. Bu ise algoritmayı yoğurmuş ve akıllı 
telefonun hesaplama yeteneğini boşa tüketmiş olmaktadır.  Bu kapsamdaki olumlu eklemeler kullanılan 
modelin kendisini geliştirmek için olmalıdır. Wi-Fi erişim noktaları ve akıllı telefonun hesaplama 
kapasitesi, kapalı ortam içerisinde hareketli konumu izlemeyi en ucuz yöntemlerle çözmek için 
yeterlidir. Gerektiğinden daha fazla, radyo haritasında parmak izi sayısını artırmak, genellikle sistem 
kararlılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Köşeler, kapılar, koridorlar kesişim noktalarını ihmal 
etmemekle  her iki parmak izi arasındaki mesafe dikkate alınmalı ve en az 3 metreden fazla olmalıdır, 
bu ise bu projede ampirik olarak kanıtlanmıştır. 
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XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN ŞİİRİNDE ŞİİRSEL BİÇİM ARAYIŞI
Şerqiyye Mammadova 

1Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği,  İstanbul / Türkiye 
Email: maarifci_qadinlar@mail.ru  

ÖZ: Makâlede, geçen asrın öncelerinde Eğitici-Realist, Tenkidi-Realist, Romantik yönlü 

Azerbaycan Şiiri edebi geleneksel ve yenilikci meseleler konseptinde tahlil çalışmaları 

yapılmıştır. Burada Mirze Elekber Sabir, Abbas Sehhat, Hüseyin Cavid, Ahmet Cevad, Seid 

Selmasi ve başka şairlerin şiirlerinde üslup ve tarzlar araştırılmaktadır. Yapılan araştırmalarda 

edebi tarz ve uslûpların yanı sıra, çağın sosyal problemlerinin de yansıtılmaya çalışıldığı da 

vurgulanmıştır. Makâlede özellikle “Sonet” ve Marş üslûplarının kullanılması ve geliştirilmesi 

dikkat merkezinde tutulmuştur. Tahlil sürtecinde gelenekselcilik ve yenilikçilik alanındaki 

problemler konusu dikkate alınmış ve zaruri kaynaklardan örnekler işlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 20. Asır da Azerbaycan Şiiri, Gelenekselcilik-Yenilikçilik, Edebi Üslûp-Lirik Üslûp 

Yirminci yüzyılın başlarındaki aydınlatıcı gerçekçi, eleştirel gerçekçi ve romantik eğilimli Azerbaycan 

şiiri, edebi gelenek ve yenilikler bağlamında karakterize edilirken, yeni şiirsel biçimlerle ilgili arayışlara 

da özel önem verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla gelenek ve yenilikçilik konusunu 

belirleyen unsurlardan biri yeni türlere hitap etmekle ilgilidir. Şiir de dahil olmak üzere bir ulus 

edebiyatının sanatsal doğasını değerlendirirken tür faktörü göz ardı edilmemelidir. Bunun nedeni, türün 

bir biçim bileşeni olmasına rağmen, aslında, edebiyatın içerik bakımından güncellenmesinde ve yenilik 

kazanmasında önemli bir rol oynamasıdır. 

Azerbaycan şiirinin bazı önemli temsilcilerinin XX. yüzyılın başlarında yeni bir tür arayışı bağlamında 

değerlendirilmesi, böyle bir sonuca varmanın yolunu açmaktadır. 

Hiç şühpesiz, geçtiğimiz yüzyılın başlarında farklı tarzlarda yazıp yaratan Azerbaycan şairleri, her 

şeyden önce şiiri konu, içerik ve sorunlar açısından zenginleştirmeye çalışmışlardır.  Bununla birlikte, 

onların bu yöndeki yaratıcı arayışları, aynı zamanda, şiirin tür çeşitliliğini sağlamış, şiirin biçimsel-

estetik açıdan gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Şunu hatırlatalım ki, XX. yüzyıl başlarında Azerbaycan şiirine nüfus eden, bir bütün olarak romantik 

şiirde, romantik şiirin en önemli temsilcilerinin eserlerinde kendini gösteren türler içinde soneler özel 
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bir yere sahiptir. Azerbaycan şiirinde yeni olan bu türün, şiirin anlam, içerik, fikir-problem ve biçim-

ustalık açısından zenginleştirilmesinde önemli bir rol oynaması bir rastlantı değildir. 

Araştırmacılara göre, Azerbaycan şiirindeki ilk sone örneği, “Meşrute dönemi şiirinin yaratıcılarından 

biri olan mücahit şair” (Rizvan N.Cen Az. Edep) Said Selmasi tarafından yazılarak  1907'de “Füyuzat” 

dergisinin 20. sayısında yayınlanan “Hayal-i Menfur” başlıklı şiirdir (Haşimli, Az. p. ve teset, 2003, 

s.48).

Çekil, hayatımı tedhiş eden hayal, çekil, 

Müdam nefrete bais o hal-i tennazın. 

Çekil de kılma bana şuhmeşrebane nigah, 

Sebat-i azmimi kırmaz o çeşm-i gannazın (Füyuzat, s.). 

Aslen Azerbaycan'ın güneyinden olan Said Selmasi'nin sonesi "Hayal-i Menfur", gerek içeriğin 

özgünlüğü, gerekse biçim-ustalık açısından  mükemmel bir sanat örneği olarak eşsiz bir sanatsal özelliğe 

sahiptir. Şiirin sanat bağlamında incelenmesi, yalnızca sone türünün gereksinimleri açısından değil, 

genel anlamda bir edebi metin olarak onun kapsamlı, mükemmel bir iç yapıya sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Said Selmasi'nin "Hayal-i Menfur" eseri, edebi çevrelerde belirli bir yankı uyandırabilmiştir: Bundan 

sonra romantizmin Azerbaycan edebiyatındaki  temsilcilerinin çoğunun sone türünde değerli eserler 

yaratması ve türün popülaritesinde belirli bir rol oynaması bir tesadüf değildir. 

Said Selmasi'nin yine "Füyuzat" dergisinde (14 Ağustos 1907, sayı 25) yayınlanan "Layali-i İztirar" adlı 

eseri de sone türünün ilk örneklerinden biri olarak değerlidir. Sone, aşağıdaki mısralarla 

tamamlanmıştır: 

Şu tablonun, güzelim, ruhi lebbeleb hamuş, 

Bir ibtisam ile açmakta veslete ağuş! 

Fakat niçün beni etməz şu levha da dilşad? 

Feda-i meslekim olmuş hayat-i istikbal, 

Nisari-can eden olmazsa, etmez istikmal, 

Feza-i arşı ilahe uruç eden feryad! (Füyuzat, s.397). 

Genel olarak, "Said Selmasi, Azerbaycan şiirinde Avrupa şiir geleneklerine ilk hitap eden şairdir" (H 

Heş. Said Salmasi, s.95). Bununla birlikte, Said Salmasi'nin ilk sone türü örneklerinin aruzla yazıldığının 
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altı çizilmelidir. Ayrıca bu eserlerde divan edebiyatının geleneksel tasvir araçlarından yaralanılmıştır 

(H. Heş. Said Salmasi, s.129). Başka bir deyişle, şairin eserlerindeki vezin ve sanatsal tasvir araçları, 

eğer geleneklerden geliyorlarsa, tür inovasyonu ile karakterize edilirler. Bu özellik, sadece Said 

Selmasi'nin yaratıcılığına değil, aynı zamanda bir bütün olarak Azerbaycan sonesini ilk örneklerine özgü 

husus olarak da dikkat çekmektedir. 

XX. yüzyılın başlarında H. Cavid'in yaratıcılığı da dahil olmak üzere bir bütün olarak romantik şiirde

kendini gösteren türler arasında sonelerin özel bir yere sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Azerbaycan 

şiirinde yeni olan bu türün, şiiri anlam, içerik, fikir –problem ve biçim-ustalık açısından 

zenginleştirmede önemli bir rol oynaması tesadüf değildir. 

Akademisyen Memmed Cefer’e göre, romantik akım şairleri “klasik ve sözlü halk şiiri türlerini yaratıcı 

bir şekilde kullandılar. Sadece gazel ve kaside türü onlara yabancı geliyordu” (Cefer M., 1963, s.75). 

Akademisyene göre, genel olarak, romantik akım şairlerinin divan şiiri  tarzında yazdıkları eserlerin 

toplam sayısı o kadar da fazla değildir. Geleneksel divan şiiri türlerinden farklı olarak, Azerbaycan şiiri 

için yeni bir tür olan sone yazdıkları görülmektedir. Yine, Memmed Cefer’e göre, Hüseyin Cavid ve 

Abdullah Şaig sone  türüne daha çok hitap etmişlerdir (Cefer M., 1963, s.75). 

Huseyin Cavid'in sone türünde yazdığı  eserler gerek içerik, gerekse biçim açısından dikkat çekicidir. 

Akademisyen Memmed Cefer, Cavid'in yaratıcılığını bu bağlamda değerlendirerek şöyle yazıyor: 

“Azerbaycan şiirinde, özellikle romantik şiirde kullanılan yeni bir lirik şiir biçimi - soneler kullandı 

(Cavid’i Hatır., s. 262). M.Cefer’e göre, "Bu Gece", "Kamer", "Her Yer Sefalı" gibi sonelerini bu  türde 

yazan H.Cavid’in “sonelerinin önemli bir kısmı Batı  sonesine uygun olarak on dört ya da on altı 

mısradan (dize), bazıları ise on sekiz mısradan oluşmaktadır. Kafiye (uyak) oranı geleneksel biçimdedir. 

İlk mısra ile ikinci, ikinci mısra ile dördüncü mısra uyumludur. Bent, beş mısradan oluşuyorsa, ikinci 

ve üçüncü  ile beşinci mısra uyumludur” (Cavid Hatır., s. 262). Şunu kaydedelim ki, Memmed Cefer'in 

bahsettiği üç şiirden sadece ikisi, "Kamer" ve "Her Yer Sefalı" şiirleri sone türünün şartlarını 

karşılamaktadır. Kanaatimizce, "Bu Gece" adlı şiirini biçimsel-estetik açıdan sone türüne örnek olarak 

değerlendirmek yanlış olur. 

Huseyn Cavid'in sanatsal-estetik açıdan seçilen "Ben İsterim Ki..." sonesi, hem şairin eserlerinde hem 

de Azerbaycan şiirinde türün ilk örneklerinden biri olarak ilgi çekicidir; 

Evet, uzakta saadet var, aşka hürmet  var, 
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Yakin zehirlidir, ama uzakta cennet var, 

Uzakta var ebediyet ki, başka nimettir. 

Cihanı cennete teşbih eder de bir şair, 

Güzel bir afeti bazen melek sanır, sevinir, 

Fakat saadet-i aldanma pek muvakkatidir (Cavid, I. c., S.70). 

Son iki bentini (tercet'ini) sunduğumuz sone, sadece türün ilk değil, aynı zamanda mükemmel 

örneklerden biridir. Bu bağlamda, 20. yüzyıl Azerbaycan şiiri için "tür ve biçim açısından yeni olan 

sone... Cavid'in orijinal bir yaklaşımla ilk kalem deneyleri" olarak dikkat çekmektedir (Seferli E, s. 122). 

Akademisyen İsa Habibbeyli, Huseyin Cavid'in "Ben İsterim Ki..." adlı sonesini biçim-sanat 

bağlamında incelerken şairin, mısraların kendine özgü, benzersiz bir şekilde uyması bakımından 

geleneksel türün şiiriyatına belli bir yenilik kazandırdığını da vurgulamaktadır; "Azerbaycan şiiri 

tarihinde, dört mısralı bentlerle üç mısralı bentlerin birleşmesinden oluşan,  orijinal bir kafiye yapısına 

sahip yeni bir şiirsel form olan sone yaratılmıştır" (Habibbeyli İ. Romantik lir, s.89) kanaati ile bilimsel 

düşüncelerini kanıtlar. 

Hüseyin Cavid'in "Çekinme, Gül" şiiri de sone türünde yazılmıştır. Tamamen sanatsal tezat, tip ve fikir 

zıtlıklarına dayanan bahsi geçen şiir, Azerbaycan şiirinin değerli örneklerinden biri olarak kabul 

edilebilir. Anılan sonenin kafiye sisteminde (özellikle tercet'lerde) bir yenilik ve özgünlük kendini 

göstermektedir; 

Bütün bir ömre beraberdir öyle her gülüşün, 

Bilirmisen, güzelim, ah, sen ne afetsin?! 

Bu ab-u tab ile bir mevce-i letafetsin. 

Çekinme, gül! Leb-i lalin hayatı güldürsün; 

Şu hale karşı bütün benliğim kalır mehbut, 

Bak, işte heykel-i camid kadar esir-i sükut (Cavid, I c, s.62). 

Bazı araştırmacılara göre, Hüseyin Cavid'in "Çekinme, Gül" sonesinde bulunan kafiye biçimi, bir 

zamanlar “Avrupa usta sonecileri tarafından kabul gören bir biçim olarak kullanıldı. Özellikle F. 

Petrarch ve J. Boccaccio'nun sonelerindeki tercet'lerde söz konusu  kafiye biçiminin mükemmel 
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örnekleri bulunabilir” (Seferli E, s.125). Bu gerçek, H.Cavid'in bir bakıma, türün şiirsel özelliklerine 

uyum sağlamanın yanı sıra, yenilikçi bir tutum sergilediğinin gerçek bir kanıtıdır. "Sonenin, uzun bir 

evrim yolu geçtiği, kanonik sınırlamaların bazılarının da değişime uğradığı" (Haşimli, H. Cavid ve Avr. 

p. e.,  2012, s. 48) hususu göz ardı edilmemelidir. Şiir sanatını ciddiye alan ve zengin bir okuma

birikimine sahip H.Cavid, şüphesiz bundan habersiz değildi. 

Prof. Himalay Enveroğlu’nun kanaatince H.Cavid'in yaratıcılığında derin okuma birikiminin ve sonsuz 

şiirsel araştırmanın sonucu olarak gerçekleşen, zengin şiirsel mirasına çeşitlilik ve rengarenklik 

kazandıran “Sone, bir tür olarak temel kompozisyon özelliklerini ortaya koymak fırsatına sahip. İnsanın 

sevgisini estetik düşünce akışıyla birleştiren H.Cavid için sone, ilahi aşk fikrini bir tür olarak yeni 

biçimde ifade etmek açısından büyük ilgi görüyordu” (Enver Him. Az ş.p.s.230). 

Bazı çalışmalarda H.Cavid'in "İbtila-i Garam" şiiri de sone türünün bir örneği olarak 

nitelendirilmektedir (Seferli E, s.128). Bununla birlikte, söz konusu şiirin biçim özellikleri, kalıp ve 

boyutları, sone türünün şartlarını tam olarak karşılamamaktadır. Dolayısıyla, dört bentten oluşan şiirin 

birinci ve ikinci bentleri dört, üçüncü bendi üç, son bendi ise beş mısradan oluşur ve şiirde sone türünün 

şiirsel boyutlarına uyum sağlanmamıştır. Şiirin ikinci ve üçüncü bentlerine göz atalım; 

Daima bir seraba aldanırım; 

Ağlarım, sızlarım, fakat o zaman, 

Ruh-i şiirimdə çırpınır sanırım 

Bir kırıklık, bir ihtiyac-ı nihan. 

Öyle bir ihtiyac-ı mübhem ki; 

Ona vabeste еtila-i hayal, 

Şiir-i şair bulur onunla kemal (Cavid, I. c, s.99). 

Bu nedenle, "İbtila-i Garam" şiirini, bir sone türü örneği olarak değerlendirmek yanlıştır. Bilindiği gibi 

sone, İtalyan edebiyatında meydana gelen ve geliştirilen bir tür olarak, ciddi bir şekilde düzenlenmiş 

şekli, kompozisyonu ve yapısıyla farklılık göstermektedir. 

Sone türünün kendine özgü şiirsel özellikleri ve ilkelerinin olduğu da unutulmamalıdır. "Her sone 14 

mısradan (Avrupa edebiyat terminolojisinde, iki dörtlük (quatrain) ve iki tercet olarak geçer) oluşur. İlk 
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sekiz mısra, abba şeklinde kafiyeli iki bentten oluşur. Bunları ccd, eed prensibi ile kafiyeli iki adet üç 

mısralık bent takip eder. Ancak, farklı Avrupa halklarının şiirlerinde, bu kafiye dizisi bazı değişikliklere 

uğramıştır ”(Elçin, V.Q, s. 253). 

Görüldüğü üzere, H.Cavid çok sayıda sone yazmasa da, bu türün şiirsel tonlarının zenginleşmesine 

katkıda bulunmuştur. Özellikle, sone tercet'lerinde kafiye sisteminin yeni olması, benzerinin olmaması, 

birçok durumda öngörülemezliği, şairin türe yüzeysel değil, yaratıcı yaklaşımı olarak ortaya çıkar. 

Bunun nedeni, H.Cavid'in dünya edebiyatında popüler ve aktif olan bu türü körü körüne şiire 

getirmemesi ve soneyi Azerbaycan şiirinin bir türüne dönüştürmek için elinden geleni yapmasıdır 

(Seferli E, s.124). 

Abbas Sehhet'in "Okuyucularıma" adlı şiiri de, hem anlam hem de sanatsal- estetik açıdan sone türünün 

özgün, eşsiz örneklerinden biri olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, söz konusu şiirin, bir sone 

olarak kendi türünün tonlarına sahip olduğu da göz ardı edilmemelidir. Çünkü "Okuyucularıma" şiiri, 

geleneksel sone türü  örneklerinden önemli ölçüde farklıdır. Dolayısıyla burada dört quatrain, sonunda 

ise tercet yerine sadece bir mesnevi beyt verilmiştir (Seferli E., s.127). Anılan şiirde yazarın yenilikçi 

tutumu da  bu temel üzerinde gerçekleşir. "Okuyucularıma" şiirinin sonundaki tercet yerine geçen 

mesnevi şöyledir; 

Ben sakinlik becermerem, yok, haric ez-imkandır, 

Meğzimdeki cünun dağı çün bir yanar volkandır (Sehhet, s.57). 

Abbas Sehhet'in "Okuyucularıma" adlı şiirinde, “klasik sone kanoniklerinin strofik kafiye prensibi hiç 

korunmamıştır. Başka bir deyişle, kafiye düzeninde mevcut kurallardan tam sapmalar var” (Seferli E, 

s.127). Bunun ana nedeni, şairin geleneksel türe yeni bir perspektiften yaklaşımı, yenilikçi konumudur.

Sone türüne yönelik bu tür bir yaklaşımın, yani quatrain'lerin çok sayıda olması ve kafiye sisteminin

yeni biçiminin daha çok İngiliz şiir türüne ait olduğu belirtilmelidir. Çünkü, mevcut sanatsal örneklerden

bilindiği gibi, İtalyan sonelerinde türün kesin kalıpları, katı biçim ilkeleri mevcut iken, İngiliz şiirinde

bu konuda herhangi bir kısıtlama yok (Seferli E, s.127). Sürekli, sistematik okumasıyla dünya

edebiyatını iyi bilen ve birçok ünlü Avrupa şairinin eserlerini dilimize çeviren Abbas Şehhet, hiç

kuşkusuz sone türüne bu şekilde yaklaşımdan haberdar olduğundan özgün bir sanat örneği yaratmıştır.

Şairin bu tarz şiirlerinin yenilikçiliğini belirleyen faktör, bu hususla ilgilidir. 
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20. yüzyıl Azerbaycan romantik şiirinde en popüler şiir biçimlerinden biri de marş türüdür. Avrupa

edebiyatında bu türün tarihinin antik döneme kadar gittiği bilinmektedir. Filoloji alanında felsefe

doktoru Hüseyn Haşimli'ye göre, klasik Azerbaycan edebiyatında, Gazi Burhaneddin ve Şah İsmail 

Hatayi'nin savaş ruhlu şiirleri, marş türü ile bir dereceye kadar uyumludur. (Haşimli, H. Cavid ve Avr 

s. A, 2012, s.37). Bununla birlikte marş türünün ilk örnekleri 20. yüzyıl başlarında meydana geldi ve

Azerbaycan şiirinde Mehemmed Hadi, Hüseyin Cavid, Abdullah Şaig, Ahmed Cavad ve diğer edipler

marş türünde yazdıkları eserlerle türün, ulusal şiirde yaşama hakkı kazanmasında önemli bir rol 

oynamışlardır. (Haşimli, H. Cavid ve Avr s. E, 2012, s.37). Tabii ki, edebiyat üzerine araştırmalar yapan 

Huseyn Haşimli'nin görüşleri, bir kadar tartışmalı gibi görünse de, marş  türünün incelenip öğrenilmesi 

açısından son derece ilgi çekicidir ve klasik Azerbaycan şiirini bu bağlamda inceleme ihtiyacı 

doğurmaktadır. 

20. yüzyılın başlarında marş türü örneklerini ortaya koyan şairler arasında Ahmed Cevat'ın yaratıcılığı

dikkat çekicidir. Şairin "Marş" ve "Ulusal Marş" şiirleri bu bağlamda tipik örnekler olarak düşünülebilir. 

Yazarın "Marş" olarak adlandırdığı şiir, söz konusu türün değerli örneklerinden biri olarak şu ya da bu 

şekilde inceleme konusu olmuştur. Dönüp Turan'a bakan ve kardeşlerinin yurdu Türkistan'ı 

yabancılardan kurtarma arzusu ile yaşayan kahraman bir Türk askerinin ağzıyla söylenen bu şiir, baştan 

sona kadar Türkçülük ve vatanseverlik ruhuyla doludur. Ahmed Cevat'ın yurtsever şair olması, 

şiirlerinde sürekli olarak ulusal fikirleri yayması, marş  türünde yazdığı şiirlerine yansımıştır. 

Milletimin tarihine, 

Şöhret ekmeliyim. 

Bu karşıda yad kaleye, 

Bir al bayrak dikmeliyim (Cevat, s.206). 

Ayrıca, M.A.Sabir'in marş türüne hicivsel bir yaklaşım yoluyla yeni şiirsel örnekler yaratması, dönemin 

şiirinde gözlemlenen yenilik arayışının başka bir yönünü ortaya koymaktadır. Bir başha ifadeyle, 

"Yaşlıların Marşı" ve "Urefa Marşı" bu açıdan tipik birer şiir örneği olarak dikkat çekmektedir. Şair, 

"Yaşlıların Marşı"nda her gün bir kadınla evlenip boşanan, içki düşkünü, kadınlara nesne gibi davranan 

"mumin"leri eleştiri hedefine çevirmiştir. Sabir, "Urefa Marşı"nda halkını, dilini ve ulusal geleneklerini 

hor gören "okumuşları" ve "aydınları" hicivsel bir şekilde tasvir etmiştir; 

Enteligentiz, bu ki, bühtan değil, 

Türki danısmak bize şayan değil, 

Türk dili kabil-i irfan değil, 
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Biz buna kail olan insanlarız! 

Ay barekallah, ne güzel canlarız!..(Sabir, I c, s.249). 

Kuşkusuz, tarihsel olarak askeri, politik ve dini konular üzerine yazılan marş  türünün hiciv tarzında 

kullanılması, sadece M.A.Sabir'in şiirlerinin değil, bir bütün olarak yirminci yüzyılın başlarında ulusal 

şiirin yenilik arayışının başarılı bir sonucu olarak düşünülebilir. Azerbaycan şiirinde yirminci yüzyılın 

başlarında yürüyüş türünde yazılmış çok fazla örnek olmamasına rağmen, yazılan eserlerin bu şiir 

türünün yaygınlaşmasında önemli bir rol oynadığı yadsınamaz bir gerçektir. Genel olarak, geçen 

yüzyılın başında yazılan ulusal şiir örneklerinin sistematik bir şekilde incelenmesi; ayrı ayrı yazarların 

yeni türlerin gelişimine özel ilgi gösterdiklerini, bu ilginin temelinde ise biçim-ustalık konuları ile 

birlikte edebiyatın içerik bakımından  yenilenmesi isteği ve yenilikçilik düşüncesinin durduğunu 

göstermektedir. 
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DİSPERS BOYA İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ n.TİO2 
KULLANILARAK KATALİTİK OZONLAMA YÖNTEMİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN 
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ÖZ: Endüstriyel büyüme ve kentleşme, çevreye deşarj edilen atıksuyun daha kompleks ve hacimce daha 
fazla olmasına sebep olmaktadır. Boyar maddelerin ve kimyasalların kullanıldığı tekstil endüstrisinin 
üretim süreci sonunda büyük miktarda atıksu meydana gelmektedir. Tekstil endüstrisinden kaynaklanan 
atık sular yüksek konsantrasyonda organik ve inorganik maddeler içermektedir.  Uygun yöntemlerle 
arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilmesi durumunda suda tehlikeli, toksik ve kanserojenik içerik 
oluşturmaktadır. Tekstil endüstrisi atıksularının arıtılmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak 
üzere birçok yöntem kullanılmakta ve yeni yöntemler halen araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
n.TiO2 kullanarak katalitik ozonlama yöntemi ile tekstil endüstrisi atık sularının arıtılabilirliğinin
incelenmesidir. Tekstil atık suyu başlangıç KOİ değeri 1120 mg/L’ dir. Renk değeri ise 436 nm’de 8,3
m-1, 525 nm’de 15,5 m-1 ve 620 nm’de 22 m-1’ dir. KOİ ve renk giderimi için pH, n.TiO2 dozu, O3 dozu
ve reaksiyon süreleri çalışılmıştır. Optimum şartlar pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu, 0,9 g/L.sa ozon dozu
ve 25 dk reaksiyon süresi olarak bulunmuştur. Optimum şartlar altında KOİ giderme verimi %74,1
olarak bulunmuştur. Renk giderme verimi 436,525 ve 620 nm’de sırası ile %83,1, %97,4 ve % 99,5
olarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil endüstrisi atıksuyu, katalitik ozonlama, n.TiO2 

ABSTRACT: The content of wastewater discharged into the environment as a result of industrial 
growth and urbanization causes the water to be more complex and more voluminous. A large amount of 
wastewater  occursat the end of the production process of the textile industry, where dyes and chemicals 
are used. The textile industry wastewater contains high concentrations of organic and inorganic 
substances. When textile wastewater is discharged to the receiving environment without being treated 
with suitable methods, it creates dangerous, toxic and carcinogenic content in the water. Many methods 
are used in the treatment of wastewater in the textile industry, including physical, chemical and 
biological, and new methods are still under investigation. The aim of this study is to investigate the 
treatability of the textile industry wastewater by the catalytic ozonation method using n.TiO2. Textile 
waste water initial COD value is 1120 mg / L. The color value is 8.3 m-1 at 436 nm, 15.5 m-1 at 525 nm 
and 22 m-1 at 620 nm. pH, n.TiO2 dose, O3 dose and reaction times have studied for COD and color 
removal. Optimum conditions have been achieved as pH 3, 50 mg / L n.TiO2 dose, 0.9 g / L.h ozone 

Keywords: Textile industry wastewater, catalytic ozon, n.TiO2 
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GİRİŞ 

Endüstriyel kirliliği oluşturan atık sulardan biri de tekstil endüstrisi üretiminden kaynaklanan atık 
sulardır. Tekstil endüstrisi sürecinde büyük miktarlarda su ve kimyasal madde tüketmektedir. Boyama 
ve durulama banyolarında kullanılan su, fazla miktarlarda artık boya içerir ve bunun sonucu olarak 
tekstil atığı çevresel bir sorunu temsil eder (Leal ve ark., 2018). Tekstil atıksularının deşarjı, su 
kaynakları üzerinde olumsuz estetik etkiye sahiptir. Işık penetrasyonunu azaltır ve sonuç olarak su 
ekosisteminin dinamiklerini değiştirir (Dotto ve Fagundes-Klen, 2019). 

Boyalar ve bozunmasından kaynaklanan bazı ara ürünler potansiyel olarak mutajenik ve kanserojen 
olabilir (Prola ve ark., 2013; Katheresan ve ark., 2018). Düşük konsantrasyonlarda bile, su 
ekosistemlerine deşarj edildiğinde canlılar üzerinde estetik ve tehlikeli etkilere neden olabileceğinden, 
atık sudaki boyaların varlığı istenmez (Moghaddam ve ark., 2010; Florenza ve ark., 2014).  

Bu atık su, asitler, alkaliler , boyalar, hidrojen peroksit , nişasta, yüzey aktif maddeler, dağıtıcı maddeler 
ve metal sabunları gibi kimyasallar içermektedir. (Holkar ve ark., 2016) Tekstil ve boya endüstrisinden 
kaynaklanan atıksular oldukça kirli olup içerisinde yüksek oranda askıda katı madde, yüksek kimyasal 
oksijen ihtiyacı (KOI), yüksek biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ), asitlik, baziklik ve diğer çözünmüş 
maddeleri ihtiva ederler. Bu nedenle, doğal kaynakların kirlenmesini ve tahribatını önlemek için 
boyaların atık sudan uzaklaştırılması ve suyun yeniden kullanılması gerekmektedir (Karcher ve ark., 
2001) Atık su arıtımında birçok yaklaşım olmasına rağmen, özellikle bileşimlerinin karmaşıklığı 
nedeniyle, yeterince renkli atık suların arıtılması için basit bir işlem yoktur (Paździor ve ark., 2017). 
Boya çıkarma için farklı teknikler arasında ileri oksidasyon prosesi ve membran ayırma yer alır. Buna 
ek olarak, adsorpsiyon, iyi sonuçlar sağladığı ve farklı türde kirleticileri uzaklaştırmak için 
kullanılabildiği için yaygın olarak uygulanmıştır (Leal ve ark., 2018). Bu sebeple atıksuyu arıtmak için 
adsorpsiyon veya kimyasal oksidasyon gibi arıtmalar olarak ileri yöntemler gerekir. (Sharma ve ark., 
2019) Atıksu arıtım araştırmalarında ilgi, yaklaşık son yirmi yıldır alternatif bir arıtım yöntemi olan ileri 
oksidasyon prosesleri üzerine yoğunlaşmıştır (Kansal ve ark., 2007).  

Bu çalışmada Sakarya’ da dispers boya kullanılarak üretim yapan firmanın boya tankı çıkışı atıksuyunda 
çalışılmıştır. Çalışmada nano-titanyumdioksit (n.TiO2) katalizörü kullanılarak katalitik ozonlama 
yöntemi ile suyun arıtımı amaçlanmıştır. Optium KOİ ve renk giderme verimleri belirlenmiştir.   

YÖNTEM 

Tekstil Atık suyunun Karakteristiği 

Deneylerde kullanılan tekstil endüstrisi atık suyu oldukça kirli olup içerisinde askıda katı madde, yüksek 
kimyasal oksijen ihtiyacı ve biyolojik oksijen ihtiyacı, asitlik, baziklik ve diğer çözünmüş maddeleri 
ihtiva eder. Çalışılan suyun rengi mavi olup boyar madde azo dispers boya sınıfındadır. Kullanılan azo 
dispers boya N-[5- (diethylamino) -2- [(3,5-dinitro -2- thienyl) azo] phenyl] acetamide  içermektedir. 
Tablo 1’de tekstil atıksuyun karakteristiği verilmektedir.  
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Tablo 1. Tekstil atıksuyunun karakteristiği 

Parametre  Değer 

KOİ 1120 mg/L 

pH 4,36 

Renk 
8,3 m-1 (436nm) 
15,5 m-1 (525nm) 
22 m-1 (620nm) 

Analiz Yöntemleri 

Renk analizleri EN ISO 7887 B’ ye göre yapılmıştır. Ölçümler 50 mm’lik optik kuvars küvetler 
kullanılarak SHIMADZU UV/Vis 1700 Marka spektrofotometre ile ölçülmüştür. Avrupa normuna göre 
limit değerleri Tablo 2’ de verilmiştir. KOİ analizi SM 5220 D’ ye göre yapılmıştır.  

Tablo 2. Avrupa normlarına göre renk limit değerleri (DFZ Şeffaflık İndeksleri ) 

436nm 525nm 620nm 

7 m-1 5 m-1 3 m-1 

DFZ= 100.(Eλ)/ d (Eλ: Tükenme (bilinen dalga boyu) ,d: cm’de su numunesinin kalınlığı) 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Başlangıç pH’ ının etkisi 

Ozon çok kuvvetli bir oksidandır (E° = + 2.07 V). Suda çözüldüğü zaman organik maddelerle ozon, 
moleküler ozon olarak direkt oksidasyon (pH ≤ 2) ya da hidroksil radikali oluşturup dolaylı oksidasyon 
(pH ≥ 7) olarak reaksiyona girer. Ozonun özelliğinden dolayı pH etkili bir parametredir. Boyar 
maddelerin tutulmasında ciddi derecede etkiye sahiptir.  

Tekstil endüstrisi atıksuyunda KOİ ve renk giderme verimleri üzerine pH’ın etkisini incelemek için 500 
mg/L n.TiO2 dozu, 0,9 g/L.sa O3 dozu ve 15 dk reaksiyon süresinde pH 3,5,7,9 ve 11 de çalışılmıştır. 
KOİ giderme verimleri Şekil 1 ve renk giderme verimleri Şekil 2’ de verilmektedir. Katalitik ozonlama 
yönteminde düşük ve yüksek pH’ larda KOİ giderme verimleri nötr pH’a göre daha yüksek çıkmaktadır. 
pH 3’ te KOİ giderme verimi %30,99 iken pH 11’ de %39,35 olarak bulunmuştur. Suyun başlangıç pH’ 
ı 4,36 olduğu dikkate alındığında ve pH’ a bağlı olarak en yüksek giderme verimi pH 3’ te elde 
edildiğinden çalışmada optimum pH 3 seçilmiştir.    
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Şekil 1. pH’ın KOİ giderme verimi üzerine etkisi (500 mg/L n.TiO2 dozu, 0,9 g/L.sa O3 dozu, 15 dk 
reaksiyon süresi) 

Şekil 2’ de pH’ ın katalitik ozonlama yöntemi ile renk giderme verimi üzerine etkisi gösterilmektedir. 
Şekil 2’ den pH değerine bağlı olarak renk giderme verimleri düşük ve yüksek pH değerlerinde artmakta 
olup pH 5 ve pH 7 de azalmaktadır. pH 3’ te renk giderme verimleri 436 nm, 525 nm ve 620 nm için 
sırası ile %75,90, %94,83 ve %99,09 olarak bulunmuştur.  pH 11’ de ise renk giderme verimleri 436 
nm, 525 nm ve 620 nm için sırası ile %68,67, %91,61 ve %96,36 olarak bulunmuştur.   

Şekil 2. pH’ ın renk giderme verimi üzerine etkisi (500 mg/L n.TiO2 dozu, 0,9 g/L.sa O3 dozu, 15 dk 
reaksiyon süresi) 

n.TiO2  Dozunun Etkisi

KOİ ve renk giderme verimleri 50 mg/L’den 500 mg/L arasında n.TiO2 dozu çalışılmıştır. Ayrıca 
n.TiO2’ nin etkisini belirleye bilmek için sisteme ozon verilerek de çalışma yürütülmüştür.
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Katalitik ozonlama yöntemi ile giderme verimleri üzerine n.TiO2 dozunun etkisi incelenirken pH 3,  0,9 
g/L.sa O3 dozu ve 15 dk reaksiyon süresinde çalışmalar yürütülmüştür. n.TiO2 dozunun KOİ giderme 
verimi üzerine etkisi Şekil 3’ de verilmektedir. Sadece ozonlama yapılarak (0 mg/L  n.TiO2 dozu) KOİ 
giderme verimi %19,64 olarak bulunmuştur. KOİ giderme verimi 50 mg/L n.TiO2 dozunda %36,85 
olarak bulunurken 500 mg/L n.TiO2 dozunda %38,32 olarak bulunmuştur. n.TiO2 dozunun KOİ giderme 
verimi üzerine etkisi dozun artışı ile yüksek oranda artmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle en uygun 
n.TiO2 dozu 50 mg/L olarak belirlenmiştir.

Şekil 3. n.TiO2 dozunun KOİ giderme verimi üzerine etkisi (pH 3, 0,9 g/L.sa O3 dozu, 15 dk reaksiyon 
süresi) 

Renk giderme verimleri ise n.TiO2 dozu artışına bağlı olarak artmaktadır. Ancak, Şekil 4’ ten görüldüğü 
gibi renk giderme verimi artışı n.TiO2 dozu çok fazla miktarda artmasına karşın yaklaşık %1,5 civarında 
artmaktadır.  0 mg/L n.TiO2 dozunda renk gireme verimleri 435nm’ de %75,90, 525 nm’ de %94,19 ve 
620 nm’ de %98,64 olarak bulunmuş iken 500 mg/L n.TiO2 dozu için bu değerler sırası ile %81,92, 
%96,77% ve %99,09 olarak bulunmuştur. 50 mg/L n.TiO2 dozunda ise renk giderme verimleri 436nm’ 
de %78,31, 525 nm’ de %96,13 ve  620 nm’ de %99,10 olarak bulunmuştur. Renk giderme verimi için 
0 mg/L n.TiO2 dozunda yüksek renk giderme verimleri elde edilse de KOİ giderme verimleri düşük 
olduğundan çalışma için en uygun n.TiO2 dozu olarak 50 mg/L belirlenmiştir.  
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Şekil 4. n.TiO2 dozunun renk giderme verimi üzerine etkisi (pH 3, 0,9 g/L.sa O3 dozu, 15 dk reaksiyon 
süresi) 

O3  Dozunun Etkisi 

O3 dozu tekstil endüstrisi atık suyunda KOİ ve renk giderme verimlerinin incelenmesi için 0,3 g/L.sa ile 
1,5 g/L.sa arasında çalışılmıştır.  Katalitik ozonlama yöntemi ile giderme verimleri üzerine O3 dozunun 
etkisi incelenirken pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu ve 15 dk reaksiyon süresinde çalışmalar yürütülmüştür. 
O3 dozunun KOİ giderme verimi üzerine etkisi Şekil 5’ te verilmektedir. Şekil 5’ten görüldüğü üzere O3 

dozunun artışı ile KOİ giderme verimi artarken 0,9 g/L.sa O3 dozundan sonra giderme verimlerinde 
yavaş bir artık olduğu belirlenmiştir. 0,3 g/L.sa O3 dozunda KOİ giderme verimi %42,42 olarak 
bulunurken 1,5 g/L.sa O3 dozunda %52,94 ,32 olarak bulunmuştur. 0,9 g/L.sa O3 dozunda ise KOİ 
giderme verimi % 50,16 olarak bulunmuştur. 0,9 g/L.sa O3 dozundan sonraki verimlerdeki artışlar düşük 
olduğundan dolayı çalışmada 0,9 g/L.sa O3 dozunun optimum doz olduğu belirlenmiştir.   

Şekil 5. O3 dozunun KOİ giderme verimi üzerine etkisi (pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu, 15 dk reaksiyon 
süresi) 
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Renk giderme verimleri ise O3 dozunun artışına bağlı olarak artmaktadır. Fakat renk giderme verimi 
artışı 0,9 g/L.sa O3 dozundan sonra çok fazla miktarda artmadığı Şekil 6’ dan görülmektedir. 0,3 g/L.sa 
O3 dozunda renk gireme verimleri 436 nm’ de %66,26, 525 nm’ de %92,26 ve 620 nm’ de %98,64 
olarak bulunmuşken 1,5 g/L.sa O3 dozunda renk değerleri sırası ile %85,54, %98,06% ve %99,55 olarak 
bulunmuştur. 0,9 g/L.sa O3 dozunda renk giderme verimleri 436 nm, 525 nm ve 620 nm’ de sırasıyla 
%83,13, %97,42 ve %99,55 olarak bulunmuştur. Renk giderme veriminde de KOİ giderme veriminde 
olduğu gibi bir trend vardır. Bu sebeple 9 g/L.sa O3 dozunun optimum doz olduğu tespit edilmiştir.  

Şekil 6. O3 dozunun renk giderme verimi üzerine etkisi (pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu, 15 dk reaksiyon 
süresi) 

Sürenin Etkisi 

Reaksiyon süresinin KOİ ve renk giderme verimi üzerine etkisi pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu ve 0,9 
g/L.sa O3 dozunda incelenmiştir.  Şekil 7 ve Şekil 8’ de KOİ ve renk için giderme verimleri 
verilmektedir.  

Şekil 7’ den görüldüğü gibi KOİ giderme verimlerinde reaksiyon süresi arttıkça artmaktadır. KOİ 
giderme verimleri 5. dk’da 21,43 iken 30. dk’da dk 79,10 olarak bulunmuştur. KOİ değerleri 20 dk, 25 
dk ve 30 dk için sırası ile 320 mg/L, 290 mg/L ve 234 mg/L olarak bulunmuştur. SKKY’ ne göre tekstil 
endüstrisi için deşarj edilebilen maksimum değer 300 mg/L olarak belirtildiğinden dolayı optimum 
reaksiyon süresi olarak 25 dk belirlenmiştir.  
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Şekil 7. Reaksiyon süresinin KOİ giderme verimi üzerine etkisi (pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu, 0,9 g/L.sa 
O3 dozu) 

Renk giderme verimleri reaksiyon süresinin artması ile arttığı Şekil 8’ den görülmektedir. 5 dk da renk 
giderme verimleri Avrupa normu standartlarını sağlamaktadır. Renk giderme verimleri 5 dk ve 30 dk 
için 436 nm’ de sırasıyla %73,49 ve %84,34, 525 nm’ de sırasıyla %94,19 ve %98,06, 620 nm’ de sırayla 
%90 ve %94,09 olarak bulunmuştur. Ancak 5 dk deşarj standardı sağlanmasına rağmen KOİ giderme 
verimi de ele alındığında reaksiyon süresi olarak 25 dk reaksiyon süresi olarak belirlenmiştir. 25 dk renk 
değerleri 436 nm’ de 1,3 m-1, 525 nm’ de 0,4 m-1 ve 620 nm’ de 0,1 m-1 olarak bulunmuştur.    

Şekil 8. Reaksiyon süresinin renk giderme verimi üzerine etkisi (pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu, 0,9 g/L.sa 
O3 dozu) 
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SONUÇ 

Yapılan çalışmada endüstriyel tekstil atıksuyu arıtımı için katalitik ozonlama yöntemi kullanılmıştır. 
Tekstil endüstrisi atıksuyu arıtmada optimum koşullar pH 3, 50 mg/L n.TiO2 dozu, 0,9 g/L.sa O3 dozu 
ve 250 dakika reaksiyon süresi  olarak bulunmuştur. Optimum şartlar altında KOİ giderme verimi %74,1 
olarak bulunmuştur. Renk giderme verimi 436, 525 ve 620 nm’de sırası ile %83,1, %97,4 ve % 99,5 
olarak elde edilmiştir. Ayrıca optimum koşullarda KOİ değeri 290 mg/L ve renk değerleri 436 nm’ de 
1,3 m-1, 525 nm’ de 0,4 m-1 ve 620 nm’ de 0,1 m-1 olarak bulunmuştur.   Bununla birlikte, elde edilen 
optimum koşullarda dispers boyar madde içeren tekstil endüstrisi atıksuyu SKKY ve Avrupa normlarına 
göre deşarj standartlarını sağlamaktadır.  
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ÖZ: Coğrafi bölgeler dünyada lignoselülozik materyallerin bozunmasında önemli rol oynamaktadır. Coğrafi 
bölge ve biyolojik tehlike konusundaki anlayış temel olarak nitel göstergelere bağlıdır. Scheffer endeks(iklim 
endeksi) değerleri, dış mekânlarda kullanılan ahşabın çürüme tehlikesini tahmin etmek için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan en güncel verilerle 81 ilin 
iklim indeks değerleri araştırılmıştır. Çalışmada 81 ilin meteoroloji servisinden alınan verilerle 1970-2010 yılları 
arasında yaklaşık olarak 77000 data incelenmiştir. Sonuç olarak iklim indeksi değerleri baz alınarak Türkiye’nin 
en güncel iklim indeksi haritaları oluşturulmuştur. Türkiye’nin Kuzeyi, Doğu ve Batı Karadeniz bölgesi odun 
çürümesi aktivitesi açısından en tehlikeli bölgeler olarak görülmüştür.Son40yılgöz önünde bulundurulduğunda, 
Türkiye'de hesaplanan Scheffer endeks değerlerine göre kısa vadeli iklim değerleri değişmemiş gibi 
görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim İndeksi, Scheffer İndeks, Biyolojik Tehlike, Çürüklük Risk Haritası, Ahşap Koruma, 
Türkiye 

REGIONAL DECAY HAZARD (SCHEFFER) INDEX MAPS OF TURKEY 

Abstract: Geographic regions play an important role in biodeterioration of ligno-cellulosic material around the 
world. Our understanding of biodeterioration hazard and geographical region mainly depends on qualitative 
indications. Scheffer index (climate index) values are commonly used to estimate decay hazard for wood exposed 
outdoors above ground conditions. This study reviews climate index values of 81 locations in Turkey using the 
most current normal climatic data obtained from Turkish State Meteorological Service. Approximately 77000 data 
points for the years between 1970 and 2010 have been processed according to the Scheffer climate index criteria 
to obtain index values for 81 locations in Turkey. Finally, based on obtained Scheffer index values are listed and 
several climate index maps of Turkey are provided. Northern Turkey, east and west Black sea region is found the 
most hazardous areas in terms of wood decay activity. When the last 4 decades concerned, short-term climatic 
changes were seem to be unchanged based on calculated Scheffer index values in Turkey.  

Keywords: Decay hazard maps, Scheffer index, climate index, wood preservation, decay risk 

 

INTRODUCTION 

Wood is one of the most important materials used in construction because it has several great properties. 
Due to its thermal properties, acceptability of paint and varnish, absorptiveness of sound, easy 
workability and higher aesthetic value than other materials, its usage is increasing day by day. However, 
some disadvantages arise when wood material is used outdoors. Wood decay fungi, destroying insect 
and termites can decrease service life of wood material due to its nature. To enhance durability of wood 
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material against these organisms, it has to be treated with impregnation chemicals when wood in outdoor 
(Arsenault, 1973; Mahr et al., 2013; Yasar et al., 2017). 

Since wood decaying organisms require certain climatic conditions it has well established relationship 
between decay hazard and geographical location. Service life of wood material exposed to outdoors is 
directly affected by rainfall and temperature. Most wood decay fungi consume wood rapidly at higher 
average temperatures and relative humidity (Creemers et al., 2002; Foliente et al., 1999). Based on this 
knowledge, Scheffer (1971) proposed a “climate index” formula for estimating decay hazard of wood 
servicing above ground condition (Scheffer, 1971; Setliff, 1986). 

Scheffer index is considered a valuable tool to decide the optimum retention levels for wood at various 
biodeterioration hazard zones. This leads to major reductions in wood preservative depletion by 
preventing use of unnecessarily high preservative retentions. More recent trends with the pressure of 
environmental issues are pushing wood preservative manufactures to match preservative protection to 
the regional decay hazard for the intended service location. Therefore obtaining right Scheffer index 
values and combining long-term field test data of treated wood material seem to be the key approach to 
optimum protection.  

The objective of this study was to calculate Scheffer index values of 81 locations based on the most 
recent climatic data obtained from Turkish state meteorological service to create decay hazard map of 
Turkey. In addition, 10 year period decay hazard maps of the same locations have been monitored if 
Scheffer index values were affected due to short- term climatic changes. 

 NATERIAL AND METHOD 

Climate index values of 81 provinces in Turkey were calculated using Scheffer’s criteria developed in 
1971. The Scheffer formula giving below; 

 

𝑆cheffer	Climate	Index =3 (5678)(:67)
7;

:<=

>?@
                                                                                   1            

                                                                 

Where, 

T is the mean monthly temperature (°F); D is the mean number of days in the month with 0, 25 mm or 
more of precipitation, and is the summation of data for the respective months from January to December. 
The local climate data were obtained from the Turkish state meteorological service (TSMS) for 81 
provinces service stations from 1970 to 2010 (If there were more than one station in the provinces, mean 
climate index values were used).  Approximately 77000 data point were processed to compute Scheffer 
index values of 81 locations in Turkey. However, the TSMS records monthly rainfall data only in 0, 1 
mm intervals (e.g. 0, 3 mm, 0, 4 mm, 0, 5 mm), a minor modification had to be made in the methodology 
which takes into account the number of 0, 3 mm or higher rainfall days instead of  0, 25 mm rainfall 
days as indicated in the formula. 
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In addition, decay index values were generated for each decade starting from 1970 (1971-1980, 1981-
1990, 1991-2000 and 2001-2010, respectively) to evaluate effects of short term climatic fluctuations on 
Scheffer index values of the same locations mentioned above. 

Based on decay index value, Scheffer divided the map into three decay hazard zones. Less than 35, the 
least favorable conditions for decay; 30 to 65, intermediately favorable conditions; and greater than 65, 
conditions most conducive for decay (Scheffer, 1971). 

 However, later studies recommended that the upper limit of intermediately favorable conditions’ index 
range was increased to 70 (Setliff, 1986; Carll, 2009; Cornick and Dalgliesh, 2003). 

 For this reason, the upper limit of intermediate decay range was evaluated as 70 and climate index 
values were mapped according to this value for Turkey. If the calculated value was negative, it was 
recorded as zero. 

Climate index maps were plotted using by ArcGis Map which is used for mapping and editing tasks, as 
well as for map-based analysis. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1 shows calculated decay index values of each location mentioned above. Decay index values can 
be compared for year periods starting from 1970. The final column represents average data for last 40 
years (1971-2010).  

Table 1: Decay hazard index values calculated from meteorological data (The change column indicates 
percent change in index values within 10 years’ time period) 

Provinces 
Index 

Change 
(%) 

Index 
Change 

(%) 

Index 
Change 

(%) 

Index 
(1971 
-1980) 

(1981-
1990) 

(1991-
2000) 

 (2001-2010) (1971-
2010) 

Adana 19 18 -5,3 17 -5,6 15 -11,8 18 
Adiyaman 13 11 -15,4 10 -9,1 12 20,0 12 
Agri 3 7 133,3 4 -42,9 14 250,0 8 
Afyon 18 18 0,0 17 -5,6 16 -5,9 18 
Amasya  32 32 0,0 26 -18,8 32 23,1 32 
Ankara 22 23 4,5 17 -26,1 19 11,8 21 
Antalya 15 7 -53,3 12 71,4 9 -25,0 11 
Artvin 49 44 -10,2 47 6,8 60 27,7 51 
Aydin 18 9 -50,0 10 11,1 13 30,0 13 
Balikesir 20 14 -30,0 14 0,0 19 35,7 17 
Bilecik  27 26 -3,7 26 0,0 25 -3,8 27 
Bingol 13 14 7,7 12 -14,3 10 -16,7 13 
Bitlis 7 9 28,6 7 -22,2 10 42,9 9 
Bolu 35 31 -11,4 33 6,5 32 -3,0 33 
Burdur 15 12 -20,0 13 8,3 18 38,5 15 
Bursa 33 29 -12,1 32 10,3 32 0,0 32 
Canakkale 22 11 -50,0 12 9,1 13 8,3 15 
Cankiri 24 23 -4,2 23 0,0 23 0,0 24 
Corum 21 24 14,3 19 -20,8 22 15,8 22 
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Denizli 22 18 -18,2 18 0,0 20 11,1 20 
Diyarbakir 7 5 -28,6 3 -40,0 3 0,0 5 
Edirne 34 24 -29,4 23 -4,2 32 39,1 29 
Elaziğ 10 7 -30,0 7 0,0 11 57,1 9 
Erzincan 20 16 -20,0 16 0,0 25 56,3 20 
Erzurum 9 8 -11,1 2 -75,0 14 600,0 9 
Eskisehir 17 11 -35,3 13 18,2 13 0,0 13 
Gaziantep 7 7 0,0 8 14,3 8 0,0 8 
Giresun 81 84 3,7 78 -7,1 80 2,6 82 
Gumushane 24 24 0,0 19 -20,8 25 31,6 24 
Hakkari 1 1 0,0 0 -100,0 6 - 2 
Hatay 26 25 -3,8 25 0,0 28 12,0 27 
Isparta 15 12 -20,0 12 0,0 15 25,0 14 
Mersin 7 10 42,9 9 -10,0 10 11,1 10 
Istanbul 42 38 -9,5 40 5,3 45 12,5 41 
Izmir 14 7 -50,0 12 71,4 12 0,0 11 
Kars  17 20 17,6 13 -35,0 28 115,4 21 
Kastamonu  30 30 0,0 29 -3,3 28 -3,4 30 
Kayseri 14 14 0,0 12 -14,3 16 33,3 15 
Kirklareli 30 22 -26,7 23 4,5 27 17,4 26 
Kirsehir   11 12 9,1 12 0,0 14 16,7 13 
Kocaeli 50 48 -4,0 52 8,3 51 -1,9 51 
Konya 13 8 -38,5 7 -12,5 8 14,3 10 
Kutahya 24 19 -20,8 19 0,0 21 10,5 21 
Malatya 14 10 -28,6 9 -10,0 11 22,2 11 
Manisa 20 10 -50,0 12 20,0 13 8,3 14 
K.maras 17 17 0,0 13 -23,5 16 23,1 16 
Mardin 4 5 25,0 2 -60,0 2 0,0 3 
Mugla 19 13 31,6 15 15,4 20 33,3 17 
Mus 2 3 50,0 5 66,7 6 20,0 4 
Nevsehir 14 13 -7,1 12 -7,7 16 33,3 15 
Nigde 10 10 0,0 9 -10,0 12 33,3 11 
Ordu 68 68 0,0 71 2,9 74 5,7 71 
Rize 97 93 -4,1 94 1,1 101 7,4 97 
Sakarya 50 48 -4,0 52 8,3 53 1,9 51 
Samsun 50 47 -6,0 54 14,9 58 7,4 53 
Siirt 18 17 -5,6 16 -5,9 17 6,3 18 
Sinop 46 48 4,3 51 6,3 53 3,9 50 
Sivas 14 12 -14,3 11 -8,3 15 36,4 14 
Tekirdag 26 21 -19,2 23 9,5 25 8,7 24 
Tokat 26 28 7,7 25 -10,7 28 12,0 28 
Trabzon 62 65 -4,8 67 3,1 69 4,5 67 
Tunceli 14 11 -21,4 13 18,2 18 38,5 14 
Sanliurfa 6 4 -33,3 4 0,0 6 50,0 5 
Usak 18 13 -27,8 16 23,1 16 0,0 16 
Van 2 4 100,0 2 -50,0 8 300,0 4 
Yozgat  12 15 25,0 12 -20,0 17 41,7 15 
Zonguldak  53 55 3,8 57 3,6 54 -5,3 55 
Aksaray 11 11 0,0 9 -18,2 10 11,1 11 
Bayburt 7 11 57,1 9 -18,2 19 111,1 12 
Karaman 8 5 -37,5 1 -80,0 4 300,0 5 
Kirikkale 20 20 0,0 15 -25,0 18 20,0 19 
Batman 7 10 42,9 8 -20,0 4 -50,0 8 
Sirnak 0 6 - 0 -100,0 5 - 0 
Bartin 50 44 -12,0 48 9,1 47 -2,1 47 
Ardahan 18 18 0,0 14 -22,2 26 85,7 20 
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Igdir 26 28 7,7 20 -28,6 37 85,0 29 
Yalova 41 37 -9,8 42 13,5 40 -4,8 40 
Karabuk 38 42 10,5 36 -14,3 37 2,8 39 
Kilis 8 9 12,5 9 0,0 8 -11,1 9 
Osmaniye 19 19 0,0 0 -100,0 27 - 19 
Duzce 49 46 -6,1 48 4,3 45 -6,3 48 

 

Figure 1 to 5 highlights decay hazard maps of Turkey based on three decay hazard zones. Decay hazard 
increased from light color to dark on the maps. In general, Turkey seems to represent a low decay hazard 
index since the majority of locations had decay index values less than 35. There were few locations in 
the northern Turkey near the Black Sea coast indicating intermediate decay hazard. Three locations 
(Ordu, Giresun and Rize) in the Black sea coast showed decay index values greater than 70 which 
indicates highly conducive conditions for decay activity. Therefore, wood material intended to be used 
in above ground conditions in northern Turkey near Black Sea coast should be properly treated 
according to decay index values mentioned here. 

 

Figure 1: Decay hazard map of Turkey for the period of 1971-1980 
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Figure 2: Decay hazard map of Turkey for the period of 1981-1990 

 

Figure 3: Decay hazard map of Turkey for the period of 1991-2000 
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Figure 4: Decay hazard map of Turkey for the period of 2001-2010 

 

Figure 5: Decay hazard map of Turkey for the period of 1971-2010Table 2 shows climate index values 
and its change over 10 years intervals in some locations selected in Turkey. Color change was not 
observed on the maps, however, percentage changes in index values of locations were significantly 
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difference. For instance, the index value of Erzurum was 8 and 2 for period 1981-1990, 1991-2000, 
respectively while percentage change was -600.0. While climate index value of Ordu province was in 
the range of intermediate decay hazard zone, it increased to higher decay zone after 1990. 

Table 2: Climate index values of randomly selected locations in Turkey 

Provinces 
Index 
(1971-
1980) 

Index 
(1981-
1990) 

Change 
(%) 

Index 
(1991- 
2000) 

Change 
(%) 

Index 
(2001-
2010) 

Change 
(%) 

Index 
(1971-
2010) 

Antalya 15 7 -53,3 12 71,4 9 -25,0 11 

Ordu 68 68 0,0 71 2,9 74 5,7 71 

Istanbul  42   38 -9,5 40 5,3 45 12,5 41 

Erzurum 9 8 -11,1 2 -75,0 14 600,0 9 

Ankara 22 23 4,5 17 -26,1 19 11,8 21 

Izmir 14 7 -50,0 12 71,4 12 0,0 11 

Batman 7 10 42,9 8 -20,0 4 -50,0 8 

   

Turkey is divided into seven geographical regions in terms of landforms. The index values of the 
selected provinces from each region are shown in figure 6. Rize province (Black sea region) has the 
greatest index values while Hakkari province (Southeastern Anatolia Region) has the lowest index 
values when compared in figure 1 in all year’s periods. 
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Figure 6: Comparison of some provinces index value selected from seven regions of Turkey 

Some studies were conducted on climate index values and maps for Turkey by Bozkurt and Kurtoglu 
(1982) and Gunduz (2007). In their studies, the areas where the decay was excessive were considered 
as 65. Therefore, the maps and climate index values in our study were the most current when compared 
with the old maps for Turkey. Some northern and southern coastal areas of Turkey (e.g. Kastamonu, 
Bursa and Hatay provinces) were found in low decay risk zones in the present work while these areas 
were shown as intermediate hazard zone in the old maps made for Turkey. It seems that the decay risk 
values tend to decrease at some locations while some provinces like Ordu increased year by year. While 
index value of Iğdır province was lined between 20 to 26 during the years of 1971 and 2000. After 2001 
till 2010 the index value for the same location was recorded as 37 (intermediate zone). 

Setliff (1986) and Carter et al. (1983) developed decay hazard maps based on the Scheffer index for 
Canada and Australia, respectively (Cornick and Dalgliesh, 2003). Wang et al. (2007) also developed a 
decay hazard map for China according to Scheffer index. 

CONCLUSIONS 

In conclusion, many of provinces of Turkey showed low decay risk in all decade years in this study. 
Only few coastal locations in north of Turkey have intermediate and high climate index value. Therefore, 
wood material intended to be used in above ground conditions in northern Turkey near Black Sea coast 
should be properly treated according to decay index values mentioned here. By this way, the protection 
of the wood can be provided economically according to the regions of Turkey.  
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ÖZ: Çini kullanımı çok eski devirlere kadar uzansa da, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden itibaren 
Türk sanatının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Çini çok özel bir malzeme olarak 
görülüp özel yapılanın, özel bölgelerine uygulanan bir unsur olduğu bilinmelidir. Türklerin, özellikle 
dini objeler ve nesneleri sadece ibadet amaçlı kullanmadığı, onları adeta bir sanat eseri haline getirmek 
için ellerinden geleni yaptıkları bir gerçektir. Bunu her unsurda görmek mümkündür. Genellikle mimari 
unsurlarla iç içe görmeye alışılan çini, her ne kadar sivil, eğitim ya da resmi mimari örneklerinde de 
görülse de dini mimari örneklerindeki yeri ayrıdır. Şu ana kadarki çini ile ilgili çalışmalara bakıldığında 
genellikle tarihçe, form ve figür çözümlemelerinin ağırlıkta olduğu bir gerçektir. Bu çalışmada 
amacımız, çiniye farklı bir açıdan bakmak ve özellikle Anadolu Selçuklu Devletinin en gözde süsleme 
malzemelerinden biri olan çininin, eğitim yapıları olan medreselerde kullanımı ve renklerin diline dikkat 
çekerek, farkındalık yaratmak olacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu Devleti, Çini, Renkler, Eğitim, İç Mekan, Sanat Tarihi 

ABSTRACT: Although theuse of tiles dates back to very old times, it has become an indispensable 
element of Turkish art since the Turks accepted Islam. It should be known that the tile is considered as 
a very special material and that the custom made is an element applied to its special areas. It is a fact 
that Turks do not use religious object sand object sonly for worship purposes, but do their best to make 
them almost a work of art. It is possible to see this in every element. Tile, which is often used to see 
architectural element sintert wined, has a different place in religious architectural examples, although it 
can also be seen in civil, educational or official architectural examples. It is a fact that when looking at 
the work on tiles up to now, history, form and figure analysis are dominant. In this study, our aim is to 
look at the tiles from a different perspective and to raise awareness byusingthetiles, which is one of 
themost popular decoration materials of the Anatolian Seljuk State, in the madrasahs, which are 
educational structures, and by emphasizing the language of the colors. 

Keywords: Anatolian Seljuk State, Tile, Colors, Education, Interior, History of Art 

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE MEDRESE GELENEĞİ 

Eğitim ve sağlık yapılarının ilk örnekleri Anadolu dışındaki İslam coğrafyasında görülür. Medreselerin 
ilk örneklerinin Gazneliler (963-1187), daha sonra Büyük Selçuklu (1040-1157) döneminde Sultan 
Melikşah’ın veziri Nizamü’l- Mülk tarafından 1067 yılında yaptırıldığı kabul edilmektedir (Kuran, 
1969). Kaynaklarda Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nde yeni bir müderrisin ilk dersi için törenler 
düzenlendiği, devrin ileri gelen devlet adamları, şairleri, bilginleri, sanatçıları ile bazen de halifenin 
katıldığı ve müderrisi öven konuşmaların yapıldığı anlatılmaktadır (Spuler: 1988, 157-167). 
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Anadolu’daki medreselerin ilk örneklerine, Artuklu ve Danişmentli kültür çevrelerinde rastlanır (Altun, 
1978). Artuklular Diyarbakır, Harput, Mardin, Urfa, Danişmentliler Amasya, Çorum, Kırşehir, Malatya, 
Niksar, Sivas, Tokat, gibi merkezlerde hâkimdir. Bir başka deyişle, Artuklular Güneydoğu Anadolu, 
Danişmentliler Orta, Doğu ve kısmen Karadeniz bölgelerinde yerleşmiştir. Coğrafyanın farklılığı 
medreselerin plan şemalarını da etkilemiştir. Türkiye’nin en sıcak kentleri olan Diyarbakır, Mardin ve 
çevresindeki medreselerde açık ve büyük bir avlu tercih edilirken, Tokat, Niksar ve Konya gibi 
merkezlerde karasal iklimin yaşanması nedeniyle bazı medreselerde avluların üzeri kapalı tutulmuştur. 
Anadolu Selçuklu Devletinde siyasi, sosyal ve kültürel açıdan Konya, Kayseri ve Sivas en önemli 
kentlerdir. Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir, Amasya ve Tokat gibi merkezlerde çok sayıda 
askeri, dini ve sivil yapı inşa edilmiştir. Sivil yapılar içinde eğitim-öğretim ve sağlık yapıları olan 
medreseler yerleşim merkezlerinin en anıtsal örnekleridir. Üniversite düzeyindeki okullar olan 
medreseler dönemin hükümdarları, vezirleri, devlet adamları ya da ailesi (eşi, kızı, kız kardeşi vb.) 
tarafından inşa edilmiştir. Ekonomik gücü iyi olan halktan kişiler de medrese yaptırarak eğitime katkı 
sağlamışlardır. Kentlerdeki medrese sayısının çokluğu, bilgi birikiminin artmasına ve eğitim düzeyinin 
yüksekliğine işaret etmektedir. Medreseler ile aynı planda kurgulanan darüşşifalar yani hastaneler, bazı 
örneklerde tıp medresesi ile bitişik ya da iki işlevi (eğitim-hastane) birlikte üstlenmektedir. 
Medreselerdeki eğitim dini ve pozitif bilimler olarak ayrılmaktadır. İslam dünyasında ve Ortaçağ 
Anadolu’sunda medreselerin tümü vakıf sistemiyle yönetilmektedir. Bu bağlamda kuruluş ve işleyiş 
açısından günümüzün vakıf üniversiteleri ile benzerlik kurulabilir. Medreselerin kitabeleri ile 
vakfiyeleri yapıların konumu ve çevresi, eğitim türü, öğrenci ve eğiticilerin nitelikleri hakkında bilgiler 
vermektedir (Şaman Doğan 2013, 429). 
 
Anadolu Selçuklu medreselerinde bir alanda ihtisaslaşma dikkat çeker. Medreseler ihtisas konularına 
göre “darülhadis”, “darülkurra”, “darülhüffaz” gibi çeşitli dini eğitimler vermektedir. Ayrıca mantık, 
felsefe, fıkıh, kozmoloji, astronomi, matematik, geometri, cebir ve kimya eğitimi de önem taşımaktadır 
(Fazlıoğlu 2001, 152-167). Özellikle Anadolu’da hadis ve fıkıh medreselerinin yaygın olduğunu 
günümüze ulaşan yapılar göstermektedir. Sağlık ve eğitim yapıları içinde tıp medreseleri ve 
darüşşifalar/hastaneler önemli bir gruptur. Teorik ve uygulamalı eğitimin bir arada verildiği bazı 
darüşşifalar, hastane ve tıp medresesi işlevini birlikte yürütmüşlerdir. Az sayıdaki örnekte ise tıp 
medreseleri ile hastaneler bitişik yapılarak iki işlev bütünleştirilmiştir. Selçukluların bilinçli bir eğitim 
politikası izledikleri, dönemin sultan ve diğer devlet adamlarının donanımlı olduğu, iyi bir eğitim 
aldıkları anlaşılmaktadır. Özellikle Sünni İslâm anlayışının öğreticisi ve yayıcısı olan medreseler 
devletin çeşitli kademelerinde görev yapacak yönetici sınıfa elemanlar yetiştirmiştir (Ünan 2006, 389-
399). Medreselerde özellikle ekomik imkanları kısıtlı alilelerin başarılı çocuklarının eğitilmesi ve 
topluma kazandırılması, bilgili din adamlarının yetiştirilmesi ve uzman kişilerin görevlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Çoğunlukla medrese eğitimini tamamlayan bu kişiler çeşitli konularda topluma rehberlik 
etmiştir. 
 
TÜRK-İSLAM SANATINDA ÇİNİ 
Osmanlıca kökenli bir sözcük olan çini, “sırlı kap” anlamına gelmektedir. “Osmanlılar çini sözcüğünü, 
kilden yapılan her türlü kap için kullanmışlardır. İngilizcede nitelikli yemek takımı anlamına gelen 
‘china’ (Çin) ifadesi gibi çini de Çin’den türetilmiş; porselen sanatını dünyaya tanıtan Çinlilere izafeten 
verildiği idda edilir. (Atay Yolal 2007, 3). Gelenek Türk sanatları içerisinde çok önemli bir yere sahip 
olan çini sanatının esas ana vatanı Orta Asya olarak bilinmektedir. Uygur Türkleri ile başlayan çini 
sanatı, Karahanlılar, Gazneliler, İlhanlılar ve Anadolu’nun 1071 yılında fethinden sonra da Selçuklular 
ile Anadolu’ya tanıtılmıştır. Osmanlılar ile devam eden çini sanatı günümüze kadar gelmiştir. Çininin 
ilk pişirimi yaklaşık 1000-1030 o C’de sırlı pişirimi ise 900-930 o C’de yapılmaktadır (Gülaçtı 2012, 
36). 
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Çeşitli devir ve bölgelere göre teknik değişiklikler göstererek zenginleşen çininin ilk örnekleri, tuğla 
üzerine renkli sırın kullanılması ile eski Mısır ve Mezopotamya’da oluşturulmuştur. Sırlı levhaların 
İslâmiyet’ten önce Uygurlar tarafından kullanılmış olması bu tekniğin Türk sanatındaki köklü geçmişini 
gösterir. Fakat çini büyük bir teknik çeşitlenme ile sürekli gelişmesini asıl İslâm sanatında ve daha çok 
da İslâmiyet’ten sonraki Türk sanatında da dikkat çeker. Özellikle Sâmerrâ kazılarında bulunan 
Abbâsîler devrine ait yeşil ve sarı sırlı levhalar ile sır üstüne perdah (lüster) tekniğinde koyu kırmızı, 
kahverengi, sarı ve turuncu boyalarla madenî tozlar karıştırılarak yapılan süslemeli levhalar en güzel 
madenî pırıltılı örneklerdir. Bu perdahlı çinilerin benzerleri, bugün Kayrevan Ulucamii’nin mihrap 
duvarını süslemektedir; Kal‘atü Benî Hammâd’da görülen aynı tür çiniler de Mısır’dan esinlenilerek 
aktarılmış olmalıdır. 

 
 Resim 1. Kubad Abad Çinilerinden Bir Örnek 

 
Mimari eserlerde çini süslemelerin, bu sanat dalının asıl gelişmesini sergilediği Türk-İslâm sanatında 
Karahanlılar, Gazneliler ve Hârzemşahlar’dan itibaren kullanıldığı görülmektedir. Horasan ve İran’daki 
XI-XII. yüzyıllara ait Büyük Selçuklu yapılarının çinilerle süslü olduğu, yazılı kaynaklardan ve 
kalıntılar üzerindeki izlerden öğrenilmektedir. İran’da mimari ile en uygun şekilde bağdaşan mozaik 
çini sanatı, XIV. yüzyılda İlhanlılar zamanında çok fazla gelişme göstermiştir. XV. yüzyılda Semerkand 
ve Buhara’da Timurlu mimarisinde görülen ihtişamlı çini örneklerindeki renkli sırla boyama tekniği bu 
sanata yeni bir üstünlük getirmiş ve bu teknik İran’da Safevîler devrinde de sürdürülmüştür. Mağrib ve 
İspanya İslâm mimarisinde de geniş bir uygulama alanı bulan çini sanatı, ancak Memlükler devrinde 
görülebilir. Çini mozaik tekniğinin Mısır’daki ilk örneklerine Sultan Nâsırüddin Muhammed’in (1293-
1341) yaptırdığı sebilde yer alır. 
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Resim 2. Konya, Karatay Medresesi Kubbe Çinileri 

 
Türkler’de iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan çini sanatı, asıl büyük ve sürekli gelişmesini 
Anadolu’da göstermiştir. Çeşitli tekniklerle zenginleşen bu sanat daima mimariye bağlı kalmış ve onun 
üstünlüğüne gölge düşürmediği gibi renkli bir atmosfer yaratarak binaların mekân etkisini de arttırmıştır. 
Anadolu Selçukluları ile çok çeşitli tipteki mimari eserler üzerinde büyük bir gelişme gösteren çini sanatı 
varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Her dönemin çini süslemesi, daha önceki dönemlerin üstün 
vasıflarını devam ettirirken yeni teknik buluş ve renklerle de bu sanatı zenginleştirmiştir. 
 
Hem kaynakları yorumlayarak, hem de incelemeye konu olan eserlerin yapı patronlarına bakıldığında 
bu pahalı ve zahmetli bezeme türüne daha çok vezirlerin gücü yettiği anlaşılmaktadır. Hatta bu konuda 
bir çeşit yarış bile olduğu iddia edilebilir. Bununla birlikte, bu lüks bezeme türünün yalnız devlet ricali 
ve üst düzey zenginlerin yaptırdıklarıyla sınırlı olmadığı da görülmektedir. Tek kubbeli çinili 
mescitlerde muhteşem mihraplar, göz alıcı duvar ve ön mekân kaplamaları gördük. Bunların, devrin 
yüksek sanat modalarını dalga-dalga semtlere ve mütevazi halk çevrelerine ilettiğini tekrar vurgulamak 
gerekir (Arık 2007, 401). 
 

 
Resim 3. Akşehir, Taş Medrese Türbesi Kubbesi Çini Detay 

 
İlk örneklerde sırlı tuğla kullanıldığı, fakat kısa sürede levha çini ve fîrûze, mor, yeşil, lâcivert renkte 
sırlanmış levhalardan istenen örneğe göre kesilmiş parçaların alçı zemin üzerinde bir araya 
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getirilmesiyle oluşturulan yüksek seviyeli kesme mozaik çini tekniklerine geçildiği görülür. Kesme 
mozaik tekniği genellikle dinî yapılarda uygulanmış, köşk ve saray gibi sivil yapılarda ise duvarlar 
yıldız, haçvari, altıgen, kare, dikdörtgen gibi şekillerdeki geometrik çini levhalarla kaplanmıştır. Dinî 
yapılarda daha çok geometrik kompozisyonların yanı sıra rûmî ve palmet gibi soyut bitkisel motiflerle 
zenginleştirilmiş kıvrık dallı süslemelere rastlanmakta, bunlardan başka iri kûfî ve sülüs yazılarla 
yapılmış çok etkileyici süslemelere de önemli bir yer verildiği görülmektedir. Buna karşılık sivil 
mimarinin çini süslemelerinde ise çeşitli duruşlarda resmedilmiş insan, av hayvanları, kuş, çift başlı 
kartal, ejder, sfenks gibi aralarında efsanevî yaratıkların da bulunduğu zengin bir figür çeşitlemesi göze 
çarpar. Selçuklular ayrıca, sır üstüne uygulandığında metalik pırıltı veren perdah tekniğini de 
geliştirmişlerdir (Yetkin 1993, 329-335). 
 
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ SANATINDA ÇİNİ 
 
Vakıflar tarafından yönetilen ve bütün Selçuklu kentlerinde anıtsal yapılar olarak yükselen Selçuklu 
medreseleri, eğitime verilen önemi göstermektedir. Burada öğrenciler ücretsiz olarak İslami bilgiler, tıp, 
astronomi, matematik, felsefe konularında eğitilirdi. İlk medreseler, Büyük Selçuklu Veziri Nizam-ül 
mülk tarafından İran'ın çeşitli kentlerinde, Bağdat ve Basra'da kuruldu. Moğol akınlarında yakılıp 
yıkılan Selçuklu medreselerinin Orta Asya ve İran'daki ev planlarından ilham aldığı kabul edilir. Bu 
mimari yapılarda açık bir revaklı avlu etrafında, biri giriş olmak üzere dört eyvan bulunmaktaydı. 
Anadolu'da erken örneklerde üstü kubbeyle örtülü kapalı avlu etrafında tek veya üç eyvanın 
uygulandığına dikkat çekmek gerekir. Bu plan tipinin paralellerine Suriye Eyyubi ve Zengi mimarisinde 
rastlanır. Artan ihtiyaç nedeniyle giderek, İran'da olduğu gibi açık avlulu medreselerin yapımı artmıştır. 
Kapalı avlulu medreselere örnek olarak Afyon Boyalıköy (1210, bugün yıkık), Isparta Atabey Ertokuş 
(1224), Niksar Yağıbasan (XII. yüzyıl), Çay Taş Medrese (1278-79), Konya İnce Minareli (1260-70) ve 
Karatay (1251) medreseleri verilebilir. Tek eyvanlı olan Konya İnce Minareli ve Karatay 
Medreselerinde, avluyu örten büyük tuğla kubbe, ilkinde nefis bir çini mozaikle, ikincisinde sırlı ve 
sırsız tuğlaların meydana getirdiği dekoratif düzenlemelerle bezenmiştir.  
 

 
Resim 4. Konya İnce Minareli Medrese Minare ve İç Mekan Çinileri 

 
Karatay Medresesi'nin cephesinde kullanılan iki renkli mermer işçiliği ve bezeme kompozisyonu bize 
çağın Suriye mimarisinin etkisini gösterir. Kitabesinden öğrendiğimize göre, yapının mimarı Şam'dan 
geldiği için, sözünü ettiğimiz İran-Suriye-Anadolu sentezi bizi şaşırtmaz. Kapalı ve açık avlulu 
medreselerde, ana eyvanın iki yanında veya giriş eyvanının yanında yer alan kubbeli mekânların 
fonksiyonları çeşitli yapılarda farklıdır: Bunlar mescit, türbe, dershane, müderris odası gibi kullanımlar 
için yapılmıştır. Açık avlulu medreseler daha yaygındır. Avlunun iki, üç ya da dörtkenarında revaklar 
yer alır. İki eyvanlı örneklerde, eyvanlardan birisi giriş, diğeri ana eyvandır. Dört eyvanlı medreselerde 
ise, giriş ve ana eyvanın yanı sıra, iki yan kanat üzerinde birer adet de yan eyvan bulunmaktadır. 
Örneklerine daha seyrek rastlanan üç eyvanlı medreselerde, ana eyvan dışındaki diğer iki eyvanın 
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medrese bünyesi içindeki konumları, örnekler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. İki eyvanlılara 
örnek olmak üzere Diyarbakır Zinciriye (XII. yüzyıl sonu), Kayseri Huand Hatun (1237-38), Antalya 
Karatay (1254), Konya Sırçalı (1242-43) ve Tokat Gök (1275) Medreseleri sayabiliriz. Kayseri 
Seraceddin Medresesi (1238-39), Kayseri Avgunlu Medrese (XIII. yüzyılın ilk yarısı) ve Ermenek Tol 
Medrese (1339) ise üç eyvanlı örneklerdir.  
 

 
Resim 5. Konya Sırçalı Medrese Çinileri 

 
Dört eyvanlı medreseler daha anıtsal yapılardır. Erzurum Çifte Minareli (XIII. yüzyıl sonu), Kayseri 
Sahibiye (1267- 68), Sivas Gök (1271) ve Sivas Buruciye (1271-72) medreseleri taçkapılarında ve 
cephelerinde zengin taş işlemeleri, firuze ve patlıcan moru renkli sırla tuğla ve çini mozaikleri, 
zenginleştirilmiş süslü tuğla minareleri ile şehrin önemli bir odak merkezi olmuşlardır. Erzurum Çifte 
Minareli Medrese, Sivas Gök Medrese ve Erzurum Yakutiye (1310) Medresesi'nin cephesinde hayat 
ağacı üzerinde nar meyvaları, kuş, çift başlı kartal; Erzurum Çifte Minareli Medrese'de ağacın altında 
ejder çifti, Yakutiye'de arslan çifti, Sivas Keykavus Darüşşifası'nda ise (1217), eyvanın kemer 
alınlığında insan başı şeklinde ay ve güneş kabartmaları yer alır. Bu figürler medreseleri ve şifahaneyi 
sanki evrenin kapısı, dünyanın, kentin merkezi gibi belirler. Bu inanışlar daha önce konu ettiğimiz 
şaman-tarikat etkisini akla getirir. Erzurum ve Sivas Çifte Minareli Medreselerinde iki katlı olan talebe 
hücreleri ve girişte taçkapıyı kuşatan minare çifti de bu yapıların önemini vurgular. Kayseri Çifte 
Medrese (1205-6, Sultan I. Gıyaseddin Keyhusrev ve kız kardeşi Mahperi hatun) gibi medrese, türbe ve 
Şifahane olarak tasarlanmış çift yapılar da Anadolu'ya özgü bir yenilik olarak dikkati çeker. Sivas 
Keykavus Darüşşifası da medrese, şifahane ve türbe kompleksine sahip yapılara örnektir (Öney 1978, 
23).  
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Resim 6. Erzurum Çifte Minareli Medrese Çini Detaylar - Sivas Çifte Minareli Medrese Çini Detaylar 
 
Araştırmacılarca elde edilen buluntulara göre Anadolu Selçuklu döneminde yapılan çiniler barbutin, 
sgrifitto, slip ve lüster teknikleriyle süslenmişlerdir. Mimari eserlerde çini süsleme, çok zengin motifler, 
renk ve tekniklerle inanılmaz bir gelişme göstermiştir. Yüzyılın sonlarında mozaik ve çini süslemeler 
Konya Sırçalı Medrese’de olduğu gibi bütün mekâna yayılmıştır. “Çini sanatının sıradışı bir abidesi olan 
Karatay Medresesi’nde duvarlar, tonozlar ve kubbe tamamıyla çini kaplanmıştır.” (Güney ve Güney, 
140). Bu dönemde renklerin 4’e çıktığı da bilinmektedir. Vazgeçilmez renkler arasında lacivert, yeşil, 
mor ve firuze bulunmaktadır. (Gülaçtı 2012, 37). 
 
RENK KAVRAMI 
 
Işığın çevremizdeki tüm objelerden yansıyarak gözümüze ulaşması sonrasında zihnimizde oluşan 
duyum olarak tanımlanan renk fiziksel bir oluşumdur. Renk ışık ile birlikte var olur. Işık, renk tayfındaki 
bütün renkleri bünyesinde toplayan fiziksel bir olgudur. (Becer 2008, 143-151).  Renkler; sıcak ve soğuk 
renkler olarak insan üzerindeki psikolojik davranışlara göre adlandırılmıştır. Dalga boyu yüksek olan 
sıcak renkler sarı,  kırmızı ve turuncu iken; dalga boyu düşük olan soğuk renkler ise mavi, mor ve 
yeşildir (Uçar, 2004).  sıcak renklerin daha çabuk algılana bildikleri için görsellik açısından daha fazla 
görünebilir olduğunu ve bu sebeple kendimize daha yakın hissettiğimizi; benzer şekilde soğuk renklerin 
uzaklık hissi uyandırdığını söylemiştir (Becer, 1999). Sıcak renklerin birey üzerindeki etkisini; 
neşelendiren, fiziksel gücü, enerjiyi, dinamizmi arttıran, metabolizmayı hızlandıran renkler olarak 
anlatmıştır. Fakat sıcak renklerin fazlasının aşırı heyecan, yorgunluk, şiddet, saldırganlık ve 
konsantrasyon güçlüğü gibi negatif etkiler de yaratabileceğinden bahsetmiştir. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 865 

 
Resim 10. Goethe'nin renk çemberi – 1810   

(https://www.fizikist.com/goethenin-renkler-kurami-calismasi-icin-cizdigi-illustrasyonlar/) 
 
Renk, sanat ve tasarım için aktif şekilde kullanılan bir faktör olmasının yanı sıra kendisine anlam 
yüklenen sembolik değerleri de taşımaktadır. Renk bir konuda mesaj verebilir ya da insan davranışları 
ve fizyolojisi üzerinde etkiler yaratabilir. Renkler, sanatta ifade aracı olma özelliğinin yanında insan 
düşüncesinin dışa vurulmasında simgesel olarak faydalanılmıştır (Mazlum 2011, 128). Renkler ve 
onlara eski insanlar tarafından verilen mânâlar milletlerin dünya ve kâinatı hissetmeleri ile alâkâlıdır.  
Renklerin insanlar üzerinde yaptığı etki, eski zamanlardan beri bilinmektedir ve insanlar yaşadıkları, 
hissettikleri şeyleri renklere yansıtarak belirtmişlerdir. Üzüntü, sevinç, heyecan gibi duygular, insanın 
yapısında olmasına rağmen içinde bulunulan kültür, bu hislerin değişik şekilde yansıtılmasına ortam 
yaratmıştır. Bu nedenle renkler farklı kültürlerde farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır 
(Çalışkan-Kılıç 2014, 73-74).  
 
Renklerin sahip oldukları etkiler sadece toplumlarla sınırlı kalmayıp evrensel boyutlara 
ulaşabilmektedir. Bu nedenle renklerin çağrışımlarını bilmek insanları yönlendirmek, sosyal birliktelik 
sağlamak açısından oldukça büyük öneme sahiptir (Özer 2012, 272). Doğru bir şekilde kullanıldığında 
renk, kültürel ve işlevsel fonksiyonlarında olduğu gibi birçok şey ifade etmekte ve bireye farklı mesajlar 
göndermektedir. Bu, rengin sıcak veya soğuk olması, açık veya koyu tonlarda kullanılmasıyla mekân 
algısında farklılık yaratarak sağlanılmaktadır. 
 
Türk kültüründe renk mefhûmunu yeterli bir şekilde ortaya koyabilmek için çeşitli coğrafî unsurlar, 
kıyafetler, kullanılan eşyalar da etnolojik, sosyolojik ve kültürel mânâda bizim için önemlidirler. Çünkü, 
Türklerin renklerle ilgili davranışları, eski devirlerden günümüze kadar günlük hayatlarına, törenlerine, 
savaşla ilgili çeşitli uygulamalarına, kültürel dokularına, bayram törenlerine ve merasimlerine, 
kullanmış oldukları çadır, bayrak, elbise vb. araç ve gereçlere kısacası hayatlarının her anına 
yansıtmışlardır. Türklerin millî bayramlarından Nevruz kutlamalarında da bu varlığı açıkca 
görülmektedir (Seyidov 1998, 33). 
 
Renklere maddî mânâlarının yanı sıra tarihte belki de sadece Türkler’de manevî anlamlar da 
atfedilmiştir. Misâl olarak karanın sadece yas rengi olarak giysilerde kullanılması, Türkleri yaptıkları 
seyahatler aracılığıyla tanımış seyyahlar açısından şaşırtıcı bulunmuştur. Matem rengi olarak kara renkli 
elbiselerin giyilmesi geleneği dünyaya Türkler tarafından yayılmıştır (Yıldırım 2012: 1). 
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ÇİNİ SANATINDA KULLANILAN RENKLERİN DİLİ ÜZERİNE… 
• Beyaz  

Masumiyet ile ilişkilendirilen bu renk beraberinde akla mutluluğu da getirmektedir. Yine aynı çalışmada 
beyaz renk Asya coğrafyasında matem ve yasın ifadesi olarak belirtilmektedir. Örneğin; Japonya’ da 
beyaz karanfil ölüm ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar beyaz rengin Türk kültüründe de sıkça 
kullanılan bir renk olduğu belirtmiştir ve beyaz renk ululuk, adalet ve güçlülük anlamlarını 
barındırmaktadır (Ögel 2000, 377).  Gelinliklerin beyaz olması beyaz renge yüklenmiş olan masumiyet 
kavramını ve bekâreti temsil etmektedir (İnan 1987, 412- 413). Beyaz renk genel olarak masumiyet, 
barış, neşe, saflık, temizlik ve ölümsüzlüğün rengidir (Çalışkan, vd., 2010, 104) Türk kültür ve tarihinde 
de beyaz rengin kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Beyaz rengin, Türklerin en eski inançlarından olan 
Şamanist dönemle ilgili bazı manevi inanmalardan kaynaklanan ululuk, adalet ve güçlülük anlamları 
kazandığı görülmektedir. Şöyle ki Türk Şamanizminde Ülgen, hayır ilahıdır. Şaman dualarında ona 
Beyaz (Parlak) Hakan vb. şeklinde hitap edilir (İnan, 1987, 412–413).Türk uhrevî  âleminde ak, cenneti 
ve iyiliği temsil etmektedir (Gökalp 1975, 35). 
 

• Siyah  
Siyah renk, birçok ülkede matemi çağrıştırır ve korku, ölüm, umutsuzluk gibi duyguları ifade eder 
(Akkın, Eğrilmez ve Afrashi, 2004, 277) . Bu çağrışımlarının yanında gücü, soyluluğu, ağırbaşlılığı, 
otoriteyi, aklı, gücü, erdemi, gizemi de temsil etmektedir. Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta söz konusu 
renk fanilik anlamına sahiptir (Mazlum 2011, 130). Ayrıca siyahın gizli, gizemli anlamlara sahip 
olduğunu mutsuzluk ve hayal kırıklığını temsil ederken diğer yandan siyahın büyüklüğü ve gücü 
simgelemektedir. Çin’de siyah renk kışı ve kuzeyi simgelerken Eski Mısır ve Kuzey Afrika’da tam tersi 
olacak şekilde yani verimi ve bereketi temsil eder. Yine aynı şekilde Türk mitolojisinde de siyah renk 
için temizlik ve kötü anlamları çağrıştırma gibi birbirine zıt olan farklı anlamlar yüklenmiştir. Genel 
olarak siyah rengin güç, kuvvet, bazen de keder, yas anlamına geldiğini ifade etmektedir.Siyah renk, 
Türkler’de farklı mânâlar atfedilmesi bakımından en fazla kullanılan renktir. Kara rengi ve kelimesi, 
devlet teşkilâtında, adlarda, yas durumlarında, hastalık tanımlamalarında, yön ve coğrafya tasvirlerinde, 
onursuzluk, utanç ve itaatsizlik mânâlarında, kötü ruhların ifadesinde, bahtsızlık ve kader rengi olarak, 
yoksulluk mânâsında, düşmanca kötü tutum ve kötü niyetli davranışların ifadesinde, hayvan ve bitki 
adlarının belirtilmesinde sıkça kullanılmaktadır. Tüm bu kullanım alanlarıiçerisinde kara rengi ve kara 
renk adı Türk tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir (Yıldırım 2012, 144). 

 
Resim 11. Anadolu Selçuklu Sanatından Siyah ve Beyaz Renkli Çinilere Örnek (KubadAbad) 
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• Mavi  
Mavi, gökyüzü ve suyun rengi olarak bilindiği için genel olarak sonsuzluk ve huzurun rengi olarak 
bilinmektedir. Bu yüzden de sakinleştirici bir renk olarak hassasiyet, barış, sadakat anlamında da 
kullanılır (Mazlum 2011, 132). Yine mavi rengin inancı artıran bir renk olduğu düşüncesinden yola 
çıkılarak Yahudilerin Meryem Ana’nın kıyafetlerinin mavi renkte olması buna bir örnek olarak 
verilebilir (Akkın, Eğrilmez ve Afrashi, 2004, 276). Aynı şekilde Hıristiyanlık’ ta mavi umut 
anlamındadır. Batı’da mavi rengin birbirinden farklı anlamlara sahip olduğunu belirtilir. Bu renk bazen 
depresyon, üzüntü anlamına gelirken bazen de işbirliği, güvenirlilik olarak kabul edilmektedir.  
 
Mavi renk stres ve tansiyona karşı oldukça yararlı bir renk olarak bilinmektedir. Fakat kullanıldığı ton 
farklı etkiler yaratabilmektedir. Örneğin; açık tonları huzurlu bir ortam yaratırken, koyu tonları ise 
depresif bir ortam yaratmaktadır (Çalışkan vd., 2010, 103).  
 
Konu hakkındaki bir başka görüş de mavi rengin genel olarak yıldızları, geceyi, derin duyguları, 
romantizmi simgelemesidir. Yine sinir sistemine iyi geldiği için sıkıntıda, bunalımda olan kimselerin 
deniz ve gölü seyrettikten sonra daha huzurlu hissetmeleri bu duruma örnek olarak gösterilebilir 
(Altıntaş ve Çamur 2013, 122). 
 
Gök Tanrı dinine inanan Türkler için gök mavidir. Şamanlar ululuğu temsil eden mavi rengi gök 
kelimesiyle adlandırmışlardır. Ancak gök rengi aynı zamanda yeşili de karşılar (Kafalı, 1996: 50). Asya 
kültürlerinde, Moğol ve Türk boylarındaki efsanelerde mavi kurt ve mavi aslan önemli bir yer tutar. 
Moğol- Türk mitolojisinde mavi aslan ve kaplanlar, Altay boyunun atası sayılan Tangri’nin gücünü 
sembolize eder. Tangri Altaylar’da dağların üzerindeki mavi göklerin, mutlak hakimiyetin sembolüydü 
(Chevailer ve Gherbrant 1996, 103). 
 

• Yeşil  
Mavi ve sarının birleşiminden meydana gelen yeşil hem sarı rengin vermiş olduğu sıcaklık hem de 
mavideki sakinlik ve huzuru yapısında bulunduran bir renktir. Bu renge bakan, ne fazlasının ister ne de 
bunun ötesini hayal eder. Yeşil Batı’ da ilkbahar, tazelik ve yenilenmenin rengi olarak bilinmektedir 
(Çalışkan, vd., 2010, 102).  
 
Yeşil renk aynı zamanda din, iman ve ebediyetin simgesidir. İslâm dininin bu renk üzerinde durduğu 
kaynaklarda belirtilmiştir (Akkın, Eğrilmez ve Afrashi, 2004).  Günümüzde yeşil rengin Müslümanlar 
için kutsal bir renk olduğu da iddia edilmektedir (Yıldırım 2006, 133). Yeşil ağaçların ve doğanın 
simgesi şeklindedir. Bu nedenle de gıdaların taze ve doğal olduğu izlenimi yaratmak için gıda pazarında, 
ambalajlarda oldukça sıkça kullanılmaktadır. Yeşil, genel olarak akla doğayı, cenneti, huzuru, tazeliği, 
verimliliği ve doğurganlığı temsil eder. Bu duruma örnek olarak,Orta Çağda gelinlerin yeşil giysi 
giydikleri ifade edilir (Halse 1978, 27- 34). Yeşil renk aynı zamanda din, iman ve ebediyetin simgesidir. 
İslâm dininde bu renk üzerinde çok durulmuştur. İslamiyet’le birlikte yeşil rengin, Hz. Muhammed’in 
üç sancağından birinin rengi olarak ayrıca manevi bir anlam kazandığı ve Müslüman Türklerin 
hayatında ayrı bir yer işgal ettiği bilinmektedir. Yeşil renk İslamiyet’te kutsal alan ve mekanların 
vazgeçilmez rengidir. Başta cennet yemyeşil bir ortam olarak hayal edilmiştir. Ayrıca Osmanlılarda da 
yeşil renkli sancağın eskiden beri kullanıldığı ve İstanbul’un kuşatılmasında Fatih’in gemisinde yeşil 
sancak olduğu da bilinmektedir. 
 

• Mor  
Derin psikolojik etkiye sahip olan ve psikiyatri amacıyla kullanılan renktir (Akkın, Eğrilmez ve Afrashi, 
2004, 276). Bu nedenle birçok sinir hastasını yatıştırma amacıyla kullanılır. Fakat bazı kaynaklarda is 
tam tersi olacak şekilde yani mor rengin bireydeki duygusal sorunların, korkularının ortaya çıkmasına 
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sebep olduğu belirtilmektedir. Genel anlamda ise mavi ve kırmızının karışımı olan bu renk asilliği, 
zenginliği, lüksü, ihtişamı, hayal gücünü, odaklanmayı arttırmayı ve kendine güveni simgeler 
(Kılınçarslan ve Fidan 2012, 46). 
 

 
Resim 12. Konya Sırçalı Medrese Siyah, Moru, Mavi ve Turkuaz (Gök) Renklerdeki Çini Örnekleri 

 
• Gök 

 
Gök (kök) kelimesi çok yaygın bir kelimedir, bütün Türk lehçelerinde kullanılır ve yeşil, mavi, çüvüt, 
gök vb. mânâlar ifade eder. Gök rengi, somut ifadesinin de ötesinde Türk inanışlarında derin tesirleri 
olan bir renktir. İnsanlar için bolluk ve bereket yağmur olup gökten iner. Bunun yanı sırafelaketler ve 
ölüm de gökten gelir.Gök renginin Gök Tanrı inancı ile ilişkisini ilk olarak Orhun Yazıtları’nda 
görmekteyiz. Abidelerde Türk kozmogonisi ve insanın yaradılışını anlatan “Üze kök tengri asra yağız 
yirkılundukda, ikin ara kişi oğlu kılınmış”(Üstte mavi (gök), altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında 
insanoğlu kılınmış) cümleleri bizlere evrenin ve insanlığın yaratıcısının Gök Tanrı olduğunu ifade 
etmektedir. Tanrı’nın rengi gök ve yerin rengi karadır (yağız). Yazıtın devamında tahta Bumin ve İstemi 
kağanların oturduğu, pek teşkilâtsız Gök-Türk’lerin bir araya getirilerek il tutulduğu anlatılmakta ve 
Batı Türkleri olan Gök-Türkler gök rengi ile ifade edilmektedirler. Onlara gök rengin tesmiye 
edilmesinin Gök Tanrı inancı ile alâkâlı olduğu kanaati tarafımızca da kabul edilmektedir.Gök renginin 
insanların ve hayvanların tasvirinde kullanılması, onların bir ayrıcalık ve kutsallığını bildirmesi 
açısından önemlidir. Oğuzlar atalarını doğduktan sonra tasvir ederlerken yüzünün gök renkli olduğunu 
belirtmekte, bunu onu diğer çocuklardan ayırmak ve ona bir kutsallık atfetmek için yapmaktadırlar. Gök 
(kök) kelimesi daha sonra yaşıl, yuşul, yeşil kelimesi ile birlikte kullanılmıştır. Yaşıl kök tabiri, 
kaynaklardan anlaşıldığına göre Kutadgu Bilig döneminde kullanılmayla başlanmıştır. “Yağız yiryaşıl 
kök kün ay birle tün” Yâni “Yeşil göğü sayısız yıldızları ile süsledin, karanlık geceyi ışıklı gündüz ile 
aydınlattın”ifadelerinde de görüldüğü gibi bu dönemde gök ve yeşil birlikte kullanılmıştır (Yıldırım 
2012, 136-137). 
 
EĞİTİMSEL SÜREÇTE RENKLERİN ETKİSİ 
 
Selçuklu medreselerinin iç mekan özelliklerine bakıldığında sıcak ve soğuk renklerin bir arada 
kullanıldığı cini süslemeleri, hacim yüzeylerinde sıcak renkli ahşap ve taş malzeme kullanımı ile güçlü 
bir tasarım diline sahiptir. Eğitim ortamları için renk seçimlerinde geçmişten farklı olarak, tasarımcıların 
artık bir rehber aramasının bir gereksinim olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Eğitim 
yapılarında renk kullanımıyla ilişkili olarak, 20. yüzyıla damgasını vuran ilk çalışma olarak Rudolf 
Steiner’in kuramı örnek verilmektedir. Steiner’in renk tasarımı alanında öncülük yaptığı kabul 
edilmektedir. Steiner’in felsefesinde insan gelişimi ruhun bir yolculuğu olarak görülmüştür. Steiner, 
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mekân ve obje renklerinin insanın ruh hali ve hisleriyle kuvvetli bir ilişkisi olduğu düşüncesiyle, 
okulundaki sınıflarda farklı renklerin kullanımıyla değişik etkiler sağlamayı hedeflemiştir. Çocukların 
yedi yaşına kadar kendi iç dünyalarıyla kurduğu güçlü ilişkiyi desteklemek amacıyla anaokulunda 
pembe kullanılmıştır. İlk üç yılın sınıflarında, sıcak kırmızı tonlar, dördüncü sınıflarda açık turuncu, 
beşinci sınıflarda sarı, altıncı sınıflarda yeşil, sekizinci sınıflarda ise maviye yer verilmiştir. Steiner, mor 
ve kırmızı tonlarının aktiviteyi, mavinin ise konsantrasyonu artırdığını savunmuştur. Formal eğitim 
genel olarak sınıf içerisinde yani belirli bir kapalı mekânda yapıldığı için iç mekân tasarımında etkili 
olan renk, malzeme ve mekânın büyüklüğünün dikkate alınarak hazırlanması birey üzerinde olumlu 
etkiler yaratabilmektedir. 
 
SONUÇ 
 
Sonuç olarak renkler insanlığın ilk zamanlarından itibaren her kültürde farklı olarak algılanmış ve farklı 
anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Birbiriyle aynı doğrultuda anlamlara sahip olduğu gibi, 
kültürlere göre renklere bazen de tamamen zıt anlamlar yüklemiştir. Fakat renklerin tarihsel süreçte 
kültürlerde sembolik anlamlar edinerek bireylerin hayatlarındaki tercihlerinde yön verici olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Kültürel boyutlarının yanında renklerin sahip olduğu evrensel anlamlar, 
bireylerin psikolojik ve fizyolojik etkilenmelerinden yola çıkılarak yönlendirici ve bütünleştirici 
fonksiyonları da bünyesinde barındırmaktadır. Dersliklerde renkler uygun şekilde kullanılırsa 
öğrencilerin estetik duygu gelişimi vehem öğrenci hem de öğretmenin verimleri artacaktır. Renk, 
görselliği ön plana çıkaran tasarım parametresi olarak akla gelse de, mekanlarda moral konforu sağlayan 
fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakmaktadır. Eğitsel süreçler de renklerin etkin şekilde kullanılıp 
öğrencilerin motivasyonunu ve dikkatini artırmada etkili olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür.  

 
 
KAYNAKÇA 
 
Akkın, C. Eğrilmez, S. ve Afrashi, F. (2004).   “Renklerin İnsan Davranış ve Fizyolojisine Etkileri.” 
Türk Oftalmoloji Derneği XXXVI. Kongresi. 
Atıntaş, E. Çamur, D. (2013).   “Beden Dili Sözsüz İletişim.” İstanbul: Mentis Yayınları. 
Altun, A.  (1978).   “Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi” İstanbul: Kültür Bakanlığı 
Yayınları. 
Arık. O-Rüchan ARIK.   (2007).   “Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Selçuklu ve Beylikler Dönemi 
Çinileri” İstanbul: Kale Grubu Yayınları. 
Atay Yolal, C. (2007).  “Başlangıcından Günümüze Kütahya Çinileri ve Çini Motiflerinin Seramik 
Yüzeylerde Yorumlanarak Uygulanması”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi. 
Chevailer, J. ve GHERBRANT, A. (1996). “Dictionary of Symbols.” Çeviren: John Buchanan- Brown. 
İngiltere: PenguinBooks 
Çalışkan, N.-Elif KILIÇ.   (2014).   “Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili” Ahi 
Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15 Sayı 3. 
Çalışkan, N. Karadağ, E. Çalışkan, F. (2010). “Eğitim, İletişim ve Öğretmenin Beden Dili.” Ankara: 
Kök Yayıncılık. 
Çekinmez, V.    (2010).    “Farklı Kültürlerde Renklerin Anlamları.” 
Fazlıoğlu, İ.  ( 2001).  “Selçuklular Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim”. Cogito 29. 
Gökalp, Z. (1975).  “Türk Töresi”  İstanbul: Türk Kültür Yayınları. 
Gülaçtı, N. (2006). “Selçuklu Dönemi Figüratif Dekorlu Seramik ve Çini Örneklerinin Cumhuriyet 
Dönemi Kütahya Figüratif Çinileriyle Karşılaştırılması.” Dergipark. Cilt 1. Sayı 1. İstanbul. 
Halse, A. O.   (1968).     “Theuse of colorinteriors.” Newcastle: McGrawHill. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 870 

İnan, A.   (1987).   “Makaleler ve İncelemeler.” Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 
Karaçalı, A. (2006). “Sınıf Yönetimini Etkileyen Fiziksel Değişkenlerin Değerlendirilmesi.” Gazi 
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 7. 
Kuran, A.   (1969).   “Anadolu medreseleri I,” Ankara: Orta Doğu teknik Üniversitesi Yayınları. 
Mazlum, Ö. (2011).    “Rengin Kültürel Çağrışımları.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 31. 
Ögel, B.  (2000).  “Türk Kültür Tarihine Giriş” C. VI, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 
Öney, G.   (1978).   “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları.” Ankara: Türkiye İş 
Bankası Yayınları. 
Özer, D.     (2012).     “Toplumsal Düzenin Oluşmasında Renk ve İletişim.”  Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi, 6. 
Seyidov, M. (1998). “Gök Ak ve Kara Renklerinin Eski İnançlarla Alâkâsı” Çev. Orhan Yavuz, Türk 
Dünyası Araştırmaları.  
Spuler, B.     (1988).     “Selçuklular ve halefleri,” H. Aktaş, (Çev.), İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti 
I, İ. Kıllıoğlu (Yay. Yön.), İstanbul: Hikmet Yayınları. 
Şaman Doğan, N. (2013).  “Ortaçağ’da Anadolu’nun eğitim mekânları: Selçuklu Medreseleri- 
Darüşşifalarından Örnekler.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe 
UniversityJournal of Education], 28. 
Uçar, T. F.    (2004).     “Görsel İletişim ve Grafik Tasarım.” İstanbul: İnkılâp Yayınevi. 
Uludağ, Z.  Odacı, H. (2002).   “Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan.” Milli Eğitim Dergisi. 
Ünan, F. (2006).  “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Eğitim,” A. Y. Ocak (Ed.), Anadolu 
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 1. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. 
Yetkin, Ş. (1993).   “Çini” TDV İslam Ansiklopedisi. c.8 Ankara. 
Yıldırım, A. (2006).  “Renk Simgeciliği ve Şeyh Galib'in Üç Rengi.” Milli Folklor, 72. 
Yıldırım, E.   (2012).   “Türk Kültüründe Renkler ve İfade Ettikleri Anlamlar” İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 871 

AMBALAJDA İLERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ OLUKLU 
MUKAVVADAN AMBALAJ TASARIMI ÖRNEĞİ 

Hatice ARSLAN1*, Hasan Emre ZENGİN2 , Arif KARATAŞ3 
1,2,3 Tasarım Merkezi, Dunapack Dentaş Ambalaj Denizli, Türkiye 
*Corresponding author: hatice.arslan@dunapack-packaging.com 

 

ÖZ: Ambalaj, ürünü koruyan, saklayan, taşınmasını ve depolanmasını sağlayan, ürünü son kullanıcıya 
kadar ulaştıran, aynı zamanda görsel iletişim fonksiyonu olan bir terim olarak tanımlanabilir. Ambalaj, 
tedarik zincirinin önemli bir elemanı olmakla birlikte, marka kimliğini yansıtan bir pazarlama 
fonksiyonuna da sahiptir. Şirketler arası rekabetin ve maliyetlerin artması ile birlikte, fiyat dışı rekabet 
unsurlarından biri olan tasarım, gün geçtikçe daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Tüketicilerin 
yaşam şekillerinin değişmesi ile birlikte, yenilikçi tasarımların aynı zamanda çevreye minimum zarar 
veren şekilde üretilmesi de tüketiciler açısından ürün tercih sebebi haline gelmiştir. Bu sebeple 
sürdürülebilir tasarım ve sürdürülebilir çevre yüksek önem arz eden kavramlar arasına girmiştir. 
Ambalaj tasarımlarında ise sürdürülebilir ambalaj tasarımı stratejileri gündeme gelmiş, bu hususta hem 
tasarımcılara hem üreticilere hem de tüketicilere roller atanmıştır. Ürün ambalajının yaşam döngüsü, 
ambalaj atık haline geldikten sonra değil, henüz ambalaj tasarım aşamasındayken düşünülmeye ve 
tasarımcı tarafından bir tasarım kriteri olarak ele alınmaya başlanmıştır. Geri dönüşüm, geri kazanım ve 
tekrar kullanım kavramları ile birlikte hayatımıza “ileri dönüşüm” kavramı girmiş ve ürünlere ölümden 
sonra yaşam vaat edilmiştir. Ürünlerin atık haline geldikten sonra; bir tasarım fikriyle atıklara yeni 
fonksiyonlar eklenerek değerli bir ürün haline dönüştürmenin adı olan ileri dönüşüm, ambalaj 
tasarımında da yenilikçi bir tasarım fikri olarak karşımıza çıkmaktadır. İleri dönüşümü yenilikçi bir 
ambalaj tasarım kriteri olarak kullanarak Dunapack Dentaş Ambalaj Şirketi’nde üretilen oluklu 
mukavva ambalaj tasarımı, bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Makalede ileri dönüşüm ve 
ambalaj tasarımı ile ilgili literatür taramasına yer verilmiş, oluklu mukavvadan imal edilen metal dekor 
kutusunun son kullanıcıya ulaştıktan sonra kullanıcı tarafından kuş evine dönüştürülerek yeniden 
kullanılması sürecindeki tasarım adımları aktarılmıştır. 

Anahtar kelimeler: İleri dönüşüm, Ambalaj tasarımı, Sürdürülebilirlik, Oluklu Mukavva Ambalaj 
Tasarımı 

ABSTRACT: Packaging can be defined as a term that protects, stores and carries the product, which 
transports the product till the end user and at the same time has a visual communication function. While 
packaging is an important element of the supply chain, it also has a marketing function that reflects its 
brand identity. With the increase in competition and costs among companies, design, which is one of 
the non-price competitive factors, has become more and more important day by day. With the change 
in the lifestyle of consumers, the production of innovative designs which are produce with minimum 
harm to the environment has become a prefer for consumers. For this reason, sustainable design and 
sustainable environment become among the most important concepts. In packaging designs, sustainable 
packaging design strategies have been brought to the agenda, and roles have been assigned to both 
designers, manufacturers and consumers. The life cycle of the product packaging has started to be 
considered when the packaging is still in the design phase, not after it becomes waste, and to be 
considered as a design criterion by the designer. Along with the concepts of recycling, recovery and 
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reuse, the concept of “upcycling” has entered our lives and upcycling are promised life after death to 
the products. After the products become waste; upcycling, which is the name of transforming waste into 
a valuable product by adding new functions to waste with a design idea, also come up an innovative 
design idea in packaging design. The corrugated cardboard packaging design produced at Dunapack 
Dentaş Packaging Company using upcycling as an innovative packaging design criterion is the subject 
of this article. In the article, the literature review related to advanced conversion and packaging design 
is included. At the same time, design steps of upcycling of metal decor box transform into a birdhouse 
by end user are included in the article. 

Keywords: Upcycling, Packaging Design, Sustainability, Corrugated Cardboard Packaging 

Giriş 

Ambalaj; ürünün içeriğini ve çevresini koruyan, taşınma ve depolanmasını sağlayan, satışını ve 
kullanılmasını kolaylaştıran, ürünün ileride kısmen veya tamamen atılabilecek bir malzemeyle 
kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birleştirilmesidir (Tek, 1999:372). 

Ambalaj, başta gıda olmak üzere tüm ürünleri kaynağından tüketiciye kadar taşıyan tedarik zincirinin 
en önemli unsurlarından biridir. Ambalajın temelde beş ayrı fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; 
koruyuculuk, kolaylık, fiyat ayarlama, bilgi verme ve görsel fonksiyonlardır. Ambalajın hem işlevsel 
hem de estetik fonksiyonları, içerisinde muhafaza ettiği ürüne uygun şekilde tasarlanmalıdır 
(Kocamanlar, 2009:34). 

Günümüzde insanların tüketim biçimlerinin değişmesi ve bu değişimlerin ambalajın tasarım kriterlerini 
de etkilemesinin yanı sıra çevreye olan olumsuz etkisi minimum düzeydeki ambalaj tasarımları önem 
kazanmış ve tasarım kriterleri buna göre şekillenmeye başlamıştır. Bu sebepledir ki ambalajın sarma, 
saklama ve satma temel işlevleri ile birlikte sürdürülebilir olması da kaçınılmazdır. 

Ambalajın sürdürülebilirliği kapsamında ilk düşünülmesi gereken ambalajın çevreye etkisi olmaktadır. 
Ambalajın tasarımı aşaması ile birlikte; üretim, satış, dağıtım ve satış sonrasında da yeniden 
kullanılabilir ve/veya belirli bir oranda geri dönüşebilir nitelikte olması ambalajın çevre açısından 
önemini ifade etmektedir. 

Ambalajın çevreye olan olumsuz etkisini minimuma indirmek için, ambalajı üretirken daha az kaynak 
ve daha az malzeme kullanılması tasarım aşamasında göz önüne alınması gereken kriterlerden biridir. 
Bununla birlikte ambalajın tekrar kullanılabilme olanağının olması, bir başka deyişle ambalaja yeni bir 
fonksiyon yüklenmesi de ambalajın çevreye olan etkisini minimize etmek için bir yoldur. Ambalajın 
kullanıldıktan sonra çevreye olan etkisinin azaltılması ise geri dönüşüm veya geri kazanım yolu ile 
yapılabilmektedir (Arıkan, 2010:20). 

Ambalaj tasarımlarında sürdürülebilirlik stratejileri, yaşam döngüsü yaklaşımı ile birlikte 
değerlendirildiğinde ise ambalaj tasarımında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması, parçaların 
standartlaştırılması ve sayısının azaltılması, ambalajın kolayca parçalara ayrılabilmesi, ambalajın 
bertarafı için bilgilendirici olması, tekrar kullanılabilir özellikte tasarımlar yapılması öne çıkmaktadır 
(Sayman, 2016:68). 
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Çevreci ve sürdürülebilir ambalaj söz konusu olduğunda ise akla ilk gelen oluklu mukavvadan imal 
edilen ambalajlardır. Oluklu mukavvanın hammaddesi kağıttır ve kâğıt yeniden üretilebilir, tekrar 
kullanılabilir ve dolayısı ile geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Bu sebeple oluklu mukavva çevreci 
bir özellik kazanmaktadır. Oluklu mukavvadan üretilen ambalajlar ise içerisindeki ürünün güvenli bir 
şekilde en uzak noktalara kadar sevk edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Hafif, sağlam ve güçlü 
olması sayesinde yüksek performans göstermektedir, aynı zamanda yüksek güç soğurma kapasitesine 
sahiptir. Ondüleler arasındaki hava dolaşımları sayesinde hassas ürünleri ani sıcaklık değişimlerine karşı 
korumaktadır. 

Oluklu mukavva, çevreci, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir olmasının yanı sıra şirketlerin 
pazarlamada ve ambalajda yenilik yapmak istediklerinde kullanabilecekleri iyi bir ambalaj malzemesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabet koşullarının bu denli sertleştiği günümüzde; ambalajın ürüne 
uygun tüm fonksiyonel özelliklerin tüketicinin istediği gibi karşılanması ile birlikte ürünün yenilikçi 
olması önem arz etmektedir. Ambalaj tasarımlarında müşteriyi odağında tutarak, müşteri için bir değer 
ifade edecek şekilde ve müşteriye fayda sağlaması amaçlanarak yapılan yenilikler, işletmelerin rekabet 
avantajı sağlamasında da önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ambalaj tasarımında yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak yapılan proje, oluklu 
mukavvadan ambalaj üreten Dunapack Dentaş Ambalaj firması Tasarım Merkezi tarafından bildiri 
haline getirilmiştir. Bu çalışmaya konu olan projede metal dekoratif ürünler üreten bir firmaya oluklu 
mukavvadan ambalaj tasarımı yapılmıştır. Ambalaj tasarımı yapılırken ise fonksiyonel ve estetik 
ambalaj tasarım kriterleri ile birlikte henüz yeni yeni hayatımıza giren, sürdürülebilirlik ve çevresel 
etkileri farklı bir bakış açısıyla ele alan “ileri dönüşüm” kavramı düşünülerek ambalaj tasarımı hayata 
geçirilmiştir. 

Bu çalışmada, ileri dönüşüm kavramından bahsedilecek olup, ambalaj tasarımında ileri dönüşümün 
somut olarak nasıl ifade edildiği aktarılacaktır. 

İleri Dönüşüm: 

Kullanım ömrü biten ambalaja tüketicinin yeni bir işlev kazandırarak, ambalajın farklı bir amaçla 
yeniden kullanılabilir olması, ileri dönüşüm kavramı ile açıklanabilmektedir. 

İleri dönüşüm, geri dönüşüme göre daha çevreci ve faydalı bir yol sunmaktadır. Geri dönüşüm bir 
alternatif olsa da enerji, su veya diğer kaynakların kullanılması gerekmektedir. 

İleri dönüşüm, ürünlere adeta ölümden sonra yeni bir yaşam sunar ve bu nedenle ürünü “yeşilleştirme” 
yöntemidir. İleri dönüşüm sayesinde bir tüketici bir ürün için alternatif bir kullanım bulduğunda, gerekli 
işlevi yerine getirmek için alternatif bir ürün tüketmekten de kaçınır (Wilson, 2016:7). 

İleri dönüşümlü ürünler tüketicinin gözünden değerlendirildiğinde antik, nostaljik ya da retro olarak 
ifade edilebilmektedir, bu sebeple tüketici ürünle ilgili geçmiş ile bağ kurar, bu da ürüne estetik bir 
cazibe kazandırır. Tüketici ileri dönüşümlü ürünü kendisi tasarlayıp oluşturuyorsa; bu proses esnasında 
atıkları dönüştürüp değiştirdiği için çevre için faydalı bir eylem gerçekleştirmektedir; proses esnasında 
tüketicinin gerçekleştirdiği uygulamalar, tüketiciye haz ve gerçek zevk verir, aynı zamanda çevresel bir 
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fayda sağlanmış olur. Tüm bunlar gerçekleştiğinde tüketicinin başka bir ürün atığından ortaya çıkardığı 
ürünün fonksiyonel bir faydası vardır ve tüketicinin aynı ihtiyaç için bir başka ürün satın alma ihtiyacı 
ortadan kalkmıştır. Bu sayede tüketici, ileri dönüşümlü ürün kullanmanın ekonomik avantajından 
yararlanmış olur (Wilson, 2016:7). 

İleri dönüştürülebilen ürün kavramı ve tüketiciye sağladığı faydalar göz önüne alındığında, bir ürün ve 
pazarlama yeniliği olarak ambalajın ileri dönüştürülebilir özellikte tasarlanmasının da aynı şekilde 
tüketiciye sağlayabileceği faydalar ve bu faydaların işletmeler açısından da rekabet avantajı 
yaratabileceği söz konusu olacaktır. 

Ambalaj Tasarımı ve Sürdürülebilirlik 

Ambalaj, ürünlerin tüketicilere uygun şekilde ulaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir. 
Ambalajın belli koşullarda ürünü koruması ve saklaması gerekmektedir. Ürüne uygun olarak 
tasarlanması gereken ambalaj, aynı zamanda bir pazarlama fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bunun sebebi, yaşam içerisinde tüketicilerin ihtiyaç ve davranışlarının değişmesi ile birlikte ambalajın 
ürünü sadece koruyan, saklayan, taşınmasını sağlayan bir unsur olmaktan çıkıp ürünün satılması ve 
pazarlanması ile ilgili de işlevler içermesidir. Bu işlevler sayesinde ambalaj ürün ile hedef kitle 
arasındaki iletişimi kuran bir araç haline gelmektedir (Gündoğdu, 2019:18). 

Ambalaj tasarımı, diğer tüm ürün tasarımlarında olduğu gibi uzun bir süreç gerektirmektedir. Ambalaj 
tasarımının ürüne uygun olarak tasarlanması en önemli koşul olduğundan ambalaj tasarımcısının ürünü, 
markayı ve hedef kitleyi iyi bilmesi gerekmektedir. Tasarımcı tüm verileri ve gerekli girdileri 
topladıktan sonra teknik ve işlevsel çalışmalarla birlikte fikir üretme sürecine başlar. Bu çalışmaları 
takiben görsel konsept ve metinler oluşturur. Fikir ve konsept geliştirme, en uygun tasarımı seçme ve 
değerlendirme şeklindeki üç temel aşama gerçekleştirilir. 

Ambalaj tasarımının yapısal ve görsel unsurlar olarak incelenmesi mümkündür. Ambalajın formu, işlevi 
ve tüm fonksiyonel ve teknik özellikleri yapısal unsurlar olarak düşünülürken, ambalajın estetik ve 
görsel öğeler içeren tüm diğer fonksiyonları ise görsel unsurlar olarak düşünülebilir. Ambalaj 
tasarlanırken yapısal ve görsel unsurlar birbirlerinden ayrı düşünülemezler. Ambalaj, ürünü alan kişiyi 
cezbeden yönleriyle bir bütün olarak tasarlanmalı, diğer ürün ambalajlarından üstün kılınmalı ve 
nitelikleri doğru bir şekilde ortaya çıkarılmalıdır. 

Toy’a göre, ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilebilmesi için iç ambalajın doğru yapısal ve görsel 
unsurlara sahip olması gerekmektedir. İç ambalajın iletişim görevini başarılı bir şekilde yerine 
getirebilmesi için markaların dikkat etmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir: (Toy, 1993:483). 

a. Ambalaj malzemesi seçimi ve tasarım kriterleri tüketicilerin ilgisini çekecek şekilde 
oluşturulmalıdır. Bu sebeple, hedef kitlenin talep ve beklentileri ile ihtiyaçları doğru 
belirlenmeli, tasarımcıya doğru aktarılmalıdır. 

b. Hedef kitlenin sosyo ekonomik durumu iyi analiz edilmelidir. Pahalı ve statü ürünü tüketen bir 
hedef kitle için ürün ambalajı da benzer özellikler sergilemelidir.  

c. Ambalaja ait yapısal tasarım kriterleri belirlenirken, ambalajın sergileneceği raf ve düzeneğin 
de dikkate alınması gerekmektedir. Tüketicinin raf üzerindeki ürüne baktığında ürünün göreceği 
kısımlara göre, ambalaj üzerinde yer alacak bilgiler uygun şekilde konumlandırılmalıdır. 
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d. İç ambalaj ürünün yapısı, özellikleri ve kullanımı, saklanması ve çevresel etkisi hakkında açık 
şekilde bilgi verici olmalıdır. Tüketicileri satın almaya ikna edecek her türlü bilginin ambalaj 
üzerinde yer alması gerekmektedir. 

Yıllar içinde, hafif malzeme, tekrar kullanılabilirlik ve malzeme seçimi gibi konulara odaklanarak 
ambalajın çevresel etkilerini azaltmak için önemli çalışmalar yapılmıştır. Birçok ülkede ambalajın çevre 
için oluşturduğu olumsuz etkileri minimize edebilmek için bazı yasa ve düzenlemeler yürürlüğe 
konmuştur. Avrupa pazarında ise ambalaj atıklarını en aza indirgeyen düzenlemeler yapılmış, ambalajda 
kullanılan tehlikeli madde içeriğinin sınırlandırılması, geri kazanım ve geri dönüşüm standartlarının 
oluşturulması gibi sorumluluklar üreticilere de verilmiştir. (Böcek, 2019:31) Tüm bu gelişmelerin en 
önemli amacı, sürdürülebilir bir çevre yaratmak için sürdürülebilir tasarım yapılabilmesini sağlamak ve 
halkı bu bilinçle donatmaktır. 
 
Sustainable Packaging Coalition (SPC) (2006)’ya göre; “sürdürülebilir ambalaj tasarımı aşağıdaki 
kriterlere uygun olmalıdır”: 
 

1. Ürün yaşam döngüsü süresince ürünü kullanan kişiler ve tüm toplum için güvenli ve sağlıklı 
olmalıdır. 

2. Performans ve fiyat konusunda pazarın ihtiyacını karşılamalıdır. 
3. Üretim, dağıtım, geri dönüştürülmüş malzeme kaynağı vb. konularda yenilenebilir enerji 

kullanılmış olmalıdır. 
4. Maksimum miktarda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmalıdır. 
5. Çevreye saygılı üretim yöntemleri ve uygulamalar seçilmelidir. 
6. Ürün yaşam döngüsü çalışmasının yapılması ve malzemenin tüm aşamalarında sağlıklı 

çözümler üretilmesi için yer almalıdır. 
7. Fiziksel olarak malzeme ve enerji kullanımını dengeleyen bir şekilde tasarlanmalıdır. 
8. Tekrar kullanılabilme ve iyileştirilebilme özelliklerini içermeli ve endüstriyel beşikten-beşiğe 

döngüsüne sahip olmalıdır (SPC, 2006). 
 
Sürdürülebilir ambalajın tekrar kullanılabilme ve iyileştirme özellikleri, literatürde yeniden kullanım ve 
ileri dönüşüm kavramları ile ifade edilmektedir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında halihazırda geri 
dönüştürülebilir bir malzeme olan oluklu mukavva malzemesi ile üretilen bir ambalajın, ileri dönüşüm 
kavramı ışığında grafik tasarım öğeleriyle bütünleşerek tasarlanıp proje haline getirilmesi 
açıklanacaktır. 
 
İleri Dönüşüm Konseptli Metal Dekor Ürünü Oluklu Mukavva Ambalaj Tasarımı 

İleri dönüştürülebilen ambalaj kavramı; sürdürülebilir ambalajın yeniden kullanımında çokça bahsedilen 
aynı ambalajın ikinci, üçüncü kez kullanılmasından veya aynı ambalajın farklı bir fonksiyonda yeniden 
kullanılmasından daha ziyade kullanım ömrü biten ambalajın tamamına veya bir kısmına yeni ve ikincil 
bir fonksiyon yüklenerek, yani dönüştürülerek, yeniden ve farklı bir amaç için tekrar kullanılabilir 
olması ile açıklanabilir (Barutçu ve Arslan, 2019:100). 

Ambalaj; tüm tasarım alanlarının en özeli ve en duygusalıdır (Cliff, 2002: 8). Çünkü; muhafaza ettiği 
ürünü, görsel iletişim sayesinde tüketicilere aktarma fonksiyonunu, sanatın estetik öğeleriyle 
harmanlayarak, renk, fotoğraf, illüstrasyon ve tipografiyi birbirini tamamlayan bir kompozisyon içinde, 
üç boyutlu biçime sahip bir nesne olan ambalaj üzerinde kullanarak gerçekleştirir. Ambalajın grafik 
tasarımını oluşturan bu estetik ve görsel öğeler, proje kapsamında ileri dönüşüm fikri ile harmanlanarak 
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oluşturulmuştur. Kutunun yapısal tasarımı tamamlandıktan sonra oluşturulan grafik tasarım çalışması, 
kutu üzerine flekso baskı yapılarak üç boyutlu form üzerinde kendini bulmuştur. 

Projenin grafik tasarım aşamalarından önce, ürün formunun ve teknik detaylarının belirlenebilmesi için 
yapısal tasarım çalışmaları başlatılmıştır. Bu sebeple öncelikle oluklu mukavvadan ambalaj üreten 
Dunapack Dentaş Ambalaj firması teknik ekibi, ambalajı kullanacak olan, e-ticaret ile ürün satışı yapan 
metal dekor üreticisi firmaya ziyaret düzenlemiştir. Ziyaret esnasında gözlemlenen müşteri (üretici 
firma) ihtiyaçları, üretici firmanın ambalaj ile ilgili beklentileri, ambalajın kullanım aşamaları, 
ambalajın firma içerisinde kullanım öncesi ve sonrası durumu, sevkiyat aşamaları, ürün bekleme ve istif 
süreleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Ambalajın yapısal tasarımı için en önemli unsur olan ambalaj 
içerisine girecek olan ürünle ilgili gerekli bilgiler ve ürün numuneleri alınmış, tüm bu bilgiler ambalaj 
tasarımı için ilk girdileri oluşturmuştur. 

Tasarım girdileri değerlendirildiğinde, proje kapsamında aşağıdaki ihtiyaçlar belirlenmiştir: 

1. Pizza kutusu tipinde kullanılan mevcut e-ticaret kutularının müşteriye sevkiyat aşamasında, 
kargoda açılmaması için 9 adet zımba kullanılmaktadır, bu durum paketleme işçilik süresini 
uzatmaktadır. 

2. Metalden mamul dekor ürünün bağlantı parçalarının ürüne ve kutuya zarar vermemesi için, aynı 
zamanda metal ürünün kutunun içerisinde hareketsizliğini sağlayabilmek için köpük 
kullanılmaktadır. 

3. Ambalajın ürüne özel olması, kargo ile gönderim süresince açılmaması, müşterideki paketleme 
prosesinin kısaltılması gerekmektedir. 

4. Dar paketleme alanlarında da kullanılabilecek bir ambalaj tasarımı yapılması gerekmektedir. 
5. Ürünler hazırlanırken kurulu halde istifte bekleyebilir bir tasarım yapılması gerekmektedir. 

Belirlenen bu ihtiyaç ve hedefler doğrultusunda, projenin iki kısımda incelenmesine karar verilmiştir. 
E-ticarette kullanılan kutuların müşteriye gidene kadar açılmamasını sağlayacak şekilde kilit detayları 
olan ve bu kilit detaylarını harici zımba vb. kullanımına gerek kalmadan oluklu mukavvanın kendi 
yapısını kullanarak oluşturan, müşterinin paketleme prosesini kısaltan, aynı zamanda kutu içerisinde 
köpük kullanımını azaltan bir kutu tasarımı projenin yapısal tasarım kısmını oluşturmaktadır. İleri 
dönüşüm kavramına yönelik araştırmalar yapılması, sektördeki diğer ambalaj örneklerinin incelenmesi 
ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak baskı görseli tasarlanan kutunun son kullanıcıya ulaştıktan sonra 
çöpe atılması yerine kesme ve katlama yöntemleri ile bir başka ürüne dönüştürülmesi projenin ikinci 
kısmını oluşturmaktadır. 

Proje özetle, e-ticaret kutularının paketlendikten sonra müşteriye gidene kadar kilitli kalmasını, 
dekoratif ürünlerin sevkiyat esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmasını, uzun paketleme 
prosesini kısaltarak zımba ve köpük kullanımının azaltılmasını ve halihazırda çevreci bir ürün olan 
oluklu mukavva ambalajı bir adım daha ileri götürerek ileri dönüşüm ile sürdürülebilirliğe farklı bir 
açıdan katkı sağlamayı ve yenilikçi tasarım ile tüketicide olumlu duygular uyandırmayı 
hedeflemektedir.  

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilerek yapısal tasarım ve grafik tasarım aşamaları 
tamamlanarak nihai ambalaj, formu ve görsel öğeleriyle bir bütün halinde tasarlanmıştır. Proje 
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sırasıyla aşağıdaki gibi tamamlanmıştır: 
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1. Müşterimizin kullandığı mevcut e-ticaret kutularının incelenmesi ve bu kutularla ilgili 
paketleme prosesi aşamalarının ve kutu istif alanının gözlemlenerek paketleme prosesindeki 
sorunların belirlenmesi 

2. Kutunun zımbalanmak yerine oluklu mukavva katlama ve geçme detayları ile kilitlenmesi için 
fikir üretme çalışmaları yapılması, üretilen fikirlere ve ambalajlanacak olan ürünün ağırlık ve 
sevkiyat kriterlerine göre oluklu mukavva üretiminde kullanılacak olan kâğıt gramaj ve 
cinslerinin belirlenmesi 

3. Kutu içerisine ürünün tek yönlü ve üstten konulabilecek şekilde tasarlanarak paketleme alanında 
yer kaplamadan işlem yapılabilmesi. Kutunun klasör şeklinde tasarlanarak kapalı halde ve boş 
iken de üst üste istifte yer kaplamadan muhafaza edilebilmesinin sağlanması 

4. Zımba yerine kullanılacak şekilde tasarlanan kilit detaylarının, yeni tasarlanan ambalaj üzerine 
üç boyutlu çizim programı aracılığıyla yerleştirilmesi, çizim üzerinde kontrol edilmesi ve oluklu 
mukavva levha plotter makinesinde kesilerek denenmesi, en uygun olan detaya karar verilmesi 

5. Uygun olan kilit detayı sayesinde toplam kilit sayısının 9 yerine 4'e indirgenmesi, zımba 
detayının kaldırılması ve bu sayede işçiliğe harcanan zamanın azalması 

6. Paketleme alanı darlığı sebebiyle kilitlerin uzun kenarlar yerine kısa kenarlara alınması için 
tasarımda revizyon yapılması. 

7. Finalize edilen tasarıma ait nihai numunenin kesilerek müşterinin denemesi için sevk edilmesi. 
8. Müşteri denemesi sonucunda nihai şekline ulaşan ambalajın tamamlanan yapısal tasarımı 

neticesinde levha alanının baskı çalışması için uygunluğunun değerlendirilmesi  
9. Tamamlanan yapısal tasarıma ait bıçak ve iz çizimlerinin, kalıp yapılması için kalıp üreten 

tedarikçi firmaya gönderilmesi, aynı zamanda grafik tasarım çalışmalarının başlatılması için 
vektörel çizimlerin firma ile paylaşılması. 

10. İleri dönüşüm kavramının araştırılması, bu konuda fikir üretilmesi. Sosyal sorumluluk 
amaçlanarak yola çıkılan ileri dönüşüm kavramının, ambalajın levha alanının kullanışlılığı 
sayesinde birden çok parçası olan ve yap-boz şeklinde birleştirilebilecek olan bir kuş evine 
dönüştürülmesine karar verilmesi.  

11. Ambalajın ikinci kez kullanılabilir olmasının sağlanması prosesine tüketicinin dahil edilerek, 
tüketicinin prosese katkı sağlamasından haz almasının ve çevreci yaklaşım ile sürdürülebilirliğe 
katkı sağlamaktan memnun olmasının amaçlanması 

12. Kutunun grafik tasarımına ait çalışmaların tamamlanması, son kullanıcının kesip 
katlayabileceği şekilde yalın bir tasarıma karar verilmesi. Kutu grafik tasarımının kesip 
katlandıktan sonra kuş evine dönüştürülebilecek şekilde tasarlanması 

13. Kullanıcının kesim işlemini yapabilmesi için ambalaj üzerinde flekso baskı tekniği kullanılarak, 
siyah mürekkep ile kesilecek yerlerin çerçeve kısımlarının oluşturulması. Kesim yapılacak olan 
parçalar üzerinde kuş evini anımsatacak şekilde desen çalışmalarının yapılması. Üç boyutlu 
yap-bozu oluşturan parçalar ile birlikte, ambalaj üzerinde aynı zamanda kuş evi yapım 
aşamalarını bulunduran bir görsel daha eklenerek grafik tasarım aşamasının tamamlanması 

14. Grafik tasarımın seri üretimde kutunun üzerine basılabilmesi için, klişe siparişi verilmek üzere 
teknik detaylarının tamamlanması 

15. Kutunun seri üretimde üretilerek üretici firmaya sevk edilmesi ve sipariş sonrasında tüketicilere 
ulaşması 

16. Ambalajın çöpe atılmak yerine, kuşlar için bir eve, son kullanıcı için eğlenceli bir uğraşa 
dönüştürülmesi. Müşteri için bir sosyal sorumluluk olarak pazarlama faaliyetlerine hizmet 
etmesi 
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Ambalajın yapısal ve grafik tasarımı nihai şekli (kutu açık hali): 

 

 

Ambalajın kullanımı: 

 

 

Ambalajın tüketici tarafından kuş evine dönüştürülmesi: 
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SONUÇ 

Tüm bu faaliyetler neticesinde, ileri dönüşüm kavramının araştırılması ve bu kavram ışığında yapılan 
literatür taraması, aynı zamanda şirketin ar-ge ve tasarım alt yapısına katkı sağlamış; geri dönüşümün 
de üzerinde bir söz söyleyerek ürün yaşam döngüsüne katkı sağlayarak; ürüne ikincil bir fonksiyon 
eklemiş ve sürdürülebilirlik anlamında ürünün yaşam döngüsündeki kullanım ömrü uzatılmıştır. Bunu 
sağlarken ortaya çıkan uğraş sayesinde tüketicinin haz alma duyusuna dokunulmuştur. 

İleri dönüşüm kavramının ambalaj tasarımında yenilikçi bir tasarım kriteri olarak kullanılması, inovatif 
bir fikrin endüstriyel ürün tasarımında kendini gerçekleştirmesi olarak değerlendirilebilir. Farklı 
sektörlerde farklı ürün ambalajlarında da ileri dönüşüm fikrinin hayat bulacağı düşünülebilir, zira 
tüketim toplumunun motivasyonunu arttırıcı ve çevreye duyarlı davranışlar sergilemesine olanak 
sağlayabilecek yenilikçi tasarım fikirleri, üretici firmalar için diğer şirketlerle rekabet edebilecek, katma 
değeri arttıracak fiyat dışı unsurlardan biri olacaktır. 
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ÖZ: İnsan, barınma ihtiyacını giderdiği ilk alanlar olan mağaralardan çıkıp yapı yapmaya başladığı 
günden bugüne “tasarlama ve inşa etme” eyleminde hızla yol alırken kimi zaman kırılma noktaları ile 
atılımlar yapmış kimi zaman ise durağanlık dönemi yaşamıştır. Kubbe, bir yapı elemanı olarak mimarlık 
tarihi boyunca üretim tekniği, biçimi, geçilen açıklığı, kullanılan malzemesi gibi pek çok alt konu başlığı 
ile tasarımcıların dikkatini ve merakını cezbetmiştir. Biçimsel olarak kararlı ve toparlayıcı- birleştirici 
duruşunun yanında, görünüşündeki heybet ve ihtişam hemen her medeniyetin gücünü ve idari erkini 
Dünya’ya ilan etmek için kullanılan biçim olmuştur. Bu bildiride Antik Çağ’dan günümüze bir yapı 
elemanı olarak kullanımı devam eden kubbenin mekan kurgusunun strüktürel kurgu üzerinden 
incelenmesi ile Türkiye topraklarındaki cami kubbelerinin ve Türk-İslam tarihindeki cami yapıları 
kubbe örnekleri üzerinden karşılaştırılması yapılarak günümüz cami mimarisine eleştirel bakış açısı 
getirilecektir. Çalışmada yöntem olarak literatür araştırmasına ek olarak yerinde yapılan gözlemlerden 
yararlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kubbe, strüktür, cami, sembol 

Abstract: Ever since humans quit living in caves, they have been through some breaking points that 
lead them further alongside with some steady states during the process of continuously designing and 
constructing. Dome, as a structural element, has caught the attention of many designers with its 
numerous sub-topics such as the unique techniques of its construction, building materials, diameter and 
form throughout the history of architecture. Creating a stable and unifying silhouette with its resplendent 
and elegant appearance, the form has been the declaration of the power of civilization to the world.  This 
paper aims to probe the venue setup of domes by studying its structural setup and deliver a criticizing 
point of view towards modern-day mosque architecture by investigating the mosque and dome models 
of Turk-Islam history.  The method of this article includes a literature investigation supported by 
observations. 

Keywords: Dome, structure, mosque, symbol 

GİRİŞ  

Mimarlık tarihi boyunca kubbe, yapımı onu inşa eden medeniyetin yeterlilikleri seviyesinde farklı 
biçim, strüktür ve konstrüksiyon kurgularında denenmiştir. Endüstri Devrimi öncesinde konstrüksiyon 
kurmak için kullanılan buz, saz, ahşap ve kâgir malzeme kuşaklar boyunca farklı kültürlerde farklı 
yorumlarla denenmiştir. Konu hakkında verilebilecek en eski örnek, M.Ö. 16. yüzyıla ait Miken 
Uygarlığında inşa edilen kubbeli mezarlardır. Bunlar, yükselirken çapı daralan taş halkalardan 
oluşmaktadır. Yalancı kubbe olarak da adlandırılan bu tip kubbeler dönemin taş işçiliğinin gelişmesi ve 
kubbe mimarisinde kullanılması adına önemli örneklerdir. Yunan mitolojisinde Miken Kralı Atreus’un 
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mezarı, iki odadan oluşan bir yeraltı mezarı (tolos)’dır. Büyük odanın on beş metre çaplı dairesel bir 
plana sahip olduğu üst örtüsünün de resim 1 b’de görüldüğü üzere kubbe formunda olduğu bilinmektedir 
(Yaman, 2015) (Öztürk, 2016). Neolitik Çağ Evresine ait Diyarbakır-Çayönü Yerleşmesindeki evler 
M.Ö. 11. yy.’a tarihlidirler ve yuvarlak veya oval planlıdırlar. Zemine 30-35 cm derine inen çukur 
açıldıktan sonra evin strüktürü 10-12 cm kalınlığında basit yarım küre olarak ağaç kafesle kurulmuştur. 
Bu kafesin üzeri ise kalın çamur tabakası ile kaplandıktan sonra muhtemelen saz gibi bitkilerle 
örtülmüştür. Bu yapılar zamanla alt kısımları taş ile örülerek daha dayanıklı olacak şekilde inşa 
edilmiştir. Yuvarlak planın uygulaması ilk inşa tekniklerinde, diğer köşeli yapıların uygulamasına göre 
daha basitti (Soysal, 1996,5-7). 

Mekan üst örtüsü olarak kagir kubbe kullanımının M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanmakta olduğu, Asurlular 
döneminde yapılmış olan Sanherib Sarayı duvar kabartmalarında resmedilen temalardan 
anlaşılmaktadır. Kare tabanlı kubbeli yapıların varlığı ise MS. 3. Yüzyıldan itibaren Sasanilere ait olan 
saray kalıntılarından anlaşılmaktadır (Hart, 1965). 

 a b  

Resim 1  a-Yerleşik düzenin ilk konut biçimlenişi daire plan ve basit kubbe formu üzerinden ilerlemiştir(Soysal, 
1996, 6). (Yazar tarafından yeniden düzenlenmiştir.) b.Yalancı kubbesi ile Miken Kralı Atreus’un mezarının 

kroki kesiti 
Endüstri Devrimi öncesi yapım faaliyetlerinde kullanılan kâgir malzemeler, kubbe strüktürünün sadece 
yığma olarak yapılabilirliğini mümkün kılmaktaydı. Strüktürel yapısı gereği kubbe, dayanaklarında 
taşıyıcılar ile üzerindeki yükü aktarabilmekte idi. Bu durum, yapı duvarlarının çok kalınlaşması, 
pencere-kapı açıklıklarının ve sayılarının sınırlı tutulması, kubbe yüksekliği ve çapında sınırlılıklar, 
kubbenin daire formu ile örttüğü mekânın daire olmaması durumunda gereken ara yapı elemanları gibi 
çözümlenmesi gereken problemleri getirmekteydi. Geometrik olarak bir kemerin düşey ekseni etrafında 
tam tur dönmesi ile oluşan biçim olarak tarif edeceğimiz kubbenin biçimsel çeşitliliği, kubbeyi 
oluşturacak kemerlerin çeşitliliği ile sınırlıdır.  

a  b  

Resim 2 a. Kemerin düşey ekseninde tam tur çevrilmesi ile oluşan kubbe (yazar hazırlamıştır)   b.  farklı 
biçimlenişleri ile kubbe türleri. 1. Sivri kubbe, 2. Küresel kubbe, 3. Basık kubbe, 4. Bohemya kubbesi, 5. Asma 

kubbe, 6. Bizans kubbesi, 7. Rönesans kubbesi (Hasol, 2012, 278) 
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MEKAN ÖRTÜCÜ BİÇİM OLARAK KUBBE KULLANIMI 

Yapı yapma sanatında ustalaşıldıkça geçilen açıklık ve yüksekliği konusunda aşamalar kaydedilen 
kubbe, tonozdan sonra ilk sanayi devrimine kadar en güvenilir, kolay inşa edilir ve büyük açıklıklar için 
ideal mekan örtüsü olarak kullanılmıştır. Kubbe formunun farklı coğrafyalarda, farklı üsluplarla 
kullanılması kültürel dışa vurumun bir göstergesi olmuş ve mimari sunumlar zaman içerisinde dünya 
görüşlerini, dini simgeleri, medeniyetin idari ve askeri gücünü ve ihtişamını sergiler duruma gelmiştir. 
Diğer bir anlamda mimari dilde kubbe, sembolik anlam ifade etmeye başlamıştır. Cami örnekleri 
dışında, tarih boyunca yapılmış en büyük kubbe örnekleri üzerinden inceleme yapıldığında, yine dini 
yapılarda kubbe formunun ağırlıklı ve öncelikli olarak ve adeta bir gövde gösterisi şeklinde 
kullanıldığını izlemekteyiz. Bu anlamlarla binyıllar boyunca yarışa giren tasarımcılar binalarını ithafen 
yaptıkları kişinin kudretlerini, yaratıcı güç ile olan ilişkilerini ortaya koymak için de kubbenin biçimsel 
gücünden yararlanmışlardır. Bir örtü sistemi olarak kubbeli mekânlar göğü temsil ederken birlik ve 
bütünlüğü sembollemektedir. Bu bağlamda, 1. Endüstri Devrimi öncesi yapılmış biçim-anlam-strüktür 
bağlamında kubbeleri önemli olan, tarihler boyunca tasarımcıların dikkatini cezbetmiş ve günümüzde 
halen ayakta olan üç önemli yapıya değinilmelidir. Bunlar; İtalya Roma’daki Pantheon ( M.S. 118 – 
128), İstanbul Sultanahmet’teki Ayasofya (M.S. 532-537) ve İtalya Floransa’daki Floransa Katedrali 
(1296-1436)’dir. 

a c  

Resim 3 a-Dairesel bir plan izinin üzerine oturan kubbesi ile Pantheon ( M.S. 118 – 128) Roma, İtalya. 
(URL1)   b- Ayasofya’nın  (M.S. 532-537) kubbe strüktüründe orta mekanı yan mekandan ayıran sütun dizilerini 
gösterir sunumu, İstanbul, Türkiye. C-  Çokgen plan izinin üzerine oturan kasnaklı kubbesi ile Floransa Katedrali 

(1296-1436) kubbe strüktürünü gösterir sunum, Floransa, İtalya(Gartner, 1998). 

İncelenmesi gereken ilk örnek Pantheon’un kubbesi 43,40 metre açıklık geçen yarım küre şeklindedir. 
Döneminin en büyük kubbesidir. Biçimsel olarak küresel kubbe sınıfına konumlanabilecek olan 
kubbenin çapı ile yerden yüksekliği aynıdır. Donatısız betondan kubbe yapılırken daha az beton kullanıp 
kubbeyi hafifletmek için sünger taşı kullanılmış, kubbenin üst noktasında basınç çemberi yapılmış, 
tabandan tepe noktasına çıkarken kesitinde kubbenin et kalınlığını azaltılmış ve son olarak da kaset 
döşemeye benzer biçimde kubbenin içinde oyuklar oluşturulmuştur (URL1). Daire plan şeması üzerine 
yerleştirilen yarım küre biçimindeki kubbe ile merkeziyetçi ve toparlayıcı bir mekan atmosferi inşa 
edilmiştir. Kubbenin çok yüksek ve geniş açıklıklı olması mekanın kullanıcı üzerindeki olumlu etkisini 
de artırmaktadır.  Kubbenin tepe noktasındaki basınç çemberi içinden süzülen doğal ışık, mistik bir 
ortam sağlarken günün farklı zamanlarında iç mekanı aydınlatmaya devam etmektedir.  
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İkinci örnek Ayasofya’nın kubbesi, bir yönde 30,80 metre ve diğer yönde 32,60 metre açıklık 
geçmektedir ve halen dünya üzerindeki en büyük açıklık geçebilen kâgir malzeme ile örülmüş yığma 
kubbelerdendir (Savaşır, 2016). Kubbe formu yarım küreden daha basık ve açıklığın ise otuz metreden 
fazla olması ayrıca defalarca geçirdiği yıkıcı depremler sonucunda, zaman içerisinde kubbeyi 
desteklemek için payandalar inşa edilmiştir. Bir tam kubbenin iki yarım kubbe ile desteklenerek orta 
mekanın genişletildiği ve yan neflerin ilave edildiği bu plan şemasında, kubbenin yüklerin aktarımı için 
yapının beden duvarlarına ilaveten kullanılan düşey taşıyıcı elemanlar bulunmaktadır. Kübik bir formun 
üzerine yarım küre formunu üst örtü olarak kullanmak pandantif, tromp, Türk üçgeni gibi ana mekândan 
üst örtüye geçiş elemanlarının varlığını zorunlu kılmaktadır. Sasaniler (M.S. 224 - 651) ile birlikte 
kullanımı başlayan bu geçiş elemanlarının yarattığı strüktürel zenginlik, mekân konforu ve kalitesi 
bakımından Ayasofya’da da kendisini göstermektedir. Kare taban üzerine yerleştirilen tam kubbe ve 
onu destekleyen dikdörtgen taban üzerine yerleştirilen 2 adet yarım kubbenin plan izine otururken kalan 
açıklıkların örtülmesinde tromp ve pandantifler kullanılmıştır. Ayasofya’da merkezi kubbenin iki yarım 
kubbe ile desteklenerek orta alanın daha da büyütülmesi mekan atmosferini daha güçlü hale getirmiştir. 
Yapının aktif fay hatlarına yakınlığına ve geçirdiği pek çok büyük İstanbul depremine rağmen her 
defasında onarılarak ve payandalarla güçlendirilerek yaşama devam etmesi sağlanmıştır. Yapısal 
değerinin dini ve manevi değeri ile yarıştığı bu tip yapılar için kubbe formunun sembolik etkisi büyüktür.  

Üçüncü örnek olan Floransa Katedrali’nin kubbesi, diğer iki örnekten farklı biçimsel ve strüktürel 
tasarım ile kaburgalı olarak inşa edilmiştir. Kaburgalı kubbelerde, kubbeyi oluşturan iki farklı eleman 
bir arada kullanılmaktadır. Bu elemanlardan ilki kaburgalar olup diğeri ise kaburgaların arasında kalan 
kubbe dilimini oluşturan dolgu malzemeleridir. Resim 3’de görüldüğü üzere, Floransa Katedralindeki 8 
dilimli ahşap kaburgaların arası eğimine uygun olarak örülmeye elverişli tuğla birimlerinden 
oluşmaktadır ve 42 m’lik açıklık geçilmiştir. Açıklık itibari ile Pantheon’un kubbesine yakın ölçüde 
yapılmış olan kubbenin tam ortasının yerden yüksekliği 153 metredir (Gartner, 1998). Pantheon’un 
bütüncül ve yatay ile düşey eksende eşit dağılım sağlayan mekan tasvirine tezat bir şekilde Floransa 
Katedrali’nde döneminin de gereği olarak sivri formda Gotik kubbe kullanımı, iç mekanı düşeyde daha 
etkili kılmıştır. Kubbenin en ve boyundaki sayısal büyüklük mekan atmosferinde bütünlük sağlamada 
diğer iki örnek kadar başarılı değildir. Çünkü taşıtılabilmesi için kaburgalı ve çift cidarlı olarak yapılan 
kubbenin iç mekandan algılanabilmesi ancak yanına ya da altına gelinmesi gerekmektedir ve cepheden 
algısı ile iç mekandan algısı farklıdır. İç mekanda diğer iki örnekteki gibi bir başarıyı yakalayamamış 
olsa da strüktürel ve konstrüktif açıdan mimarlık tarihindeki yeri büyük olan yapının bir yarışma sonucu 
yapımına karar verilen kubbesinin ardında Floransa’nın diğer İtalya kentlerine ve Avrupa ülkelerine 
kudretini, zenginliğini ve ticaret gücünü göstermek yatmaktaydı (King, 2010,10).  

M.S. 2 yy-15. Yy arasında inşa edilmiş bu üç örnek günümüze ulaşmış nadide eserler olmakla birlikte 
kubbelerinin strüktürel ve konstrüktif yapıları ile pek çok başka yapı için yüzyıllar boyunca ilham 
kaynağı olmuşlardır. Çünkü ait oldukları yüzyılın yapı inşa etmedeki yeterlilikleri ve mimari bilgi-
teknolojisi çerçevesinde sağladıkları üstünlükler sebebi ile bugün bile hayranlıkla izlenmeye ve 
incelenmeye devam edilmektedirler. Türk-İslam dünyasının kubbe ile buluşması ve cami mimarisinin 
kubbe odaklı olarak gelişimi, bugünün cami tipolojisinin kalıplaşmış ve öykünmeci tipolojisinin 
altyapısını anlamaya yardımcı olacaktır.  

TÜRKLERDE CAMİ MEKAN KURGUSU GELİŞİMİ VE KUBBE KULLANIMI 

Türklerin İslam mimarisi ile ilk tanışmaları ribat adı verilen, sınır boylarının ve ticaret yollarının 
kontrolü için inşa edilmiş askeri amaçlı yapılarla olmuştur (Çoruhlu, 2000).  Yol üzerinde bulunmaları 
ve pek çok eylemi içermeleri bakımından Türk kültüründeki kervansaraylar ile özdeşleştirilen ribat 
yapılarının Orta Asya’daki ilk örneklerinden biri 11. yüzyılda Karahanlılar döneminde Sems-el-Mülk 
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tarafından yaptırılmış olan Ribat-ı Melik’tir. Ribat’ta cami, küçük bir yer tutmakta idi ve kubbe, merkezi 
mekan bütünlüğü yakalama amacı ile avluda kullanılmıştır. 

 

Resim 4 11. yüzyılda Şems-ül Mülk unvanı ile tanınan Karahanlı hükümdarı Nasır bin İbrahim 
tarafından hicri 471 (M: 1078-1079) de inşa edildiği bilinen Ribat-ı Melik’in plan şeması. Buhara-Semerkand 

arasında Malik bozkırında Kermin yakınlarında bulunmaktadır. Ribatta kubbe kullanımı sadece avludadır. Cami, 
“A” ile işaretli alandır. 

Gazneliler döneminde (963-1187) yapılan Leşker-i Bazar Saray Camii’nin üst örtüsü günümüze 
ulaşmamış olsa da yapılan kazılardan, ibadet sırasında mihraba yönlenildiği için eninin boyundan geniş 
planlandığı ve mihrap mekanını vurgulamak için üzerine kubbe yapıldığı anlaşılmaktadır. Tuğladan 
konstrüksiyonunun kurulduğu bilinen kubbenin bir sembol ve mekan vurgulayıcı özelliği ile 
kullanımının ispatı olduğu söylenebilir (Altun, 2002,c.13). 

 

Resim 5 Mihrabı vurgulayan kubbesi ile Leşker-i Bazar Ulu Cami, Afganistan. 

Günümüz Doğu Türkistan ve Orta Asya topraklarında İslam devleti olarak hüküm sürmüş Karahanlılar, 
özgün ilk cami örneklerini XI. ve XII. yüzyıllarda geliştirmişlerdir. Cami tipolojisi olarak merkezi plan 
şemasını ilk kez uygulamış olan ve mekânın genişletilmesi için fikir veren tonoz/kubbe kullanımının 
görüldüğü örnekler Karahanlılar dönemine rastlamaktadır. (Çoruhlu, 2000). Bu dönemde (840-1211) ilk 
ortaya çıkan eserler kerpiç yapılar olup sonraları tuğla, yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Şir-Kebir Camii çapı 11 metreyi bulan kubbe büyüklüğü ile dönemi içerisinde dikkat çeker. Yapım tarihi 
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11. yy sonları, 12. Yy başlarına tekabül eden Talhatan Baba Camii tamamen tuğladan yapılmıştır. Yapı 
enine geniş dikdörtgen plan şemasına sahip olup mihrap önündeki kubbenin çapı yapının genişliğine 
denktir. Böylelikle kubbe harim (namaz için ayrılan alan) mekânının baskın öğesi olarak 
algılanmaktadır. Caminin bu özelliği merkezi planın yanlara doğru geliştirildiği Osmanlı klasik dönemi 
eserlerine kaynak oluşturmaktadır (Altun, 2002,c.24). 

Tarihsel süreçte Büyük Selçuklu Devleti kurulmasıyla birlikte cami mimarisinde yeni bir tip oluşmaya 
başlamıştır (Eyice, 1993, 46-90). 14 metre çapındaki kubbesi ile İsfahan'daki Mescid-i Cuma (1121) 
Selçuklu yönetimi döneminde İran coğrafyasında ortaya çıkan dört eyvanlı yapı tipinin ilk örneği olarak 
kabul edilmektedir. Dört mezhep için dört eyvanlı yapılan yapının kubbesi yine mihrap önündedir.  

 

Resim 6 İsfahan’daki Mescid-i Cuma Planında kubbe (A) mihrabı vurgulamak ve iç mekan etkisini 
arttırmak amaçlı kullanılmıştır. 

Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde de mihrap önü kubbesi mekânsal gelişimine devam 
edilmiştir. Kubbenin geniş açıklık geçebilmek anlamında işlevsel kullanılması Anadolu Selçuklu 
medreselerinde izlenebilmektedir. XIII. yüzyılda Anadolu topraklarındaki kiliselerin plan kurgularından 
etkilenmeler ile bazilika tarzı zemin planı tipi ortaya çıkmıştır. Benzer zemin planlarıyla farklı iç 
mekânlar üretilmiştir. Niğde Alaeddin Camisi kıble duvarının önünde üç farklı kubbe yer alırken, 
Amasya Burmalı Minare Camisinde üç kubbe orta geçidin üstünde sıralanır. Amasya Gök Medrese 
Cami hem enine hem boyuna üç kubbeli plan düzenlenmiştir. Konya Karatay Medresesi’nin çapı 12 
metreden daha geniş kubbesinin kare plana geçişinde Türk Üçgeni kullanılmıştır (Mülayim, 2002).  Bu 
örnekler erken dönem Osmanlı camilerinin ilk örneği sayılmıştır (Sezgin, 1984). Kubbeden kare tabana 
geçerken kullanılan yöntemlerin gelişmesi açısından bu dönem Osmanlı mimarisine hazırlık 
mahiyetindedir.  

Osmanlı cami mimarisi (1299-1850) İmparatorluğun yayıldığı coğrafyaya idari gücünün bir simgesi 
olarak yayılımını gerçekleştirmiştir. Binyıllar boyunca medeniyetlerin hâkim olduğu Anadolu 
topraklarındaki altyapının Türk- İslam anlayışı ile birleşiminin bir sentezi olan Osmanlı dönemi camileri 
kendi içerisinde plan şeması gelişimlerine göre dönemlere ayrılmaktadır. Plan şeması gelişimlerinde 
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geçmişten gelen sentez ve Anadolu Selçuklu modelinden devam ediş olduğu anlaşılmaktadır (Hattstein, 
Delius, 2007, 354-357). İmparatorluğun ilk yayılma gösterdiği yerler olan İznik, Bursa, Edirne illeri 
döneminin ilk cami tipolojilerinin geliştiği yerlerdir.   

Yaklaşık altı yüzyıl süren hükümdarlık boyunca kubbe kurgusu üzerinden geliştirilen cami mimarisi;  
Erken Dönem Osmanlı- Sinan Öncesi Devir (1299-1501); Klasik Dönem Osmanlı- Mimar Sinan 
Dönemi (1501-1703); Geç Dönem Osmanlı (1703-1923); ve Batılılaşma Dönemi olarak 
gruplanabilmektedir. Osmanlı öncesi cami yapılarında farklı tonoz denemeleri de görülmekte ve camide 
belirli mekanları vurgulamak amacı ile kubbe kullanımı yapılmakta iken Osmanlı cami mimarisinin her 
dönemdeki gelişimi, ana mekan örtücü elemanın kubbe üzerinden gelişimi ile olmuştur. Kubbenin 
mekânsal ve strüktürel kullanımı Osmanlı mimarisinin örnek olarak izlediklerine oranla daha yalındır. 
Her uygulamada iç mekan algısı ile kubbenin dışarıdan algısının aynı olması da bu durumu 
ispatlamaktadır. Ayrıca Osmanlı mimarisi gelişim sürecinde kubbe, bir tasarım modülü olarak 
değerlendirilerek modüler kullanımı ile mekan örüntüsü yapılmıştır. Diğer kültürlerde kullanılan çeşitli 
kubbe biçimlerinin aksine Osmanlı cami mimarisinde yarım küre biçiminde tuğladan kubbe örmek 
dönemin en pratik inşa sistemleri arasında idi (URL2)  

Erken dönem cami uygulamalarından biri olan Orhan Bey döneminde 14. yüzyıl başlarında inşa edilen 
Bilecik Orhan Gazi Camii,  iç mekanın tümünü kapsayan tek kubbe ile inşa edilmiştir (Cansever, 2010). 
Kubbenin mekan tasarımı için modül olarak kullanımının izlendiği Ters T tipi camiler olarak da 
isimlendirilen gruba Bursa Orhan Bey Camii örnek olarak verilebilir. Kubbe ögesinin cami mimarisinde 
en önemli eleman konumuna geldiği bu döneme klasik dönem denmektedir. Klasik dönemin ilk örneği 
Edirne Üç Şerefeli Camii olarak kabul edilebilir. Caminin ibadet edilen alan olan harimini örten altı 
ayak üzerinde inşa edilmiş kubbesi o güne kadar Osmanlı cami mimarisinde üretilen kubbeler içerisinde 
en büyüğüdür. 

a b c  

Resim 7 a. İç mekanın tümünü kapsayan kubbesi ile erken dönem cami mimarisi örneklerinden Orhan Camii, b. 
Kubbenin mekan örtmede birim öğe olarak kullanıldığı Bursa Orhan Bey Camii, c. Kubbenin duvarlara ek olarak 
ayaklarla taşıtılmaya başladığı ve sonraki cami planlarına altlık oluşturan strüktürel ve mekânsal plan kurgusu ile 

Edirne Üç Şerefeli Camii 

Tam kubbe formunun kullanımının biçimsel gelişimi sırasında, tam kubbeye yaslanmış yarım kubbe 
kullanımı, İlk Fatih Camii, Beyazıd Camii, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii örneklerinde 
görülmektedir. Ayaklar yardımı ile taşınan merkezi kubbenin yarattığı bütüncül mekan tasarımını daha 
genişletmek amacı ile yarım kubbelerle desteklenmesi yöntemi Klasik Dönem için Mimar Sinan ile 
birlikte yeni bir yük aktarım prensibini de doğurmakta idi.  
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a b  c d.  

Resim 8. a.  İlk Fatih Camii (1471, Atik Sinan, Mehmet Tahir Ağa), b. Beyazıd Camii (1506, Mimar Hayrettin), 
c. Şehzade Camii (1548, Mimar Sinan), d. Süleymaniye Camii (1557, Mimar Sinan) örnekleri üzerinden iç 

mekanda tam kubbenin yarım kubbeler ve taşıyıcı ayaklarla desteklenerek mekânsal bütünlüğün sağlanması. 

 Mimar Sinan’ın tasarım anlayışında, uygulamalarından edindiği deneyimle özgün plan ve strüktür 
denemelerine girdiği ve bunu gerçekleştirirken döneminin var olan strüktür sistemlerini ve elemanlarını 
kullanmasının yanında, oluşturduğu kubbeli strüktürün güvenle taşınması için o zamana değin 
kullanılagelmiş bazı strüktür elemanlarını da yeniden yorumlayarak kullandığı izlenmektedir. Şehzade 
Camii plan şemasında, ortada çekirdek yapının ilk halkası ve onu çevreleyen ikincil öğeler olan payanda 
ve kemerler vasıtasıyla birbirleriyle kenetlenmiştir. İç içe geçmiş iki taşıyıcı kurgu olarak da 
tanımlayabileceğimiz bu kurguda birbirine kenetlenen yapı elemanları sayesinde duvarlardan taşıyıcılık 
yükü alınmıştır.  “Baldaken” olarak adlandırılan bu kurgunun Mimar Sinan’ın yapı eyleminde önemli 
bir yeri vardır. Baldaken, özellikle Klasik Osmanlı camilerinin merkezini oluşturan çekirdek olarak 
tanımlanmaktadır. Bu dönemde ortaya konan neredeyse tüm camiler bu çekirdek etrafında 
geliştirilmiştir. En yaygın uygulamasını dört ayaklı sistemde bulan bu strüktürün altı ve sekiz ayaklı 
tipleri Mimar Sinan’la birlikte gelişmiştir. Baldeken kurgusunun etrafında ikinci bir halka olarak sisteme 
dâhil olan payanda, ağırlık kuleleri ve kemerler bulunmakta, yük paylaşımı bu ikili sistemin elemanları 
arasında parçalanarak zemine aktarımı sağlanmaktadır. Kullanılan bu yük aktarım yöntemi ile yapının 
beden duvarlarından diğer yapı elemanlarına paylaştırılan yük sayesinde beden duvarları inceltilebilmiş, 
daha fazla pencere boşluğu açılarak iç mekanın aydınlık seviyesi yükseltilmiş ve çok sayıda insanın aynı 
anda ibadet edebileceği geniş merkezi plan yolunda ilerleme sağlanmıştır. Merkezi mekân yaratma 
arayışını 1443-1447 yılları arasında inşa edilen Edirne Üç Şerefeli Camii’yi örnek alarak sürdüren 
Mimar Sinan, altıgen plan şemasına kubbeyi yerleştirmiştir. Beşiktaş Sinan Paşa Camii (1550-1555) ve 
Topkapı Kara Ahmet Paşa Camii’nde (1558) de uyguladığı altıgen tabana oturtulmuş kubbe kurgusu 
tromplarla desteklenmekteydi. 1562’de yaptığı Rüstem Paşa Camii’nde uyguladığı sekizgen plan 
şeması, çokgen plan şemalarına ilişkin çalışmalarını devam ettirdiğini ispatlamaktadır. Aynı yıl 
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde başladığı plan şeması aslında Mimar Sinan’ın yaptığı mimari 
atılımlarda özel bir denemedir. Kare tabana oturan, tek kubbeli, dört köşesinden pandantifler ile 
desteklenen yapıda, duvarların taşıyıcılık görevi kubbe altındaki kemerler ve bu kemerleri taşıyan 
ayaklara verilmiştir. 1560’da Babaeski Semiz Paşa Camii’nde ve 1565’de Fındıklı Molla Çelebi 
Camii’nde altıgen plan şeması denemelerine devam eden Mimar Sinan, çokgen plan şemalarında 
altıgenden ziyade sekizgen plan şemasının mekânsal bütünlük sağlama, strüktürel dayanım, mekân 
konforu gibi konularda daha başarılı sonuçlar elde ettiği sonucu ile Edirne Selimiye Camii’ni (1568-
1575) sekizgen plan şeması üzerinden tasarlayarak kubbenin merkezi plan yaratmada aslında son 
noktayı koymuştur (Bilgiç, 2017, 146).. Daha sonraları Geç Dönem Osmanlı ve Batılılaşma 
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Dönemlerinde yapılan camiiler de Nuru Osmaniye Camii örneğinde olduğu gibi mekan kurgusu ve 
strüktürel anlamda tekrardan öteye gidilememiştir. 

a. b.  

Resim 9.  A. Nuru Osmaniye Camii ve Ortaköy Camii Klasik Dönem sonrası camiiler olup kubbe ile kurulan 
merkezi plan anlayışının devamı örneklerdir. 

Şüphesiz ki, Klasik Dönem olarak adlandırılan dönemde imparatorluğun sahip olduğu idari ve ekonomik 
güç ile bu gücün tüm dünya ülkeleri üzerindeki etkisinin cami sembolü üzerinden anlatımı söz konusu 
idi. Camilerde kubbe kullanımı ile yaratılan ihtişamlı görünümün ortaya çıkardığı politik gücün ötesinde 
o dönemde yerleşen dinsel yükseliş ve kubbenin cenneti- gökkubbeyi simgelemesi durumu da 
önemliydi. İmparatorluğun son dönemlerinde kaybedilen idari ve politik gücün etkisi Osmanlı 
topraklarındaki tüm yapılaşmayı etkilemiştir. Ardından gelen ve savaş sonrası yokluklarla mücadelenin 
ve yeniden yapılanmanın dönemi olan Cumhuriyet Dönemi için de benzeri bir durum söz konusu 
olmuştur.  Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapılanma aşamasında bir süre cami yapımına ara 
verdiği daha sonra da cami mimarisi olarak Osmanlı mimari düzen ve üslubunu benimsediği 
görülmektedir. İmparatorluk zamanında olduğu gibi merkezi bir yerden cami yaptırma kurgusu Türkiye 
Cumhuriyeti için geçerli olmayınca yeni yerleşim alanlarının imar planlarında dini tesis alanı olarak 
belirlenen büyüklük yükseklik gibi imar koşulları belirsiz olan cami inşa etme sorumluluğunu Vakıflar, 
Diyanet ve cami dernekleri üstlenmeye başlamışlardır. Ancak, mimari üslupta kural belirleyici durumlar 
olmayınca halk cami ihtiyacını giderme konusunda çoğunlukla dernekler ve kooperatifler aracılığı ile 
çeşitli çözümler üretmiştir. Halk eliyle yapılan camilerde üslup açısından herhangi bir kontrol 
mekanizması olmadığı için cephe oranları olmayan pek çok cami yapılmıştır. Bu yapılarda genellikle 
kubbe, minare, ağırlık kulesi gibi unsurları sadece sembolik kullanımı ile orantıları bozulmuş olarak 
izlemek mümkündür ve özgünlük ya da bir mimari üsluptan söz etmek mümkün değildir. 

İl ve ilçelerde irili ufaklı benzer tipolojide yapılan camiler, 1940’lı yıllara gelindiğinde illerdeki nüfusun 
da artması ile boyutsal anlamda yetersiz kalmış ve daha büyük camilerin yapımı için yarışmalar 
düzenlenmeye başlamıştır. Kocatepe Camii yarışmasında olduğu gibi modern öneriler kabul görmemiş, 
uygulanması için klasik kubbe sembolü tercih edilmiştir.  Kubbe öğesini modernist bir tavırla kullanan 
Vedat Dalokay’ın önerisi yerine Hüsrev Tayla’nın projesi uygulanmıştır. 
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a b 

Resim. 10. aVedat Dalokay'ın Kocatepe Cami projesi maketi, b- Kocatepe Camisi Genel Görünüm 

Günümüze kadar geçen süreçte, devlet eliyle yapılan Kocatepe Camii, Sabancı Merkez Camii, Mimar 
Sinan Camii ve Çamlıca Camileri devrin anıtsal camileri olarak Osmanlı klasik dönem eserlerini taklit 
etmeyi sürdürürken az sayıdaki farklı üsluptaki örnekler içerisinde Cengiz Bektaş’ın tasarladığı 
Etimesgut Camii, Behruz Çinici’nin tasarladığı TBMM Meclis Camii ve Emre Arolat’ın tasarladığı 
Sancaklar Camii örneklenebilir. 

a b  c  

Resim 11. a. Etimesgut Camii (URL3), Mimar: Cengiz BEKTAŞ, Ankara, 1967; b. TBMM Meclis Camii (URL 
4), Mimar: Behruz ÇİNİCİ, Ankara, 1989; c. Sancaklar Camii (URL5), Mimar: Emre AROLAT, 2013. 

Türklerin İslam dini ile buluşup geçmişten gelen kültürleri ile kubbeyi yorumlayarak getirdikleri 
nokta düşünüldüğünde, Mimar Sinan’ın yığma strüktür ve kagir konstrüksiyon inşa ettiği yapıtları 
Dünya mimarlık tarihinin evrensel gelişme çizgisinde önemli bir aşamadır.  Bu sebeple Türkiye’de cami 
mimarisine yönelik toplumsal kabullerin oluşmasında, toplumun kubbeli cami mimarisinin en güzel 
örneklerinin meydana çıktığı döneme tanıklık etmesi etkili olmaktadır. Osmanlı devletinin siyasal, 
askeri ve ekonomik anlamda en başarılı olduğu dönemde mimari ve sanatsal gelişmelerin de zirve 
noktaya ulaşmış olması; toplum belleğinde dönemin mimari eserleri ile mimari ve sanatsal anlamdaki 
başarı olgusunu bağdaştırmaktadır. Diğer bir anlatımla; Türkiye’de yaygın bir eğilim olarak görülen 
mimari bir üst örtü elemanı olan kubbe biçiminin Klasik Osmanlı Dönemi camilerini çağrıştırması ve 
bu yapı tipinin ait olduğu dönemin mimari ve sanatsal başarısı ile ilişkilendirilmesi toplum beleğindeki 
cami algısının oluşmasında etkili olmaktadır. Belleklerde yer edinmiş toplumsal kabuller, bu konuda 
çağdaş arayışlara gidilmesini ve yeni denemelerin yapılmasını kısıtlamaktadır. 

SONUÇ 

Devletin mimarlık, inşaat politikalarından ayrı düşünülmemesi gereken cami mimarisi, günümüzde 
çoğunlukla vakıf, dernek ve kooperatiflere teslim edilmiştir. Yapılan uygulamalar genellikle betonarme 
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olarak Anadolu Türk mimari geleneğinin devamı, özellikle Osmanlı Klasik dönem mimarisini taklit 
eden kopyalardan ve kötü öykünmelerden öteye geçememektedir. Türkiye’de yapılan son dönem 
camilerinde yarışma ile yapılanlar ve birkaç özel durumlu olanlar hariç diğerlerinin genelde taşeron 
tarafından tip proje olarak yapıldığı sıklıkla görülen bir durumdur. Kimi zaman mimara bile tasarım 
yaptırılmadan ortaya konan bu niteliksiz uygulamalar hemen hemen Türkiye’nin her tarafında 
görülmektedir (URL6). Betonarme konstrüksiyon kullanarak statik açıdan zorlanmadan ve yapıyı statik 
ya da estetik yönden geliştirme amacı taşımadan sıradan günü kurtarmaya çalışan yapı üretimleri 
yapılmaktadır.  

 

Resim 12. Ankara Esertepe Camii (2016), cami mimarisinin mimari üslupsuzluk ve bilinçsizlikle vardığı uç 
noktayı temsil eden bir örnektir. Bir cami yapısında mutlaka olması gerektiği ısrarı ile yapılan kubbe (!) ve 

minare (!), cephe düzeninden ve oranından habersiz sadece biçim olarak yapıya yapıştırılmış gibi durmaktadır.  

Oysa camiler bulunduğu çağ içinde geçmiş dönemlere ait eserleri taklit eden kopyalar değil, kendi 
çağına ait bir kimlikle ortaya konmalıdır. Garaudy tutuculuğu tanımlarken: “Dini ve siyasi bir inancı, o 
inancın tarihin önceki bir döneminde bürünebildiği kültürel ve kuramsal şekliyle özdeşleştirilmektir.” 
şeklinde tarif eder ve ardından bir konuda tutucu olanların kendilerinin mutlak bir hakikate sahip 
olduklarını ve onu herkese zorla kabul ettirmek gerektiğine inanmalarından bahseder (Garaudy, 2016). 

Mimarlık ve içmimarlık bölümlerinde hemen her türlü yapı türü mimari ve iç mimari proje dersi konusu 
olurken cami konusunun yeterince, hatta hiç ele alınmaması dolayısıyla mimarların bu konuda yeterince 
eğitimli olmaması, devletin cami yapmakla yükümlü kurumların aralarında bir iletişim olmaması, 
yapılan camilerin denetiminde yetkin mimarların görev almaması, ilgili devlet kurumlarınca oluşturulan 
tip projelerin varlığı gibi sebepler Osmanlı klasik dönem camilerindeki ihtişama takılıp kalan ve kötü 
deforme kopyaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
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ÖZ: 16. ve 18. Yüzyıllar arası Avrupa’daki devletlerin Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 
olgunlaşmış tüm sanat ve estetik değerlerine ilgi gösterdiği zaman dilimidir. Avrupa’da Türk modası 
olarak anılan bu dönem Fransa’da “Turqueri” olarak isimlendirilmiş ve tüm dünyaya bu isim ile 
yayılmıştır. Osmanlı saraylarının iç mekanları ile bahçelerinin ve gizli kalmış sosyal yaşam düzenlerinin 
oryantalist hayallerle buluştuğu, eğlence ve haz sağlamanın yanı sıra kimi zaman da statü ve ihtişamı 
vurgulamaya yönelik bir üslup olarak gündelik yaşamın farklı evrelerinde vücut bulmuştur. 1453’de 
İstanbul’un fethi ile iktidar dengelerinin değiştiği Batı Avrupa’da, Türklere karşı başlayan merak ve 
korku ortamı, 1683’deki Viyana Kuşatması’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun başarısız olması ile yerini 
zamanla daha barışçıl bir ortama bırakmıştır. Avrupa’ya iletişim kapılarının açılması ile Osmanlı 
topraklarına sıklıkla gelip giden tüccar ve seyyahlar ile Devlet-i Aliye’nin üst rütbeli çalışanları arasında 
iletişim artmıştır. Bu durum, Türk dünyasının oryantalist ve mistik özelliklerinin Avrupa aristokratları 
tarafından merak edilmesi, beğenilmesi ve bir moda olarak kullanılması ile sonuçlanmıştır. Turquerie, 
hem Avrupa’dan hem de Doğu’dan kopuk kendi kuralları ile Avrupalıların elinde yeniden 
biçimlendirilen Türk Modası olarak da değerlendirilebilir (William, 2015, s:8). Yıllar içinde Avrupa’nın 
önde gelen ailelerinin tercihleri ve beğenileri doğrultusunda gelişimi devam eden Turquerie modası; 
resim, iç mekan tasarımı, mimarlık, müzik, edebiyat, küçük ev eşyaları, tiyatro ve hatta giyim- kuşamı 
etkilemiştir (URL 1). Bu geniş etkileşim yelpazesinden bu çalışmada Turquerie’nin son örneklerinden 
kabul edilen Paris yakınlarındaki Kraliçe Marie-Antoinette’in Fontainebleau’da yaptırdığı Türk 
odasının iç mekan tasarımındaki duvar süslemeleri, donatılar ve mobilya ayrıntılarında görülen Türk 
Modası izlerinin arşiv- fotoğraflama çalışmaları ve literatür incelemeleri üzerinden tespit edilmesi ve 
yorumlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turquerie, 18.yy, Türk Modası, iç mekan, Marie Antoniette 

 

GİRİŞ  

Avrupa toprakları; doğusundaki medeniyetlerle savaşlar, ticari yollar, seyyahlar aracılığı ile her zaman 
diğer medeniyetler ile iletişimde olmuştur. Bu iletişimde sanatsal etkilerin aktarımı da söz konusudur. 
Bu aktarım iki dönem altında incelenebilir. İlki 11-13. Yüzyıllar arasıdır ve Haçlı Seferleri’nin 
dönemine karşılık gelir. İkincisi ise15. Yy. ortalarından başlar ve 17. Yy a kadar devam eder ve 
Rönesans’ın olduğu dönemdir.  Rönesans yeni bir düşünsel özgürlüğün, yenidünya bilişinin dönemi 
olarak yorumlanmaktadır. Bu dönemde Avrupa’nın iletişimde olduğu doğu medeniyetlerine 
baktığımızda Mısır, Suriye, İspanya’dan sonra Osmanlı İmparatorluğu da ilk sıralarda yer almaktadır.  
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Batı’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki tüm kültürel, sanatsal, ekonomik ya da ticari ürünlere karşı 
meraklı tutumunda aslında Türklerin politik ve askeri gücünün etkisi yadsınamaz. 1453’deki İstanbul 
fethi ile başlayan merak ve korku, Avrupa halkını Türklere karşı kışkırtmada kullanılmıştır. 1571 yılında 
Türklerin galibiyeti ile sonuçlanmış olan 
İnebahtı Deniz Savaşı’nın Avrupa’daki etkisi yüz yıl kadar sürmüş, politik etkisinin yanı sıra, tablo, 
heykel, gravür, propaganda el ilanları, kiliselerdeki koro sandalyelerinin dizilmesinden, kilise 
gereçlerine kadar farklı alanlarda etkisini göstermiştir (Tez, 2015, s: 160-168).  

1683’deki Viyana Kuşatması’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun başarısız olması ve 1699’daki Karlofça 
Anlaşması ile yerini zamanla daha barışçıl bir ortama bırakmıştır. Türkün ezici ve korkutucu gücünün 
ortadan kalkması ile Türk imgesi de ince duygular halinde porselen figürlerde, mobilyalarda, odaların 
duvar süslemelerinde, ahşap tablolarda, goblen işlemelerde, giyim kuşamda kendini ifade etmeye 
başlamıştır. “Türk Marşı”nın bestelenmesi, Viyana bahçelerinin minareler, köşk ve çay bahçeleri ile 
donatılması, kahvehanelerin açılması, düğün ve merasimlerde Türk kıyafet, adet ve motiflerinin 
kullanılması, sarayların en az bir odasının Türk odası olarak dekore edilmesi bu yeni ortamın 
sonuçlarındandır (Tez, 2015, s: 223-225). 

Avrupa devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasında devam eden politik görüşmelerin sıklaşması 
Avrupa’da Türk izlerinin özellikle Avrupa’nın ileri gelen aileleri tarafından modaya dönüştürülmesi ve 
bu durumun kendi içlerinde bir statü göstergesi olarak yorumlanması Avrupa’da Türk Modası olarak 
anılan “Turquerie” akımını geliştirmiştir. Avrupa’da Türk Modası, Fransızca ismi olan “Turquerie” ile 
yayılırken Avusturya’da “alla turca (alaturka)”, Almanya’da “Türkenmode” olarak anılmaktaydı. (Tez, 
2015, s:124)  

Avrupa’ya önemli Türk bürokratlarının seyahatleri de Türk modasının gelişimine olumlu yönde katkıda 
bulunmuştur. Örneğin; 1721’de Mehmet Çelebi’nin elçiliği, Paris’te bir Türk modasının oluşmasını 
tetiklemiş, Mehmet Efendi ve oğlu Said Efendi 1742’de aynı vazifeyle ziyaretleri, götürdükleri 
hediyeler, giydikleri kıyafetler ve sergiledikleri davranışlar büyük ilgi uyandırmıştır. Aynı şekilde 
Avrupa’dan Osmanlı topraklarına sık sık ziyarete gelen bürokrat, yazar ya da seyyahların izlenimlerini 
vatanlarına döndüklerinde geniş kitlelerce beğeni toplaması Türk modasının yükselen ibresini 
tetiklemiştir. Örneğin İstanbul’a geldiğinde gayrimüslim bir kadın olmasının da sağladığı imkânlar ile 
tüm sosyal alanlara girip çıkabilme özgürlüğü olan yazar Lady Mary Montagu’nun (1689-1762) 
mektupları ve sohbetleri Avrupa’daki pek çok üst düzey aileyi etkilemiştir. Oryantalist ressamlar 
tarafından kendi hayal dünyaları ve duyumları üzerinden betimlenmeye çalışılan Osmanlı kadını ve 
harem hayatının ilk gözden incelenmesi ve gözlemlerin kâğıda dökülmesi sadece Lady Montagu 
tarafından yapılabilmiştir. Bu sebeple gözlemleri üzerinden yazdığı mektuplar çok değerli bulunmuş ve 
basılmıştır3. Miss Julia Pardoe, Lady W.M. Ramsey, Z. Duckett Ferriman, D’Ohsson, Lucy Garnett gibi 

                                                             
1 Lady Mary Wortley Montagu 1715 yılında İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’na büyükelçi olarak atadığı 
kocası Edward Wortley Montagu ile birlikte İstanbul’a gelmiştir. İki sene İstanbul’da kalmış, ilk çocuğunu burada 
dünyaya getirmiş, iyi derecede Türkçe öğrenmiştir. Lady Montagu’nün Türkiye Mektuplarını [Turkish Embassy 
Letters, 1765] etnografik açıdan önemli yapan en belirgin özellik, yazarın kendinden önce Osmanlı İmparatorluğu 
Embassy Letters, 1765] etnografik açıdan önemli yapan en belirgin özellik, yazarın kendinden önce Osmanlı 
İmparatorluğu ve Yakındoğu hakkında bilgi veren seyyahların eserlerinin yanlış ve eksik bilgilerle dolu olduğunu 
ve kendisinin de bu eksik bilgileri tamamlamak, yanlış olanları düzeltmek için yazdığını savunmasıdır. 
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Osmanlı topraklarına ziyarete gelip ülkelerine döndüklerinde aktaran onlarca seyyah sayesinde 
Avrupa’nın Türk hayranlığı başlamıştır (Sancar, 2015, s:22).  

KRALİÇE MARİE – ANTOİNETTE’İN TÜRK ODASI İÇ MEKAN TASARIMINDA 

TURQUERİE YORUMU ÜZERİNE İRDELEMELER 

Osmanlı elçilerinin ziyaretleri, her ne kadar Avrupa’dan Osmanlı topraklarına kültürel değerlerin 
taşınmasına imkan verse de, Avrupa’da hep büyük ilgi uyandırmıştır. Ziyaretlerin yansımaları 
Avrupa’da da kültür ve sanatta kendini çabuk göstermiştir.  1607’de Fransa’ya giden Osmanlı elçi 
heyetinin Paris’in güneyindeki Fontainebleau kentini ziyareti merakla takip edilmiş ve birkaç yıl sonra 
oynayan “Balet de Monseigneur le duc de Vendosme” adlı balede Türk kıyafeti giymiş müzisyenler yer 
almıştır. 1669’da XIV. Louis’ye gönderilen elçi Süleyman Ağa’nın ziyareti daha fazla ilgi uyandırmış 
ve düzenlenen bazı maskeli balolarda Türk elbiseleri giyme modası yerleşmiştir (URL 2). Türk 
heyetlerinin Fontainebleau şehrine yaptıkları ziyaretlerin yarattıkları etkiler, Fransız Kraliyet 
Saraylarının en büyüklerinden biri olan Fontainebleau Sarayı’nda yankı bulmuştur. Dönemin iktidarı 
olan Kraliçe Josephe Jeanne Marie Antoinette (Hüküm süresi: 1774 –1792) ve eşi XVI. Louis’in 
(Hüküm süresi: 1775-1792) ikamet ettiği sarayda Kraliçe tarafından bir Türk Odası hazırlatılmıştır.  

1789’da başlayan Fransız Devrimi’nin yıllar süren yatışmayan kavgaları ile 1792’de idam edilen Kraliçe 
Marie Antoinette, Fontainebleau Sarayı’nda kendinden önce gelen Kraliçe Marie Leszcynska’nın dua 
odasını 1777’de elden geçirtip Türk odasına dönüştürmüştür. Marie Antoinette’ten sonra bu odayı, 
Napolyon’un ilk karısı İmparatoriçe Josephine yatak odası olarak kullanmıştır. 1789 devrimi sırasında 
bütün mobilyaları yağmalanıp satılan odanın yine Josephine döneminde yeni mobilyalar eklenip, 
muslinler, taftalar, kadifeler, ipekler, altın iplikli kumaşlarla ihtişamı artırılmıştır (URL 3). Bu bildiride 
irdelemeler, Kraliçe Joséphine’in isteği üzerine tekrar Türk Odasına dönüştürülen mekanın 2007 yılında 
başlayan ve 11 Mayıs 2015’de tamamlanan son restorasyon çalışmasından sonra odanın oluşturulmuş 
tefriş düzeni, Kraliçe Marie Antoinette zamanında odada kullanıldığı bilinen ve Kraliçe Joséphine 
zamanında eklenen mobilyalar üzerinden yapılmıştır.  

Odanın tasarımı sırasında Kraliçe Marie Antoinette’in farklı pek çok farklı zanaatkar ve tasarımcı 
görevlendirmesine rağmen sonuçta bütüncül bir tasarım yaratılması bir başarıdır. Bu başarıda Kraliyet 
binaları için sürekli olarak çalışan Kraliyet Yapılarından Sorumlu Bakanlık önemlidir ve odadaki duvar 
panolarını hazırlayan Rousseau Kardeşler uzun yıllar boyunca Bakanlığa hizmet etmişlerdir. Ayrıca, 
doğrama işlerinden sorumlu Jules- Hugues ve Jean- Simeon, ressam ve yaldız ustası Pierre Gouthiere, 
mermer işlerinde Augustin Bocciardi, makine teknisyeni Jean –Tobie Mercklein gibi önemli isimler 
projede yer almışlardır. Mobilyalar, Menus- Plairs’in bir tedarikçisi olan Jean –Baptise- Antoine 
Francastel’den ve Louis Delanois’den gelmiştir. Sarayın denetçisi konumundaki Nicalas Marie- Potain 
görünürde tüm sorumluluğu taşımaktaydı ama Kraliçe, kendisine ilk planları sunan kişisel mimarı 
Richard Mique’nin tasarım sürecine dahil olmasında ısrarcı olmuştur (William, 2015, s:139-152). 

Odanın mekan tasarımında o dönem yapılan benzeri çalışmalardaki gibi duvarların kumaşla kaplanması 
yerine oymalı, boyalı, yaldızlı panolar ile bezendiği, bu panolarda çok sayıda hilal, yıldız, boncuk, sarık 
ve tuğ amblemlerinin kullanımı görülmektedir. Yatak, koltuk, sehpa gibi hareketli ve hareketsiz 
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mobilyalara ek olarak gerekli durumlarda mahremiyeti sağlayan kayar bir ayna panel ve ısınmada 
kullanılan şömine ve paravanı mekanın donatılarındandır. 

 

1   2  3  

Resim 9 Fontainebleau Sarayı’nda (Fransa-Paris) Kraliçe Marie Antoinette tarafından 1777’de yaptırılan Türk 
Odasının son restorasyonundan sonraki durumunu gösteren plan şeması ve fotoğraflar. (çizim 1. Yazar tarafından 
yapılmıştır) (fotoğraflar:URL 2) 

Ayrıca saat, buhurdanlık gibi aksesuar kullanımı dikkati çekmektedir. Fransız Devrimi sırasında sarayda 
yaşanan kargaşa ile talan edilen odada bugüne ulaşan kayıtlardan bilinen ancak restorasyonda yer 
almayan eserlerden bahsedilecek olursa bunlardan ilki; yaldızlı bronz olarak imal edilmiş, şöminede 
kullanılan ananas biçimli ayak kaideleri olan 1785’e tarihlenmiş deve biçimindeki ocak ayaklarıdır. 
Doğu kültüründe kervanların sürekliliğini ve varlığını sağlayan önemli hayvanlardan biri olan deve, 
kurak ve sıcak ortamların güçlü sembolüdürler. 
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Resim 10 Kraliçe Marie Antoinette’in Fontainebleau Sarayı’ndaki Türk odasına ait ocak ayaklıkları çifti. Pierre 
Gouthiere, 1785. (Louvre Müzesi Arşivi) 

Resim 3’de görülen imalatçısının bilinmediği kanepe ve taburenin de Kraliçe’nin odasına ait olduğu 
görüşü bir süre savunulmuştur. İşçiliği odadaki diğer mobilyalarla karşılaştırıldığında daha basit ve 
odadaki işçilik ve sembollerle fazla bağdaşmadığı için tiyatro gösterilerinde kullanılan dekor olarak da 
yorumlayanlar vardır (William, 2015, s:164). 

 

Resim 3 Önceleri Kraliçe Marie Antoinette’in Fontainebleau Sarayı’ndaki Türk odasına ait olduğu düşünülen 
daha sonraki araştırmalarda bu tezi çürüten kanıtlarla odaya ait olamayacağı düşünülen 1780 yılına tarihlenen 
kanepe ve tabure. 

Fransa’da Savonnerie İmalathanesi’nin bu oda için özel olarak dokuduğu ancak Kraliçe’nin 
beğenmemesi üzerine oda tefrişine alınmayan Michael- Bruno Bellenge tarafından tasarımı yapılan 
halının tasarımında hilaller ve buhurdanlar ön plana çıkan sembollerdendi (William, 2015, s:153).  

 

Resim 4 Michael- Bruno Bellenge tarafından tasarımı yapılan halıda hilaller ve buhurdanlar ön plana çıkan 
sembollerdendi. 

RESTORASYON ÇALIŞMALARI SONRASINDA KULLANILAN DONATILAR 
ÜZERİNDEN İRDELEMELER 
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Odada yapılan son restorasyon çalışmasından sonra kullanılan mobilyalar ve mekan donatı elemanları 
üzerinden yapılacak irdelemeler hareketli ve sabit donatılar üzerinden iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdaki 
kroki çizimde gösterildiği gibi haraketli mobilyalar 6 parça olarak incelenmiştir.  

 

Çizim  1  Fontainebleau Sarayı’nda (Fransa-Paris) Kraliçe Marie Antoinette tarafından 1777’de yaptırılan Türk 
Odasının son restorasyonundan sonraki plan şeması. Mobilyalar üzerinde yazılan kodlama üzerinden çalışma 
anlatılmaktadır.(1. Yazar tarafından yapılmıştır) 

H.MOB1: Odada bulunan hareketli mobilyalardan olan uzanma koltuğunun ahşap çerçevelerinde 
bulunan Osmanlı döneminde sıkça kullanılan kartal, güç ve kudretin sembolüdür. Doğunun ve batının 
hâkimiyetini sembolize eder. Kartal, eski Türklerden başlayarak Hun, Göktürk, Uygur, Avar, erken 
İslam, Abbasi, Gazne, Fatimi, Eyyübi ve Büyük Selçuklu sanatında nazarlık, tılsım, kudret ve kuvvet 
sembolü, arma, totem, mezar, hayat ağacı sembolü, aydınlık güneş ve talih, bilginlik, gökyüzünü temsil 
eden ve gelecekten haber veren kuş olarak sembolik kullanıldığı ifade edilmektedir (Uzun, 1996, s:82-
89). İslamiyet’ten sonra da kartal, hükümdarlık, güç ve kuvveti temsil etmiş, zaman zaman arma olarak 
kullanılmıştır (Ögel, 2003, s: 586-589). 

Türk kültürü için gücün ve iktidarın simgesi olan bu figür yapı girişlerinde ya da mobilya kolçaklarında 
kullanılırken buradaki kullanımı 2 boyutlu süsleme şeklindedir. Çok belirgin özellik olmamasına 
rağmen koltukların kaplanmasında kullanılan kumaş deseni Selçuklu deseninin yorumlanmış hali 
gibidir. Restorasyon çalışmaları sırasında tüm koltuk kaplamaları aslına uygun olarak yeniden 
dokunarak karkası onarılan mobilyalar yeniden kaplanmışlardır. 
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Resim 11  H. MOB 1: Jacob-Desmalter  imzalı 1806 yılına tarihlenmiş kanepe ve detay görüntüsü. Yükseklik: 
91 cm / Genişlik:  161 cm / Derinlik: 62 cm  (URL 4) 

H.MOB2: Odanın köşelerine konumlandırılmış olan tekli oturma koltuklarının oturma minderinin alt 
kısmında ve sırt kısmının üzerinden geçen ahşap kayıt üzerinde varak ile boyanmış buğday figürleri 
görülmektedir. Türk sanatında başak sembolünü bereket simgesi olarak altın-gümüş para üzerinde, 
çeşitli takı aksesuarlarında, duvar süslemelerinde, kumaş desenlerinde kullanılmıştır. Buradaki 
kullanımı da aynı biçimde yorumlanmıştır.  

 

Resim 12 Odada iki adet bulunan bu koltuklar Jacob-Desmalter imzalı ve 1806 yılına tarihlidirler. Yükseklik: 86 
cm / Genişlik: 64 cm / Derinlik: 62 cm (URL 4) 

H.MOB3 ve H.MOB4: Odanın ortasına konumlandırılmış olan sehpanın tablasının tam ortasında Hitit 
güneşinin Turquerie için yorumlanmış hali görülmektedir. Sandalyelerin üzerindeki figürler ve kumaş 
seçimi tekli koltuklarda izlenen prensip aynıdır. Güneş simgesi, Anadolu’nun en eski uygarlığı olan 
“Hattiler”e aittir. 

 

Resim 13 Plan Şamasında orta alanda bulunan maun ayaklı mermer tablalı yuvarlak sehpa, Jacob-
Desmalter  imzalı ve 1806 yılına tarihlenmiştir. Yükseklik: 79 cm, Çap: 64 cm. (URL 4) 

H.MOB5: Odada kullanılan diğer mobilyalardan biri şömine ısısını kontrol etmede kullanılan 
paravandır. Resimden de izlenebildiği üzere Türk motiflerinden olan suyolu ve başak motifi kullanımı 
mevcuttur.  Bocciardi’nin tasarımı olan mermer şöminenin aşağıya doğru incelen ayakları Gouthiere 
tarafından sarmal şeritlerle bezenerek tepelerine Osmanlı sarıkları yerleştirilmiştir (William, 2015, 
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s:152). Sarık, Osmanlı kültürü için kullanılan malzemesine sarılma ve süsleme biçimine göre toplum 
içinde hiyerarşi göstergesi iken burada yalın hali ile sadece görsel değer olarak kullanılmıştır.  

 

Resim 14 Jacob-Desmalter  imzalı, 1806’ya tarihlenen maun paravanın yüksekliği 98.5 cm, genişliği 50.5 cm ve 
ayak derinliği 44.5 cm’dir. (URL 5) 

H.MOB6: Kraliçe’nin odada olmasını istediği detaylardan biri de gerektiğinde mahremiyetini ve 
odadaki aydınlık düzeyini sağlayacak olan kayar panel olarak tasarlanmış ayna olmuştur. Makine 
teknisyeni Jean –Tobie Mercklein’in tasarladığı düzenek, halatlı, mekanik bir sistem sayesinde duvar 
içine kaydırıp çıkartır, böylece okuyup, yazmak istenildiği anlarda gün ışığından faydalanır, özel 
görüşmeler sırasında ise aynayı pencerenin önüne çekerek gözlerden uzak bir atmosfer yaratılırmış 
(Erten Bilgiç, 2015). Bu tasarımda yaratılan gizemli olma durumu ile Doğu’nun gizemli dünyasına atıf 
yapıldığı düşünülmektedir. Ayrıca alanı küçük olan odanın bu büyük ayna ile daha geniş algılanması 
sağlanmıştır. Ayna, odanın dört duvarında da karşılıklı olarak kullanılmıştır.  

Bildiride inceleme altına alınan sabit panolardan ilki, hareketli aynanın iki yanında ve karşı duvarda 
simetrik düzende bulunmaktadır. Restorasyonda yenilenerek sunuma hazırlanan panolarda Türk 
modasının izleri görülebilmektedir. 

   

Resim 15 Odadaki aynanın kapalı ve yarı açık durumu ile mekanizmasını gösteren fotoğraflar. Ve iki yanındaki 
panolar, kroki planda sabit pano 1 (S. PAN 1)olarak numaralandırılmışlardır.  (URL5) 
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Resim 16 Odada inceleme altına alınan sabit mobilya ve panoların numaralandırılmasını gösteren plan şeması (1. 
Yazar tarafından hazırlanmıştır) 

Odada tüm panolar simetrik bir düzende yerleştirilmişlerdir. Başı sarıklı bir erkek portresi, ay-beş köşeli 
yıldız, hilal, mızrak, buğday vb. figürlerin kullanımı dikkati çekmektedir. Türk kültüründe önemi büyük 
olan hilal figürü, bu odada sadece 2 boyutlu sanatlarda değil, perdeyi duvara tutturmak amacı ile 
kullanılan bir araç olmuştur. Ay, Türk kültüründe kullanılan önemli biçimlerden biridir. Türklerin İslam 
dinini kabul etmesinden sonra dini bir anlamı da ifade ettiğinden, birçok dini eser üzerinde 
görülmektedir. Ay doğurganlığın, verimliliğin simgesel ifadesidir. Aydaki gerçek değişmelerin öznel 
bir biçimde yorumlanmasıyla geliştirilmiştir. Parlayan ay daha sonra solar (büyür küçülür) ve üç günde 
kaybolur ve sonra yeniden doğar. Böylece daha önce de ifade edildiği gibi, yenilenişin evrensel bir 
simgesi durumuna gelir. Çok eskiden itibaren, Türkler ’de güneş, ay ve yıldız motifleri daima kutsal 
sayılmış ve bayraklarında da var olmuştur. Bu anlamda ay ve güneş de,  özellikle padişah ve devlet 
makamı giysilerinde ve saray tekstil eşyalarında, ay (hilal), yıldız ve güneş gibi kozmik motifler de 
sıklıkla kullanılmıştır (Dianat, 2015,s:100). 

2 numaralı duvar panosunda (S.PAN2) duvar süslemelerinde diğer duvardakilerden farklı sarıklı Türk 
portresi görülmektedir. Sarığın üzerinde inci süslemeleri ve tavus kuş tüyünü andıran tüyler bulunmakta 
ve Türk Modasında zenginliğe ve gösterişe verilen önem izlenmektedir. Osmanlı erkekleri ve kadınların 
mücevhere olan düşkünlükleri Avrupa ileri gelenlerinin de dikkatinden kaçmamış ve bu unsuru her 
fırsatta değerlendirmişleridir. Duvar süslemelerin kenarlarında ay-yıldız sembolleri bulunmaktadır. 
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Resim 17 Odanın karşılıklı kapılarında kapı panosu olarak kullanılan figür (William, 2015, s:152) ve perdeyi 
sabitlemek için kullanılan hilal biçimli araç (URL 5). 

Şöminenin iki yanında ve hemen karşı duvarında bulunan panolarda (S. PAN 3) diğer panolarda olduğu 
gibi ay, yıldız figürleri bitki figürleri ile birlikte harmanlanarak altın varaklarla kullanılmıştır. Panonun 
üst kısmında savaş tuğları sembolleri görülmektedir. Türk tarihinde tuğ, hükümranlık ve bağımsızlık 
anlamları taşıyan, bayrak, sancak, alem gibi askerî ve siyasî bir güç ve yetki işaretidir. İslâmiyet’in 
kabulünden önceki devirlerde sancakla beraber ve aynı makamda kullanılır, bayrakla birlikte ordu ve 
birliklerin önünde taşınarak yol gösterirdi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da ordunun sefere çıkması 
kararı alınınca padişah tuğları da (özellikle zafer görmüş iki tuğ) meydana çıkarılırdı (URL 6). 
Avrupalıların  savaş alanlarında görüp tanıdığı sembollerden biri olan tuğun bu odadaki kullanımı, diğer 
sembollerin kullanımı gibi anlam sapması ve sadece görsel değerler düzeyinde kalmıştır.  

 
Resim 18 Şöminenin her iki yanında bulunan sabit panolar kroki planda S.PAN 3 olarak adlandırılmışlardır 
(Wiliiam, 2015, s:151).  

Odanın tek sabit mobilyası olan yatma biriminin arka duvarında mekanın daha geniş algılanması için 
ayna bulunmaktadır. Restorasyon sırasında yatağı mekandan ayıran perdeler ve perdeleri tutan 
süslemeler odadaki diğer tüm tekstil ürünleri ile birlikte aslına uygun olarak yeniden dokutulmuştur 
(URL 7).  

  

Resim 19 Jacob-Desmalter  imzalı, 1806  yılına tarihlenmiş maun masif mobilyanın yüksekliği 107 cm, genişliği 
210 cm, derinliği 136 cm dir. 

Mobilya üzerindeki pirinç süslemelerin simetrik olarak kullanıldığı izlenmektedir. Kullanılan biçimler 
arasında bir çift koşum halinde arabalı at ve bir çift oturan köpek figürü yıldız ve çiçek figürleri eşliğinde 
kullanılmıştır. At figürü, savaştaki yararları sebebiyle kuvvet ve kudretin simgesi olmuş, at sürüleri 
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zenginliğin belirtisi olarak görülmüştür. İslamiyet’ten sonra kendisine yeni özellikler eklenen at, Türkler 
için önemini her zaman koruyan bir hayvan olmuştur. Ayrıca at, uzun ömür, mutluluk, refah, doğruluk, 
şöhret, iyilik ve soyun devamlılığının sembolü olmuştur (Çoruhlu, 1999, s: 155-158; 179-180). 
Türklerde köpek sembolü kurt veya kartal gibi ulusal bir sembol olmasa da, İslamiyet’ten sonra avcılığa 
verilen önem sebebiyle dostluk, sadakat ve sabır gibi olumlu anlamlar yüklenmiştir. 

 

SONUÇ 

Anadolu topraklarında İslam öncesinde 42 değişik uygarlığın, buna ek olarak sayısız alt kültür 
gruplarının gelip geçtiği ve her bir kültürün bir diğerini etkileyerek gelişen bir kültürel yapı olduğu 
bilinmektedir. Kültür olgusunun doğasında olduğu gibi bu kültürel yapının da sadece kültürün çıktığı 
topraklarda değil savaşlar, ekonomik, politik ya da sosyal ilişkiler ağında sınırlar ötesine ulaşması 
mümkündür. İletişimin ve iletişim araç çeşitlerinin artması ile kültürler arası etkileşim günümüzde farklı 
yönleri ile izlenebilmektedir.  

Bu çalışmada, kurulan bağlar ile kültürel etkileşimin zirve çağını 18. Yy da Türk Modası adı ile yaşayan 
Avrupa Dünyası’nın derin içeriği olan bir kültürü sadece şekil bazında ele alarak ne kadar sığ 
değerlendirdiği ve kendine özgü yorumladığı tespit edilmiştir. Biçimlerin anlamsal kullanımları, 
sembolik değerleri konusunda duyarsız davranıp biçimleri sadece beğeniler doğrultusunda estetik öğeler 
olarak kullanımının söz konusu olduğu Avrupa’daki Türk modasına bu eleştirel bakış sadece iç mekan 
tasarımına yönelik değildir. Örneğin  Almanya’daki Schwetzingen Şatosu’nun bahçesindeki yapı, 
kubbeli ve iki minareli bir yapıdadır. Dört yönde dört mihrabı olması ibadet için yapılmadığını 
kanıtlamaktadır. Uzaktan izlenimi bir cami olan yapı, şatonun bahçesinde gezinirken mola vermek için 
kullanılan bir dinlenme mekanıdır, kayıtlarda “Türk Köşkü” olarak geçmektedir (William, 2015, s:130). 
Bu ve bunun gibi onlarca yapı, iç mekan düzenlemesi, sanatın her dalında verilen tüm eserler için benzer 
yüzeysellik ve değerlerin Avrupa anlayışına göre yorumlanması izlenmektedir. Yani 18. Yy da 
Avrupa’da gelişen Türk Modası, Türk ve Doğu kültüründen uzak Avrupa değerleri içinde yeniden 
yoğurulmuş bir dönemi temsil etmektedir.  

Avrupa’daki Türk Modasına bir diğer açıdan bakıldığında; çalışma kapsamında incelenen Türk odası 
örneğinde de görüldüğü gibi 1777’de yapılan alan açısından ufak bir mekan düzenlemesi olması, 1789 
Fransız Devrimi ayaklanmaları ile tüm sarayın dolayısıyla da odanın talan edilmesine rağmen Kraliçe 
Joséphine’in isteği üzerine tekrar Türk Odasına dönüştürülen mekanın günümüze restore edilerek 
ulaştırılması, tarih bilincinin yanında Türk etkisinin halen devamlılığının bir göstergesidir. Odanın bu 
şekilde devamlılığının sağlanması Fransız Hükümetince kararlaştırılmıştır. Ayrılan büyük bütçe ve 
yapılan hassas çalışmalar ile 8 yılda tamamlanan restorasyon çalışmasından sonra oda, Mayıs 2015’de 
ziyaretçilerine açılmıştır. Fransa’nın her ne kadar eleştirilere maruz kalsa da 18.yy da çok rağbet gören 
bu akımı ve eserlerini günümüze ve geleceğe taşıma çabası vardır. Bunun ardında yatan durumlar başka 
çalışmaların tartışma konusu olsa da, şunu da vurgulama gerekir ki, Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. Yy 
da başlayan bu moda akımını çok daha iyi yönetmesi mümkün olsaydı tasarlanan tüm yapı ve iç mekan 
düzenlemelerinin yanında bozguna uğrayan yeniçerilere ithafen yapılan “croissant (kruasan)” çörekler 
ya da Anadolu topraklarından Avrupa’ya yayılan kahve ve kahvehane kültürü ile oluşan günümüz kahve 
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zincirleri üzerinden oluşturulan ekonomik devinim başka şekillerde evrilebilirdi. Türk kültürü üzerinden 
geliştirilen tüm eser ve ürünlerin ekonomik açıdan değerlendirilmesinden sadece Avrupalılar 
yararlanmıştır. Türkler bin yıllar içinde mayalanmış derin kültürünü Avrupa’ya sunmuş, Avrupa’nın 
önde gelen aileleri de bu değerleri kendince yeniden yorumlamıştır. 18.yy Avrupa’sında, sarayın önde 
gelenleri gibi giyinmek, davranmak, yaşamak hatta hastalanmak da bir moda olduğundan Türk 
Modasının bir salgın hastalık misali her alanda kendini göstermesi beklenen bir sonuçtur. Bu tutumla 
hızla yayılan Türk Modasında Türk kültürüne dair derinlikli anlamların aranması yerine genellikle 
şekilsel, kimi zaman da Türkleri aşağılayıcı bir tutum sergilendiği görülmektedir.  
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1. GİRİŞ  
Ahşap malzeme doğada bulunan, sürdürülebilir bir malzemedir. Geçmişten günümüze dek, özellikle 
yakın çevresinde ağaç bulunan bölgelerde yapı üretiminde çokça tercih edilmesinin sebebi, doğada 
çokça var olması ve işlenmesinin kolaylığıdır. Her malzemede olduğu gibi ahşap malzemenin de zayıf 
yönleri vardır ve yapı malzemesi olarak bu zayıf yönler endüstriyel olarak giderilerek yeni nesil 
malzemeler üretilmeye başlanmıştır. Endüstri devrimi ile birlikte beton ve çelik malzemenin sektöre 
girmesini takiben ahşap malzeme daha az kullanılmaya başlansa da, zaman içinde beton ve çelik 
malzemelerin doğaya etkileri ve bu etkilerin sonuçları gözlemlenmeye ve ölçülmeye başlandığında 
ahşap malzeme tekrar tercih edilir olmuştur. Bu süreçte orman sürdürülebilirliği açısından masif ağaç 
malzeme yerine kompozit malzeme üretilip kullanılmış ve kompozit malzemeler her dönemde, bir 
önceki dönemde saptanan eksiklikler tamamlanarak bir ileri teknoloji ile geliştirilmiş ve süreç böylece 
devam etmiştir. Ahşap ürünler, günümüzde sürdürülebilirlik gibi çok önemli bir amaca hizmet ederken, 
diğer yandan teknolojinin etkileri sayesinde yüksek yapı tasarımında bile kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışma ile amaçlanan, ahşap malzemenin tarihsel süreç içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda geçirdiği 
teknolojik gelişmeleri ve aşamaları açıklayabilmektir. Bu doğrultuda, literatürde bulunan yerli ve 
yabancı akademik makaleler, kitaplar ve yazılmış tezlerden faydalanılmıştır. İlk olarak ahşap 
malzemenin cephe konstrüksiyonu olarak geçirdiği tarihsel süreçten bahsedilecek, ardından ihtiyaçlar 
doğrultusunda geçirdiği değişim ve gelişimlerden bahsedilerek günümüzdeki durum 
değerlendirilecektir. 

2. AHŞAP 
 

2.1. Tarihçe 
İlkçağlarda, insanlar barınma ihtiyaçlarını karşılamak için; ağaç kovuklarından faydalanmış, mağaraları 
terk ettikten sonra saz, kamış gibi malzemeler ile desteklenmiş ahşap direkli örgü çadırlar yapmışlardır. 
Yerleşik hayata geçilince bu yapılar yerlerini ahşabın taşıyıcı olduğu yapılara bırakmış ve daha sonra 
yığma yapı kavramı ortaya çıkmış ve ahşap karkas sistemlere geçilmiştir. Ahşap malzeme, I. Dünya 
Savaşı öncesi ve savaş yıllarında, silah üretimi için kullanılma sebebiyle çeliğin yapı alanından 
çekilmesi ile birlikte yapılarda kullanılmaya başlanmıştır (Çalışkan, Meriç, Yüncüler, 2019).  Bununla 
birlikte doğal bir malzeme olan ahşabın, çeşitli yöntemler ile ömrü uzatılmaya çalışılmış ve Endüstri 
devrimi ile birlikte gelişen ekonomi ve teknik imkanlar ile birlikte kompozit ürünler elde edilmeye 
başlanmış ve ahşabın kullanım alanı genişlemiştir. 
 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ahşap malzemenin korunması ile ilgili gelişmeler yaşanmış; doğal 
ahşap malzemenin rutubete karşı zayıflığını azaltmak, yangına karşı direnç kazandırmak ve zararlılara 
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karşı direncini artırmak amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir (Pelit, Korkmaz, Budakçı, 2017). II. 
Dünya Savaşı ile birlikte sıcağa ve rutubete dayanım sağlayan plastik esaslı tutkalların geliştirilmesi ve 
ahşap yapılarda da uygulanmaya başlanması ile tutkallı lamine konstrüksiyonları ortaya çıkmış, bu da 
mimaride ahşap kullanımın çok değişik boyutlara ulaşmasını sağlamıştır (Bozkurt, 2011). 

2.2. Ahşap malzeme 

Ahşap, toprağa kökleri ile tutunmuş, kabuklu ve kereste olmaya müsait bir bitki olan ağaçtan elde edilen 
doğal bir yapı malzemesidir. Kolay şekil verilebilmesi ve işlenebilmesi sebebiyle her çağda ve toplumda 
yaygın olarak kullanılmıştır (Batur, 2004). Ahşap malzeme çok değişik ve fazla türde ağaçtan elde 
edilebilmekle birlikte, genel olarak yapısı; %60’ı selüloz (ahşabın lifleri), %28’si lignin (liflerin dış 
çeperi) ve %12’si diğer maddelerdir (pektin vb.). Ahşap malzeme, ağacına göre ve yetiştiği iklim 
şartlarına göre dayanıklılık ve işleme kolaylığı bakımından farklılık gösterir. Ahşap malzeme, ekolojik, 
yenilenebilir ve sürdürülebilir doğal bir kaynak olup sağlıklıdır, bakım ve tamiri kolaydır, hafiftir, geri 
dönüşümlüdür, üretimi az enerji ile gerçekleşebilir ve dayanıklıdır. Ahşap malzemenin atmosfer 
koşulları haricinde böceklere karşı da dayanıksız olmaları sebebiyle emprenye işlemi yapılmaktadır. 
Emprenye işlemi ile koruyucu kimyasallar ahşap bünyesine emdirilerek koruma sağlanmaktadır.   

3. CEPHE KONSTRÜKSİYONLARINDA AHŞAP  
Cephe tanım olarak; binanın iç ve dış ortamını birbirinden ayıran, su, rüzgâr, güneş, ışık, sıcaklık gibi 
etmenlere karşı koruyan dış kabuk olarak tanımlanabilir. Teknolojik ilerlemeler ile birlikte ortaya çıkan 
yeni malzemeler ve mevcut malzemelerin gelişimi, ayrıca enerji tasarrufu konusundaki hassasiyetin 
artması sonucunda dış cephe kaplamaları da gelişmeye başlamıştır (Çıkış, 2007). Cephe elemanları 
günümüzde mevcut bir duvara kaplama malzemesi olarak; ya da birleşim elemanları ile, yalıtım ve 
kaplamadan oluşan sistemler olarak uygulanabilmektedir. Dış cephe kaplamasında tercih edilecek olan 
malzemelerin; farklı hava koşullarına karşı, yağış ve don olaylarında, ısı değişikliklerinde ortaya 
çıkabilecek genleşme ve büzülme gibi etkilere karşı dayanıklı, günümüzün en önemli konularından olan 
sürdürülebilirlik kavramını destekleyici, ekonomik ve estetik olması gerekmektedir (Toydemir, Gürdal, 
Tanaçan, 2000). Kullanıcı isteklerini karşılayabilme durumuna göre tüm malzemeler 
değerlendirildiğinde, doğal özelliklerinden dolayı ahşap en çok tercih edilen malzemelerden biridir. 
Ahşap malzeme, cephe kaplaması olarak geçmişten beri tercih edilmektedir. Fakat Endüstri 
Devriminden önce masif kullanımı tercih edilen ahşap, teknolojinin gelişmesi ve orman 
sürdürülebilirliği konusundaki hassasiyetin artması sonucunda kompozit olarak da kullanılmaya 
başlanmıştır. 

3.1. Masif Ahşap Kaplama Elemanları  
Masif ahşap kaplamalar, belirli kalınlık ve uzunlukta kesilerek, yatay veya düşey olarak mevcut duvara 
uygulanmaktadır. Masif malzemenin neme karşı olan davranışı göz önünde bulundurularak kalınlığına 
karar vermek gerekmektedir (Toydemir, Gürdal, Tanaçan, 2000). Masif ahşap cephe kaplama 
sistemlerinde uygulama açısından kaplama yapılacak yüzey, konstrüksiyon ve yalıtım ile ilgili bazı 
gereklilikler vardır. Yüzeyler düzgün olmalı, duvar tuğla ise yüzeye min. 2 cm kaba sıva yapılmış 
olmalı, çelik konstrüksiyonda ise ahşap karkas yapılmalı, kaplama ile yüzey arasında min. 2 cm hava 
boşluğu kalmış olmalıdır (URL -1, 2020). Yalıtım malzemesi olarak taş yünü tercih edilecek ise, su 
buharının hareketinden ve açıyla gelen yağmurun etkisinden dolayı malzemede oluşabilecek suyun 
etkilerini engellemek için ve yoğuşma sonucu terleme olmaması için taş yünü ile malzeme arasına buhar 
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dengeleyici kullanılmalı, buhar dengeleyici ile ahşap arasında ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Isı 
köprüleri oluşmaması için yalıtımlı tespit bileşenleri tercih edilmelidir (Addleson, Rice, 1991). Ahşap, 
su ve su buharından etkilendiği için, malzeme belirli bir düzeye kadar kurutulmalıdır (Toydemir, Gürdal, 
Tanaçan, 2000). Masif kaplamaların kullanım ömrü ve özellikleri üretildikleri ahşabın cinsine göre 
değişmektedir (Virta, Koponen, Absetz, 2005). Son yıllarda sürdürülebilirlik kaygılarından ötürü, 
kaynak tüketimini azaltmak adına sertifikalı ahşap kullanımı başlamıştır (UNECE, 2012). Masif ahşap 
malzemeye, tarihsel süreç boyunca sürdürülebilir kaygılar neticesinde alternatifler aranmış ve 
günümüzde kompozit malzemeler, masif ürünler yanında sektörde yerini almıştır. 
 

3.2. Ahşap Kompozit Malzemeler 

Masif malzemeler, artan nüfusa cevap verebilmek için daha fazla kullanılmaya başlandığı için alternatif 
olarak kompozit malzemeler ortaya çıkmıştır. Kompozit malzemeler, farklı malzemelerin ufak parçalara 
ayrıldıktan sonra farklı bileşenler ile bir araya getirilmeleri ile oluşmaktadır (Jester, 1995). Kompozit 
malzemeler dış cephe kaplaması olarak büyük yüzey alanına sahip malzemeler olarak üretilebildikleri 
ve bu durum suya karşı dayanıksız olan birleşim noktalarını azalttığı için masif malzemelerden daha 
fazla tercih edilmektedirler. İçerikte bahsedilen kompozit malzemelerin bazıları cephe malzemesi olarak 
kullanılmamakta, tarihsel süreç içerisinde, cephe malzemesi olarak kullanılan malzemelerin üretildikleri 
teknolojik gelişme sürecinde basamak olmuş olmaları sebebiyle çalışmada ayrıca yer verilmiş ve 
nerelerde kullanıldıklarından detaylıca bahsedilmiştir. 

3.2.1. Yonga Levha 
Ahşap lif ve yongaların özel sentetik reçine veya farklı yapıştırıcılar ile kalıplarda preslenmesi ile elde 
edilmiş levhalara yonga levha denmektedir. Yonga levhalar ilk kez II. Dünya Savaşı yıllarında 
Avrupa’da ortaya çıkan kereste sıkıntısı nedeniyle üretilmeye başlanmıştır. Küçük boyutlu ve nispeten 
düşük değerli tomruklar kullanılarak geniş boyutlu bir levhaya dönüştürülmesi nedeniyle geniş bir 
kullanım alanı bulmuştur. Formaldehit tutkal kullanılarak üretilmiş yonga levhalar, cephede doğrudan 
kullanılmamakla birlikte, ağır levhalar genelde prefabrike konut üretiminde kullanılırken, hafif ve 
normal yonga levhalar marangozluk ve mobilya üretiminde değerlendirilmektedir. Dış hava koşullarına 
açık yerlerde ise, fenol formaldehit tutkal kullanılarak üretilmiş yonga levhalar kullanılmaktadır (Nemli, 
2003). 

3.2.2. Yönlendirilmiş Yonga Levha (OSB) 
OSB, yongaların tutkal ile karıştırılması ve yönlendirilmesi, daha sonra sıcaklık ve basınç ile 
preslenmesi ile oluşturulan üründür (Şekil 1) (Çavdar, 2005). OSB, ilk defa 1940-50 yılları arasında 
kontraplağa alternatif olarak üretilmiştir (Ayla, 2001). OSB, yonga levha üretimi için kullanılan her tür 
hammaddeden üretilebilir. 
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Şekil  1 ve 2. OSB panel görüntüsü  ve OSB kullanımı ile konut üretimi (URL-2, 2020) 

Yonga levha üretiminde kabuk hariç her türlü hammadde OSB üretiminde kullanılabilir (Kalaycıoğlu, 
2001). OSB’ler; vida, çivi kullanımına dayanıklı, koruyucu madde ve boya-vernik ile kullanıma uygun 
malzemelerdir. Bu nedenle, prefabrike yapılar, kalıp yapımı, bölme duvar yapımı, çatı döşemeleri, 
yalıtımlı panel üretimi, mobilya sektöründe ve dekoratif olarak kaplama amaçlı olarak birçok alanda 
kullanım yeri bulmuştur (Şekil 2) (Yapıcı, 2009). 

3.2.3. Etiket Yonga Levha  
Etiket Yonga levha, kavaktan elde edilen büyük boyutlu ve ince çaplı yongaların tutkallanarak 
preslenmesi ile elde edilen levha üründür (Göker, 2000). Etiket yonga levhalar, yongaların sıcaklıkla 
sertleşen tutkallar ve sülfit atık suyu ile birleştirilmesi sonucu üretilmektedir. Etiket yonga levhalar 6-8 
mm olarak duvar kaplaması, 9-11 mm olarak döşeme malzemesi ve 15 mm olarak çatı malzemesi 
şeklinde farklı ölçülerde üretilmektedir (Maloney, 1996). Etiket yonga levhalar, üretimlerinde tercih 
edilen tutkala göre, çatı ve duvar kaplaması ve döşeme malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ahşap 
çerçeve konstrüksiyon olarak üretilen prefabrike binalarda ise kaplama malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. 

3.2.4. Lif levha 
Bitkisel liflerin tutkal yardımı ile yapıştırılması ve ardından kurutulup preslenmesi ile yaş veya kuru 
olarak üretilebilmekte olan üründür.  LDF (düşük yoğunluklu) ve MDF (orta yoğunluklu) ve HDF 
(yüksek yoğunluklu) olarak çeşitleri mevcuttur (Eroğlu ve Usta,2000). Lif levhalar tıpkı masif malzeme 
gibi lif yapılı olup, mekanik ve teknolojik özellikleri oldukça iyi olmakla birlikte direnç özellikleri, her 
yönde aynıdır. Lif levhalar genellikle yapılarda iç ve dış dekorasyon, bölme duvar, mutfak dolabı ve 
döşeme kaplamaları yapımında kullanılmakta ayrıca dış mekanlarda kullanılacak ise özel işlem 
görmekte ve bu levhalar “tempered hardboard-ekstra sert lif levhalar” olarak adlandırılmaktadır. Şekil 
3 ‘te OSB, lif levha ve yonga levha görsellerine yer verilmiştir. 
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Şekil 3. Çeşitli levhalar (Aras, Kalaycıoğlu, 2016) 
 

3.2.5. Kontraplak 
Ağaç tomruklarının soyulması ile elde edilen ince soyma levhaların lif yönleri dik olacak şekilde 
tutkallanarak ve üst üste konularak preslenmesiyle elde edilen büyük boyutlu (170x220cm ölçülerinde 
ve 3-30mm kalınlığında) levha malzemedir (Aras, Kalaycıoğlu, 2016).  Boyutları sebebiyle geniş 
yüzeylerde kullanılabilmektedir. İnşaat kalıp üretimi, cephe kaplamaları, duvar, tavan, yer döşemesi, 
mobilya üretimi, sandviç panellerde dış cidar malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

3.2.6. Sandviç Paneller 
Sandviç paneller, içeriğini oluşturan her malzemenin en iyi özelliklerini barındıran, hafif ve dayanıklı 
malzemelerdir. Sandviç paneller ilk defa 2. Dünya Savaşı sırasında, 1949 yılında, uçak yapımı için 
kullanılmış ve 1960 yılına kadar sadece havacılık teknolojilerinde kullanılmıştır. 1960 yılından sonra 
binalarda, soğuk hava depolarında otomobil ve gemi endüstrisinde yeni kullanım alanları keşfedilmiştir 
(Vinson, 2005). Günümüzde uydu, gemi gövdeleri, soğuk hava depoları, prefabrike yapılar, yangına 
dayanıklı duvar ve bölmeler sandviç panellerin kullanım alanlarına örnek olarak verilebilir (Riger, 2007: 
44-47) 
Sandviç paneller, yapısal olarak 3 farklı malzemeden oluşmaktadır, bunlar; iç cidar, orta tabaka ve dış 
cidardır. Yüzeydeki tabakada kullanılan malzemenin elastikiyet modülü, orta tabakanın mekanik 
özellikleri ve kalınlığına ve panelin işlevine uygun tercih edilmiş olan yapıştırma ve presleme sandviç 
panelin ana özellikleri ile ilgili bilgi vermektedir (Ünal, 2004). Sandviç panellerde sıkça kullanılan dış 
cidar malzemeleri; çelik, alüminyum, paslanmaz çelik, ahşap ve ahşap kökenli levhalar (ahşap yonga 
levha, çimento bağlayıcılı ahşap levha, kontraplak, (OSB) yönlendirilmiş yonga levha, (MDF) orta 
yoğunlukta ahşap lifli levha) ve alçıdır (Şekil 4).  

  
Şekil 4. Ahşap cidarlı duvar paneli (URL-3, 2020) 

Sandviç paneller yapılarda; çatı ve duvar kaplaması, bölme duvar yapımında kullanılmaktadır (Ersoy, 
2001). Sandviç panel üretimi; “dış cidar ve iç dolgunun ayrı ayrı üretilip birleştirilmesi” ve “dış cidar 
ve iç dolgunun birlikte üretilmesi” şeklinde olabilmektedir (Davies, 2001).  

3.2.7. Çimento Bağlayıcılı Levhalar  
Çimento bağlayıcılı ahşap levha, ahşap talaşlarının (yonga ve tarımsal bitki), su, çeşitli kimyasallar ve 
çimento ile karıştırılmasıyla üretilen, %35 çimento ve %65 ahşap içerikli olan yüksek özgül ağırlıklı ve 
düzgün yüzeyli malzemedir (Şekil 5). Bu sebeple betondan hafif ahşaptan ağırdır. 
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Şekil 5. Çimento bağlayıcılı levha (URL-4, 2020) 

Çimentolu odun kompozitleri, yanmaz, çürüme, su ve neme dayanıklı, aynı zamanda hafif, esnek ve 
kolay işlenebilir, ısı ve ses yalıtımı yüksek ve enerji tasarrufu sağlayan bir malzemedir. Bu sebeple yapı 
sektöründe, özellikle de prefabrike yapılarda duvar imalatında kullanılmaktadır (Tabarsa, vd., 2011).  

3.3. Yapısal Kompozit Ahşap Malzemeler 
Yeni yüzyılın getirdiği teknolojik gelişmeler, enerji tasarrufu kaygıları ile birlikte, çeşitli koruyucular, 
kimyasallar vb. piyasaya çıkmıştır. Bu alandaki gelişmeler ahşap sektöründe de ürün ve yapı 
sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bunlara, tutkallı lamine ahşap malzemeler (GLT, LVL ve CLT) 
örnek olarak gösterilebilir (Şekil 6,7,8). 

  
Şekil 6. LVL- Lamine Kaplama Ahşap (Laminated Veneer Lumber)  
Şekil 7. CLT- Çapraz Lamine Ahşap (Cross Laminated Timber)   

Şekil 8. LSL – Tabakalı Şerit Ahşap (Laminated Strand Lumber) (Lang, 2004). 

3.3.1. Tabakalanmış Yonga Ahşap (LSL) 
Tabakalı yonga ahşap, yönlendirilmiş ve sıkıştırılmış şerit yongalarının suya dayanıklı tutkallar ile 
preslenmesi sonucu üretilen malzemedir (Moses vd., 2003: 59-77). Dış hava koşullarına dayanıklıdır 
(Biron ve Koch , 2014) Levhaların uzun yöne paralel olarak dizilmeleri sebebiyle bu yöndeki dirençleri 
yüksektir (Kalaycıoğlu ve Özen, 2012: 20).  

3.3.2. Lamine Kaplama Ahşap (LVL)  
LVL, soyma yöntemi ile 2,5–3,2 mm kalınlığındaki iki ya da daha fazla katın, çeşitli boy ve genişlikte 
tutkallanması ve katların lif yönü birbirine paralel ya da dik gelecek şekilde birleştirilmesiyle elde edilen 
bir malzemedir. LVL; yüksek mukavemet, boyutsal kararlılık ve işlenebilirdik gibi üstün özellikleriyle 
yapısal veya yapısal olmayan amaçlar için kullanılmaktadır. (Kurt vd., 2013). LVL, kirişler, döşemeler, 
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çerçeveler, çatı, yer ve duvar elemanı, doğramacılık (kapı, merdiven, pencere), araç sanayi, beton 
kalıpları, iskele tahtaları gibi çok geniş kullanım alanına sahiptir 

3.3.3. Çapraz Lamine Ahşap (CLT) 
Çapraz lamine ahşap (CLT), ahşap tabakaların çapraz şekilde tutkallanması ile üretilen ve boyları 20 m 
kadar uzun olabilen ahşap panellere verilen isimdir. CNC makinalar ile fabrikalarda istenilen şekle 
getirilmek üzere boyutlanıp işlenmesi, üzerinde pencere ve kapı boşlukları açılması yoluyla projeye 
uygun üretilmiş CLT panellerin şantiyede vinç ile kısa sürede montajı yapılabilmektedir.  

  
Şekil 9. CLT Çatı ve Tavan Elemanları (URL-5, 2020) 

CLT, yapı strüktüründe taşıyıcı eleman olarak kullanılabildiği gibi iç mekanda ve cephede de 
kullanılabilmektedir (Şekil 9). CLT sistemi her tür yapı üretiminde kullanılabilmektedir. 

3.3.4. Tutkallı Lamine Ahşap (GLT) 
Tutkallı Lamine Ahşap (GLT) ya da diğer ismi ile GLULAM, masif kerestelerin neme, sıcaklığa ve 
biyolojik etkenlere dayanıklı su geçirmez tutkallar yardımıyla, büyük boyutlar oluşturabilmek için, uç 
uca, yan yana ve üst üste yapıştırılması ile üretilen bir yapı elemanıdır. GLT, yüksek yük taşıyıcılık 
özelliğinin yanında, yüksek mukavemet değerlerine sahip olması sebebiyle yatay, düşey ve kavisli yapı 
elemanlarının tasarımında kullanılmaktadır (Şekil 10).  GLT, geniş açıklıklı yapılarda çokça tercih 
edilmektedir (Şekil 10) (Kuzman vd., 2010).   

 
Şekil 10. Tutkallı lamine ahşap (GLT) elemanlar(URL-1, 2020) 

4. YAPI ÖRNEKLERİ 
4.1. Metropol Parasol 
İspanya Sevilla’da bulunan Metropol Parasol (75x150m h:28m), mimar J. Mayer tarafından tasarlanmış 
ve Sacyr firması tarafından 2011 yılında yapılmış ve üretiminde 3000’den fazla bağlantı elemanı, 2500 
m3 lamine kaplama ahşap (LVL) malzeme kullanılmıştır (Şekil 11 ve 12).  
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Betonarma temeller üzerine monte edilen ahşap karkas, poliüretan malzeme ile bağlandığı için 
yüksek ısıya dayanıklıdır. 

 
Şekil 11 ve 12. Metropol Parasol Sevilla İspanya (URL-6, 2020) 

4.2. Whitmore Road Konutu 
Londra’da bulunan ve 2012 yılında tamamlanan Whitmore Road binası, Waugh Thistleton 
Architects tarafından tasarlanmıştır. Zemin katı betonarme olarak yapılan binada üst katlar çapraz 
lamine ahşap (CLT)  ile 5 haftada, prefabrik olarak inşa edilmiştir. Binada, ahşap malzeme ile en az 9 
en fazla 23 m açıklık geçilmiş, 1.5 m konsol uygulanmıştır.  

 
Şekil 13 ve 14. Whitmore Road Konutu (Yesügey vd. 2014) 

4.3. MOTAT Havacılık Sergi Salonu 
MOTAT Havacılık Sergi Salonu, Yeni Zelanda’da, ana taşıyıcı elemanlarının tümü lamine kaplama 
ahşap (LVL) ile inşa edilen, 42 m açıklık geçilmiş olan kapalı mekanda uçak sergilenmesi için inşa 
edilmiş bir yapıdır. Yapı strüktürü, LVL kolon ve kirişler ile prefabrik olarak üretilip montajlanmıştır.  
(Şekil 15). Kolon ve kirişlerin birleşimleri çelik levhalar ile desteklenmiş ayrıca kolon ve kirişlere ilave 
olarak yapının karşılaşacağı yanal yüklere karşı dayanım kazandıracak olan çapraz bağlantılar 
eklenmiştir (Şekil 16). Kolon kiriş birleşimlerinde çelik levhalar kullanılmıştır. Asılan uçakları 
taşıyabilen çatı, kolonlar ile desteklenen 120 x 43 cm kesitinde LVL kirişlerden oluşmaktadır.  
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Şekil 15 ve 16. MOTAT Havacılık Sergi Salonu (URL-7, 2020) 

 
4.4. HoHo in Vienna 
24 katlı ve 84 m yüksekliğe sahip olan HoHo Viyana binası, dünyanın en yüksek ahşap yapısı olma 
ünvanına sahiptir (Şekil 19). 2017 yılında inşaatına başlanmış ve 2020 yılında bitirilmiştir. Fonksiyon 
olarak konut, otel ve ofis karma fonksiyonlarını barındırmakla birlikte, yapının çekirdeği öngerilmeli 
betondan, kolonları ve döşemeleri ahşap malzemeden yapılmıştır. Binanın yaklaşık olarak %75’i ahşap 
malzemeden oluşmaktadır. Sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlar ile tasarlanıp inşa edilen bina, çapraz 
lamine ahşap (CLT) teknolojisi ile inşa edilmiştir. Panel boyutları bilgisayar yardımı ile oluşturulmuş 
ve şantiyede montajı yapılmıştır (Şekil 17,18).  

  
Şekil 17,18,19. HoHo Viyana yapım aşamaları (URL-8, 2020) 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Ahşap, geçmişten günümüze dek yoğun olarak tercih edilmiş bir yapı malzemesi olmuştur. Gerek 
taşıyıcı sistem gerekse iç ve dış kaplama elemanı olarak kullanılabilen ahşap, doğada çokça var olması, 
elde edilmesi ve üretilmesi sırasında çevreye etkisinin minimumda olması, kullanım aşamasında sağlıklı 
ve nefes alabilen mekanlar yaratılmasına yardımcı olması gibi nedenlerle sürekli tercih edilen bir 
malzeme olmuştur.  
Endüstri devrimi ile birlikte, sanayileşme sonucunda kentlerde çoğalan nüfus ve bu nüfusu barındıracak 
hızlı konut üretimi için ahşap malzeme dışında çelik ve beton da kullanılmış, ancak yapılan hızlı seri 
üretimler sonucunda doğaya verilen zararın apaçık ortaya çıkması ve sürdürülebilirlik kavramının 
doğuşu ile birlikte doğal bir malzeme olan ahşap önemini geri kazanmıştır. Ahşabın yoğun olarak 
kullanılmaya başlanması, ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik gelişmeleri de beraberinde getirmiş, 
dönemin ihtiyaçlarına yönelik yeni ve farklı özelliklerde kompozit malzemeler üretilmiştir. Diğer 
taraftan, ahşap ürünlerin zayıf tarafları tecrübe edilerek zamanla bu zayıflıkların giderilmesi adına 
çalışmalar yapılmıştır. Ahşap malzeme, çeşitli emprenye teknikleri ile zararlılara karşı uzun vadede 
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korunabilme olanağına ve daha yüksek mukavemete kavuşturulmuştur. Günümüzde ahşap malzeme ile 
geniş açıklıklı veya yüksek katlı binaların yapımı mümkündür.  
Sonuç olarak tarihsel süreç göstermiştir ki, ahşap; sürdürülebilirlik kavramı, doğada çokça var olma, 
doğayı koruma ve ona olabildiğinde az zarar verme, üretim ve kullanım aşamalarında minimum enerji 
tüketimi ve hafifliği ile, günümüzde olduğu gibi gelecekte de en fazla tercih edilen yapı 
malzemelerinden olmaya devam edecektir. 
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1. GİRİŞ  
Akıllı cepheler, tükenmeye başlayan doğal kaynaklar ile ilgili kaygıların artmaya başlaması sonucunda 
ortaya çıkmış olan sürdürülebilirlik ve enerji korunumu konularında bir çözüm alternatifi olarak 
benimsenen, otomasyon, ileri teknoloji ve gelişmiş özellikte malzemelerin kullanıldığı cephe 
sistemleridir. Nanoteknoloji kavramının ortaya çıkması ile, yararlanılan otomasyon sistemleri yerlerini 
akıllı nano malzemelere bırakmış ve bazı durumlarda otomasyon sistemlerinin görevini, ilave bir 
sisteme gerek kalmadan nano partiküller yerine getirmeye başlamıştır. Bu durum doğal olarak 
otomasyon sistemlerine ayrılan bütçe ve enerji sarfiyatını azaltmış dolayısıyla istenen özellikleri 
sağlayan bina cepheleri ortaya çıkmıştır. 
 
1.1. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI  
Nanoteknoloji, akıllı bina cephelerinin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapımını 
kolaylaştırmakta, fosil bazlı yenilenemeyen enerji kaynaklarının tüketimini en aza indirgemektedir. 
Üretim aşamasında, malzeme karışımlarına, istenen özelliklerin ilave edilmesi ile elde edilen üstün 
performanslı malzemeler sayesinde, binanın kendisinin hiçbir ilave yöntem ve enerji harcanmadan, 
akıllı cephelerin gerçekleştirdiği eylemlerin çoğunu gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır. Çalışmada 
öncelikli olarak, nanoteknoloji ve akıllı cepheler ile ilgili yerli ve yabancı literatürden faydalanılarak, 
akıllı cephelerden ve işleyiş şekillerinden bahsedilecek, ardından nanoteknoloji kavramı detaylı olarak 
incelenecek ve dünya genelinde uygulanmış akıllı nanoteknolojik binalar örneklenecektir.  
 
2. AKILLI CEPHE NEDİR? 
Akıllı bina cephesi, üstün birtakım özelliklere ya da fonksiyonlara sahip ya da akıllı malzemelerle inşa 
edilmiş, otomasyon sistemleri yardımı ile dış hava koşullarına göre şekil veya özellik değiştirebilen ve 
böylelikle kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen, enerji ihtiyacını minimumda tutmayı hedefleyen 
cepheler anlamına gelmektedir. Akıllı cephe sistemlerinde amaç binanın iç mekanlarının değişken dış 
hava koşullarından en az düzeyde etkilenmesi ve kullanıcı konforunun minimum enerji ile 
sağlanmasıdır. 
Kroner (1997), ilk defa, akıllı bileşenlerin yapıya montajı yerine, kendi kendine akıllı olabilen bir 
mimari yapma fikrini ortaya atmıştır ve biyo-klimatik tasarımın temel önceliklerinden bahsetmiştir. 
Akıllı cepheler; yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, hava koşullarının değişken 
etkilerinden korunmak amacı ile şekil değiştirebilen cephelerdir (Compagno, 1999). Bu konudaki ilk 
örneklerden biri, Jean Nouvel tarafından Paris’te 1981 yılında yapımına başlanan ve 1987 yılında 
tamamlanan Arap Dünyası Enstitüsü (Resim 1) olmuştur (Orhon, 2012).  
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Resim 1, 2 ve 3. Arap Dünyası Enstitüsü (URL-1, 2020) 

 
Arap Dünyası Enstitüsünün cephesinde, 30.000 adet alüminyum malzemeli mekanik diyafram 
kullanılmıştır ve diyaframlar gelen ışığa bağlı olarak elektropnömatik sistemle kontrol edilmekte, gün 
ışığının iç mekana kontrollü alınması sağlanmaktadır. Resim 2 ve 3’te görülmekte olan her pano merkezi 
bir sisteme bağlı olup saate ve binaya giren ışık ve ısı miktarına göre otomatik olarak diyafram gibi 
açılıp kapanmaktadır. Cephenin tamamı, günde en fazla 18 defa hareket edebilen, 240 adet ışığa duyarlı, 
motor kontrollü panelden oluşmaktadır. Sonuç olarak, Arap Dünyası Enstitüsünde belirlenen işlevler 
bilgisayar vb. sistemler ile yerine getirilmektedir. Akıllı cephelerin ilk örneklerinden olmasının yanında, 
bilgisayar desteği ile akıllı olma durumu, yerini, kullanılan malzemelerin kendi özellikleri ile bu 
işlevlerin yerine getirilebileceği yani malzemelerin kendi doğal mekanizmalarını kullanarak işlem gücü 
gerekmeden adaptasyon sağlayan “akıllı” cephelere bırakmaya başlamıştır. Akıllı malzemeler, özel 
olarak tasarlanmış ve istenilen işlev için gereken değişimi kendi kendine gerçekleştirebilen 
malzemelerdir (Eşsiz, 2001). 
 
2.1. AKILLI CEPHE UYGULAMA ALANLARI 
Geleneksel mimaride; yönlenme, malzeme seçimi, kapı-pencere boyutları, su kullanımı gibi konular 
önemli tasarım ölçütleridir. Binaların enerji korunumu için rüzgâr ve güneşe göre konumlandırılıp, 
komşu binaların güneşini ve manzarasını kesmeyecek şekilde uygulanmasına dikkat edilmiştir. Yakın 
çevrede çokça bulunan taş, toprak, ahşap gibi yerel malzemeler tercih edilerek, varsa çevredeki eski yapı 
kalıntılarından malzemeler kullanılmakta, kapı ve pencere boyutları ısı kayıp ve kazançlarını önlemek 
adına minimumda tutularak ve yağmur suyu sarnıçlarda biriktirilerek, tekrar kullanımları sağlanmıştır. 
Geleneksel mimaride kullanılan temel yöntemlerin çağdaş kentlerde uygulama güçlüğü nedeniyle 
günümüzdeki sürdürülebilirlik ilkelerini istenilen düzeyde sağlayamadığından, ilave yöntemler ile 
desteklenmektedir. Mesela güneşe ve rüzgâra karşı konumlandırılmış bir yapı, ilave olarak low-e 
kaplamalı camlar, çift cepheler, rüzgâr enerjisinden yararlanmak için rüzgar türbinleri gibi teknolojik 
sistemler ile desteklenebilmektedir. Akıllı cepheler, enerji üreterek, iç ve dış mekân arasındaki 
dengesizlikleri yok ederek ve ısı kayıplarını engelleyerek, hava kirliliğini azaltma gibi bazı özelliklere 
sahip olabilmektedir (Orhon, 2014). Örnek olarak, Dubai’de bulunan Al Bahar Kuleleri, güneş 
ışınlarının durumuna göre, otomasyon sistemleri ile desteklenerek, ışınların geliş yönüne göre açılıp 
kapanabilen bir cephe sistemine sahiptir. Kulelerde kullanılan cephe sisteminin güneş ışınları kaynaklı 
ısıyı en az %50 oranında azalttığı ifade edilmektedir.  
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Resim 4, 5 ve 6. Al Bahar Kuleleri, Dubai (URL-2, 2020) 

 
3. NANOTEKNOLOJİ KAVRAMI 
Nanoteknoloji, dünya çapında stratejik öneme sahip bir 21. yy. teknolojisidir. Tüm dünyada bu konudaki 
Ar-Ge merkezlerine ve araştırmalara ciddi oranda bütçe ayrılmaktadır, bunun sebebi ise, nanoteknoloji 
kavramının tıpkı endüstri devrimi gibi bir devrim yaratacağına inanılmasıdır.  
Mimarlık alanında nanoteknoloji, ilk etapta malzeme alanında yenilikler getirmiş olsa da, yavaş yavaş 
tasarım ve taşıyıcı sistem alanlarında da çalışmalara başlanmıştır.  
Nanoteknoloji ile, hava kirliliğini azaltma, suları temizleme, alternatif enerji ceşitlerini kullanma gibi 
önemli konular hedeflenmektedir. Nanoteknoloji, üretim süreçlerini kısaltmakta, zamandan ve paradan 
tasarruf sağlamakta, önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamakta ve ürün kalitesini artırarak, insanların 
yaşam standartlarını ve kalitesini yükselterek ve daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürülmesini 
sağlamaktadır. 
 
3.1. NANOTEKNOLOJİ NEDİR? 
Nanoteknoloji, maddeleri nano boyutta inceleyen ve malzemeye istenilen özelliklerin nano boyutlarda 
verildiği ve tasarlanan özellikte malzemelerin üretilmesine imkân sağlayan yeni bir teknolojidir. Doğal 
kaynakların tükenmesi, yaşam döngüsünün bozulması, ekosistemin değişmesi insanlarda farkındalık 
yaratmış ve sürdürülebilirlik kavramı altında çevre dostu mimariye yönelim olmuştur. Nanoteknoloji 
sürdürülebilir mimariye tasarım aşamasından, yıkıma kadar olan tüm süreçlerde avantaj sağlamaktadır.  
Nanoteknoloji ile daha hafif, daha az maliyet ile üretilmiş ve daha üstün performanslı, daha sağlam, 
daha uzun ömürlü yapı üretimi mümkün olabilmektedir. Bu sayede kirliliği azaltmak, iş gücü, maliyet 
ve malzeme kullanım miktarlarını minimuma indirmek ve aynı miktar malzeme ile daha fazla üretim 
yapabilmek amaçlanmakta, sonuç olarak konfor koşullarının artırılması hedeflenmektedir (Demirdöven 
ve Karacar, 2013). Nanoteknolojinin mimaride kullanımının sürdürülebilirlik hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için ek bir avantaj yaratabileceği göz ardı edilmemelidir. 
 
3.2. NANOTEKNOLOJİ GELİŞİMİ 
Nanoteknolojinin geçmişi 1950’li yıllara dayanmaktadır. 

• 1959 yılında, Richard Feynmen ‘’Aşağıda daha çok şey var’’ konferansı ve makalesi 
nanoteknoloji konusundaki ilk adım olmuştur. 

• 1974 yılında, Tokyo üniversitesinde ilk defa, nanoteknoloji kelimesi kullanılmış ve malzemenin 
atom ya da moleküllerden meydana geldiği açıklanmıştır (Perker, 2010). 
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• 1981 yılında, taramalı tünel mikroskobu bulunmuştur. 
• 1985 yılında, atomik kuvvet mikroskobu bulunmuştur ve araştırmalar hızlanmıştır. 
• 1986 yılında, Drexler, ‘’Yaratma Motorları: Nanoteknolojinin Yaklaşan Devri’’ adlı, 

nanoteknoloji konusunda ilk kitabı yazmıştır (Perker, 2010). 
• 1991 yılında, nano tüp kavramı keşfedilmiştir. 
• 1999 yılında, ABD ulusal nanoteknoloji birimi kurulmuş ve resmen Ar-Ge çalışmalarına 

başlanmıştır. 
• 2000 yılında, Bill Joy’un “Why the Future Doesn‘t Need Us” isimli makalesi nano 

tartışmalarının önemini göstermiştir. 
• 2001 yılında, nanoteknoloji araştırma çalışmaları, Avrupa Birliği nanoteknoloji programına 

dahil edilmiştir.  
• 2007 yılında, Tüv- Süd tarafından ilk defa dünya çapında spesifik nano yönetim ve izleme 

sistemi kurulmuştur (Certifiable nano spesific risk management and monitoring system) 
(Leydecker, S., 2008). 
 

3.3. NANOTEKNOLOJİK AKILLI MALZEMELER 
Nanoteknoloji, yapı sektöründe en fazla malzeme alanında gelişmelere neden olmuştur. Nanoteknoloji 
ile üretilen nanoteknolojik ürünler muadillerine göre daha dayanıklı, daha hafif, daha az kalınlık ve 
malzeme ile daha fazla alanda kullanılabilen ürünlerdir (Demirkan, 2006). Yapısal malzemelerin 
özellikleri de, üretim aşamalarında karışımlarına nano ölçekte malzeme katılması ile artırılmaktadır. 
Ayrıca, nanoteknoloji ile üretilmiş malzemeler, daha hafif, hacimsel anlamda küçük ve daha verimli 
kullanım alanına sahip olmakta, bünyelerine kazandırılmış üstün özellikler sayesinde ise, daha az hasar 
görme, daha az bakım ve onarım ihtiyacı gerektirmektedir (Mehdinezhad vd., 2013) (Ökmen, 1996).  
Nanoteknoloji ile kaynakların kullanımını en aza indirgemek ve daha etkin, ucuz, çevreyi koruyan ve 
enerji üretimini artırmaya yönelik uygulamalar yapılmaya başlanmış ve nanoteknoloji uygulamaları 
sayesinde insan sağlığı, konfor koşulları ve kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır (Nielsen, 2008) 
(Tırıs, 2008). Tüm bu özellikler sayesinde, üretilirken daha az enerji harcanmakta, kaynak korunmasına 
katkı sağlamakta, enerji tüketiminde ve CO2 emisyonunda azalma sağlamakta, dolayısıyla 
sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlamaktadırlar. 

 
Resim 7. Nano boyutta yapılan kaplama ile geleneksel kaplama arasındaki fark (URL-3, 2020) 

Nanoteknoloji ile, malzemelerin üretim aşamasında içine nano partiküllerin katılması ile istenilen 
özellik doğrudan o malzemeye kazandırılmaktadır. Nano malzemeleri, yapısal olanlar ve olmayanlar 
olarak iki grupta incelemek mümkündür.  
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Yapısal nano malzemeler, beton, çelik ve ahşaptır.  
Beton malzeme tekil olarak ele alındığında, geleneksel çimento malzemesinin parçacıklarının nano 
boyutlara indirilmesi sonucunda üretilen betonun mukavemeti dört kata kadar artmakta ve yapısal 
uygulama olanaklarının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Nano çimento, uçucu kül ve cüruf kullanımı ile 
daha az enerji tüketen sürdürülebilir beton üretimi sağlanabilmektedir. Beton karışımına nano 
partiküller, SiO2 (silikon dioksit) ilave edilerek, yoğunluğu artırılmış, mekanik özellikleri iyileştirilmiş 
beton elde etmek mümkündür. Titanyum dioksit ilavesi ile betona kendi kendini temizleme özelliği 
eklenebilmektedir (Han ve diğ., 2011). Beton karışımına nano silika eklendiğinde, betonun dayanım, 
aşınım gibi mekanik özellikleri artırılmakta ve geçirimlilik özelliği iyileştirilmekte, kimyasal 
bozulmalara karşı dayanım sağlanmaktadır. Beton karışımına nano tüpler eklenerek ise, basınç ve 
gerilme mukavemetinde kayda değer iyileşme elde edilirken, çatlak oluşması ve yayılması 
engellenmektedir. Yapıya zarar vermeden durum değerlendirmesi yapılabilmesi ise, beton hazırlanırken 
içerisine nano sensörlerin eklenmesi ile gerçekleşebilmektedir. 
Çelik malzemede nanoteknoloji, sertliğinin artırılması, korozyon direncinin ve mukavemetin artırılması, 
manyetik özelliklerinin geliştirilmesi, aşınma direncinin artırılması ve sıcaklığa dayanım gibi alanlarda 
katkı sağlamaktadır.  Çelik malzemeye üretim aşamasında bakır (Cu) nano partikülleri eklenmesi 
sonucunda, mukavemeti artmakta, kaynaklanabilirliği kolaylaştırmakta ve yüzey pürüzleri 
azalmaktadır. Bu şekilde üretilen nano çelik malzeme, geleneksel çelik malzemeye göre mukavemet 
açısından üç kat daha dayanıklı, korozyona karşı ise beş kat daha dayanıklıdır (Vigneshkumar, 2014). 
Ahşap malzemede ise nanoteknoloji, ahşap liflerinin birbirine bağlanmasını ilave nano malzemeler 
emprenye edilmesi ile ahşabı güçlendirerek ahşabın yapısal performansını geliştirmektedir. Tıpkı 
betonda olduğu gibi, ahşap malzemeye de nano sensörler eklenerek, ahşabın herhangi bir yerinde oluşan 
çürüme ya da zararlıları tespit etmek kolaylaşmakta ve ahşabın ömrü uzatılabilmektedir. Geleneksel 
ahşap malzemeye, metalik tuzların ilave edilmesi ile basınç uygulamaları yapılmaktadır, fakat metalik 
tuzlar insan sağlığı ve doğaya zarar vermektedir. Nanoteknolojik olarak, ahşap malzemenin lifleri 
arasına nano ölçekte, organik içerikli plastik kapsüller ilave edilerek her tür mikro organizmayı yok eden 
ve doğaya zarar vermeyen ahşap üretmek mümkündür. Taşıyıcı sistem malzemesi olarak kullanılacak 
olan ahşaba, nano ölçekte zeonit kristalleri emprenye edilerek, ahşabın moleküler yapısı 
değiştirilebilmekte ve ahşap malzeme güneş enerjisi depolayabilmektedir (Candemir vd., 2012). Yeni 
nesil ahşap ürünler elde edebilmek, ahşabın mekanik özellikleri ve sertlik derecesini artırabilmek için, 
nano ölçekte, karbon nano tüpler ve nano kil parçaları ilave edilebilmektedir (Niroumand, 2013). 
Yapısal olmayan nano malzemeler, ağırlıklı olarak yüzey uygulamalarında kullanılmakta ve kullanıcı 
konforunu artırmayı hedeflemektedir. Koruyucu yüzey uygulamaları, low-e kaplamalar, UV koruma 
kaplamaları, anti reflektiv kaplama ve yüzeyler, çizilmeye ve yıpranmaya dayanıklı yüzeyler elde etmek 
için tercih edilmektedir. 
Nanoteknoloji ile yüzey uygulamaları; lotus etkisi ile kendi kendini temizleyen yüzeyler (Resim 8 ve 
9), fotokataliz ile kendi kendini temizleyen yüzeyler (Resim 10), parmak izi tutmayan grafiti ve boya 
tutmayan yüzeyler, antibakteriyel yüzeyler, kolay temizlenebilen ve buğu yapmayan yüzeyler elde 
etmek için tercih edilmektedir. 
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Resim 8, 9 ve 10. Kendi kendini temizleyen yüzeyler (URL-4, 2020) 

 

Resim 11, 12, 13 ve 14. Aerojel malzemenin hafiflik ve  yanmazlık görüntüleri (URL-5, 2020) 
Konfor ve güvenliği artıran yüzey uygulamaları ise, yangın geciktirici olarak ve yangında şeffaflığı 
bozulmayan cam uygulamaları, darbelere karşı güvenliği artıran yüzey uygulamaları elde etmek için 
tercih edilir. 
Yalıtım uygulamaları, termobloklar yani ısı kayıplarını engelleyen aerojel ya da silika esaslı malzemeler 
kullanılarak, şeffaflığı bozmayarak üst düzey yalıtım sağlama, iklimsel ve çevresel etkilere karşı koruma 
sağlamak amacıyla tercih edilmektedir (Resim 11,12,13,14). 
 
4. NANOTEKNOLOJİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR 
Akıllı cepheler, sahip oldukları otomasyon özellikleri sayesinde dış-iç mekân dengesini koruyabilen, 
tercihen enerji üretebilen cephelerdir. Nanoteknoloji kavramının devreye girmesi ile, akıllı cephe 
üretiminde nano malzemeler kullanılabilmekte ve otomasyon sistemlerinin gerçekleştirdiği görevleri 
nano malzemeler yerine getirmeye başlamakta, bunun bir sonucu olarak daha az enerji tüketimi ve daha 
az maliyet ortaya çıkabilmektedir.  
 
 
4.1. Jubile Kilisesi 
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Resim 15 ve 16. Jubile kilisesi (URL-6, 2020) 
1996 yılında, Richard Meier tarafından tasarlanan ve Roma’da bulunan kilise, üst üste üç kabuktan 
meydana gelmektedir. İki yöne kavisli olarak, prefabrikasyon sistemi ile üretilmiş olan kabuklar, TiO2 
içeren fotokatalitik çimento ile üretilmiştir. Titanyum dioksit, içine katıldığı malzemeye emme ve 
yüzeye tutunma özelliği kazandırmakta, yüzey ışık ile temas ettiğinde üzerine yapışan kirletici 
maddeleri parçalayabilmektedir. Fotokatalitik çimento ilk defa Jubile Kilisesi için İtalya’da üretilmiştir. 
Fotokatalitik etki malzemeye üretim aşamasında TiO2 katılarak elde edilebildiği gibi, yüzey kaplaması 
olarak uygulamak da mümkündür. 
 
4.2. Manuel Gea Gonzalez Hastanesi  
Hastane, 1992’de Meksiko-City’de, çift cidarlı cephe ve gölgeleme elemanlarının kullanılması ile 
UV ışınlarını kesme ve hem kendisini hem de havayı temizleme özelliğine sahiptir (Resim 17 ve 
18). Cephe kaplamasının üzerinde titanyum dioksit bulunmakta, havayı ve kendini temizleme 
görevini, havadaki zehirli gazlar ile temas ettiğinde kimyasal reaksiyona giren bu nano malzeme 
yerine getirmektedir.  

 
Resim 17 ve 18.  Manuel Gea Gonzalez Hastanesi Especialidades Kulesi (URL-7, 2020) 

 
4.3. 2015 Milan Expo 
2015 yılında İtalya’da Milan Expo bünyesinde, Nemesi & Partners tarafından tasarlanan İtalya 
Pavyonunun dış cephesi 700’den fazla interaktif biyodinamik panel ile kaplanmıştır (Resim 19 ve 20). 
Her bir panel 4 x 4.2 m boyutlarında ve içeriğindeki TiO2 sayesinde fotokalitik özelliktedir. Yüzey güneş 
ışığı ile temas ettiğinde TiO2 partiküller havada bulunan zehirli gazları temizlemektedir. 

 
Resim 19 ve 20. Milan Expo (URL-8, 2020) 

 
4.4. 570 Broome Konut Bloğu 
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New York Soho’da bulunan bina, trafik problemi ve hava kirliliği olan bir bölgede konumlanmakta olan 
25 katlı bir konut yapısıdır (Resim 21). 2000 metrekarelik bina cephesi, Pureti adı verilen titanyum 
dioksit nano parçacık bazlı bir malzeme olan Neolith panellerle kaplanmıştır (Resim 22). Cephede 
kullanılan cephe panelleri, içeriğinde bulunan TiO2 sayesinde atmosferdeki zehirli gazları 
parçalamaktadır. 

 
Resim 21. Ve 22. Broome Konut Bloğu ( URL- 9, 2020) 

 
4.5. Rüzgar Türbin Kulesi (Wind Turbine Tower) 
Meksika asıllı Agustin Otegui tarafından tasarlanan Rüzgâr Türbin Kulesi, ütopik bir nanoteknolojik 
yapı örneğidir ve mikro rüzgâr türbinlerinden oluşan bir dış yüzeye sahiptir (Resim 24). Her bir türbin 
2.5 x 1cm boyutlarındadır. Tasarım üç aşamadan oluşan bir enerji yaklaşımını öngörmektedir. İlk olarak, 
yapının cephesi fotovoltaik panel özelliği göstererek güneş ışığını emerken, rüzgâr türbinleri, rüzgârın 
yönü değişse bile o yönde dönerek enerji üretmeye devam etmektedir. Üretilen enerji toplama 
merkezlerinde toplanarak türbin yapıyla her bağlantı kurduğunda güç üretilmektedir. Her bir türbinin iç 
yüzeyinde bulunan mikroorganizmalar ise C02 moleküllerini emerek havayı temizleme işlemini 
gerçekleştirmektedir. (Chino M, 2008) (Resim 25 ve 26). 

 
Resim 23, 24, 25 ve 26. Nano Vent Skin gökdelen tasarımı (URL, 10, 2020) 

Tasarımda, doğru türde ve miktarda malzeme kullanımı ile verimli ve sıfır emisyonlu yapı üretimi 
hedeflenmiştir (Resim 23) (Chino M, 2008). 
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Bu konsept, küçük hacminden dolayı metro aydınlatmasında ve tünellerde de kullanılabilmektedir 
(Resim 27). Tünellerde trenin geçişinden doğan rüzgâr ile elektrik enerjisi üretilebilmekte ve bir sonraki 
istasyonun aydınlatması sağlanabilmektedir (Resim 28). 

 
Resim 27 ve 28. Otoyol aydınlatması ve tünel aydınlatması (URL- 11, 2020) 

 
4.6. Karbon Kulesi (Carbon Fiber Tower)  
Peter Testa tarafından tasarlanan, 40 katlı, tamamının karbon fiberden yapılması öngörülen yapı, 
geleceğin gökdeleni olarak anılmaktadır.   

 
Resim 29, 30 ve 31. Karbon Kulesi(URL-12, 2020) 

Yapının, temel dışında geleneksel yapı malzemeleri kullanılmadan, ayrıca geleneksel yapı üretim 
teknikleri de kullanılmadan, aşağıdan yukarıya doğru karbon teller ile ören robotlar tarafından 
üretileceği öngörülmektedir. Çağdaş gökdelen strüktürlerinde çelik, beton veya her ikisi birden 
kullanılırken, karbon kulesinde, yükleri tüm yüzeye dağıtan ve yapıyı oluşturmak için dokunan ve 
sürekli olan karbon iplikçiklerin yapısal kullanımı mevcuttur. Geleneksel taşıyıcı sistem ve çekirdek 
anlayışının dışına çıkılarak, mekanlar bölünmeden karbon lifler ve şeffaf plastik nano malzemeler ile 
üretilecek bu sistemin büyük oranda enerji tasarrufu sağlayacağı düşünülmektedir. Peter Testa 
tarafından 2025-2030 yılları arasında üretilmesi öngörülen yapı da, ütopik nanoteknolojik yapı 
örneklerindendir (Resim 29,30 ve 31). 
 
4.7. Örneklerin Değerlendirilmesi 
Nanoteknolojik akıllı cephe örnekleri konusunda verilen örneklerin tümü incelendiğinde, ortak amacın 
daha az enerji ve malzeme tüketimi olması dikkat çekmektedir. Kullanım aşamasında, bakım 
giderlerinin daha az ya da sıfır maliyetle çözülmeye çalışılması, örneklerin tümünde sözü geçen nano 
malzemeler sayesinde olmaktadır. Akıllı cephelere entegre otomasyon desteği olmadan, malzemelere 
üretim aşamasında üstün performans sağlayan partiküller eklendiğinde, bu partiküllerin yapılara kendi 
kendini temizleme, havadaki zehirli gazları temizleme, UV korunumu, darbe dayanımı, mukavemet, 
yangın korunumu gibi özellikler kattığı görülmektedir. 
Ayrıca, şu an ütopik olarak görülen fakat yakın gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan nanoteknolojik 
yaşayan yapı uygulamaları da mevcuttur. Geleneksel sistemler kullanılmadan, pultrüzyon yöntemi ile 
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üretileceği belirtilen ve dokuma yapı olarak adlandırılan nano yapıların, özel programlar ile, yapı için 
özel olarak üretilmiş üstün performanslı malzemelerden, yapıya örümcek gibi tırmanarak yapıyı ören 
robotlar tarafından dokunacağı öngörülmektedir.  
 
5. SONUÇ 
Tükenmekte olan doğal kaynaklar, oluşan hava kirliliği ve güneşin zararlı ışınları gibi sorunlara cevap 
olarak ortaya çıkan akıllı bina cepheleri, geleneksel yöntemlere kıyasla maliyetli uygulamalardır. Buna 
karşın, uygulandıkları binalara özgü nitelikler sayesinde sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyici, enerji 
tüketimini azaltıcı ve konfor artırıcı özellikleri binalara kazandırabilmektedirler. Bu sayede, binanın 
tükettiği enerji miktarı azalmakta ve doğal havalandırma, doğal aydınlatma gibi konularda konfor 
koşullarını sağlayarak, kullanım giderlerini, mekanik yöntemlere kıyasla düşürmektedirler. 
Nanoteknolojinin mimarlık alanına girmesi ile, ilk etapta özellikle malzeme alanında birçok yeni keşif 
olmuş, malzeme henüz üretim aşamasında iken karışıma özellikli nano partiküllerin katılması ile, ya da 
sonradan uygulanan nano ölçekte kaplama ile, minimum maliyet ile mimari çözümlere ulaşılmaya 
başlanmıştır. Örneğin bir yapının cephe temizleme giderleri, malzemeye üretim aşamasında nano 
partiküller katılarak azaltılabilmektedir. Cephe ya da çatı, nano ölçekte ince bir fotovoltaik film 
kaplaması ile güneşin zararlı ışınlarından korunurken doğal aydınlatma ve enerji üretimi de 
sağlanmaktadır. Nanoteknoloji, strüktür malzemesinin üretim aşamasında da kullanılabilmektedir. 
Ahşap, çelik, beton malzeme üretiminde karışımlara eklenen nano partiküller ile malzeme özellikleri 
iyileştirilebilmektedir. Nano malzemeler ile malzeme kalınlıkları gözle görülemeyecek kadar azalmış, 
ses, ısı, yangın yalıtımı yapmak kolaylaşmıştır. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin çoğunda, nanoteknoloji 
birimleri kurulmuş ve yapılan Ar-Ge çalışmalarına önemli miktarda bütçe ayrılmaktadır. Gelecekte, 
gelişmişlik düzeyinin nanoteknoloji konusundaki ilerlemelere bağlı olacağı ve nano devrimin tıpkı 
endüstri devrimi gibi çığır açacağı düşünülmektedir. 
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ÖZ: Yahya Çavuş’un babası Mustafa Bey, annesi ise Hanife Dudu Hanım’dır. Çanakkale ilinin Ezine 
ilçesine bağlı Koçali köyünde 1887 yılında doğmuştur. I.Dünya Savası için seferberlik ilan edildiğinde 
askere gönüllü olarak yazılmıştır. Çanakkale Cephesi’nde 9. Tümen, 26. Alay, 10. Bölük ikmal eri 
olarak 5 manga askerin başında, 25 Nisan 1915’te Seddülbahir, Ertuğrul koyu savunmasında büyük bir 
kahramanlık örneği sergilemiştir. Çanakkale muharebesindeki üstün başarısıyla dikkat çeken Yahya 
Çavuş’un müzeye dönüştürülmesi planlanan evi, Çanakkale ili, Ezine İlçesine Bağlı, kendisinin adı 
verilen Yahya Çavuş Köyünde, köy çeşmesi karşısında bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, halkın 
isteğiyle, Çanakkale Savaşı’nda büyük bir başarı gösteren Yahya Çavuş’un evinin müzeye 
dönüştürülmesi ve bölgenin turizme kazandırılmasına katkı sağlamaktır. Yetkili kurullardan başarıyla 
geçip, uygulamaya konan projemizde, müzeye çevrilecek olan Yahya Çavuş evinin mevcut durumu, 
yapılması gerekenler ve müzede yer alacak birimler tanıtılmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yahya Çavuş, Çanakkale, Müze, Mimarlık, Restorasyon, Sanat Tarihi 
 
ABSTRACT: The father of Yahya Çavuş is Mustafa Bey and his mother is Hanife Dudu Hanım. He 
was born in 1887 in the village of Koçali, in the Ezine district of Çanakkale. When mobilization for 
World War I was declared, it was voluntarily enlisted in the military. On the 25th of April, 1915, 
Seddülbahir displayed a great heroism in the defense of Ertuğrul Bay, as the 9th Division, 26th 
Regiment, and 10th Division replenishment at the Çanakkale Front. The house of Yahya Sergeant, which 
draws attention with its superior success in the battle of Çanakkale, is located in the village fountain of 
Yahya Çavuş, in Çanakkale Province, Ezine District, which is named after him. The purpose of the study 
is to contribute to the conversion of Yahya Çavuş's home, which was a great success in the Battle of 
Çanakkale, at the request of the people, and to bring the region into tourism. In our project, which has 
been successfully passed through the authorized boards and put into practice, the current situation of 
Yahya Çavuş House, which will be converted into a museum, will be tried to be introduced to the units 
that will take place in the museum. 
 
Key Words: Yahya Çavuş, Çanakkale, Museum, Restoration, Arthitecture, Art of History 
 
 
Çanakkale Tarihi 
 
Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki 
bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir ve hem kara hem de deniz geçişleri açısından taşıdığı 
avantajları vardır. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır (Ak, 2005). Çanakkale Boğazı, 
coğrafya bakımından Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayırdığı için, bir çok medeniyetin dikkatini 
çekmiş ve bölgeye sahip olabilmek için burada tarih boyunca pek çok savaş yapılmıştır. Doğu ya da 
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batıda egemenlik kurmak isteyen krallar, denizler arasındaki ulaşım ve ticareti sağlamak açısından 
stratejik bir konuma sahip olan Çanakkale Boğaz’ını ellerinde bulundurmak gereği duymuşlar ve boğaz 
için savaşmışlardır (Uluarslan, 1985). Çanakkale il toprakları M.Ö. 3 bin’den Ortaçağ’a kadar çok 
önemli olaylar yaşamış ve misyon üstlenmiştir. Edremit’ten Erdek’e kadar olan alanda baş şehir 
durumundaki Troia antik kenti dünya tarihinde, mitolojisinde ve arkeolojisinde mihenk taşı 
sayılmaktadır. Çanakkale kent merkezinin 30 km. güneyinde yer alan Troia antik kentinin yanı sıra 
Dardanos, Abydos, Sestos, Madytos, Lampsakoz gibi önemli arkeolojik yerleşimler kent civarında 
bulunmaktadır (ÇEYAP, 1997). Biga yarımadasının eski adı Troas’dır. Burası kuzeyde Hellespontos 
(Çanakkale boğazı), güneyde Adramyttenos Kolpos (Edremit körfezi) ile çevrili olan ve Aiolya’nın 
kuzeyinde kalan bir bölgedir. Troas adına, Troie, Troia ve Troade gibi değişik biçimlerde ilk olarak ünlü 
tarihçi ve yazar Homeros’un İlyada adlı destanında adı geçmektedir. Antik çağda bugünkü Çanakkale 
boğazının mitolojideki bir söylenceye bağlı olarak Hellespont ya da Hellespontos adıyla anıldığı 
bilinmektedir. Çanakkale boğazı, Antik çağın bir kenti olan Abydos’dan kaynaklanan Avido ya da Aveo 
adıyla da anılmıştır. Avrupalılar boğaza “Dardanellos” adını vermişlerdir (Ercan, 2004). 
 
MÖ 514 yılından itibaren ise Pers İmparatoru Darius, İstanbul boğazından Trakya’ya geçtikten sonra 
Trakya ve Makedonya Pers egemenliğine girmiş ve Pers hakimiyeti Çanakkale bölgesinde de etkinliğini 
göstermiştir. Persler, egemenlik kurdukları ülkelerde sistemli bir Persleştirme politikası 
gütmediklerinden, yerli kültürlerin gelişmelerini engellememişlerdir. Daha sonra bölgede Roma 
egemenliği, bunu takiben çok uzun yıllar da Bizans egemenliği hüküm sürmüştür. Biga yarımadası bir 
süre de, Anadolu Selçukluları ve bu devletin parçalanmasından sonra beylikler döneminde, Karesi 
Beyliği egemenliğine girmiş, nihayet MS 1345 yılında Osmanlı Devleti başındaki Orhan Gazi bölgeyi 
ele geçirmiş ve o tarihten itibaren özellikle İmroz (Gökçeada), Bozcaada ve Çanakkale boğazı yöreleri, 
uzun kanlı savaşlara sahne olmuştur (Ercan, 2004). Çanakkale ve yöresi, Osmanlılar döneminde 
özellikle denizcilik konusunda önem kazanmıştır. Ünlü Osmanlı amirali Barbaros Hayrettin Paşa 
1533’te İstanbul’a gelmiş, Padişah Kanuni Sultan Süleyman tarafından kendisine Beylerbeyi unvanı 
verilerek Gelibolu kaptanlığına atanmıştır (Ercan, 2004). 
 
Yüzyıllar süren bu gelişme ve çok çeşitli çalkantılardan sonra 1075’de İznik’i başkent yapan Selçuklu 
Türklerinin eline geçen Çanakkale ve yöresi 1081-1091 tarihleri arasında İzmir’de bir Türk beyliği 
kuran Çaka veya Çakan Bey, Edremit’i fethettikten başka boğazın Asya tarafında bulunan gümrük kenti 
Abydos’tu da kuşattı ve yöreyi yağmaladı. 1204-1205 tarihlerinde Bizans’ın Haçlılar tarafından 
paylaşılması üzerine Çanakkale Boğazı’nın iki sahili Boudon’un eline geçti ve Gelibolu Venedik’lilere 
bırakıldı. Ancak 1235’te Gelibolu, İznik hükümdarı Johannes tarafından alındı. Nihayet 1300 ile 1335 
tarihleri arasında Karesioğulları Beyleri ile Aydınoğlu Umurbey tarafından defalarca akınlara uğratılan 
ve ellerinde kalan Çanakkale ve yöresi 1357’den sonra tamamen Osmanoğulları beyliğinin eline geçti. 
1390’da da Yıldırım Beyazıt Gelibolu’da Boğaz Muhafızlığını kurarak Saruca Paşa’yı bu göreve getirdi. 
29 Mayıs 1419 ve 1444’te de Venediklilerin saldırısına uğrayan Çanakkale Boğazı 1462-1463 
tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet’in inşa ettirdiği kalelerle, şehrin bugünkü görünümüne ulaştı ve 17. 
yüzyıla kadar da Batılıların saldırılarından korundu. Ancak 17. yüzyılın içinde tekrar Venedililerin, 18. 
asırda Rusların ve 1807’de de İngilizlerin saldırılarına maruz kaldı. Fakat her defasında boğaz müdafası 
takviye edildi. IV. Mehmet, III. Selim ve II. Mahmut zamanında da boğaz savunmasını kuvvetlendirmek 
için Fatih’in kalelerine ilaveten 6 kale daha inşa edilmiştir. 1911-1912 Trablusgarp Harbi sırasında 
İtalyan donanmasının Boğaz önündeki hareketleri nümayişten öteye gidememiştir (Eren, 2004). Türk 
ve Dünya tarihine “Çanakkale Savaşları” olarak geçen ve tarihte benzeri az olan bu olay, Birinci Dünya 
Savaşının önemli bir dönemidir. Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf devletleri (İngiltere ve Fransa) 
arasında, Çanakkale boğazı ve dolaylarında yapılan kara ve deniz savaşlarını kapsayan Çanakkale 
savaşları, 3 Kasım 1914 -9 Ocak 1916 tarihleri arasında uzun bir zaman sürmüştür. İngiltere ve 
Fransa’nın bu cepheyi açmalarının amacı, boğazları ve İstanbul şehrini ele geçirerek Osmanlı Devletinin 
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açtığı diğer cepheleri de tasfiye etmek ve Rusya ile ilişki kurarak araç-gereç yardımı yapabilmekti 
(Ercan, 2004). 1914-1918 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı İngiliz ve Fransız donanma ve 
kara birlikleri tarafından zorlanmış ise de netice alamadan ve büyük bir mağlubiyet içinde geri çekilmek 
zorunda kalmışlardır. Sevr Anlaşması ile Çanakkale’nin Gelibolu kısmı Yunanlılara ve Boğaz/Boğazlar 
Komisyonunun idaresine bırakılmış ise de Lozan Anlaşması sonucunda Çanakkale’yi tekrar asıl 
sahibine iade etmiştir (Eren, 2004). 
 
Ezine Tarihi 

 
Antik çağlarda şimdiki askeri kışlaların üzerinde bulunan Çaltıkıran Tepe’de kurulmuş bir yerleşim 
merkezidir. Bu yerleşim merkezi Malazgirt savaşından sonra Danişment Türklerinin Anadolu’nun 
batısına yerleşmeleri sırasında çıkan muharebede oldukça zarar görmüştür. Türkler eskiden kurulmuş 
olan yerin yanında Danişment adı ile yeni bir yerleşim merkezi inşa etmişlerdir. 
 
Danişment Türklerinin Beyi olan Abdurrahman Bey, şimdiki Ezine’nin bulunduğu yerin güney 
kenarında Ulu Camii inşa ettirmiştir. Caminin yapılışının amacı cuma namazının kılınması ve bu vesile 
ile civar köylerin halklarının haftada bir kez merkeze inerek kaynaşmanın sağlanmasıdır. ‘‘Ezine’’ 
kelimesi de Farsça ‘da “CUMA” anlamına gelen “Azine”den türemiştir. Ezine isminin bir süre “İĞNE” 
şeklinde telaffuz edildiğine dair ifadelere de rastlanır. Ezine bir süre Anadolu Selçuklu Devleti 
egemenliği altında kalmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti`nin yıkılmasından sonra Karesi Beyliği 
yönetimine girmiştir. Karesi Bey’in ölümünden sonra oğulları Demirhan Bey ve Yahşi Bey bu toprakları 
yönetmiştir. Osmanlı Devleti’nin kurulmasından sonra Orhan Gazi döneminde Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Ezine Cumhuriyet öncesinden beri ilçe merkezi durumundadır. Cumhuriyetin ilanından bu 
yana merkez ilçeye idari bakımdan Geyikli ve Mahmudiye Beldeleri ve beraber 51 köy bağlıdır. Geyikli 
ve Mahmudiye Beldeleri seçimlerle belediye yönetimine kavuşmuşlardır. 
 
Yahya Çavuş Köyü 

 
Çanakkale iline 58 km, Ezine ilçesine 13 km uzaklıktadır. Köyün iklimi, Marmara iklimi etki alanı 
içerisindedir. İlk olarak “Koçali Köyü” olarak bilinen yerleşimin adının nereden geldiği 
bilinmemektedir. Gerekli makamların başvurularıyla köyün adı “Yahya Çavuş Köyü” olarak 
değiştirilmiştir. Çanakkale savaşlarında 15 Haziran 1915'te şehit olan Ezineli Yahya Çavuş’un aile 
üyelerinden bazılarının halen bu köyde ikamet ettiği bilinmektedir. 
 
Köy geleneklerine bağlıdır, her yıl düzenli olarak baharda köy hayırları yapılmaktadır. Köy halkı sıcak, 
misafirperverdir. Köyün suyuyla ünlü kiremitli çeşmesi (yeni adı "Yahya Çavuş Çeşmesi"dir. Köyün 
yemekleri saraylı tatlısı ve basma helvası tarhanası yufkası ve bademle yapılan baklavası meşhurdur, ne 
kadar bilinmese de köyde tarihi yer olarak yedi taşlar ve kız kulesi bulunmaktadır. Kız kulesinin içinde 
hamam olduğu bilinmekte ise de hamam definecilerin tahribatına uğramış durumdadır. Köyün en 
meşhur yemeği süt üstüyle yapılan bakla yemeğidir. 
 
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde ağırlıklı olarak küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği yapılmakta, koyun, keçi, son dönemlerde süt inekçiliği yapılmaktadır. Köyde çiftçilik ve 
sulu tarım yapılır. Köyün karpuzu Çanakkale yöresinde lezzetiyle tektir. Tarım ve hayvancılığı 
desteklemek için köyde kooperatif kurulmuştur. Köyde eğitimli kişi sayısı oldukça fazladır. Memur, 
askeri personel ve sağlık personeli yetişmiştir. Köy gittikçe okuma düzeyini geliştirmektedir. 2000 
yılındaki nüfus sayımı verilerine göre Yahya Çavuş Köyü’nün nüfusu 238 olarak belirlenmiştir. (Yıldız, 
2015. 77). 
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Yahya Çavuş Kimdir? 
 
Yahya Çavuş’un babası Mustafa Bey, annesi ise Hanife Dudu Hanım’dır. Çanakkale ilinin Ezine 
ilçesine bağlı Koçali köyünde 1887 yılında doğmuştur. Seferberlik dâhilinde orduya katıldığında Yahya 
Çavuş’un eşi hamileydi ve bebek bekliyordu. Yahya Çavuş’un Muharrem isimli oğlu 05.01.1914 
dünyaya gelmiştir. Ancak Yahya Çavuş savaş esnasında Şehit olduğundan oğlunu görmesi nasip 
olamamıştır. 
 
Ezineli Yahya Çavuş Balkan Harbine katılmış, her Türk askeri gibi o yenilginin üzüntü ve mahcubiyetini 
yüreğinden atamamıştır. I.Dünya Savası için seferberlik ilan edildiğinde gönüllü yazılmıştır. Çanakkale 
Cephesi’nde 9. Tümen, 26. Alay, 10. Bölük ikmal eri olarak 5 manga askerin basında 25 Nisan 1915’te 
Seddülbahir, Ertuğrul koyu savunmasında büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Kıta çavuşu 
olduğu halde Ertuğrul koyu’nun 10. Bölüğünün 1.takımını komuta ediyordu. Zıgındere’deki bir süngü 
hücumunda şehadet mertebesine erer. Yahya Çavuş’un Mustafa oğlu, Hanife Dudu’dan olma, 1887 
doğumlu Çanakkale Ezine Koçali köyü nüfusuna kayıtlı olduğu; 05.01.1914 doğumlu Muharrem 
Canbaz adında bir oğlu olduğu nüfus kayıtlarında tespit edilmiştir. Yahya Çavuş hakkındaki bilgilerin 
çogu kendisinin tabur komutanı Binbaşı Mahmut Sabri’nin raporunda bulunmaktadır. "Seddülbahir 
muharebeleri" adını alan raporu kendisi hastanede savaştan bir buçuk ay sonra hatıra olarak yazmıştır. 
Harbiye bakanlı müsteşarlığına vermiştir. Bu raporu yazan şahıs imzasını koymamış sonradan yapılan 
incelemede Binbaşı Mahmut Sabri olduğu anlaşılmıştır. Aslı simdi Harp Tarihi Encümeni’ndedir. 2. 
Ordu Müfettişi 1. Ferik Fahrettin bunu incelemiştir. 
 
Yahya Çavuş’un Askeri Hayatı 
 
Ezineli Yahya Çavuş, Balkan Harbi esnasında Osmanlı Ordusunda görev almış, iki balkan harbinde 
cephede yer alarak savaşmıştır. Balkan Harbi’nde Osmanlı’nın yaşadığı yenilgi ve hüsrana bizzat 
şahitlik etmiştir. Ve I. Dünya Savaşı kapıya dayanıp, seferberlik ilan edildiğinde, her Türk Eri gibi oda 
gönüllü olarak savaşa koşmuştur. O yıllarda seferberlikle memleketine en yakın birliklere alınanlar, en 
yakın cephelere sevk edildiğinden Çanakkale Cephesine sevk edilmiştir. Çanakkale Cephesinde 9. 
Tümen’e bağlı, 26. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük, 1. Takım Komutanı olarak görev yapmıştır. göre ölüm 
tarihi 23 Mayıs 1331 (5 Haziran 1915) Maydos (Eceabat) olarak belirtilmiştir. 
 
 
62 hafta, 14 ay ve 1 yıldan fazla sürerek, dünya tarihinin en büyük ve küresel çatışması olan Birinci 
Dünya Savaşı’nın gidişatına yön veren Çanakkale Muharebeleri, savaşa dâhil olan bütün tarafların 
büyük kayıplar vermesine sebep olmuş, dolayısıyla koca bir gelecek toprağa gömülmüştü. Her şey, 1 
Eylül 1914’te, İngiliz Deniz Bakanı (Bahriye Nazırı) Winston Churchill, Yunan ordusunun da desteğiyle 
Çanakkale Boğazı’nın geçilebilmesini sağlayacak bir savaş planı hazırlatmasıyla başladı (Saltık, 2015 
3-4). Cephe komutanı Liman von Sanders’in ani bir kararı ile Seddülbahir Bölgesinde bulunan 
9.Tümen’in 25. Alay’ı yerine 26. Alay’ın görevlendirilmesi, çıkarma ihtimaline karşı 26.Alay’ın 3. 
Taburunun bölgeyi savunmakla görevlendirilmesi, görev dağılımı ve konuşlandırma planı sonrası 10. 
Bölüğün Ertuğrul Koyu’na sevk edilmesiyle Yahya Çavuş buradaki görevine başlamıştır. 
 
25 Nisan 1915 sabahı 06.30’da çıkarma başlamıştır. Çıkarma öncesinde bölge gemilerden yapılan top 
atışlarıyla güvenli hale getirmeye çalışılır. 3. Tabur ise siperlerinde sabırla beklemektedir. Top atışı 
sonrası çıkarma harekâtı başlar. Filikalarla 900, River Clyde isimlik ömür gemisi ile 2200 itilaf askeri 
karaya çıkarma başlatır. Top atışlarının susması ile birlikte kuvvetlerimiz menzile girer girmez karşılık 
verir. Böylece Ertuğrul Koyu’nda çatışma başlamış olur (Sayılır 2006: 22).  
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Nakliye gemilerinin baş tarafına kum torbaları arkasına yerleştirilen ağır makineli tüfekler, ortaya 
çıkanları korumak için mevzilerimizi mütemadiyen dövmekteydiler. Bu ağır ateşe rağmen avcı 
siperlerindeki kahramanlarımızın çok etkili ateşleri karşısında düşman askerlerinin çoğu, canını 
kurtarmak için kayıklarından denize atlıyorlardı. Bir süre sonra Ertuğrul koyu kumsalı, düşman 
kuvvetleri askerlerinin cesetleriyle dolu hale gelmişti. Ertuğrul koyuna çıkmak isteyen bir asker taburu, 
40 dakika gibi kısa bir sürede Ezineli Yahya Çavuş’un 10. Bölüğüne mensup 63 mevcutlu takım 
tarafından bütünüyle imha edilmiştir. Seddülbahir iskelesi önündeki önündeki kayıklar, içindeki eratıyla 
birlikte batırıldı. Tekke Koyunda da düşmanın ağır bir kademesi olan iki tabur da tamamen imha edildi. 
Bu ağır kayıplar karşısında çıkartma durdurulmak zorunda kaldı (Işık, 2014 65). 
 
Çanakkale Savaşları’nda 1.Takım Komutanı Ezineli Yahya Çavuş’tu. Kıyıdaki siperlere gelip yerleştiği 
2 gün boyunca, siperleri ve tel örgüleri yeniden onarmış, görevinin başarılması için talim ve provalar 
dahi yapmıştı. Birliğinin sağ gerisinde Aytepe, geride Ertuğrul Tabyası harabesi, solda ise Harap Kale 
bulunuyordu. Taburdan gelen emir şöyle idi: 
“ Düşmanın atılması hareketinde acele edilmeyip, kayık ve şalupalar sahile iki üçyüz metre yanaştıktan 
sonra şiddetle ateş açılacaktır. “Yahya Çavuş ve arkadaşları bu emre uyarak yaklaşmakta olan düşmanı 
yerlerinden kımıldamadan bekliyorlardı. Düşman buna aldanarak saat 06.00 ‘da 5’ er dizi halinde ve 20 
filika ile kıyıya iyice yanaşmıştı ki 10. Bölükten ve 1. Takımdan beklemedikleri bir anda şiddetli bir 
tüfek atışı yemeye başladı. Ölü sessizlik bir anda bozuluverdi. Mehmetçik, intikam alma çağının 
geldiğini anlamış, haykıran ve çırpınan insanlarla dolu olan filikalara, arkadaşlarının acısını 
çıkartırcasına veryansın ediyordu. Yakın mesafeden açılan bu ateş adeta makineli tüfek etkisi yaratmıştı. 
Aslında ellerinde sadece piyade tüfeklerinden başka bir silahları da yoktu. Son dakikaya kadar ateş 
disipline uyarak, çıkarma birliğinin tam zamanda avlamışlardı. İrlanda Taburunun hücum dalgası 
üzerine bir afet gibi çöken Türk ateşi, bütün düzenlerini bir anda altüst ederek onları bozguna uğratmıştı. 
Bazı filikalardaki, bütün subay ve erler ölmüş ya da yaralanmıştı. İdaresiz ve yönetimsiz kalan filikalar 
akıntıya kapılıp sürüklenmeye başlamışlardı. Can havliyle kendilerini suya atmaya çalışan düşman 
askerleri ya boğuluyorlar ya da vuruluyorlardı. Kıyıya ayak basmayı başaran küçük bir grubun hali daha 
perişan görünüyordu. Sağa sola sığınmak için kaçışırlarken, yedikleri ateşle kumsala düşüp kalıyorlardı. 
Yahya Çavuş bir avuç kalmış arkadaşı ile bulunduğu yerden bir direnişle düşmanı biçmeye devam 
ediyordu. 10. Bölük çektiği acıyı bu taburdan çıkarmış, koy bir anda cesetlerle dolmuştu. Durgun mavi 
sular, pembemsi bir renk almış bir saat içinde bir düşman taburu imha edilmişti. 10. Bölük bire yirmi 
beş üstünlükteki düşmanı ilk karşılaşmada yenmişti. İngilizler şaşkın ve anlamsız bakışlarla birbirlerini 
süzüyorlardı. Tahta At Oyunu saat 09.30’a kadar bir kaç kez tekrarlayarak bir taburluk İngiliz birliğini 
de sahile sürmelerine rağmen, 10.bölüğün ve bir mangalık kuvveti kalmış olan Yahya Çavuş’un keskin 
nişancı ekiplerince durdurularak yok edilmişlerdi. 
 
Çatışma esnasında 10. Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey’in ağır bir yara alması ve savaş dışı 
kalması ile bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline almak zorunda kalır. Yahya 
Çavuş’un komutayı eline alması ile birlikte adeta o günün seyri de değişmiştir. Sonuçta 25 Nisan 1915 
sabahı çıkarma, Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde başladı. Çıkarma tam da Türk subaylarının 
tahminleri doğrultusunda gerçekleşmişti. Bu yüzden kıyılarda bulunan az sayıda birliklerimiz üstün 
düşman güçlerine karşı savunma yapmak durumunda kaldılar. Özelikle 25 ve 26 Nisan günü subay ve 
askerlerimizin gösterdiği üstün kahramanlıklar düşmanın içerilere ilerleyerek Gelibolu yarımadasını ele 
geçirmelerinin önüne geçti. Sonrasında Anafartalar’da üçüncü bir cephe açan düşman kuvvetleri yine 
ağır bir yenilgi almaktan kurtulamadılar. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak ve Fransız 
kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 1915 yılı Aralık ve ocak ayları içinde tahliye etmiştir (Ergin ,2016 6). 
 
Komutayı eline almasıyla birlikte Yahya Çavuş tecrübesini ortaya koymuştur. Cephanenin durumunu 
da düşünen Yahya Çavuş bölüğüne emir verir ve kendisinin gösterdiği hedefin ateş altına alınmasını 
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emreder. Komuta kademesindeki başarısı nedeniyle düşmana ağır kayıplar verdirir ve çıkarmanın 
başarısız olmasına neden olur. 
Mehmetçiğin elinden yazıya dökülmüş bir rapor özetine göre, kanlı bir sabah işgalci güçler için kıyameti 
andırmıştı. Kahraman Türk askeri  toprağını, şerefini ve namusunu korumak için tüm varlığıyla 
saldırmıştı. Ezineli Yahya Çavuş ve 63 arkadaşı, Seddülbahir çıkartmasında 6000 kişiye karşı üstün bir 
başarı kazanmıştı. Bölgeye çıkartma yapmaya çalışan düşman kuvvetlerinin komutanı, general 
Hamilton’a durumu; “Burası tam donanımlı bir tümenle savunuluyor. Buraya çıkarma yapmak, daha 
binlerce erimizin ölümüne neden olur. Başka bir çıkış yeri arayalım.”  şeklinde aktarmıştır (Işık, 2014 
66). 
 
Hüseyin Nihal ATSIZ’ın 1933 yılında Yarımadayı yürüyerek ziyareti sırasında karşılaştığı 
şehitliklerden biri olan bu şehitlik, bugün yine yok olup gitmiş olan şehitliklerden biridir. Zira Hüseyin 
Nihal ATSIZ bu şehitlik hakkında bilgi verirken neredeyse yıkılmak üzere olduğunu ve çok uzun süre 
dayanamayacağını düşündüğünü belirtiyor. Kurtgediği civarında olan bu şehitlikte hangi Alay’a bağlı 
olduğu belli olmayan bir 27 Temmuz 1331 tarihinde (10 Ağustos süngü taarruzu olsa gerek) şehit olan 
4. Bölük Komutanı’nın yattığını belirtiyor. Fakat MSB Arşivine baktığımızda Birinci Dünya Savaşı’nda 
şehit olanlar arasında adı Yahya Hayati olan bir asker olduğunu görüyoruz. Bulduğumuz Yahya Hayati 
adlı askerin rütbesinin Üsteğmen olması bir bölük komutanı olması nedeniyle bilgilerin doğruluğuna 
bizi yaklaştırıyor. Hüseyin Nihal ATSIZ, Conkbayırı’ndan, Kurtgediği’ne doğru ilerlerken bu şehitlikle 
nasıl karşılaştıklarını şu şekilde anlatıyor: “Conk Bayırında 2 saatten fazla kaldık ve bu düşman 
abidesinin kenarına onların sağır kulaklarına bir daha duyurmaya çalışarak Çanakkale savaşını 
okuduk. Yeniden yola çıktığımız vakit gök bulutluydu ve güneş yoktu. Conk Bayırı ile Anafarta arasını 
birleştiren yol tepeler ve vadilerle dolu... Her tümseği döndükçe sırıtan anzak abidesini bundan sonra 
ta vapurla Nara Burnunu dönünceye kadar kaybetmedik. Bayırdan yarım saat kadar uzaklaşmıştık ki 
Kurt Geçidi göründü. Buraya bilmiyoruz niçin Kurt Geçidi demişler... Otuz metre kadar uzanan ancak 
yan yana iki kişinin geçebileceği bu geçit de batıdan Anafarta ovasına hakim... Doğudan da Kanlı Sırtı 
oldukça iyi görebiliyor. Geçidin manzarası çok korkunç... Havanın kapalı olması da solda uzanan ovayı 
daha esrarlı gösteriyor. Kurt Geçidini dolanınca uzaktan büyük Anafarta köyünün eski değirmenleri 
göründü. Bu tepeyle köyün arasında ince bir yol uzanıyor, hepimiz susuyoruz, yalnız Mengüç elindeki 
muzıka ile mırıldanıyor: Açıldı kale yolu, Göründü Gelibolu. Bırak deniz gideyim, Orası yasla dolu. 
Birden yolun bir meydana açıldığı göründü. Sellerin büyük oyukla kazdığı bu meydanın solunda daha 
ancak bir yılın yıprantısına dayanabilecek bir eski mezar vardı. İri taşlarla tutturulmuş olan bu mezarın 
altını su tamamen oymuş... Dikkatle okuyoruz. Bu da kanını yurdu yaşatmak için seve seve dökmüş bir 
Türk oğlu... Bu da tarihin kaydetmediği, fakat başlı başına bir tarih olan erlerden biri... Mezar taşının 
üzerinde şunlar okunuyor: 27 Temmuz 1331’de İngilizlerin fâik kuvvetleri karşısında bir avuç bölüğüyle 
müdafaa ve kahramane şehadetiyle ibka-yi nâm eden kal’e istihkâm taburu bölük 4 kumandanı Yahya 
Hayati Efendisinin mezarıdır.” (Yurdal, 2018 21-22). 
Yahya Çavuş Şehitliği'ndeki şu dörtlük Yahya Çavuş'u ve takım arkadaşlarının kahramanlığını veciz 
şekilde anlatmaktadır: 

“Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuş'tular 
Tam üç alayla burada gönülden vuruştular 

Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri 
Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular” 

 
Köy Evi Mimarisi  
 
Anadolu da evlerin inşa malzemesi bölgelere göre değişir: Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesi ile Sivas, 
Elâzığ, Malatya, Burdur ve Antalya sınırları içinde kalan alanlarda ahşap, kerpiç ve taş kullanılır. Ahşap 
malzeme, ahşap yığma, ahşap üzerine sıvama (bağdadi), ahşap çatkı arası kerpiç dolgu (hımıs, kerpiç 
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malzeme, kerpiç yığma, ahşap çatkı arası kerpiç dolgu tekniklerinde kullanılır. Taş ise, yığma olarak 
değerlendirilir. Bazen alt kat taş, üst kat tuğla ya da kerpiç, cumba, balkon gibi bölümler ahşapla bina 
edilir. Orta Anadolu Bölgesi’nde taş ve kerpiç görülür. Özellikle Niğde ve Kayseri şehir evleriyle bazı 
köy evlerinde taş, Kırşehir, Ankara, Sivas köy evlerinde kerpiç yaygındır. Özellikle Konya köy evleri 
kerpiç malzemesiyle ünlüdür. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise taş ve kerpiç tutulur. Taş 
binalar daha çoktur. Marmara Bölgesinde, özellikle Çanakkale civarında taş inşa geleneği yaygındır 
(Deniz, 1992 37).  
 
Bu tip köy evlerinde yapı malzemesi taş, bazen taş temeli üzerine kerpiç, dağlık ve ormanlık alanlardaki 
köylerde tas, ahşap ve kerpiçtir. Arazinin durumu ne olursa olsun, 50-60 cm. genişliğinde bir temel yer 
alır. Temelin derinliği evin konumu ve arazinin durumuna göre 60-80 cm. arasında değişir. Temel, 
büyük taşlarla örülür. Taşlar birbirlerine çamur veya harç ile tutturulur. Yerden 70-80 cm. yükseltilen 
temelin içerisi toprak ile doldurularak, beden duvarın yapımına geçilir. Kapı açıklığı (80-90 X 180-190 
cm.) temel duvar üzerinde başlar. Duvar yaklaşık 60 cm. yükseltildikten sonra pencereler yerleştirilir. 
Beden duvarının bitiminden sonra ev içten ve dıştan çamur harç ile sıvanır. Ancak, çoğu merkezde taş 
duvarlar sıvanmadan bırakılır. İçerisi, yöredeki belirli alanlardan getirilen beyaz kireç ile badanalanır. 
Bu işlem, eve oturulduktan sonra da yılın belirli zamanlarında tekrarlanır. Üstü kapatılan ev içeriden, 
ailenin gücüne bağlı olarak, ya olduğu gibi bırakılır, ya da ahşap tavanla kaplanır. Ortasına da, 
çoğunlukla çarkıfelek motifli küçük bir göbek yerleştirilir.  
 
Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi köy evlerinin bazılarında avlu geleneği görülür. Ancak, Doğu, Güney 
Doğu ve Orta Anadolu Bölgesi köy evlerinde geniş avlular yer alır. Genelde, içinde bir bahçe ya da ahır, 
samanlık gibi mekânların da bulunduğu bu alan yüksek duvarlarla çevrilidir. Malatya, Elâzığ, 
Diyarbakır gibi yerlerde ise, avlu girişin sağlandığı bir alan (taçlık), ya da küçük bir orta avlu 
biçimindedir. Çanakkale bölgesinde ise girişten sonra sofalı bölümler dikkat çekmektedir. Zira bu 
anlayış, Anadolu-Türk ev mimarisinde "dış sofalı evler" diye anılan geleneksel bir plan şekli ile anılır. 
Bu plan tipinde evin önünde "sofa, hayat" isimleriyle anılan bir ön mekân bulunur. Odalar bu mekân 
gerisinde sıralanır. Anadolu'da bu plan şeklinin hemen her şehir, kaza, kasaba ve köyde örnekleri 
mevcuttur. (Eldem 1968: 16-40).  Buna benzer ev planlanın kökenini araştırmacılar, Orta Asya Turk ev 
mimarisi ile birlikte, Antik dönem ev plânına da bağlamaktadırlar (Kuban, 1975 192-211- Arel, 1982 
55-75). 
 
Manisa çevresi köy evlerinde mutfak (çanaklık) büyük evlerde odanın bitişiğindeki bir mekândır. Orta 
ve Doğu Anadolu Bölgesi evlerinde mutfak genellikle, evin giriş mekânı olarak kabul edilebilecek bir 
odada, ya da avlu içindeki ayn bir birimdedir;  İç Anadolu Bölgesi’nde evin salonu niteliğindeki geniş 
odada yürütülür. Halk arasında "aşhane" denilen bu bölümde yan yana bir ocak ve tandır bulunur. Bazı 
evlerde ise, aşhane, salon yerine kullanılır. İç Anadolu Bölgesi’nde Niğde, Konya, Kırşehir gibi 
merkezlerde mutfağın avlu içinde, aynı bir mekân halinde inşa edildiği örnekler de mevcuttur. Bu tür 
mutfaklara da yine "gayıt damı" , (kayıt damı) adı verilmektedir. Yiyecekler, ocak, tandır ve kap kacak 
bu bölümde yer alır. 
 
Batı Anadolu Bölgesi’nde, bu arada Manisa çevresinde, “dambaşılı ev" ismiyle anılan, evin önünde bir 
önceki evin damının yer aldığı evlerin plan tipi genelde tek odalı (megaron) veya çok odalı evlere benzer. 
Ancak, Antik dönemde bu ev tipinin bugünkü sekliyle kullanıldığını söylemek güçtür. Günümüzde, 
Orta, Doğu ve Kuzey Anadolu Bölgelerinde birçok evin "dambaşılı ev" tipinde yapıldığı ya da, iki katli 
bir evin önüne tek katli bir ev inşa edilerek, alçak durumdaki damın "işlik" olarak kullanıldığı, hattâ 
Yozgat yöresindeki gibi, arazinin engebeli oluşu nedeniyle, dam üzerinde döven sürüldüğü göz önüne 
alınırsa, eski plan tiplerinin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde şekil değiştirip, ihtiyaca göre 
düzenlendiği söylenebilir (Deniz, 1992 42). 
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Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi evleri süslemeleri ile benzerlikler taşır: Bu yörelerde de özellikle 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya, Antalya yöresi köy evlerinde de 
süsleme malzemesi ahşaptır. Kapı, pencere, tavan, dolap, yüklük, raf, ocak gibi bölümler ahşaptan 
yapılır. Her birisi aynı desenlerle bezenir. Manisa yöresi köy evlerinde kullanılan kalem isi bezemelere 
yine, Çanakkale, Bursa, Denizli, Muğla gibi merkezlerde yaygın olarak rastlanır. Orta, doğu ve Güney 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise, Kayseri, Niğde çevresindeki bir iki örek dışında görülmez. Bu tür 
süslemenin ilgili yörelerin şehir evlerinde bol örnekleri mevcuttur (Renda, 1977 21).  
 
Bu geleneğe göre, yapıların kırsalda olması göz ardı edilmeyecek önemli bir etkendir. Yüzyıllar boyunca 
üretim biçimlerinin değişmemiş olması bu konut tipinin kendini koruyabilmesinin nedenlerinden biridir. 
Avluların ve avluların üretimdeki devamı olan düz damların, duvar içlerindeki nişlerin ve toprağa 
gömük küplerin günümüzde de antik dönemler ile benzer işlevlerde kullanılması üretim biçimleri 
değişmediği sürece belirli bir bölgede konut yapım sistemi ve yaşam biçiminin de değişmediğini 
gösterir. Üretim biçimlerinin yanı sıra çevredeki malzeme kaynakları ve iklim verilerinin de değişmeden 
aynı koşulları sağlamış olması bu geleneğin devamlılığını etkileyen önemli unsurlardandır. Batı 
Anadolu’nun kuzeyinde varlığı MÖ 4.500’den beri devam eden yerel mimarinin temsilcisi konut tipinin 
belirli bir etnik köken, uygarlık ya da mimari biçimlenişe bağlı olmayıp coğrafi özellikler, iklim verileri, 
malzeme olanakları ve yapım geleneklerine göre şekillendiği ortaya çıkmaktadır (Kocabıçak-
Pilahvarian, 2017 407-408). 
 
 
Yahya Çavuş Evinin Konumu ve Tanımı 
 

 
Fotoğraf 1: Google Earth Görüntüsü- Çanakkale-Ezine, Yahya Çavuş Evi Konumu 

 
Yahya Çavuş Evi, Çanakkale ili, Ezine İlçesine Bağlı, Yahya Çavuş Köyünde, köy çeşmesi karşısında 
bulunmaktadır. Çalışmaya konu olan Yahya Çavuş Evi, tek başına bulunmayıp, kendisine eklenmiş ya 
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da bitimine inşa edilmiş olan bir yapı topluluğu ile iç içe bir görünüm yansıtır ve doğu-batı 
doğrultusunda uzanır. Yapı bir köy evidir. 
 
Yahya Çavuş Evi Plan Özellikleri ve Karşılaştırma 
 
Çalışmaya konu olan Yahya Çavuş Evinde de olduğu gibi, köy evlerinin yan yana iki odalı ev tipi Batı 
ve Orta Anadolu'da M.Ô. IV. yüzyıldan itibaren Klasik ve Hellenistik dönemlerde de kullanılan 
"prostaslı" ve "pastaslı" ev tiplerine benzemektedir (Rider 1916: 52). Batı Anadolu'da Priene 
(Gûllûbahçe), Kolophon (Değirmendere), Orta Anadolu'da Boğazköy, Alişar ve Kültepe gibi 
merkezlerde görülen "prostaslı" evlerde, anılan yıllarda, yan yana iki oda ve bu odaların önünde birkaç 
sütunla taşınan bir giriş bulunur. Evlerin önünde de bazen bir avlu yer alır. Bugün, İzmir, Denizli, Uşak, 
Muğla, Isparta çevresi evlerinde görülen bu plan sekli Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde de kullanılan 
ev tiplerinden birisidir.  
 
İki odalı evler yörede çok yaygındır. Bu tür yapılarda yan yana, eş büyüklükte, İki oda bulunur. Odaların 
önünde de, odalar boyunca uzanan bir "hayat" ya da "çardak" görülür. Bu evler kendi içinde üç ayrı 
tip gösterirler: Bunlar; 
 

1- İki Odalı Tip 
2- İki Odanın Bir Kenarına "Mutfak" ya da "Çanaklık" Denilen Üçüncü Bir Oda Eklenen Tip. 
3- İki Oda Arasına Eyvan Görünümlü Bir Mekânın İlave Edilen Tip. 

 
Söz Konusu ev tipinin ilk örneğinde yan yana iki oda ve bunların önünde yer alan "hayat" bulunur. 
İkinci tipte, bu iki odaya çoğu kez mutfak olarak değerlendirilen üçüncü bir mekân ilave edilir. 
Üçüncüsünde ise, iki oda arasına eyvan görünümlü bir mekân yerleştirilir. "Eyvanlı evler" diye 
isimlendirilebilen bu yapıların Kula çevresi köylerinde bol sayıda örnekleri vardır. Ayrıca eyvan 
görünümlü mekânın önünün kapatılarak salon sekline getirildiği evler yaygındır (Deniz, 1992 26-28). 

 
Saruhan (Manisa)- Satırlar Köyü, Esma Kaya Evi Planı. (Deniz, 1984) 
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Soma (Manisa), Karacakaş Köyü, Nizamettin Gölcük Evi Planı, (Deniz,1985) 

 

 
Kula (Manisa) Emre Köyü, İsmail Şentürk Evi, Planı. (Deniz, 1985) 
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Çanakkale, Ezine Yavaşlar Köyünde Geleneksel Ev Düzeni (Şerafettin Ay’ın Evi) 
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Mevcut Durum 
 
Tescilli eserin rölöve ölçümleri 20.01.2020 lazer tarama yöntemi kullanılarak ve drone uçuşları ile 
fotoğraflanarak yapılmıştır. Yapı 0 ada 591 parsel üzerinde Yahya Çavuş Köyünde Merkez Cami’nin 
güneyinde yer almaktadır. Çalışmaya konu olan Yahya Çavuş Evi’nin tarihlenmesi konusunda elimizde 
birtakım detayları değerlendirmek gerekir. Özellikle Yahya Çavuş’un bu evde yaşamış olduğu rivayet 
edildiğinden, ayrıca duvar kalınlıkları ve özgün yapım sistemi baz alındığında ilk yapım evresinin 1910-
30 yıllarına ait olduğunu düşünmekteyiz. Fakat yapının bugünkü inşa yöre özellikleri, yapı malzemesi, 
benzer örnekler, Yahya Çavuş evi güney cephesinde yer alan 1968 yazan bir taş ve yapım tekniği göze 
alındığında, kanımızca 1960-70 yıllarında yenilenmiş olacağını düşündürmektedir. 
 

 
Çizim 1: Vaziyet Planı 

 

 
Yahya Çavuş Evi Vaziyet Planı Tarama Fotoğrafı 

 
Yahya Çavuş Evi’nin bahçe yan ve ön cepheleri, görünüşlerinden anlaşılacağı üzere, düzgün olmayan, 
kaba yonu moloz taş malzeme ile inşa edilmiş ve üzeri sonradan kiremit kaplaması ile örtülmüştür. 
Bahçe duvarların bir bölümü özgündür. Bahçe girişini sağlayan kapı ve üzerindeki betonarme hatıl 
yapıya sonradan eklenmiştir. 
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Çizim 2: Batı Cephesi (Zağra, 2020)          Çizim 3: Güney Cephesi (Zağra, 2020) 

    
             Bahçe Yan Görünüş  (Batı)                                                            Ön Cephe Görünüş (Güney)                     
 
 
Yan görünüşe bakıldığında ise yapı malzemesi değişikliği göze çarpmaktadır. Duvarlarda iki tip taş 
kullanılmıştır. Binanın ve açıklıkların köşelerinde dayanıklılığı arttırmak için dirsek taşı olarak 
adlandırılan daha büyük kesme taşlar kullanılırken, aralardaki taşlar dış yüzeyi işlenmiş olarak, karışık 
derzli kaba yonu olarak yerleştirilmiştir. Duvar örmede yöreye has bir teknik olan ‘ırama’ yöntemi 
kullanılmıştır. Bu taş örme yönteminde dirsek taşlarından ip çekilmek suretiyle belli belirsiz bir hiza 
alınmaktadır. Kuzey ve Batı cephesinde düzgün olmayan kaba yonu moloz taş yerine briket duvar 
yapılmıştır. Bu bölüm sonradan inşa edilmiştir.  
 

 
 
Yahya Çavuş Evi’nin batı ve güney siluetlerinin genel görünümlerine bakıldığında yapıya bitişik olarak 
eklenen diğer evler açıkça belli olmaktadır. Yapı Malzemesine bakıldığında bu eklentilerin Yahya 
Çavuş Evi ile yakın tarihlerde ve benzer malzeme ile inşa edilmiş olduğu dikkat çeker. Zira bu 
cephelerde malzeme yine düzgün olmayan moloz taş kendini belli etmektedir. Ayrıca bu cephelerde 
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belli olan üç evdeki üst kod farkları, farklı boyut ve malzemelerle yapılan kapı ve pencere şebekeleri ise 
bu evlerin farklı kişiler ve üsluplarda inşa edildiğini göstermektedir.  
 
Çatı örtüsü bölgede ‘çorak’ denilen killi topraktır. Çorak içinde bitki yetişmesi mümkün olmayan bir 
toprak türüdür. Yahya Çavuş Evinin bugünkü çatısı kırma ve kiremit kaplı olarak görülmekte ve bu örtü 
sisteminin yapıya sonradan eklendiğini düşündürmektedir.  Özellikle birleşik yapıların güney siluetinde 
orta ve batı bölümlerdeki iki evin çatısında, farklı büyüklüklerde tuğla malzeme ile örülü ve soba 
borusundan yapılmış bacalar görülmektedir. Batı siluette farklı kotlar ve ebatlarda beş adet pencere, iki 
adet kapı, güney siluette ise, yine farklı kotlar ve ölçülerde yedi pencere, iki kapı dikkat çekmektedir. 
 

 
 
Yapıya muhdes eklenmiş betonarme merdivenle ulaşılmaktadır ve sonradan eklenen birimlere geçiş 
sağlanmaktadır. Girişin tam karşısında Mutfak bulunur. Girişten ayrı bir kapı iki oda bir camekanla 
ayrılmış odanın ve tuvaletin bulunduğu  kısma geçilir. Tuvalet hariç diğer iki oda ve camekanlı oda 
duvar kalınlıklarından ve yapılan köy evi tipolojisi araştırmasından da anlaşıldığı üzere yapının özgün 
dönemine aittir (Çizim 4).  
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Çizim 4. Yahya Çavuş Evi Kat Planı (Zağra, 2020) 
 
 
Rahatlıkla tahmin edileceği gibi Yahya Çavuş Evi, yukarıda tanımlanan yöre köy evleri özellikleri 
dikkate alındığında, ikinci tip köy evine bir örnek oluşturacak tarzda inşa edilmiştir. Çalışmaya konu 
olan Yahya Çavuş Evi, düzgün olmayan moloz taş ve yer yer beton duvar örgüsü yansıtmakla birlikte, 
yapılan incelemeler sonucunda yapıdaki muhdes betonarme kısmın özgün dönemde olmadığı tespit 
edilmiş, yapının planı ise beden duvar kalınlıklarına göre orijinal plan çıkartılmıştır. Çanakkale’ye bağlı 
Ezine ilçesindeki Yahya Çavuş Köyündeki evler incelendiğinde, evlerin girişi yandan ve ufak verandalı 
olarak yapıldığı görülmüştür. Bu durum Yahya Çavuş Evi için de geçerlidir. Güney batı köşedeki 2,98m² 
olan giriş bölümünün duvarlar malzemesi taş duvar, döşemesi ise taş döşemedir. Girişten geçildikten 
sonra, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı sofa bölümü ile karşılaşılır. Sofa, hem iki oda, 
hem de mutfak bölümüne girişi sağlayan bir bölüm olarak dikkat çeker. 9,18m² ölçüsünde olan sofanın 
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zemini taş döşeme, duvarları moloz taş duvar, tavan ise ahşap tavan şeklinde inşa edilmiştir. Sofadan, 
kareye yakın dikdörtgen planlı ve 8,23m² den oluşan ilk odaya girilir. Bu odanın zemini ahşap döşeme, 
duvarları moloz taş duvar, tavan ise ahşap tavan şeklinde inşa edilmiştir. İçeriden ikinci oda ile bağlantısı 
olmayan ilk odanın güney duvarında bir adet pencere yer alır. Köyde yer alan pencereler incelenmiş, 
dönemin klasik basit ahşap doğrama pencerelerinden olduğu düşünülmüştür.  
 

 
 

Çizim 5. Yahya Çavuş Evi Restitüsyonu (Zağra, 2020) 
 

 
İkinci oda, 11,62m² ölçülerinde olup, yine ilk odada olduğu gibi zemini ahşap döşeme, duvarları moloz 
taş duvar, tavan ise ahşap tavan şeklinde inşa edilmiştir. İkinci oda da güney duvarda bir adet pencere 
ile dışarı açılmaktadır.  
Yahya Çavuş Evi’nin kuzey doğu köşesinde yer alan mutfak bölümü, 4,56m² bir alanı kapsar ve bir 
pencere ile dışarı açılır. Kareye yakın dikdörtgen şeklinde oluşturulmuş bu bölümün zemini taş döşeme, 
duvarlar moloz taş duvar, tavanı ise sıva şeklindedir. 
 
Yahya Çavuş Evinin Müzeye Dönüştürülmesi 
 
Bu projenin amacı Çanakkale Savaşı’nda büyük bir başarı gösteren Yahya Çavuş’un evinin müzeye 
dönüştürülmesi ve bölgenin turizme kazandırılmasına katkı sağlamaktır 
Yapının ve bahçesinin müzeye çevrilmesi için öncelikli olarak restorasyon uygulaması yapılacaktır. 
Yapı muhdes betonarme eklerden arındırılarak özgün yapım tekniği kullanılarak eski dokuya en az 
müdahale ile onarılacaktır. Çatısı yenilenecek. Eksik malzemeleri tamamlanacak. Bahçesi ve İç mekanı 
dizayn edilecektir. Moloz taş kullanılarak projesine uygun bina giriş merdiveni yapılacak. Yanına 
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engelliler için engelli asansörü eklenecektir. Yapının iç döşemeleri ahşap olarak imal edilecek 
süpürgelikleri de ahşap olarak yapılacaktır. Beden duvarları moloz taş ile örülecek yapı malzemesini 
sergilemek adına sıva önerilmemiştir. İlgili idarenin uygun görmesi durumunda yapının özgün iç 
cepheleri sıvadır. Bu uygulamayı yapabilir. Yapım tekniğini ve malzemeleri sergilemek adına iç 
cepheler sıva ile tamamlanmamıştır. Doğramalar ve ahşap kapılar proje detaylarına uygun olarak imal 
edilecektir. Tavanlar basit çakma tavan olarak önerilmiştir.  
Yapının bahçesi de müzenin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Parselin kullanılması zor olan üçgen 
kısmında erkek ve kadın tuvaletleri çözülmüştür. Bahçe duvarları mevcutta bulunan en üst kota göre 
moloz taş duvar örülerek üzerine taş taklidi harpuşta önerilmiştir. Bahçe duvarlarının iç cephesinde 
ahşap sundurma yapılarak bahçe duvarlarına bilgilendirme panoları tasarlanmıştır. Sundurmaların üzeri 
hafif katı örtüsü ile kaplanmalıdır. Eskitme bakır görünümünde malzeme tercih edilebilir. Bilgilendirme 
panoları detay projesine göre yapılmalıdır. Bahçe zemininde traverten taş döşeme ve bordür 
kullanılmıştır.  

 
Çizim 6. Yahya Çavuş Evi vaziyet planı - Restorasyon (Zağra, 2020) 

 
 

 
Çizim 7. Yahya Çavuş Evi Güney Silüeti - Restorasyon (Zağra, 2020) 
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Çizim 8. Yahya Çavuş Evi Batı Silüeti - Restorasyon (Zağra, 2020) 

 

 
Çizim 9. Yahya Çavuş Evi Planı - Restorasyon (Zağra, 2020) 
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Çizim 10. Yahya Çavuş Evi 3-3 Kesiti - Restorasyon (Zağra, 2020) 

 
Çizim 11. Yahya Çavuş Evi 1-1 ve 2-2  Kesiti - Restorasyon (Zağra, 2020) 

 

                                
Çizim 12. Yahya Çavuş Evi Güney Cephesi - Restorasyon (Zağra, 2020) 
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Yahya Çavuş Evinin Müzeye Dönüşüm Projesi 3 Boyutlu Görünümleri  (Zağra 2020) 
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ÖZ: Yapılarda, eski dönemlerden beri basit formlarda kullanılan metal malzemeler, zaman içerisinde 
kimya biliminin ve teknolojinin gelişmesiyle işlenen metal malzeme çeşitlerinin artması ve alaşımların 
oluşturulmasıyla metal malzemelerinin yapılardaki kullanım alanları artmıştır. Günümüzde doğrama 
malzemesi, merdiven, döşeme, iç ve dış duvar kaplamaları vb. alanlarda metal malzeme 
kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında metal malzemelerin cephe kaplamaları olarak kullanım şekli 
üzerinde çalışmalar yapılmıştır. İlk metal cephe kaplaması olarak ağır ve kalın kesitli dökme demir 
paneller kullanılırken teknolojideki gelişimlerle daha hafif ve ince kesitli paslanmaz çelik, alüminyum, 
çinko, titanyum, bakır vb. metal kaplama malzemeler kullanılmaya başlanmıştır. Cephe kaplaması 
olarak metal esaslı malzemelerin tercih edilmesinde kaplama malzemelerinin su ve nem geçirimsizliği, 
rüzgar yüklerinin oluşturduğu dinamik etkilere dayanımı, diğer cephe kaplamalarına göre bakım 
kolaylığı, parça değişimine izin veren montaj şekli, cephe yüzeyinin temizleme kolaylığı, farklı renk ve 
boyutlarda üretilmesinden dolayı tasarım esnekliği gibi avantajları sayılabilir. Çalışmanın amacı, 
kullanımı her geçen gün artan metal esaslı cephe kaplamalarında çevresel etkilerle oluşan bozulmaların 
incelendikten sonra bozulmalara yönelik önerilerde bulunmaktır. Çalışmada öncelikle metal esaslı cephe 
kaplamaları malzemelerine göre sınıflandırıldıktan sonra kaplamalarda çevresel etkilerle görülen 
bozulmalar incelenmiştir. Metal esaslı cephe kaplamalarına etki eden çevresel etkenler olarak fiziksel, 
kimyasal ve mekanik etkenler ele alınırken metallerde biyolojik bozulmaların oluşma oranın düşük 
olmasından dolayı kapsam dışı bırakılmıştır. Son olarak çalışmada bozulmaların sebepleri ve alınacak 
önlemler hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma ile tasarım ve uygulama aşamalarında yapılan hatalara 
yönelik farkındalık oluşturulması, metal esaslı cephe kaplamalarında meydana gelen estetik, fonksiyon 
ve performans kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Metal esaslı cephe kaplamaları, bozulma, çevresel etkenler 

GİRİŞ  
Yapılarda, eski dönemlerden beri basit formlarda kullanılan metal malzemeler, 19. yüzyılda endüstriyel 
üretime kavuşmasıyla birlikte 20. yüzyıl başından itibaren yapı malzemesi olarak yaygın bir şekilde 
kullanılmaya başlanmıştır (Eriç, 2002). Metal malzemenin cephe kaplaması olarak ilk kullanımı 
1860’lara dayanmaktadır. İlk metal cephe kaplama örneklerinden biri 1860’larda ünlü mucit ve mimar 
olan James Bogardus tarafından New York’ta yapılan binada dökme demir paneller kullanılmış ve 
paneller 5-6 kat yüksekliğinde dökme demir bir taşıyıcı sistem üzerine bulonlarla tespit edilmiştir. Buna 
benzer bir uygulama Boston’da 7 katlı bir binanın cephesinde de görülmektedir (Wang vd., 1992; Sev, 
2001). İlk alüminyum cephe kaplaması ise 1939’da Clichy’de J. Prouve’nin halkevinde uygulanmıştır 
(Eriç, 2002). İlk alüminyum cephe kaplamasına ait detay çözümleri ile su sızdırmazlığı sağlanırken, 
sıcaklık etkisi altında oluşan deformasyonların önlendiği görülmektedir. Günümüzde dış cephe 
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kaplamasında kullanılan metaller; alüminyum, bakır, çinko, kurşun, bronz, titanyum, paslanmaz çelik 
ve pirinç gibi malzemelerdir. Metal esaslı cephe kaplamalarının tercih edilme sebepleri (Afyon, 1984; 
URL-1); 

• Kaplama malzemelerinin suya ve neme geçirimsiz olması, 
• Temizlik, bakım ve onarım işlemlerinin kolay olması ve parça değişimine izin verecek birleşim 

detaylarına sahip olması, 
• Rüzgâr etkisine karşı dayanımının olması, 
• Güneş ışınımlarını yansıtması, 
• Biyolojik canlıların çoğalmasına olanak sağlamaması, 
• Hafif olmalarından dolayı taşıma ve montaj işlemlerinin kolay olması, 
• Metal kaplama malzemelerinde zayiatın az olması, 
• Estetik açıdan geniş renk seçeneği ve boyut alternatifleri sunması gibi özellikleri gösterilebilir. 

Metal esaslı cephe kaplamalarında fiziksel, mekanik, kimyasal vb. çevresel etkenlerle birlikte zaman 
içerisinde bozulmalar görülmektedir. Çalışma kapsamında metal esaslı cephe kaplamalarında görülen 
bozulmaların belirlenmesi ve alınacak önlemler hakkında bilgi verilmesiyle kaplamalarda meydana 
gelen estetik, fonksiyon ve performans kayıplarının azaltılması hedeflenmektedir. Çalışmada öncelikle 
metal esaslı cephelerde kullanılan malzemeler incelendikten sonra çevresel etkilerle oluşan bozulmalar 
ve bozulmalara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

MALZEMELERİNE GÖRE METAL ESASLI CEPHE KAPLAMALARININ 
SINIFLANDIRILMASI 
Metal malzemeler yapısal özelliklerinden dolayı saf metal olarak kullanılması uygun olmadığı için 
başka metallerle alaşım oluşturarak ya da metalin ana yapısını değiştirmeden haddeleme, ısısal işlem 
gibi işlemlerin uygulayarak kullanılması gereklidir (Zahner, 2005; Eren, 2014). Çalışma kapsamında 
incelenen metal cephe kaplama malzemeleri çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, titanyum, bakır ve 
çinkodur. 

Çelik Cephe Kaplama Malzemesi 
Çelik, demir metalinin içerisine belirli oranlarla karbon ve sülfür ilavesiyle elde edilmektedir (Aydın, 
2015). Çeliğin fiziksel dayanımı yüksek olmasına karşın korozyona dayanımlarının az olmasından 
dolayı üretim, uygulama ve kullanım aşamalarında boyama ve galvanizleme gibi tedbirler alınmalıdır. 
Üretim aşamasında yapılan koruyucu tabaka için yüzey temizliği yapıldıktan sonra çekiçleme, 
fırçalama, kumlama ve yakma olmak üzere dört farklı fiziksel işlem uygulanmaktadır. Kimyasal işlem 
aşamasında sıcak asit banyosuna daldırma ile metal yüzeyindeki oksitlenme tabakasının temizlenmesi 
ve daha sonra fosfatlı bileşimler ile malzemenin yıkanması ile yüzeyindeki yağ ve kirlerden arınarak 
kaplamaya hazır hale getirilmektedir (Çetinel, 2012). Galvanizleme işlemi ile çelik malzemenin üst 
tabakasında darbeye dayanaklı saf çinkodan oluşan kimyasal bir bağ oluşmaktadır (URL-2). Üretilen 
çelik malzeme merdane, itenek gibi değişik kalıplama yöntemleriyle metal malzemede sıcak veya soğuk 
haddeleme yapılmaktadır. 
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Paslanmaz Çelik Cephe Kaplama Malzemesi 
Paslanmaz çelik; entegre ya da yarı entegre demir çelik tesislerinde genelde paslanmaz çelik hurdası, 
krom, nikel, molibden gibi çeliğin tipine göre katılan alaşım elementleriyle üretilmektedir (URL-3). 
Bileşimlerinde en az yaklaşık %11 krom bulunan paslanmaz çeliklerde, yüzeye kuvvetle tutunmuş ince 
bir oksit tabakası bulunmaktadır. Oksit tabakası, oksijen bulunan ortamlarda oluşur ve bozulan oksit 
tabakası kendi kendini onarabilmektedir. Paslanmaz çeliğin içine krom miktarı yükseltilerek veya nikel 
ve molibden gibi alaşım elementleri katılarak korozyon dayanımı artırılabilir (Aran, 2004). 

Alüminyum Cephe Kaplama Malzemesi 
Alüminyum, fabrikalarda boksit cevherlerinden bayer işlemi ile alümina (Al2O3) ve alüminadan ergimiş 
tuz elektrolizi yöntemi ile metalik alüminyum üretim süreci sonunda ham alüminyum elde edilmektedir. 
Birincil alüminyum üretimi sırasında çok fazla enerji kullanılması ve atık oluşmasından dolayı ikincil 
alüminyum üretimi tercih edilmektedir. İkincil alüminyum üretiminin avantajları; boksit, su gibi doğal 
kaynakların ve enerjinin tüketiminin azaltılması, üretim süresinin kısalığı, maliyetin düşük olması ve en 
önemlisi çevreye verilen tahribatların azalması gibi özellikler sıralanabilir (URL-4). Alüminyum 
malzemesi gri renkte olmakla birlikte fiziksel ya da kimyasal işlemlerle istenilen renkte, parlaklıkta 
ve/veya tekstürde profil ve levha malzemeler üretilmektedir (Eşsiz ve Ekinci, 2004). Alüminyum 
malzemesinin ısıl genleşme katsayısının yüksek olmasından dolayı kaplama boyutları ve derz 
aralıklarına tasarım aşamasında dikkat edilmelidir. 

Çinko Cephe Kaplama Malzemesi 
Çinko metalinin kırılgan yapısı, korozyona dayanımı ve kimyasal yönden aktif olması gibi 
özelliklerinden dolayı diğer metallerle alaşım olarak kullanılması tercih edilmektedir. Çinko metalinin 
ana ürün olarak galvanizleme, pres döküm alaşımları, pirinç ve bronz alaşımları, çinko oksit ve 
haddelenmiş çinko alaşımlarında kullanılmaktadır (URL-5). Çinko kaplama malzemesi, havada bulunan 
O2 etkisiyle malzeme yüzeyinde çinko oksit oluşurken nem ve su etkisiyle malzeme yüzeyinde çinko 
hidroksit görülür ve havadaki CO2 ile çinko karbonatı birleşimiyle yüzeyde patina meydana gelmektedir. 
Patina yüzeyinin oluşum süreci, uygulanan yüzeyin eğimine ve yapının bulunduğu iklim özelliklerine 
göre değişim göstermektedir (Çetinel, 2012). Çinkonun, genleşme katsayısı oldukça yüksek olmasından 
dolayı tasarım aşamasında sistem detayları genleşmeye izin verecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Titanyum Cephe Kaplama Malzemesi 
Titanyum malzemesi, korozyona karşı yüksek direnci, hafif olmasına karşın sağlamlığı, estetik 
görünümü, yangın dayanımının yüksek olması gibi özelliklerden dolayı cephelerde kullanımı diğer 
metallere göre daha uygundur. Bu özelliklerinden dolayı titanyum, tuzlu su etkisine yoğun olarak maruz 
kalan yapılarda ve köprülerde tercih edilmektedir. Titanyumun güneşin UV ışınları ve hava koşulları 
gibi etkilerden dolayı renginde solma gerçekleşmez (Yılmaz, 2008). Titanyum malzemeler kolayca 
çizilebilmesinden dolayı üretim, depolama, taşınma, montaj gibi aşamalarda dikkatli olunması gereklidir 
(Arslan, 2004).  

Bakır Cephe Kaplama Malzemesi 
Malakit cevherinin arıtılmasıyla elde edilen bakır malzemesi, kolay işlenebilirliği, korozyona karşı 
dayanımı ve estetik olmasından dolayı cephe kaplaması olarak tercih edilmektedir (Röbbert, 2000). 
Bakır kahverengi renge sahip olup çevresel etkenlerle zaman içerisinde solma ve koyulaşma sonucunda 
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mavi-yeşil renkli patina tabakası oluşmaktadır. Patina, bakırın korozyonu sonucu meydana gelen doğal 
bir koruyucu katmandır ve patina yüzeyinin oluşum süreci, yapının bulunduğu ortamın nemi ve yüzey 
eğimine göre değişiklik gösterebilir. Bakır cephelerde 2 ile 3 yıl arasında patina yüzeyi oluşmaya başlar 
sürecin tamamlanması için 10 ile 40 yıl gereklidir (Patterson ve Mehta, 2001; Kasap,2011). 

Çalışma kapsamında incelenen metal esaslı cephe kaplamalarında kullanılan metal ve alaşım 
malzemelerinin yapısal özelliklerine ait veriler Tablo 1’de verilmiştir.  

Metallerde sıklıkla karşılaşılan bozulmalardan biri ısısal deformasyonlardır. Isısal deformasyonlarda 
metalin ısı genleşme katsayılarının yüksek olması durumunda özel detay çözümleri yapılması 
gerekmektedir. İncelenen metal malzemeler içinde ısı genleşme katsayısı en fazla çinko iken çinkoyu 
alüminyum ve titanyum-çinko takip etmektedir. Metal cephelerin bir diğer dezavantajı, metallerin ısı 
iletkenliklerinin yüksek olmasından dolayı ısı kayıplarının yaşanmasıdır. İncelenen metaller içinde en 
yüksek ısı iletkenlik katsayısına bakır daha sonra alüminyum ve çinko metalleri sahiptir. Isı kayıplarını 
önlemek ve duvar yüzeyinde yapısal sorunlar oluşmaması için metal malzemelerin ısı iletkenlik kat 
sayılarına uygun ısı yalıtım malzemeleri doğru kalınlıkta uygulanmalıdır. Alüminyum ve çinkonun 
erime sıcaklıklarının düşük olmasından dolayı ısı yalıtım malzemelerinin seçimi ve detay tasarımı 
konularında kullanıcı güvenliği göz önünde tutulmalıdır. Ağırlıkları açısından karşılaştırıldığında 
alüminyum ve titanyum metalleri hafif olduğundan cepheye ek yük getirmemeleri bu metallerin tercih 
edilmelerini sağlamaktadır. 

METAL ESASLI CEPHE KAPLAMALARINDA ÇEVRESEL ETKENLERLE OLUŞAN 
BOZULMALAR VE BOZULMALARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Metal esaslı cephe kaplamaları, kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren çevresel etkenlerle birlikte 
bozulmaya başlamaktadır. Bu bozulmalarda, tasarım, üretim, uygulama ve kullanım süreçlerinde 
yapılan hataların metal esaslı cephe kaplamalarının daha fazla bozulmasına sebep olduğu görülmüştür. 
Çalışma kapsamında çevresel etkilerden dolayı metal cephelerde meydana gelen bozulmalar, 
bozulmalara sebep olan etkenler ve bozulmalara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Metal cephelerde 
bozulmalara sebep olan çevresel etkenler,  

Tablo 1. Cephe malzemelerinde kullanılan metal ve alaşımların yapısal özellikleri 
(Herzog vd.,2004; Eriç, 2002*, Eren, 2014**) 
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• Fiziksel etkenler (ısı, su, nem, rüzgar, güneş vb.) 
• Kimyasal etkenler (korozyon, asit- baz etkisi vb.) 
• Mekanik etkenler olarak üç grupta incelemeler yapılmıştır. Biyolojik etkenler kapsam dışı 

bırakılmıştır.  

Fiziksel Etkenler 
Metal esaslı cephe kaplamalarında etkili olan fiziksel etkenler güneş etkisi, ısı etkisi, rüzgâr etkisi, su 
ve nem etkisi olarak dört grupta incelenmiş ve bozulmalara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 

Güneş Etkisi: Güneş etkisinde güneşten yeryüzüne radyasyon yoluyla gelen ışınımlar doğrudan ve 
dolaylı olarak iki tür ışınım olarak yapıya etki etmektedir. Güneş ışınımları atmosferden geçtiği hava 
kütlesine bağlı olarak atmosfer bileşenlerinin içinden doğrudan geçebildikleri gibi bazı ışınımlar 
yutulma ve saçılmaya bağlı olarak dolaylı olarak geçebilmektedir. Güneşten yeryüzüne ulaşan ışınımlar 
farklı dalga boylarına sahip olmaları sebebiyle gama ışınları, X ışınları, ultraviole ışık, görünür (visible) 
ışık, kızılötesi (infrared) ışın ve radyo dalgaları olarak altı sınıfa ayrılırlar (Okutan, 2012). Kızılötesi 
ışınlara (IR) maruz kalan bileşenlerin atomlarının daha hızlı hareket etmesiyle malzemenin ve mekânın 
ısısının artmasına ve bu ısı artışına bağlı olarak bileşenlerde meydana gelen genleşmeler sonucunda 
şekilsel deformasyonlar oluşmaktadır (Eriç, 2002). Kısa dalga boyuna ve yüksek frekanslı yapıya sahip 
morötesi (UV) ışınlar kinetik enerjisi yüksek ve girginliği fazla olmasından dolayı metal malzemelerin 
yapılarında ve renklerinde bozulmalara sebep olmaktadır. Bu sebeple metal malzemelerde kullanılan 
boyaların UV ışınlarına karşı dayanıklı olması önemlidir. Metal malzemelerin gün ışığını diğer 
kaplamalara göre daha çok yansıtma özelliği olduğu için kullanılan alanlarda insan ve araç trafiğini 
etkilemeyecek şekilde tasarımlar yapılması önemlidir.  

Isı Etkisi: Metal esaslı cephe kaplamalarında sıcaklığın artmasıyla boyca uzama gösterirken sıcaklığın 
düşmesi durumunda ise boyca kısalma meydana gelerek cephe kaplamalarında ısısal hareketlere bağlı 
malzeme yüzeyinde şekilsel deformasyon ve mekanik dayanımında azalma görülmektedir. Isısal 
genleşme, yüksek ısı iletkenliğine ve ısısal genleşmeye sahip metal malzemelerde daha fazla 
görülmektedir. Metal esaslı cephe kaplamalarında, kullanılan metal malzemenin türüne göre uygun 
kalınlıkta levhalar kullanılmadığında metal malzeme yüzeyinde dalgalanma (oil canning) 
görülmektedir. Isısal hareketlere bağlı gerilmelerin daha fazla olması durumunda kaplamayı taşıyan alt 
taşıyıcı sistemde ve bağlantı bileşenlerinde oluşan kuvvetler sonucunda metal kaplamalar bağlantı 
noktalarından ayrılmakta ya da düşmektedir (Şekil 1).  

Şekil 1. Metal esaslı cephe kaplamalarında ısı etkisi ile oluşan bozulmalar (URL-6, URL-7) 
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Metal esaslı cephe kaplamalarının ısı iletkenlik değerlerinin yüksek olmasından dolayı ısı kayıp ve 
kazançları fazla olduğu için ihtiyaca uygun renk seçimi ve yalıtım kalınlığı ile ısı korunumunun 
sağlanması önemlidir. Yeterli ve doğru ısı yalıtım önlemleri alınmadığı zaman kaplama ile duvar 
arasında yoğuşma ve genleşme sorunları görülmektedir. Tasarım aşamasında kullanılan metal 
malzemenin ısı genleşme katsayısı ve kullanıldığı bölgenin iklimsel özelliklerine göre detaylandırma 
yapılırken sistem içindeki gerilmeleri en aza indirebilmek için alınabilecek bazı önlemler; 

• Metal kaplamalar arasında dilatasyon derzi yapılmalı, 
• Farklı genleşme katsayısına sahip metaller ve farklı boyutlardaki kaplamalar bir arada 

kullanılmamalı ve kullanılacaksa uzamaya izin verecek derzler tasarlanmalı, 
• Isı genleşmesiyle oluşan gürültüye karşı plastik pul kullanılmalı, 
• Alt konstrüksiyonun uzamaya ve kısalmaya izin verecek kayıcı birleşim noktalarından tespit 

edilmeli,  
• Derzler genleşmeye izin vermesi için elastik derz dolgu malzemeler ile kapatılmalıdır.  

Su ve Nem Etkisi: Metal esaslı cephe kaplamalarında su etkisi daha çok yağışlarla birlikte yüzeysel 
ıslanma olayı olarak meydana gelmekte ve cephe yüzeyinde lekelenme, korozyon ve mekanik 
dayanımda azalma olarak görülmektedir. Cephelerde su etkisiyle oluşan bozulmalara arttıran etkenler, 
yapının yoğun yağış alan iklim bölgesinde olması, cephede suyun akışını engelleyecek hatalı tasarımlar, 
hatalı derz uygulamaları, rüzgar etkisi vb. etkenlerdir.  

Nem etkisiyle cephelerde yoğuşma ve terleme olayları meydana gelmektedir. Terleme olayı, yapı 
elemanının yüzeyinde ısının düşmesi ile bünyesindeki su buharının su haline dönüşmesiyle meydana 
gelirken yoğuşma ise, havanın içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan 
terleme sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale 
geçmesidir (Kiper, 1992; Böke, 2015). Her iki yüzü metal levha olan sandviç paneller haricinde, metal 
kaplamalı cephelerde, metalin alt yüzeyinde yoğuşma riski fazladır. Yoğuşma ile metal kaplamanın alt 
yüzeyinde donma oluşabileceği gibi ısı yalıtım malzemesinin ıslanmasıyla ısı yalıtım özelliğini 
kaybedebilir. Kaplamanın tespitinde kullanılan bileşenlerde ve kaplama kenarlarında zamanla paslanma 
meydana getirebileceği gibi yoğuşma tespit noktalarından veya derzlerden damlama yapabilmektedir 
(URL-8). Su ve nem etkilerinden kaynaklanan bozulmalara yönelik alınacak önlemler; 

• Metal kaplamanın arka yüzeyinde meydana gelen nemin, derz aralıklarından tahliye edilmesi, 
• Cephede nem oluşumunu önlemek için uygun kalınlıkta ve özellikte ısı yalıtım malzemelerinin 

kullanılması (iç yüzeyinde yüksek buhar difüzyon direnci ve dış yüzeyde ise buhar geçirgenlik 
direnci küçük olan ısı yalıtım malzemeleri), 

• Derzlerde su sızıntılarını önleyecek nitelikte elastik sızdırmazlık malzemelerinin kullanılması,  
• Metal cephe kaplamalarında buhar kontrolü için detaylandırmada nefes alan membran 

malzemeler kullanılması, 
• Cephe kaplamalarında birleşim ve köşe noktalarında yalıtım bantları, üst ve köşe kapama için 

özel profillerin kullanılması, 
• Metal kaplama yüzeyi ile ısı yalıtımı arasında havalandırma amacıyla boşluk bırakılması gibi 

önlemler alınmalıdır. 
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Rüzgar Etkisi: Metal esaslı cephe kaplamalarında rüzgar etkisi, rüzgarın hızı, rüzgarın taşıdığı 
partiküller ve rüzgarın kaplama ile duvar arasına girmesi vb. faktörlerden dolayı zamanla kaplamada 
şekilsel bozulma, yüzeyinde kirlenme, aşınma ve hareketlere bağlı istenmeyen ses sorunlarına sebep 
olmaktadır. Rüzgar etkisi ile metal esaslı cephe kaplamalarında oluşan bozulmaları azaltmak için, 

• Kaplama malzemesinin montajı, hakim rüzgar yönünün tersine yapılmalı, 
• Kaplama malzemesinin montajındaki tespit vidalarının adedi, kaplama malzemesinin 

özelliklerine ve rüzgârın etkisine göre belirlenmelidir. 
• Metal kaplamada rüzgar etkisine karşı dayanım sağlayacak kayıcı bağlantıların oluşturulması, 
• Metal kaplamaların tespitinde vidalarla birlikte EPDM contalı, geniş başlıklı rondela ile 

desteklenmeli (URL-9), 
• Rüzgarın ve rüzgarla itilen yağmur sularının girişini önleyecek derz dolgu malzemesinin 

kullanılması, 
• Rüzgar etkisi ile kaplamada şekilsel deformasyonların olmaması için uygun kalınlıkta kaplama 

malzemesinin seçilmesi ve gerekli durumlarda kaplamanın arkasından dikmelerle 
desteklenmelidir. 

Kimyasal Etkenler  
Korozyon, metallerin bulunduğu ortamdaki diğer malzemeye doğrudan elektron vermesi ya da karşılıklı 
elektron değişimi ile görülen kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlardır (Aran, 2004). Korozyon 
sonucunda metallerde görülen bozulmalar; yüzeysel aşınma, noktasal çiçeklenme ve derinlemesine 
çatlamalardır (Eriç, 2002). Metal cephe kaplamalarında korozyon ile estetik değer ve performans 
kayıpları görülmektedir. Metal esaslı cephe kaplamalarında korozyon etkisine karşı alınabilecek 
önlemler; 

• Metal kaplama malzemelerine galvanizleme ve/veya boya işlemlerinin uygulanması, 
• Metal kaplamaların tespitinde kullanılan bileşenlerin kaplama malzemesi ile uyumlu olması 

(Bakır levhaların tespitinde vida olarak pirinç, bronz veya yerine göre bakır kullanılması ve 
alüminyum, çinko, galvanize sac gibi metallerle temas ettirilmemelidir. Birlikte kullanılmaları 
gereken durumlarda metaller arasına ayırıcı kullanılmalıdır.) (Kasap, 2011), 

• Kaplamaların tespitinde vidaların çok sıkıştırma ya da sıkıştırma işlemi tam yapılmamasından 
kaynaklı ses ve korozyon oluşacağından vidalama düzeyinin doğru yapılması, 

• Sandviç metal levhaların ek yerlerinde sürekli olarak fitil yalıtımı yapılmalı (URL-8), 
• Kireç, çimento, alçı taşı gibi mineral esaslı malzemeler, nem etkisiyle metal üzerinde korozif 

bozulmaya sebep olacağından malzemeler arasına ayırıcı katman kullanılması (Aydın,2015), 
• Kaplama yüzeyinde suyun birikmeyecek şekilde detaylandırılması gereklidir.  
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Mekanik Etkenler 
Metal esaslı cephe kaplamalarının mekanik dayanım performansı için öncelikle kendi yükünü tespit 
elemanları ve alt taşıyıcı sistem ile yapı sistemine dengeli aktardıktan sonra deprem, rüzgar, patlama vb. 
yüklere karşı dayanım göstermesi istenilmektedir. Kaplamalarda rüzgar etkisinden sonra mekanik etken 
olarak deprem etkisi önemlidir. Deprem anında yapıda meydana gelen gerilmeler sonucunda kaplama 
ve kaplamanın taşıyıcı sistemi ile yapı ile bağlantı noktalarında ayrılma yaşanabilmektedir. Metal esaslı 
cephe kaplamasının deprem altındaki davranışı tasarım aşamasında kaplamanın tek parça, yatay veya 
düşey paneller olarak tasarlanmasına göre depremdeki kaplama davranışı değişiklik göstermektedir 
(Şekil 2). Bunu önlemek için yapının yapıldığı bölgenin sismik özellikleri göz önüne alınarak 
bağlantıların yapılması önemlidir.  

SONUÇ 
Metal esaslı cephe kaplama malzemeleri; su ve nem geçirimsizliği, bakım kolaylığı, parça değişimine 
izin veren montaj şekli, cephe yüzeyinin temizleme kolaylığı, farklı renk ve boyutlarda üretilmesinden 
dolayı tasarım esnekliği gibi avantajları nedeniyle cephe kaplaması olarak sıklıkla tercih edilmektedir. 
Metal esaslı cephe kaplamalarını üzerine yapılan çalışma sonucunda servis sürelerinden önce çevresel 
etkilerle birlikte bozulmalar görülerek kaplamalarda estetik, fonksiyon ve performans kayıpları 
yaşanmaktadır. Bozulmaların oluşumlarını azaltmak ya da engellemek için yaşam döngüsü boyunca 
alınacak önlemlerle kaplama malzemelerinin daha etkin kullanılması hedeflenmektedir. Öncelikle cephe 
kaplamasının yapılacağı binanın çevresel ve iklimsel özelliklerine ve binanın formu, işlevi, kaplama 
tasarımına (yatay, düşey) gibi özelliklerine uygun metal malzemenin türüne ve kalınlığına karar 
verilmelidir. Metal malzemelerinin ısı iletkenlik değerleri ve ısısal genleşmelerinin fazla olmasından 
dolayı oluşacak ısı olaylarına karşın uygun yalıtım malzemeleri ile kesintisiz yalıtım yapılmalı, yeterli 
ölçülerde genleşme derzleri bırakılmalı, alt taşıyıcı sisteme bağlantı özellikleri ve sayıları doğru 
hesaplanıp uygulanmalıdır. Rüzgar, su, nem, mekanik ve ısı etkilerine karşı metal kaplamaların birleşim 
noktalarında elastik fitiller, kapama başlıkları, yalıtım bantları gibi önlemler alınmalıdır. Belirli 
periyotlarda bakımlarının yapılarak bozulan bileşenleri değişim ya da onarım işlemleri ile etkin 
kullanımları sağlanmalıdır.  
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ÖZ: 1957 yılında, Cumhuriyetin ilk ili olan Zonguldak’ta kömür üretimi için gerekli olan kömür yıkama 
tesisi kurulmuştur. Kentte başlayan kömür üretimi beraberinde işçi sınıfını oluşturmuştur. Dolayısıyla, 
maden işçileri ve Zonguldak halkı olmak üzere kentte bir sosyal ayrışma oluşmuştur.  Bu sosyal ayrışma 
kent mekânına yansıyarak işçi lojmanları ve diğer konut alanları olarak mekânsal sınıflandırmayı da 
beraberinde getirmiştir. Kentte bunun gibi birçok etkisi olan kömürün yıkanıp farklı maddelerden 
ayrıştırılması için kurulan Lavuar alanı 57 yıl Zonguldak’a hizmet ettikten sonra 3 kömür silosu hariç 
diğer bölümlerinin yıkılması ile günümüzde atıl bir durumdadır. Zonguldak kenti için kentsel hafızada 
yer edinmiş bu alan için yarışmalar düzenlenmiştir. Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV)’ nın 
düzenlediği çalıştay ile de Zonguldak kenti ve kentlisi için çok değerli olan bu alanın tekrar yaşatılması 
için çalışmalar yapılmaktadır. Zonguldak ilinin kimliği olan ve artık endüstri mirası olarak 
değerlendirilmesi gereken bu alanın, yeniden işlevlendirilerek kente geri kazandırılmasının 
potansiyelini araştırmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda kömür madenciliğinin 
kente kazandırdığı kimlik ile kentin simgesi durumuna gelen Lavuar alanının yaşam döngüsü 
incelenerek, kent ve miras alanı arasındaki morfolojik ilişki ortaya konacaktır. Alanın kentsel doku 
içindeki konumu, kent ile çok yönlü ilişkisi ve miras alanın yaşam döngüsünün kent morfolojisi kuramı 
ile ele alınarak, alanın kullanımı ile ilgili önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zonguldak, Lavuar Alanı, Kent Morfolojisi, Endüstri Mirası 

ABSTRACT: A coal washing facility necessary for coal production was established in Zonguldak, the 
first province of the Republic, in 1957. The coal production that started in the city also constituted the 
working class. This classification created a social differentiation in the city and became a two-layered 
city, namely the Zonguldak mining workers and the people of Zonguldak. This social segregation is 
reflected in the urban space, bringing the spatial classification as workers' lodgings and other residential 
areas. Lavuar area, which was established to wash coal, which has many effects such as this, and to 
separate it from different materials, is in an idle state with the destruction of other parts except for 3 coal 
silos after serving Zonguldak for 57 years. Contests have been organized on this area, which has a place 
in urban memory for the city of Zonguldak, and works are being carried out to re-live this area, which 
is very valuable for the city and its citizens, with the workshop organized by Zonguldak Culture and 
Education Foundation (ZOKEV). The purpose of this study is to investigate the potential of re-
functioning this industrial space, which is the identity of the province of Zonguldak, and which should 
be considered as an industrial heritage, and re-use it. For this purpose, the life cycle of the Lavuar area, 
which has become the symbol of the city and the identity brought by the coal mining to the city, has 
been examined. In this study, the morphological relationship between the city and the heritage site will 
be examined and suggestions will be developed. The location of the area in the urban texture and its 
relation with the city from many points and the life cycle of the heritage area is aimed to be researched 
and examined with the theory of urban morphology. 

Keywords: Zonguldak, Coal Washing Area , Urban Morphology, Industry Heritage 
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GİRİŞ  

Sanayileşmenin başlaması ile birlikte üretim çeşidi, üretim mekanı, toplumsal yaşam, kentsel mimaride 
de değişim ve gelişim gözlemlenmiştir. Sanayileşmenin beraberinde getirdiği üretim hacminin artışı 
üretim mekanı olan endüstriyel yapı ihtiyacı oluşturmuştur. Taş kömürün keşfi ile sanayileşmenin hızla 
arttığı Cumhuriyet döneminin ilk ili olarak kabul edilen Zonguldak kentinde yerli yabancı yatırım 
şirketleri tarafından sanayi tesisleri kurulmuştur. Bu çalışmada  ICOMOS Uluslar Arası Anıtlar ve Sitler 
günü 2006 da düzenlenen konseyde kent merkezlerinde bulunan endüstri yapıların korunması maddesi 
ile gündeme gelen ve bir endüstri mirası olan Kömür Yıkama Tesisi (Lavuar Alanı) incelenmektedir. 
Çalışmanın başında kavramsal çerçeve başlığı altında endüstri mirası kavramı alt başlıklarıyla 
incelenmiştir. Devamında ise Zonguldak ilinin tarihi kültürel ve planlama olarak özellikleri kent 
ölçeğinde değerlendirilecektir. Lavuar alanının yaşam döngüsü (inşası işletmesi ve yıkım kararına kadar 
olan süreç) ve Lavuar alanın bu dönem içerisinde ve sonrasında kente sosyal, ekonomik, kültürel, sağlık 
başlıkları altında etkileri incelenmiştir. Devamında bu kültürel miras olarak kabul edilen alanın 
düzenlenen yarışmalar doğrultusunda kentin ve kentlinin ihtiyacına yönelik öneri projelerden birincisi 
örneklendirilmiştir.  

YÖNTEM 
 
Bu araştırma kavramsal çerçeve başlığı altında öncelikle endüstri mirası kavramı üzerinden teorik bir 
açıklama ile başlamaktadır. Bu açıklama literatür taraması ile çeşitli makale ve kitaplardan derlenip 
oluşturulmuştur. (ÇÖREK, 2018) (TEKİN) (AKBULUT, 2017) (ZAMAN, 2012) Kaynak tarama ve 
değerlendirme yöntemi ile endüstri miras alanı hakkında bilgi toplanmıştır. Devamında toplanan bilgiler 
özümsenerek Lavuar alanın durumu hakkında bilgiler gözlem, fotoğraflama ve inceleme yöntemiyle 
derlenmiştir.  Devamında endüstri kenti Zonguldak’ın morfolojik gelişimi başlığı altında kentselleşme 
süreci incelenmiştir ve konu ile alakalı kaynaklar taranıp özet oluşturulmuştur. Zonguldak 
belediyesinden alınan günümüz ve 1980 yılına ait hali hazır planları Lavuar alanın karşılaştırılması ile 
kentsel boyutta yapılaşma ve kente etkileri incelenmiştir. Zonguldak belediyesinden temin 
edilen Kömür Yıkama Tesisin planları ile tesisin korunan üç büyük silolar ile tesisin yıkılmış kısımları 
arasında plan ölçeğinde bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu alanın korunup yeniden 
işlevlendirilmesi ile ilgili yapılan Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması için hazırlanan projeler incelenmiştir. (Arkitera, 
2010) Alan için çeşitli inceleme saha çalışmaları yapılarak araştırma yazısı oluşturulmuştur. Son olarak 
konuyla ilgili genel bir çıkarım ve sonuç kısmı ile tamamlanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

1. Endüstri Mirası Nedir? 
 

Tarım toplumundan endüstriyel topluma geçiş 18. Yüzyılın sonlarında sanayi devrimi ile 
gerçekleşmiştir. Kısa bir sürede tarım, sanayi, nüfus, ekonomi, toplumda köklü değişiklikler meydana 
gelmiştir. Sanayide ileri teknolojinin kullanılıp gelişmesi bu köklü değişikliğin ana sebeplerinden 
biridir.  
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Devamında bu gelişim, kullanılan teknikler, malzemedeki çeşitlilik ve yeni amaçlar doğrultusunda inşa 
edilen bina türlerini meydana getirdi. Bu nedenle tüm dünyayı etkileyen endüstriyel miras tartışmaları 
bu değişim ve gelişimleri arka planda tutularak araştırılmalıdır.  

Endüstri yapılarının korunmasına yönelik ilk adımlar Britanya’da ortaya çıkmıştır. Britanya ülkesi 
bulunduğu toplumun sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik izlerini taşıyan belirli bir amaca hizmet etmiş 
bu yapıları araştırarak ortaya çıkarıp onları kayıt altına alarak ‘’endüstri arkeolojisini’’ oluşturmuştur. 
‘’Endüstri mirası’’ kavramı da ortaya çıkarılan anıtlara verilen bir terimdir. (SANER, 2012) Endüstri 
mirası kavramı ülkemizde son 20 yıldır bilinmekte ve bilinirliği giderek artarak devam etmektedir. 
Yirmi yıl önce endüstri mirası ve arkeolojisi kavramları direkt olarak ülkemizde karşımıza çıkmazken 
bu endüstri yapılarının tespit edilip korumasına ilişkin çalışmalar yürütülüp eş zamanlı olarak endüstri 
mirası çatısı altında toplanmıştır. Bu yaklaşımlar içerisinde endüstri mirası kavramı anıtsal ölçekli 
yapılar ve yeniden işlevlendirilen yapılar olarak ikiye ayrılmak mümkündür. (SANER, 2012)  

1.1.Anıtsal Ölçekli Yapılar  
 

 1900’lü yılların sonunda doğalgaz kullanımı ile bu yeni enerjinin Türkiye'de havagazının yerini alması 
ile havagazı fabrikalarının işlevsiz durumda kalmıştır. Bu atıl kalan tesislerin yıkılması kararı üzerine 
ortaya çıkan koruma kurulu kararları bu yapıları koruma altına almıştır. (SANER, 2012)Yıkımı ile 
ortaya devasa silindirik gazometrelerin, vinç ve şaft gibi elemanlarıyla anıtsal bir duruşa sahip olmasıyla 
bu endüstri yapıların korunmasıyla ilgili sivil girişimlerde bulunulmuştur. Bu sivil girişimler kitlesel 
koruma planlamalarına dönüştürülmüştür. Bu kampanyaların ana amacı yapıların sadece ölçek olarak 
değil aynı zamanda fiziki varlıkları kent içindeki ve kentlinin hafızasında yeri ile kolektif belleğin ve 
kent kimliğinin vazgeçilmez yerini korumaktır.   

1.2.Yeniden İşlevlendirilen Yapılar  
 

 1980’lerin sonlarında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından Haliç çevresi için hazırlanan projeler 
bu alandaki bazı endüstri yapılarının yıkılmasını önermiştir. Bazı yapıların tescillenmesi yıkım fikrinin 
rafa kaldırıp yeniden işlevlendirip, tekrar yaşama dahil etme düşüncesini doğurmuştur. Örnek olarak 
Osmanlının ilk endüstri yapısı olan Feshane bugün fuar, kongre gibi etkinliklere hizmet eden kültür 
merkezine dönüştürülmüştür. Ait olduğu tarihsel döneme hizmet etmiş günümüzde tekrar işlevlendirilip 
kullanılan bir çok yapı örneklendirilebilir. Bu tarihi yapılara olan koruma kaygısının Haliç’in kültürel 
tabakalarının ve siluetinin korunması, endüstri mirası ve endüstri arkeolojisi koruma düşüncesinden ağır 
bastığı bilinmektedir. (SANER, 2012)  

Sonuç olarak endüstri mirasının dünyadaki izlenimine bakarak bu aşamada ülkemizde korunması 
gereken değerli endüstri mirası örneklerini titizlikle tespit ederek kayıtların oluşturulmasıdır. 
Devamında bu yapıların korunması yeniden işlevlendirilmesi ve alternatif düşünceler oluşturulması bu 
alanda bilgi ve beceriye sahip uzmanlar tarafından denetlenmesi gereklidir. Bu düşünce ile Zonguldak’ta 
bulunan kömür işletmelerinin konumu tarihi ve zamanında belirli bir amaca hizmet edip görevini 
tamamlaması ile atıl hale gelmiş alanlar kent ve kentlinin belleğinde yer etmesi önemiyle bu alanlar 
ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden işlevlendirilip tekrar yaşama katılmalıdır.  
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2. Endüstri Kenti Zonguldak’ın Morfolojik Gelişimi  
2.1. Zonguldak İlinin Kentleşme Süreci 
 
Zonguldak ülkemizin Karadeniz bölgesinin batısında bulunan doğal kaynaklarla zengin olmasıyla 
beraber zamanının en gelişmiş endüstri kentlerinden biri olmasıyla ülkemiz için büyük öneme sahip bir 
kentlerinden biridir. Zonguldak 19. yy.da taş kömürü yataklarının keşfedilmesi ve kömürlerin 
işlenmeye başlaması ile kurutulmuş bataklıkların üzerine kurutulmuş bir 
kenttir. Zonguldak bölgesine işletme ruhsatlarının verilmesiyle çevresindeki işletmeler merkezlerini 
Zonguldak’a taşıyarak kentleşmeyi başlatmıştır. 1899 ‘da Zonguldak Belediyesi kurulmasıyla 
kentleşme sürecinin önemli bir adımı atılmıştır. Yaşanan gelişmeler sonucunda Zonguldak’ta imar 
hareketlenmiş ve yapılaşmalar artmıştır. Fransız etkilerini taşıyan yapılaşmalar Fransız mahallelerini 
oluşturmuş Zonguldak batı kültürüyle tanışmıştır. 

2.2. Zonguldak Kentinin Kısmi Yerleşim Planları   
 

İşletmelerin Zonguldak’a taşınması ve işçi sınıfının da kente göç etmesiyle artan konut ihtiyacı kaçak 
yapılanmaları da beraberinde getirmiştir. Bu kaçak yapılanmaları önlemek için müdürlük tarafından 
Zonguldak merkez içi yerleşilebilir alanlar haritası oluşturulmuştur. (YÜKSEL, 2014) (Şekil 1)   

                                                                                              Lavuar Alanı 

           

Şekil 1  Zonguldak’ın yerleşilebilirlik haritası (TTK Belgesi)  

 

Şekil 2’de günümüzde yerleşilebilirlik haritası verilmiştir. Bu harita ile Şekil 1 de ki harita 
çakıştırıldığında arazi kullanım amaçları mevcuttaki konut alanları ile örtüştüğü görülmektedir. 
Günümüz yerleşilebilirlik alanı ile kıyaslandığında mevcut yerleşim alanın artırıldığı 
gözlemlenmektedir. Bu çalışmada inceleyeceğimiz Lavuar alanında iki haritalarda konut imarına 
açılmamış fakat çevresinde yapılaşmalar gözlemlenmektedir.  
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       Lavuar Alanı 

Şekil 2  Zonguldak’ın yerleşilebilirlik haritasının günümüzdeki durumu(TTK belgesi)  

 

3. Endüstri Mirası Lavuar Alanı 
 
3.1.Lavuar Alanı ve Tarihi 
 
Zonguldak’ta ilk liman Fransızlar tarafından Ereğli şirketine 1890 yılında inşa ettirilmiştir. 1950’li 
yıllara kadar kullanılan liman ve yükleme alanı artan ihtiyaçlara cevap verememeye başladı ve 
büyütülmesi ve onarılması için bir çalışma başlatıldı. Zonguldak Üzülmez Kozlu da üç ayrı yıkama tesisi 
öngörülürken tek büyük ve yeni limana yakın konumda yıkama alanı oluşturulmasının daha ekonomik 
ve yararlı olacağını karar verilmesiyle 6 Ağustos 1957'de yeni Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri ve 
yeni yükleme tesisleri açıldı (Şekil  Şekil 5, 6). Bu gelişmeden sonra Türkiye'nin artan kömür ihtiyacının 
önemli bir kısmı Zonguldak Kömür Havzası tarafından karşılandı. (ÇÖREK, 2018) 

 
Şekil 3    Lavuar alanı inşasından görüntü 
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Şekil 4 Zonguldak limanı ve lavuar alanı açılış töreni 

 
3.2. Lavuar Alanı ve Yaşam Döngüsü 
 
Zonguldak kömür yıkama tesisi kömürü yıkama ve yabancı maddelerden ayrıştırma amacı ile kurulmuş 
bir tesistir. Lavuar alanı olarak bilinen bu alan yaklaşık 30.000 metrekarelik bir alan iken kömür yıkama 
tesisinin ana binası yaklaşık 12.000 metrekarelik bir alanda kurulmuştur. Kömür yıkama tesisi 24 metre 
yükseklikte günümüzde hala varlığını koruyan kömür siloları, eleme üniteleri, kömür yıkama üniteleri, 
yüzdürme ünitesi, atık taşıma sistemleri, kömür depolama ve yükleme sistemleri gibi bir çok faaliyete 
sahip alt sistemlerden oluşmaktadır. Tesisin yıkılmadan önceki bölümleri şekil 5’te verilmiştir. 
Günümüzde ise sadece 3 büyük kömür siloları kalmıştır.   
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Şekil 5 Lavuar Alanı Kömür Yıkama Tesisi Bölümleri (İ. Çörek, 2018) 

  

Şekil 6 +18.00 kotu plan (İ. Çörek, 2018)  

  
3.3. Lavuar Alanı Konumu ve Çevresi  
 
Lavuar alanı Zonguldak şehir merkezinin yakınında 30.000 m2’lik arazi üzerinde bulunmaktadır. 
(ÇÖREK, 2018; ZONGULDAK KENT KONSEYİ) Lavuar alanı kentin ana ulaşım hattı üzerinde 
demiryolu ve limanın kesişim noktasında bulunması bölgenin önemini artıran unsurlardan biridir. 
Bölgenin doğu ve güney kısmında kentin dokusunu oluşturan eski konutlar bulunmaktadır. Batı kısmı, 
Mimar Kemal Caddesi’nin yanında yer alan ikincil bir merkez olan Soğuksu Bölgesi ile sınırlıdır. 
Bölgenin doğusu milli egemenlik caddesinin ön cephesidir. Bu cadde şehirler arası bağlantı rolü 
üstlenirken sahil boyunca sıralı rekreasyon alanlarını içeren ana ulaşım aksıdır. Bölgenin kuzey-batı 
kısmında en eski ve hâkim bir manzaraya sahip yerleşim alanlarını barındırır. Bu ana ulaşım aksı 
üzerinde bu akstan beslenen Bülent Ecevit üniversitesi, Zonguldak terminali, Zonguldak genel 
müdürlüğünü gibi kentsel odaklar yer almaktadır. (Şekil 7). Şekil 8’de de görüldüğü gibi Lavuar alanı 
liman ile ilişkili ticari işlevlerin yoğun olarak bulunan şehir merkezine yakınlığı ve kentin hafızasında 
edindiği önemli konumu ile Zonguldak halkı adeta bir gözbebeği konumundadır.  

 
Şekil 1. Lavuar alanı çevresindeki kentsel odaklar (Oğuzhan Bayrak bitirme jürisi çalışması) 
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Şekil 2. Lavuar Alanı Çevresi İşlev Şeması (Oğuzhan Bayrak bitirme jürisi çalışması) 

 
4. Zonguldak ve Lavuar Alanının Morfolojik ilişkisi 
 
Zonguldak kentinin yerleşmesinin şekillenmesinde kömürün yeri oldukça önemlidir. Zonguldak, 
taşkömürün 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından keşfedilmeden önce küçük bir yerleşim yeri iken 
kent önem kazanmış ve gelişmiştir. 1848 yılında bölgede ilk kömür ocakları kurulup hazine tarafından 
işletime açılmıştır. Zonguldak çevresinde yaklaşık olarak 185 milyon ton taşkömürü rezervleri 
bulunduğu bilinmektedir. (Taşkömürü) Bu rezervlerin işletilmesi hususunda yasal düzenlemelere önem 
verilmiştir. Fakat aynı önem rezervlerin işletme nedeniyle meydana gelen nüfus artışı ve buna bağlı 
kentleşme ve iskan ile ilgili planlamalara önem verilmemiştir. Bu nedenle bölgede meydana gelen 
kentsel sorunlar günümüze kadar ulaşmıştır.  Açılan ocakların kömür işletim süreci devamında kömür 
yıkama alanı ihtiyacı doğrultusunda 1957 yılında Lavuar Alanı kurulmuştur. 19. Yüzyılın sonuna doğru 
Uluslararası Ticaret antlaşmaları sonrasında havzaya yerli yabancı işçi akışı meydana gelmiştir.  

İşçi sınıfının konut ihtiyacı karşılanması için işçi lojmanları oluşturulmuştur. Bu oluşturulan işçi 
lojmanları yetersiz kaldığı durumlarda tesislerin çevrelerinde çarpık yapılaşmalar oluşmaya başlamıştır. 
Söz konusu bu yapılar çoğunluk olarak hazine arazileri üzerinde plansız olarak meydana gelmiştir. 
Kentin sahip olduğu maden kaynağının sonucu olarak kentte endüstriyel yapılaşmada beraberinde 
gelmiştir. Bu endüstriyel yapılaşma ile kentin geneli kamu arazilerinden oluşmaktadır. Lavuar alanı gibi 
çeşitli endüstriyel yapılar kentin kamulaşmasına yol açmış ve tesislerin doğurduğu yoğun göç 
morfolojik gelişimini etkilemiştir. 

LAVUAR ALANI 
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Şekil 9. 900’lü Yılların Başında Lavuar (Kömür Yıkama Tesislerinin) Görünümünün Harita İle İlişkisi 

(YÜKSEL, 2014) 

 

5. Lavuar Alanı ve Zonguldak’a Etkileri 

5.1.Ulaşım 

Lavuar alanı ilin merkezinin doğusunda kalan yapıldığı dönem liman ile ilişkisi bakımından limana ve 
üretim tesislerine yakın bir yerde konumlandırılmış kömür yıkama ve ayrıştırma tesisidir. Çevresinde 
konut ticaret ve resmi binaların olduğu Kozlu ilçesine bağlanıp üzerinde çeşitli rekreasyon alanlarını 
besleyen işlek bir ana yol üzerinde konumlanmaktadır. (Şekil 9.) Lavuar alanı kurulumundan önce belirli 
bir aks üzerinden beslenen caddenin lavuar alanı tesisi kurulumu ile ticari hareketlilik kapasitesinin 
arttırılması ve beraberinde ticari mekanları getirmesi ile bu alanda hareketliliği artırmasıyla ulaşım 
yolları yoğunluğunu etkilemiştir. 
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Şekil 10. Zonguldak Lavuar Alanı Çevresi Arazi Kullanım (Zonguldak Belediyesi) 
 

 
Şekil 11. Lavuar Alanı Çevresi Ulaşım Aksları 

5.2.Ekonomik 

Zonguldak ekonomik yapısı tarıma dayalı iken Zonguldak’ın yer altı madenlerinin keşfedilip 19. 
Yüzyılın ortalarında kurulan tesislerle beraberinde kentin ekonomik yapısını büyük ölçüde değiştirerek 
taş kömür dayandırmaktadır. Taş kömür de çalışan işçiler yılın büyük bir kısmını tarım yaparken 
geçirirken diğer kalan kısımda da taş kömür ile uğraştığı bilinmektedir. (AKBULUT, 2017)Bu şekilde 
devam eden çalışma beraberinde sürekli işçi kavramını engellemiştir. Bu durumla beraber Zonguldak 
Kömür Yıkama Tesisi ile Cumhuriyetin ilanından sonra makineleşmiş kömür üretimine geçmek için 
sürekli madencilere dönüşerek Zonguldak’ın tarıma dayalı ekonomik düzeni taş kömüre bağlı bir düzene 
geçmesine neden olmuştur. Lavuar alanı kentin merkezinde yer almaktadır. Şekil 11 de verildiği gibi 
araç ve yaya sirkülasyonu yoğun olarak gözlemlenmektedir. Bu yoğunluğun sebeplerinden biri olan 
dolmuş duraklarının kalkış noktasının da bu alan çevresinde olmasıdır. Buradan kalkan dolmuşlar kırsal 
, köy yerleşim yerleri ve bazı ilçelere ulaşımı sağlamaktadır. Bu nedenle lavuar alanı ve çevresi şekil 12 
de verildiği üzere kentin merkezi iş alanları ve donatı alanları bulanmaktadır. Bu konum ekonomik 
olarak kentin ana rekreasyon ve kentin sosyokültürel geçmişi ile uyumlu kente ekonomik olarak katkı 
sağlayacak ticari rekreasyon alanı olarak değerlendirilme potansiyeline sahiptir.  
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Şekil 12.  Zonguldak yerleşmesine ait MİA ve çevresine ait arazi kullanımı (YÜKSEL, 2014) 
 
5.3. Sağlık  
 
Sanayi ve endüstri kenti olan Zonguldak, kentin gelişen tesislerinin atıkları nedeniyle yoğun hava 
kirliliği sorunu yaşamaktadır. Bu tesislerden biri ve konumuz olan Lavuar alanı kente oluşturduğu 
istihdam ile olumlu yönde çok katkıları bulunurken kömürün üretilmesi, kullanılması ve taşınması 
sırasında meydana gelen kömür atıkları ile hava kirliliğine sebep oluşturmasıyla kente büyük sorun 
oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk Göğüs Hastalıkları hastanesinin Zonguldak’ta kurulması santrallerin ve 
kömürün işletilmesinde kurulan tesislerin kente ve kentliye olan negatif etkilerini kanıtlar niteliktedir. 
Sonuç olarak kömürün üretilmesi ve işletilmesinde lavuar kömür yıkama tesisi dahil diğer kurulu 
tesislerin ve bu alanda çalışan işçilerin meslek hastalığı olarak nitelendirilen üst solunum hastalıkları 
tetikleyecek nitelikte hava kirliliği meydana getirmiştir. Ayrıca Zonguldak’ta kentleşme sanayileşmeden 
sonra gerçekleşip kent sanayi çevresinde kurulması da hava kirliliğinin sebepleri arasında 
gösterilmektedir. (MENTEŞE) 

5.4.Sosyokültürel 
 
Zonguldak’ta 19. Yüzyılın ortalarında başlayan kömür üretimi ile yabancı yatırımcılar Belçika Alman 
İtalyan şirketleri havza bölgesine yerleşmişlerdir. Çalışanların durumu iyileştirilmesi için kanun 
çıkarılmış ve bu kanun ile çalışan işçilere bölgede barakalar inşa edilmiştir. (AKBULUT, 2017)Kömür 
üretimi ve işlenme gücünün artıran tesisler beraberinde işçi ihtiyacını doğurmuştur. İşçi ihtiyacı göçe 
sebep olmasıyla kentin sosyokültürel yapısını da şekillendirmektedir. Zonguldak için maden işçileri ve 
kentin diğer sakinleri olarak ‘’iki katlı kent tabiri’’ kullanılması kentlilerin yaşantılarının ikiye 
ayrıldığını göstermektedir. Bu sınıflı yapı kentin toplumsal belleğinde kazınmasıyla 
toplumsal mekan düzenlerine de yansımaktadır. Esnaf amele patron memur olarak sınıflandırılan 
kentliler yaşam alanları olarak da kentin farklı mekanlarında ikamet ederek sınıflandırmayı kent 
mekanına taşımaktadır. Örneğin Ereğli şirketinin önemli çalışanları Fener bölgesinde yaşamaktayken 
işçi sınıfı ise taş kömür ocaklarına yakın konumlarda barakalarda, sayvanlarda yaşamaktadır. (TEKİN) 
Böylelikle kömür yıkaması ve ayıklanması için kurulan lavuar kömür yıkama tesisi bu sosyal statülerin 
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oluşmasını ve bulunduğu çevrenin işçinin barınma ihtiyacının karşılaması için barakalar ile konut 
bölgesi oluşturmasında etkili olmuştur.  

6. Zonguldak ve Endüstriyel Miras Değerlendirilmesi ve Öneriler 
 
19. yüzyılın başlarında kömürün keşfinden sonra, Zonguldak fiziksel ve sosyal bir dönüşümle karşı 
karşıya kaldı ve şehir kömür madenleri etrafında gelişmeye başladı. Şehir kömür madenciliği ile 
oluştuğu ve geliştiği için; sanayi büyümesine sıkı sıkıya bir ilişkisi vardır. Zonguldak'ın tarihsel geçmişi 
bu evrim sınırları içinde yazılmaktadır. Zonguldak yaklaşık iki yüz yıldır taşkömürü madenciliğinin hem 
Osmanlı Devleti hem de Türkiye Cumhuriyetinde ev sahipliği yapması nedeniyle derin tarihi öneme 
sahiptir.  Üretim merkezlerinin kurulması endüstriyel yapıların sosyal altyapıya sahip olmasını sağladı: 
konutlar, kamusal alanlar, okullar, ticari alanlar vb. işçilerin ve ailelerinin ülkenin farklı bölgelerinden 
göçüyle birlikte, bunların her birinin çevresinde gelişen bir kent olması ile mimari gelişimini 
tamamlarken günümüze endüstriyel mirasları taşımıştır. (KILINÇ, 2009) Zonguldak Türkiye’nin 
modernist döneminde emek ile üretimiyle Türk ekonomisinin lokomotifi görevindeydi. 1982 yılında 
ülkenin ekonomi politikaları ve siyasi durumu 2821 ve 2822 sayılı kanun gibi yeni düzenlemeler yaptı. 
(ERSOY, 2001)  
 
Bu politika kentte liberal bir hegemonyaya yol açtı ve üretim oranlarıyla birlikte yönetimin özerk gücü 
azaldı. Şehir sanayisini kaybetmiş bir kent çekirdeğine dönüşmeye başladı. (CAN, 2019) 1957 yılında 
inşa edilmiş işletilip görevini tamamlayan Lavuar alanı 3 büyük siloları haricindeki diğer kısımları 
yıkılmıştır.(Şekil 13.) Geriye kalan bu üç anıtsal nitelikteki kuleler Zonguldak’ın simgesi haline 
gelmiştir. Kent merkezinde bulunan bu alan kentsel bir odak görevini üstlenmiştir. Fakat günümüzde 
işlevsiz ve atıl bir durumdadır. Bu alan kent ve kentlinin belleğinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu 
nedenle bu alan sosyokültürel odak olup cazibe merkezi haline dönüştürülmesi, buluşma toplantı, 
konser, gösteri vb etkinliklere ev sahipliği yapacak mekanların kurgulanması, tescilli kulelere seyir 
alanları gibi sosyokültürel işlevleri barındıran mekanlara dönüştürülmelidir. Ayrıca alanın tarihsel 
endüstri kimliği göz önünde bulundurularak çağdaş bir yaşam ortamı oluşturularak tematik yeşil alanlar 
oluşturulurken kulelerin kente kattığı silueti bozmadan yaşam ve rekreasyon alanları oluşturulmalıdır.  
 

  
Şekil 13  Zonguldak Lavuar Alanı Geçmişten Bugüne (CAN, 2019) 

Bu düzenlemelere örnek olarak Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışmasında birinci olan örnek proje görselleri şekil 14 
ve şekil 15’te yer verilmiştir. Projenin ana amacı raporda verilen bilgiler doğrultusunda lavuar alanının 
kentsel belleğine ve kent içindeki kimliğine saygılı tasarım çabasında olmak, yeni mimari ögelerle alanın 
sahip olduğu tarihsel dokuyu tek bir dille toplayarak anlamlı sinerji oluşturmak, kentin karmaşık 
dokusunu sakinleştirmek için dingin mekanlar ile bütüncül bir tasarım oluşturmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda yapılan projede kentin karmaşık trafik sorununa çözüm getirilmiş şekil 14’te ki plandan 
da anlayabileceğimiz gibi kentin önemli nirengi noktalarını yeni tasarlanan kentsel mekân için bağlayıcı 
bir görev üstlenmiştir. 
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Şekil 14  Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Düzenleme Proje Yarışması (Arkitera) 

 
 

 
 

Şekil 15  Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Düzenleme Proje Yarışması (Arkitera) 

SONUÇ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ili olan Zonguldak kömür ile kurulmuş bir kenttir. Kömür bulunmadan 
öncesinde halk tarım ile uğraşmaktaydı. 19. Yüzyılın başlarında kömür ocaklarının açılması ile kurulan 
fabrikalar tarımda çalışan halkı yarı zamanlı olarak maden ocaklarında çalıştırıp cumhuriyetin ilanına 
kadar çift taraflı çalışma düzeni oluşturulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra millileştirilen fabrikalar 
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ve yeni açılan tesisler ile düzenli bir işçi sınıfı oluşmuştur. Açılan maden ocakları ile kömürün 
yıkanması minerallerin ayrıştırılması için gerekli olan Kömür Yıkama Tesisi 
(Lavuar Alanı) 1957 yılında işletmeye açılmıştır. Bu tesis Zonguldak kentine ve 
kentlisine ulaşım ekonomik sağlık ve sosyal gibi birçok noktadan etkisi olmuştur. Örneğin tesisin 
çevresinde işçiler kendilerine barınma ihtiyaçlarını giderecek konutlar yapmasıyla alanın çevresinin 
kullanım şeklini belirlemiştir. Bu alan Zonguldak’a 56 yıl hizmet verdikten sonra 2012 yılında 3 büyük 
kömür siloları haricinde geri kalan kısmı yıkılmıştır. Şuan da sadece büyük kömür 
siloları haricinde bazen otopark bazen dolmuş durakları olarak kullanılan atıl bir alana dönüşmüştür. 
Bugün terk edilmiş sanayi siteleri atıl eski çirkin olarak görülmektedir. Fakat bu alanlar yerleşimin ana 
kaynağı ve kentin kimliği görevine sahiptir. Bu kompleksler dönemin en önemli belgesi niteliğini 
taşıyan dönemin sosyal yaşamı tarihteki yeri ulusal siyaset ve kuşak hafızası olması nedeniyle bu alanlar 
yeniden değerlendirilmelidir. Son yıllarda yapılan yarışmalar düzenlenen konferanslar ile önemi tekrar 
hatırlanıp yapılması öngörülen projeler oluşturulmaktadır. Bu süreçte Zonguldak Kültür ve Eğitim 
Vakfı (ZOKEV)’nın  tarafından oluşturulan 16 Mart 2009’da düzenlediği “Lavuar Çalıştayı” oldu. 
Bu çalış tayda ‘kentin ortak aklını üretmek ‘ ana tema olarak ortak alanın kente geri kazanımı için 
gerekli olan hukuksal mimari ekonomik olarak tüm gerekçeleri ile enine boyuna incelenmiştir.  

Ayrıca Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Düzenleme Proje Yarışması kapsamında bu alanın sahip olduğu değerler kapsamında projeler 
oluşturulmuştur. Yarışmanın birincisi olan projede kentin karmaşık şehir trafik problemini çözmeyi 
hedeflerken kent merkezinde bulunan dere kent yaşamına dahil edilmiştir. Kent merkezinin endüstri 
mirası alan ile yaya sirkülasyon aksıyla bağlanmıştır. Kentin denizden kopuk ilişkisi 
kuvvetlendirilmiştir. Kozlu-Zonguldak ana yolunun araç trafiği ve tematik yeşil alanlarla bağlantısı 
görsel olarak engelleyici bodur ağaçlar kullanılarak bu alan için yapılmış örnek projeyi oluşturmuştur. 
Bu çalışma kapsamında ‘Derin tarihi geçmişe ve öneme sahip bu kentin gelişimi için yapılması 
gerekenler nelerdir? Bu kentin sahip olduğu endüstriyel miras olan Lavuar alanının yeniden 
değerlendirilmesi için yapılması gerekenler nedir?’ sorusuna cevap aranmak için Zonguldak tarihi ve 
kentin morfolojik gelişimi incelenmiştir. Sonuç olarak Zonguldak’ın tarihi geçmişine ev sahipliği yapan 
kentin simgesi durumuna gelmiş bu eşsiz kömür yıkama alanı korunması ve kent ile tekrar buluşması 
şarttır. Zonguldak kentinin maden kenti olmasının yanında sahip olduğu doğal güzellikleri de ön plana 
çıkarılıp kent yaşamına dahil edilmelidir. Zonguldak’ın sahip olduğu değerli kültür miraslarının yeniden 
değerlendirilmesi için yapılacak olan projelerde o bölgede yaşayan halkında dahil olduğu bir çok meslek 
grubunun oluşturduğu disiplinler arası kurullar tarafından projelendirilip tekrar kente dahil edilmelidir. 
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ÖZ: Peyzaj tasarımı süreci, insan kullanımını ve bunların çevreye etkilerini belirlemek için kullanıcı 
davranışının mekansal ve sosyal yönleri hakkında doğru, güncel ve kolay elde edilebilir verilere ihtiyaç 
duymaktadır. Bilgi teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Web 2.0 uygulamalarındaki 
gelişmeler sayesinde sosyal işbirliği ve kullanıcı davranışı verilerinin teminini daha da arttırabilecek 
Toplum Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (TKCBS) uygulamaları geliştirilmeye başlanmıştır. Bununla 
beraber 3 boyutlu modeller yardımı ile hazırlanmış sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları 
da halk katılımında kullanılabilecek güçlü araçlar olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. İnternet temelli 
katılımcı haritalama yöntemi de, sınırlar olmaksızın çeşitli peyzaj tasarım süreçleri için kullanıcı 
deneyimlerini, çevresel etkileri ve kullanıcı ihtiyaçlarını ölçmede etkili olabilmektedir. Bu çalışmada, 
farklı BT uygulamalarının deneyleri ve prototipleri gözden geçirilmiştir. Katılımcı Planlama CBS, 
iletişim platformları, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının peyzaj tasarımları için 
altlık veri oluşturabilme potansiyelleri ile birlikte avantaj ve dezavantajları irdelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar bu uygulamaların halk katılımı için değerli yaklaşımlar olduğunu ve kullanıcılar - karar 
vericiler arasındaki iletişimin daha etkileşimli ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirilebileceğini 
göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: TKCBS, Halk Katılımı, Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik, Peyzaj Tasarımı 

ABSTRACT: Landscape design process needs accurate, up-to-date, and easily available data about the 
spatial and social aspects of user behavior to determine human use and their impact on the environment. 
By the ongoing developments in information technologies, Geographical Information Systems (GIS) 
and Web 2.0 innovations, Public Participated Geographic Information Systems (PPGIS) applications 
have been developed which can further increase the provision of social cooperation and user behavior 
data. In addition, virtual reality and augmented reality applications prepared with the help of 3D models 
started to emerge as powerful tools that can be used in public participation. The Internet-based 
participatory mapping method can also be effective in measuring user experiences, environmental 
impacts and user needs for various landscape design processes without borders. In this study, 
experiments and prototypes of different IT applications are reviewed. Participatory Planning GIS, 
communication platforms, virtual reality and augmented reality applications potentials, advantages and 
disadvantages of data creation for landscape designs are examined. The results show that these practices 
are valuable approaches for public participation and communication between users - decision makers 
can be realized in a more interactive and understandable way.  

Keywords: PPGIS, Public participation, Virtual Reality, Artificial Reality, Landscape Design 

GİRİŞ 

Tasarım, fikir olarak başlayan ve belirli bir konuya çözüm önerisi getirebilmeye yönelik seçenek üretme 
ve  bir  faaliyet  için  gerek  duyulacak planların  oluşturulmasında  ihtiyaç  duyulan  hazırlanma sürecidir. 
Bu kapsamda tasarım, belirli öge ve ilkelere göre yapılır ve tasarımcının sorunlara bakış açısıyla 
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değerlendirilir. Yaratıcı düşünce, özgünlük ve tasarım süreci; zihinsel aktivite ile bir ürün meydana 
getirmekten doğmuştur ve  tasarımcının  bir problem karşısında düşünsel ve algısal olarak çözüme 
yönelik aktivitesinin sözlü veya görsel anlatımla dışa vurması ile başlar. Daha sonra  problemin 
çözümüne ulaşana kadar topladığı veriler ve önceki deneyimleri ile devam ederek yoğun bir süreçte 
sonlanır (Alexander, 1971; Takala, 1993; Milburna ve Brown, 2003; Eraslan, 2014; Bayramoğlu vd., 
2019).   

Tasarımcı tasarlamadan önce çözüm getireceği problemin çerçevesini ve sınırlarını belirler, netleştirir 
ve bu yapı üzerine özgünlüğünü sunar. Ancak tasarım hiçbir zaman biten bir süreç değil, zaman 
içerisinde farklı problemlere çözüm getiren ve devam eden bir süreç niteliğindedir. Peyzaj tasarım süreci 
her tasarımla ilgilenen meslek disiplininde olduğu gibi evrilmekte, gelişmekte ve değişime 
uğramaktadır. Yeni teknolojilerin sağladığı araçlar ve tasarım yöntemlerinde meydana gelen yeni 
yaklaşımlar, süreci zenginleştirmektedir. Bu bağlamda, mühendislik, fen bilimleri ve tıp alanında birçok 
saygın uluslararası dergi ve konferans yayınını indeksleyen SCOPUS veri tabanında yapılan 
incelemelerde; Gönüllü Coğrafi Bilgi (Volunteered Geographic Information), Toplum Katılımlı Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (Participatory GIS), Mekansal Vatandaş Bilimi (Spatial Citizen Science) ve Mekansal 
Kitle Kaynak Kullanımı (Spatial Crowdsourcing) terimlerinin ön plana çıktığı görülmektedir (Newel  ve  
Simon,  1972; Verplanke, vd., 2016; Anbaroğlu 2017; Bayramoğlu vd., 2019). 

Peyzaj planlamada olduğu gibi peyzaj tasarımında da veri toplama araçlarından olan Gönüllü Coğrafi 
Bilgi, Sivil Bilim ve Katılımcı Coğrafi Bilgi terimleri ise yükselen trendler arasındadır. Bilgi 
teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Web 2.0 uygulamalarındaki gelişmeler sayesinde sosyal 
işbirliği ve kullanıcı davranışı verilerinin teminini daha da arttırabilecek Toplum Katılımlı Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (TKCBS) uygulamaları geliştirilmeye başlanmıştır. Bununla beraber kent modelleri ve 
bunların halk katılımında kullanımları kabul gören yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni bir 
kavram olarak ortaya çıkan kent modellerinin oluşturulmasındaki amaç, şehirde meydana gelen süreçleri 
anlamak, görselleştirmek ve tartışılabilir hale getirmektir. Modeller, geçmişte gerçekleşen veya 
gelecekte gerçekleşecek olan güncel olayları gösterebilir. Geleceğe yönelik modeller, tahmin, öngörü 
ve vizyon unsurlarını içerir. Fiziksel planlamanın temeli kente ilişkin bir veri tabanıdır. Okunması kolay 
3B modeller ile, konunun uzmanı olmayan bireylere karmaşık planlama sorunlarını anlamada yardımcı 
olunur. Bunları oluşturmak için çok sayıda uygulama ve yöntem bulunmaktadır (Kılınç 2019; Örselli ve 
Dinçer 2019). 

Bu çalışmada Gönüllü Coğrafi Bilgi (Volunteered Geographic Information), Halk Katılımlı Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (Participatory GIS) kavramları hakkında farklı BT uygulamalarının deneyleri ve 
prototipleri gözden geçirilmiştir. Bu bağlamda davranış haritalaması ve halk katılımında kullanılan 
teknikler, yöntemler ve bilgi teknolojileri araştırılmış, katılımcı planlama CBS, iletişim platformları, 
sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının peyzaj tasarımları için altlık veri oluşturabilme 
potansiyelleri ile birlikte avantaj ve dezavantajları GZFT (SWOT) analizi yardımı ile irdelenmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Peyzaj tasarım süreci; sorunun araştırılması, tanımlanması, belirlenmesi, bilgi edinme süreci, seçenek 
üretme, seçeneklerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sonuç ürününün oluşturulması ile tamamlanır. 
Bu kapsamda peyzaj tasarımcısı özgün tasarımlar oluşturmak için kendisini yönlendirecek verileri analiz 
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eder. Peyzaj tasarımı süreci, insan kullanımını ve bunların çevreye etkilerini belirlemek için kullanıcı 
davranışının mekansal ve sosyal yönleri hakkında doğru, güncel ve kolay elde edilebilir verilere ihtiyaç 
duymaktadır (Yılmaz ve Yılmaz, 2000; Bayramoğlu vd., 2019). 

Türkçe’ye “Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)” olarak tercüme edilen Volunteered Geographic Information 
(VGI) terimi, mekânsal bilişim alanında günümüzde son derece önem kazanan bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İnternet’e erişimin kolaylaşması ve mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla, 
günümüzde artık birçok kişi coğrafi olarak etiketlenmiş dosyalarını tüm dünya ile paylaşıp, diğer 
kişilerin paylaşımlarından da faydalanmaktadırlar. Böylece web, mekânsal verinin toplandığı, 
paylaşıldığı ve geliştirildiği bir ortam olarak karşımıza çıkmaktadır (Goodchild, 2007; Anbaroğlu 2017). 

Gönüllü Coğrafi Bilgi, öznitelik verilerinin gönüllü kullanıcılar tarafından CBS üzerinde 
tanımlanmasıdır. GCB sistemi bileşenlerinden en önemlisi olan kullanıcı bileşeni bu çalışmada, veri 
görselleştirme örnekleri ile incelenmektedir. Kullanıcı sayısı yüksek olan uygulamaların büyük 
verilerini analiz ederek, verilerini haritalar üzerinde görselleştirdikleri görülmektedir. Kullanıcılar çeşitli 
uygulamaları kullanarak, konum verilerini paylaşmaktadırlar. Yaşadıkları ve iyi bildikleri bölgeler 
üzerinde bilgilerini o bölgede yaşayan veya ilk kez gelen insanlara ulaştırabilmekteler. Google, son 
zamanlarda Yerel Rehberler uygulaması ile bu tarz bir uygulama başlatmıştır. Kullanıcılar Google 
Haritalar'a içerik katkısında bulunabilmektedirler. Kullanıcılar, yaşadıkları deneyimden söz edebilir, 
fotoğraf ve video paylaşabilir, bir yerle ilgili sorulara yanıt verebilir, yer düzenlemeleriyle haritadaki 
bilgileri güncelleyebilir, eksik yerleri ekleyebilir veya mevcut bilgileri kontrol ederek doğrulayabilirler 
(Sevinç ve Karaş 2018).  

Halk Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (Participatory GIS), CBS'nin doğasında bulunan mekansal 
görselleştirme ve analiz kapasitelerinin kamu politikası ve planlama konularına daha fazla vatandaş 
katılımı için benzersiz bir fırsat sunduğuna dair geniş bir fikri temsil eder. HKCBS'de akademisyenlerin 
ve uygulayıcıların ortak olarak gördükleri, mekansal konuların en iyi şekilde konum bilgileri ile ele 
alınması ve CBS'nin görsel yönelimi sayesinde planlama sürecinde daha geniş bir katılımcı grubunu 
dahil edebilmesidir. Bu anlamda, internette paylaşılabilen çevrim içi haritalar aracılığıyla herkese açık, 
karşılıklı anlayışı ve ortak mutabakatı kolaylaştırabilir ve çeşitli katılımcılar arasında güvene dayalı 
ilişkiler geliştirmek için kullanılabilir (Schlossberg ve Shuford 2005). 

CBS'yi haritalar oluşturmak için bir araç olarak düşünmemize rağmen, nihai harita oluşturmaya götüren 
sürecin işbirliğine dayalı planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Haritalar, alt yapı temelli değişim 
çabalarında ve insani hizmet kuruluşlarının çalışmalarında önemli bir bileşen olabilir. Katılımcı veya 
toplum temelli araştırma yöntemlerine benzer şekilde, ortak uzman-topluluk problemi tanımlaması ve 
araştırması, araştırma süreci yoluyla güven ve sosyal sermaye inşa etmekle ilgilidir. HKCBS mekansal 
araştırma süreci için grup dinamikleri, fikir birliği oluşturma ve ortak planlama açısından olumlu katkılar 
sağlayabilir (Schlossberg ve Shuford 2005). 

Katılımcı Planlama Coğrafi Bilgi Sistemleri, internet üzerinden geniş kitlelere mekânsal referansa sahip 
verileri sunar. Tüm TKCBS projelerinin ortak karakteristik özelliği CBS teknoloji altyapısının 
kullanılmasıdır. Veriler ağda ArcIMS; Autocad MapGuide, PostGIS gibi internet CBS sistemlerinin 
kullanımı ile sunulmaktadır. Bu sayede kullanıcının bilgisayarına herhangi bir yazılım yüklemeye gerek 
kalmadan uzamsal verilerin gösterilmesi sağlanır. 

CBS uygulamaları yüksek düzeyde kullanıcı yeterliliği gerektirir. Bu nedenle halk katılımlı planlama 
ve tasarım çalışmaları için daha uygun bir yaklaşım olan, sohbet odaları ve internet forumları gibi 
önceden tanımlanmış bir kullanıcı hiyerarşisinin olmadığı daha etkileşimli sistemlerde katılım 
gerçekleştirilebilir. Diğer iletişim şekli ise sanal dünyaların halk katılımında kullanımıdır. Kullanıcılar, 
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avatarları yardımı ile fikirlerini sanal sahnelerde anlatırlar. Sanal dünya ile iletişim kurabilir, yürüyebilir 
ve ziyaret edebilirler. Ayrıca avatarların sanal dünyalardaki eşya ve kullanımlarla etkileşim içine 
girebildikleri uygulamalar da bulunmaktadır.  

Bununla beraber kent modelleri ve bunların halk katılımında kullanımları, kabul gören yöntemler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yeni bir kavram olarak ortaya çıkan kent modellerinin oluşturulmasındaki amaç, 
şehirde meydana gelen süreçleri anlamak, görselleştirmek ve tartışılabilir hale getirmektir. Modeller, 
geçmişte gerçekleşen veya gelecekte gerçekleşecek olan güncel olayları gösterebilir. Geleceğe yönelik 
modeller, tahmin, öngörü ve vizyon unsurlarını içerir. Fiziksel planlamanın temeli kente ilişkin bir veri 
tabanıdır. Okunması kolay 3B modeller ile, konunun uzmanı olmayan bireylere karmaşık planlama 
sorunlarını anlamada yardımcı olunur. Bunları oluşturmak için çok sayıda uygulama ve yöntem 
bulunmaktadır.  

Toplum katılımlı coğrafi bilgi sistemleri, daha geleneksel bir teknokratik, uzman güdümlü araç veya 
metodolojiye kıyasla daha fazla insan merkezli bir CBS olarak sunulur ve tanıtılır. Ancak, toplum 
katılımlı coğrafi bilgi sistemlerinin şemsiyesi oldukça geniştir. Toplum katılımlı coğrafi bilgi sistemleri, 
daha önce iki ayrı faaliyetin ayrı bir alt kümesi olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar teknoloji tabanlı mekansal 
analiz ve katılımcı demokrasi olarak sıralanabilir.  

Mekansal analiz kapasiteleriyle birlikte CBS'nin görsel dilinin kullanılması toplum değişikliği ve 
etkisinin belirlenmesi için yeni ve eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Toplum Katılımlı CBS (PPGIS), sivil 
toplum örgütlerinin, taban gruplarının ve toplum temelli örgütlerin hedeflerini desteklemek için CBS'nin 
değerinin yanı sıra politika oluşturma konusundaki kamusal katılımı geliştirmek için coğrafi bilgi 
sistemlerinin (GIS) kullanımıyla da ilgilidir.  

Katılım iki temel yolla düşünülebilir. Bunlar bireysel olarak gerçekleşen faaliyetler ve toplu olarak 
gerçekleştirilen faaliyetler olarak sınıflandırılabilir. Toplum katılımlı coğrafi bilgi sistemleri 
uygulamalarında esas hedef toplumsal verilerin mekansal veriler ile birleştirilebilmesidir. Bu amaçla 
geliştirilen en önemli araçlardan bir tanesi de yer merkezli davranış haritalarıdır. Yer merkezli davranış 
haritaları, bireylerin belirli bir yer ve zaman içindeki davranışlarını gösteren haritalardır. Bu haritalar, 
katılımcının bilgisi dahilinde olsa da, olmasa da peyzaj planlama ve tasarımında halk katılımının en 
belirgin örneği olarak sayılabilir.   

Yer merkezli davranış haritalarının amacı, bir yerin kullanıcıları ile bu yerdeki faaliyet türlerinin 
ilişkilendirilmesiyle, yeri zamansal ve mekansal olarak analiz etmektir. Yer merkezli davranış haritaları, 
mimar, tasarımcı, çevre ve davranış çalışmaları yapan akademisyenler tarafından sıklıkla 
kullanılmaktadır. Davranış haritaları ve etkileşimler, özellikle rekreasyon alanlarında yürüyüş, koşma, 
oturma, konuşma, ayakta durma vb. farklı davranışları kodlamak için semboller, sayılar veya kısaltmalar 
kullanarak ölçekli bir vaziyet planı üzerinde işaretlenmesi ile oluşturulur (McKenzie ark. 2000; 
Karadeniz ve ark. 2018). Kısaca davranış haritaları; davranışı mekân ve zaman üzerinden izleyen 
sistematik bir gözlem araştırmasıdır (Bechtel ve Zeisel 1987; Cosco ve ark. 2010; Karadeniz ve ark. 
2018). 

Davranış haritalamasındaki esas hedef bireylerin mekânsal davranışlarını analiz edebilmektir. Mekânsal 
davranış analiz yöntemi olarak literatürde; Güdümleme kuramı, Davranış setleri kuramı (Çevresel), 
Olanaklılık kuramı ve Yer kuramı kavramları kullanılmaktadır.  

• Güdümleme kuramında mekânsal davranışın belirlenmesi hedeflenirken zorunlu ve sosyal-
seçmeli etkinlikler açık uçlu sorular yardımı ile belirlenir.  
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• Davranış setleri kuramında mekânsal davranışta temel özelliklerin belirlenmesine hedeflenilir. 
Davranış setlerinin bileşenleri (Grup davranışı) olarak kullanıcı profili: Günlük hayatta aktarma 
yapan gruplar, coğrafi konum, zaman-kullanım benzerlikleri/farklılıkları, genel davranış 
eğiliminin tespit edilmesi ve davranış farklılıkların tespiti, gözlemler, açık uçlu sorular, çoktan 
seçmeli sorular ve haritalama soruları yardımı ile belirlenir.  

• (Çevresel) Olanaklılık kuramında sosyo-fiziksel çevrenin bireysel eylemlere etkisi belirlenmeye 
çalışılır. Çevresel olanakların değerlendirilmesi yani Bireysel davranışlar,  fiziksel olanaklar ve 
sosyo-psikolojik olanakların belirlenmesi için likert analiz tekniği kullanılarak gerçekleştirilir. 

• Yer kuramında sosyo-fiziksel çevrenin deneyime etkisi belirlenmeye çalışılır. Tanımlanmış 
çevreyi ifade etme biçimi ve tanımlanmış çevrede kentsel imaj algısı açık uçlu sorular ve zihin 
haritalama kullanılarak gerçekleştirilir (Albayrak ve Çolpan Erkan 2016). 

Yukarıda sıralanmış olan kuramların her biri peyzaj tasarımı çalışmalarında kullanılabilecek önemli 
veriler sağlayabilecektir. Özellikle davranış setleri kuramı ile davranış verilerini toplamak için zaman 
atlamalı fotoğraflama (time-lapse), video kaydı veya radyo frekansı tanımlama sistemlerinin kullanıldığı 
davranış haritalaması modelleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte, veri toplamada gözlemci tarafından 
altlık üzerine işaretleme yöntemleri de araştırmacılar tarafından etkin bir biçimde kullanılmaktadır. 
Yapay sinir ağı temelli obje tanıma uygulama programlama arayüzlerinin kullanılmaya başlanması ile 
veriye daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşılmaya başlanmıştır.  

Planlama destek sistemleri, kentsel planlamayı destekleyen yazılımları tanımlayan genel bir kavramdır. 
Yazılım, verilerin tasarımcı olmayan kişiler tarafından anlaşılması kolay formlarda görüntülenmesini 
sağlar. Uygulamalar, mevcut durumu ve planlama koşullarını tanımlayan parametreler girdikten sonra 
bir alanın gelecekteki durumunun simülasyonuna izin verir. Analizin temeli mevcut arazi kullanımının 
modelidir. Gelecekteki durumu göstermek için gerekli parametreler, geliştirme yoğunluğu, binaların 
kabul edilen yüksekliği, binaların arsa üzerine yerleştirilmesi ve binaların yerine getirmesi gereken diğer 
koşullardır. Yazılım, arazi kullanım alternatifleri öngörmeyi ve potansiyel çevresel, ekonomik ve sosyal 
etkilerini anlamayı sağlar. 

TKCBS ve davranış haritalaması uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu; verilere 
erişebilmek için planlama ve tasarım konularında bilgi sahibi olmayan kullanıcıların bile rahatlıkla 
anlayabileceği bir arayüzün hazırlanmasıdır. Bunu sağlayabilmek için arayüzde VRML panoramaları, 
fotoğraflar veya video filmler kullanılabilir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 3 boyutlu modeller 
yardımı ile hazırlanmış sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları da halk katılımında 
kullanılabilecek güçlü araçlar olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. İnternet temelli katılımcı haritalama 
yöntemi de, sınırlar olmaksızın çeşitli peyzaj tasarım süreçleri için kullanıcı deneyimlerini, çevresel 
etkileri ve kullanıcı ihtiyaçlarını ölçmede etkili olabilmektedir. Bu araçlar aynı anda birden fazla 
katılımcının mekansal verilere daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.  

Arttırılmış gerçeklik sistemi, gerçek zamanlı olarak gerçek görüntü ve sanal görüntünün birleştirildiği 
sahnedir. Kullanıcıya ait veri girişleri, işlem sırasında kullanıcılar tarafından takılan gözlük üzerindeki 
ve daha önceden alana yerleştirilmiş kameralardan alınır. Kullanıcılar tarafından manipüle edilen sanal 
nesneler stereoskopik görüntüleme olarak 3B görüntülenir. Burada gerçek sahne, kullanıcının algısını 
arttırmak için ek bilgilerle zenginleştirilir. Bu sayede gerçek bir alan üzerinde tasarım ögelerinin sunumu 
gerçekleştirilebilir. 
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Bilgi teknolojilerinin davranış haritalaması temelindeki halk katılımının avantajları ve dezavantajları 
GZFT analizinde; Örnekleme, Veri işleme ve süresi, Altyapı, Teknik Bilgi-Katılımcı, Temsil 
edilebilirlik (mekansal-zamansal veri kapsamı),  İşaretçi miktar ve kalitesi konu başlıkları altında 
incelenmiştir.  

Güçlü yönleri; 

• Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile geleneksel anket tabanlı anketlerden daha yüksek örneklem 
büyüklüklerine ulaşılabilmektedir. 

• Veri temini ve bu verinin işlenmesi çalışmanın süresini belirleyen en önemli faktördür. 
Özellikle örneklemin büyük olduğu durumlarda verilerin otomatik belirlenmesi, işlenmesi ve 
yorumlanabilir hale getirilmesi çok büyük avantajlar sağlamaktadır. 

• Altyapı sistem gerekleri gün geçtikçe azalmakta ve daha çok kullanıcı tarafından kullanılabilir 
hale gelmeye başlanmıştır.  

• Tasarımla ilgili teknik bilgisi olmayan bireylerin mekân tasarımları ile ilgili görüşlerinin 
alınması mümkün olabilmektedir.  

• Çalışma alanlarından elde edilen veriler birebir çalışma alanının mevcut durumunu temsil 
edecektir.  

• Sebepler, faaliyetler, konumlar gibi işaretçilerin bir çoğu gözlem sonrasında otomatik olarak 
belirlenebilmektedir. 

Zayıf yönleri; 

• Anlık veri toplama biçimi örneklem bakımından mekânın kullanım potansiyelinin 
belirlenmesinde kimi bölgelerde yeterli olamamaktadır. Aynı şekilde sadece gözlem anlarında 
elde edilmiş veriler temelinde karar verilmesine sebep olacaktır.  

• Veri tabanının ilk oluşturulması aşamasında yapılacak bir hata elde edilen bütün verinin 
geçersiz olmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle çalışma süresinde artışlar meydana 
gelebilir.  

• Elde edilen veri kümeleri kimi zaman çok büyük olabilmektedir. Günümüzdeki teknik şartlar 
bu verilerin depolanması, taşınması ve işlenmesi bakımından yetersiz kalabilmektedir.  

• Tasarım ile ilgili olmayan birçok konunun veri kümelerine girme ihtimali bulunmaktadır. Bu 
da tasarım açısından ilgisi olmayan birçok konunun ayıklamasını gerektirmektedir.  

• Sistemler henüz engelliler, yaşlılar gibi özel durumu olan bireylere yönelik bir ayrım 
gerçekleştirememektedir.  

Fırsatlar; 

• Davranış haritalama çalışmalarında birebir görüşmelerden daha verimli sonuçlar elde 
edilebilmektedir. Bununla beraber TKCBS uygulamaları genç kullanıcıların daha çok ilgisini 
çekmekte ve katılımcı sayısının artmasını sağlamaktadır. 

• Daha güçlü bilgi teknolojilerinin kullanımı ile beraber altyapısal olarak yetersiz kalan birçok 
veriye kısa sürede ulaşım mümkün olabilmektedir.  

• Teknolojik gelişmeler sayesinde sadece bireylerin yapmış oldukları faaliyetlerin belirlenmesi 
değil aynı zamanda bu bireylerin mekandan keyif alıp almadıkları gibi verilere de 
ulaşılabilmektedir.  

Tehditler; 
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• Davranış haritalamasında kullanılan yazılımlar sebebiyle sistem saldırılarına ve veri kaybına 
açık bir yapıdadır. Bununla beraber hata ayıklama sistemlerinde yetersizliklerle 
karşılaşılabilmektedir. 

• Kullanıcı görüşlerinin alındığı çevrimiçi haritalama yöntemi zaman alıcı olabilir.  
• Elde edilen verilerin çok olması kimi önemli bilgilerin gözden kaçmasına neden olabilmektedir.   
• Özellikle pandemi durumu gibi mekâna ulaşılmasının mümkün olamayacağı durumlar için 

çevrim içi gerçekleştirilecek çalışmalar düzenlenmelidir. 
• Özellikle kültürel verilerin belirlenmesinde yapay sinir ağları ve bilgi teknolojileri yetersiz 

kalabilmektedir. 

SONUÇ 

Toplum katılımcı CBS, iletişim platformları, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının 
peyzaj tasarımları için altlık veri oluşturabilme potansiyelleri ile birlikte yeni birçok avantaj 
sunmaktadır. Bu yeni medyanın kullanımı ile mimari tasarım, planlama gibi konular hakkında bir bilgisi 
olmayan katılımcıların fikirlerinin alınmasının yanında, erişim problemlerinin bulunduğu uzaktaki 
bireylere ait verilerin katılımcı bir planlama/tasarım sürecine dahil edilmesi gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu yöntemler; bilgilendirme, eğitim, kullanıcı görüşü, referandum, oylama, tartışma ve işbirliği 
konularında tasarımcıları güçlendirebilmekte ve kullanıcı, yetkili makamlar ve tasarımcı arasında bir 
köprü görevi görebilmektedir. Oluşturulan TKCBS ile hazırlanmış olan anket ve oylama formları 
yardımıyla sunulan tasarım planları, 3B simülasyonlar, mevcut ve geleceğe ait tasarım vizyonunu temsil 
eden animasyonlar sorgulanabilecek, sanal tartışma platformları yardımıyla katılımcıların tasarım 
sürecine dahil edilmesi sağlanabilecektir. 

Kullanılan BT örneklerinin birçoğu hala deneyseldir. Veri aktarımı veya ağ eksikliği gibi kısıtlamaların 
yanında maddi imkânlar, kanun ve yönetmelikler ve teknik faktörler de bu yöntemlerin uygulamasındaki 
sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çoğu durumda, sistemin ana işlevi bilgilendirmektir. 3B modellemenin maliyetli olması ve 
oluşturulması aşamasının çok zaman alıyor olması bu yöntemlerin günümüzde kullanımını 
kısıtlamaktadır. Ancak 3B tarama teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde 3B modellerin oluşturulma 
zamanları kısalmakta ve oluşturma maliyetleri düşmektedir. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu tip 
çalışmaların daha çok kullanılacağı öngörülmektedir. 

Yapılmış olan çalışmalar ve teknik gelişmeler, bu yöntemlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında, 
bağımsız büroların da peyzaj tasarımı çalışmaları önce ve sonrasında faydalanılabilecek bir 
değerlendirme yöntemi olacaklarını göstermektedir. Özellikle arttırılmış gerçeklik sistemleri gibi 
deneysel BT araçlarının potansiyeli, peyzaj tasarımcılarına yeni ufuklar açacaktır.  

Pasif halk katılımına örnek olarak verilen davranış haritalaması modellemesi yeni bir kavram 
olmamasına rağmen mekân tasarımına yönelik meslek disiplinleri tarafından teknolojik gelişmelerle 
beraber daha çok tercih edilebilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik yöntemler yerine 
kullanıcıya farkettirmeden ve/veya yönlendirmeden yapılacak olan analizler daha güvenilir sonuçlar 
verebilmektedir. Bu nedenle davranış haritaları ile bir mekânın, kimler tarafından tercih edilip, kimler 
tarafından tercih edilmeyeceğinin, ne kadar süre ve ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi, peyzaj 
tasarımları açısından önemli bir bilgi kaynağı oluşturabilecektir. 
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Elde edilen sonuçlar bu uygulamaların davranış haritalaması ve halk katılımı için değerli yaklaşımlar 
olduğunu ve kullanıcılar - karar vericiler arasındaki iletişimin daha etkileşimli ve anlaşılır bir şekilde 
gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. 
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ÖZ: Bu araştırmada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yaya yollarının 
engelli kullanımı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma da yöntem olarak çalışma 
alanında yapılan gözlemler ve analizler yer almaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesinin mevcut kullanımları tespit edilmiş ve Arc-GIS 10.1 yazılımına aktarılmıştır. 
Yerleşke kullanım alanlarının büyükleri tespit edilmiştir. Yerleşke yaya yolları için eğim analizi 
yapılmış ve engelli bireyler açısından uygunlukları tespit edilmiştir. Ayrıca yerleşke yaya yollarının 
genişlikleri ölçülmüş ve uluslararası standartlara göre uygunlukları belirlenmiştir. Yerleşke yaya 
yollarının eğiminin % 2-6 arasında olduğu bununda engelli bireyler açısından kısmen uygun olduğu 
belirlenmiştir. Ancak yolların genişliklerinin genel olarak 1,20 metre olduğu bununda özellikle 
tekerlekli sandalye kullanan bireyler açısında uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yaya yollarının tasarım 
ve uygulama aşamasındaki eksiklikler nedeniyle yollarda çökmeler meydan geldiği, bunun sonucunda 
da engelli bireylerin bir yerden başka bir yere ulaşımda sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Çalışma 
sonucunda yerleşkenin yürüyüş yollarının genişliklerinin ve eğimlerinin kısmen uygun olduğu, ancak 
ulaşımında sürekliliğin sağlanmadığı tespit edilmiş, yerleşkenin yürüyüş yollarının engelli bireyler 
açısından uygun durumuna getirilmesi için öneriler getirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Engelli, Yaya Yolu, Yerleşke, Peyzaj Mimarlığı 

ABSTRACT: In this study, it was aimed to evaluate the pedestrian roads in Niğde Ömer Halisdemir 
University campus in terms of disabled use. In the research, observations and analyses in the field of the 
study area were selected as a method. Within the scope of the study, the current uses of Niğde Ömer 
Halisdemir University were determined and transferred to Arc-GIS 10.1 software. The amount of the 
land uses of the campus was identified. Slope analysis was made for the pedestrian roads on the campus 
and their suitability for individuals with disabilities was determined. In addition, the width of the campus 
pedestrian roads was measured and their suitability was determined according to international standards. 
It has been determined that the slope of the campus pedestrian roads is between 2-6%, which is partly 
suitable for disabled individuals. However, it has been determined that the width of the roads is 1.20 
meters in general and it is not suitable for individuals using wheelchairs. It has been determined that due 
to deficiencies in the design and implementation stage of the pedestrian roads, collapses occur on the 
roads and as a result, people with disabilities experience difficulties in transportation from one place to 
another. As a result of the study, it has been determined that the widths and slopes of the walking paths 
of the campus are partially appropriate but there is no continuity in transportation, and suggestions have 
been made to make the walking paths of the campus suitable for people with disabilities. 

Keywords: Disabled, Pedestrian Roads, Campus, Landscape Architecture 
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GİRİŞ 

Kentleşme, modern toplumda önemli bir konudur. Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yarısı kentsel 
alanlarda yaşamaktadır. Kentsel nüfus genel nüfustan çok daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Dünyanın 
üçte birinden fazla nüfusunun, 2050 yılına kadar kentsel alanlarda yaşayacağı tahmin edilmektedir. Hızlı 
kentleşme genellikle sanayi devrimine, hızlı ekonomik büyümeye ve daha belirgin olarak yoksulluğun 
azalmasına neden olmaktadır. Kentleşmenin bireysel yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğunu söyleyebiliriz. Artan istihdam, ekonomik aktivite, tüketici fırsatı, ürünler, hizmetler, 
rekreasyon ve eğlence gibi alanlarda kentleşme insanlara bir çok fırsatlar sunabilmektedir. Ancak, 
yaşlılar ve engelli bireyler açısından kentsel çevre, ulaşım ile tıbbi ve sosyal yardım hizmetleri de dâhil 
olmak üzere temel tesislere ve hizmetlere erişim problemleri meydana getirmektedir (Sze and 
Christensen, 2017).  

Birçok toplum, yaşlanan nüfus ve engelli bireylerin sayısının artması sorunu ile karşı karşıyadır.  
Özellikle engelli bireylerin ihtiyaçları görmezden gelinmiş ve planlama çalışmalarında bu bireylerin 
gereksinimleri ihmal edilmiştir. Yapılan bir çalışmada dünya nüfusunun yaklaşık % 20'sinin erişebilirlik 
açısından sıkıntılar yaşadığı belirlenmiştir. Bu engeller sadece fiziksel ya da zihinsel olmayıp, ilerleyen 
yaşında getirdiği problemler çalışmaya dâhil edilmiştir. Özellikle yaşlı bireylerin yarısının dışarı 
çıkmakta güçlük çektiği tespit edilmiştir. Topluluk entegrasyonu, sadece belirli bireylerin katılımı 
olmayıp, tüm bireylerin ortaklaşa oluşturduğu bir yaşam alanıdır.  Tüm bireyler için yapılı çevrenin 
destekleyici olması konut, istihdam, ulaşım ve toplum hizmetleri de dâhil olmak üzere kaynaklara erişim 
sağlanması bu oluşum açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle tasarım, planlama, politika, 
uygulama ve prosedürler engelli bireylere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Engelli bireylerin toplum 
entegrasyonunun önemi bir bileşeni olduğu unutulmamalıdır. Erişilebilir ulaşım, engelli bireyin 
toplumla bütünleşmesini destekleyen temel bileşenlerden biridir. Engelli bireyler için daha yüksek 
yaşam kalitesi oluşturulması erişebilirlik kavramının tam olarak uygulanması ile mümkün olmaktadır. 
Uygun ulaşım koşulları ile engelli bireylerin sosyal izolasyon oranlarını düşürmek mümkündür. Bu 
nedenle, ulaşım alanlarının tasarımını ve planlamasını düzenleyen mevcut yönergeleri ve uygulamaları 
gözden geçirmek önemlidir. 

Çevresel engeller, engelli bireylerin erişebilirliği açısından problemler meydana getirmektedir. Ekolojik 
teoride belirtildiği gibi çevre, insanların rekreasyonel uğraşlara katılması veya sosyal izolasyon da 
önemli bir rol oynamaktadır. Everett (2019) engelli bireylerin rekreasyon hizmetleri de dahil olmak 
üzere yaşadıkları topluluğun birbirine bağlı ve birbirlerini karşılıklı olarak etkilediğini belirterek bu 
noktayı doğrulamaktadır. Bu nedenle, herhangi bir sistemdeki sorunlar sayısız değişkenden 
etkilenebilmektedir. Ekolojik çerçeve, engelli bireylere ilişkin engellerin, kolaylaştırıcıların ve 
algılarının bir boşlukta bulunmamasını sağlar. Ekolojik çerçevede, çevresel bariyerler tipik olarak ilk 
engel türüdür, çünkü bunlar engel türlerinden en somut olanlarıdır. Çevresel engeller hem yönetim hem 
de katılımcının bakış açısından anlaşılması en kolay kanıtlar olabilir. Bununla birlikte, çevresel 
engellerin kaldırılması her zaman mümkün değildir. Engelli bireyler sıklıkla çevresel engellerle 
karşılaşabilmektedirler. Çevresel engeller genellikle “bir kişinin tercihleri ile katılımı arasına müdahale 
eden faktörler” olarak tanımlanır. Bu nedenle, rekreasyon fırsatlarının planlayıcıları, engelli bireylerin 
erişim ihtiyaçları konusunda yardım sağlamak için gerekli alan çalışmalarını yapmalıdırlar (Everett, 
2019).  Günümüzde engelli bireylerin erişebilirliği açısından büyük problemler bulunmaktadır. 
Özellikle dış mekânda yolların eğimlerinin ve genişliklerinin standartlara uygun olmaması, yollarda 
meydan gelen ani kot değişimleri, rampaların uygun genişlik ve eğimde olmaması, hatta bazı alanlarda 
rampa ya da asansörün olmaması bu problemlerin başında gelmektedir. Engelli bireylerin yürümesini 
zorlaştıran malzemelerin tercih edilmesi, engelli rotaları üstünde çeşitli engellerin bulunması gibi 
sorunlar da engelli bireylerin erişebilirliği açısından sıkıntılar meydana getirmektedir.  



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 982 

Bu tür engeller sadece fiziksel açıdan sıkıntılar getirmemekte, ruhsal ve sosyal açıdan da sorunlara neden 
olmaktadır. İnsan ilişkilerinde bakış açılarının değişmesi, bakış açılarında farkındalıkların 
oluşturabilmesi ve her durumda ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğin sağlanması için eşit 
şartlar altında eğitim hizmetlerinin de alınabilmesi gerekmektedir. Her bireye hitap edecek koşullarda 
eğitim alınabilmesi için mekânları oluşturan mimari çözümlemelerin evrensel tasarım kriterlerine göre 
yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin engelli nüfusunun 10.000.000 kişiye yaklaştığı bilinmektedir. 
Engelli bireylerin sayılarının engel durumuna göre dağılımına bakıldığında ise;  %10’u sürekli yatalak 
hasta, %2’si ortopedik ,% 0,5’i zihinsel olmak üzere, konuşma, işitme ve görme engelli bireylerin 
yaklaşık % 3 oranında olduğu tespit edilmiştir (TÜİK, 2013).  

Türkiye’de engelli bireylerin erişebilirliği kapsamında farklı alanlarda yapılan çalışmalar 
bulunmaktadır. Meydanlar, çarşılar, havalimanları vb. alanlarda bu çalışmaların örnekleri olduğu gibi, 
üniversite yerleşkelerinde de örneklerini görmek mümkündür. Örneğin Tunç (2017) yapmış olduğu 
çalışma da Dicle Üniversitesi Yerleşkesinin eğitim yapılarının engelli bireyler açısından uygunluğunu 
araştırmıştır. Tutal (2018) yapmış olduğu çalışmada Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Yerleşkesinin 
erişebilirliğini araştırmıştır. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da yerleşkelerin erişebilirliği üzerine 
yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Li vd. (2019) yapmış oldukları çalışmada Çin de bir üniversite 
yerleşkesinin erişebilirlik açısından eksikliklerini 590 engelli öğrenci üzerinden gerçekleştirdiği anket 
çalışması ile belirlemeye çalışmışlardır. He vd. (2020) yapmış oldukları çalışmada yerleşkelerin 
erişebilirliğini belirlemeye çalışmışlardır. Bu çalışmaların büyük bir kısmında arazi çalışmaları tercih 
edilmiş, çok az kısmında ise nitel veriler ile (anket, soru-cevap) sorunlar tespit edilmiştir.  

Engelli bireylerin erişebilirlik kavramı üzerine yapılan çalışmaları incelediğimizde bu çalışmaları 3 grup 
altında toplamak mümkündür. Bunlardan ilki yürüyüş yolları üzerine yapılan çalışmalardır. Bu 
çalışmalarda genel olarak yürüyüş yollarında kullanılan malzemelerin neler olduğu ve bunların engelli 
bireyler açısından uygunlukları araştırılmıştır. Bu grupta, yürüyüş yollarının genişlik ve eğimlerinin 
belirlemesi kapsamında yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma bu grupta 
bulunmaktadır. İkinci grupta ise erişebilirlik kavramı sadece yürüyüş yolları ile sınırlı kalmayıp, tüm 
alanların erişebilirlik açısından değerlendirilmektedir. Bu çalışmalarda donatı elemanları, oturma 
birimleri, aydınlatma elemanları vb. donatılar engelli bireylerin kullanımı açısından değerlendirilmiştir. 
Son grupta ise açık ve yeşil alanlarda bulanan aktivitelerin engelli bireyler açısından uygunlukları 
araştırılmıştır. Özellikle uluslararası düzeyde engelli bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılımı 
açısından bu tür çalışmalar çok büyük bir öneme sahiptir.  

Bu çalışmada Niğde kent merkezinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi yaya 
yollarının fiziksel engelli bireyler açısından uygunluğu analiz edilmiştir. Çalışmanın bazı kısıtlayıcı 
faktörleri bulunmaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi genel olarak düzgün bir 
topoğrafyaya sahiptir. Bu yüzden yerleşke içerisinde bulunan yaya yollarının eğim derecesi düşük 
düzeydedir. Yerleşkede çok kısıtlı alanlarda asansör ya da rampa bulunmaktadır. Bu yüzden böyle bir 
çalışmanın eğim derecesi yüksek bir alanda yapılması durumunda farklı sonuçlar çıkarılabilir. Ancak 
engelli bireyler açısından belirlenen standartlar aynı olduğundan dolayı çalışmaların genel çerçevesi 
benzer nitelikte olacağından, çalışma sonunda elde edilen veriler başka çalışmalarla kıyaslanabilir. 

YÖNTEM 

Niğde İli içerisinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi; büyük bir alanın üzerine kurulmuş 
olması ve içerisinde barındırdığı sosyal aktivite alanları nedeniyle birçok kişi tarafından tercih 
edilmektedir. Yerleşke alanlarında erişebilirlik problemlerinin tespitini yapmak, bu problemlerin 
giderilerek engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirmek üzere Niğde 
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Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Yerleşkesi, 24 saat boyunca kullanılan ayrıca içerisinde barınma, eğitim, sosyal ve kültür 
merkezleri, spor alanları ve yeşil alanlar gibi farklı faaliyetlerin bir arada bulunduğu kentsel bir mekân 
olması ve sağlıklı erişebilirliğe ihtiyaç duyulması sebebiyle tercih edilmiştir. Niğde İl’inin Türkiye 
içerisinde konumu Şekil 1 de, Üniversite Yerleşkesinin uydu görüntüsü ise Şekil 2 de verilmiştir. 

 

Şekil 3. Niğde İlinin Konumu 
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Şekil 4. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi 

Çalışma kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesinin güncel hâlihazır haritaları 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan temin edilmiştir. Alınan 
haritalar üzerinden Niğde Ömer Halisdemir Üniversite Yerleşkesinin güncel durumu Arc-Map 10.1 
yazılımı kullanılarak çizilmiştir. Yerleşke içerisinde yaya yollarının eğiminin belirlenmesi amacıyla 
yazılım içerisinde bulunan “Slope” sekmesi kullanılmıştır. Yerleşkede bulunan yollar, merdivenler ve 
rampaların genişlikleri mesafe ölçer kullanılarak tespit edilmiştir. Yerleşke yürüme yollarında bulunan 
döşemeler incelenmiş, engelli bireylerin kullanımı açısından getirdiği sıkıntılar ortaya konulmuştur. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinin güncel arazi kullanım haritası oluşturulmuştur. 
Oluşturulan harita üzerinden her bir kullanımın yerleşkede kapladığı alan hesaplanmıştır.  Yerleşke 
içerisindeki kullanımları gösteren harita Şekil 3' de verilmiştir.   

 

Şekil 5. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi alan kullanım haritası 

Yerleşkenin alan kullanımlarına bakıldığında yeşil alan miktarının %58,32 (107.556 ha), fakülte ve idari 
binaların ise %6,02 (11.107 ha) olduğu tespit edilmiştir.  
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Ayrıca yerleşke içerisinde alanın yaklaşık %15.41’ini (28.427 ha) oluşturan eğitim seraları 
bulunmaktadır. Yerleşke içerisinde yaya yollarının alanı ise %7.16 (13.210 ha)’dır. Yerleşkenin eğim 
analizi Şekil 4’de verilmiştir.   

 

Şekil 6. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi eğim haritası 
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Yerleşke alanın yaklaşık %76,45 (140,98 ha)’nın %0-2 eğim grubunda olduğu tespit edilmiştir. Bu 
analiz sonuçlarından yerleşkenin topoğrafik yapısının düz olduğunu, ancak belirli alanlarda kot 
farklılıklarından dolayı eğim derecesinin yükseldiği tespit edilmiştir.  Yerleşke yaya yollarının eğim 
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 2. Yerleşke yaya yollarının eğim dağılımı 

Eğim Grubu (%) Alan (ha) Yüzde (%) 

0-2 Düz 2.30 17,39 

2-6 Hafif 10.47 79,23 

6-12 Orta 0.47 3,18 

12-20 Dik 0.03 0,19 

20-30 Çok Dik - - 

30 ˂ Sarp - - 

Toplam 11.101 100,00 

Yerleşke içerisinde bulunan yürüme yollarının eğimleri %2 ile %6 arasında değişmektedir. Belirli 
noktalarda eğimin %2’nin üstüne çıkması sonucunda engelli bireyler açısından sıkıntılar meydan 
gelmektedir.  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi topoğrafya olarak çok dalgalı bir form 
göstermemektedir. Eğimin fazla olduğu noktalarda yerleşke içerisinde rampa kullanımlarının sayısı 
oldukça azdır. Rampa olan alanlarda ise eğim %8’in üzerindedir Yerleşkenin topoğrafik yapısından 
dolayı, alan içindeki tepelik ve yamaçlık alanlarda yapılan yürüyüş yollarına merdivenlerle 
ulaşılmaktadır (Şekil 5).  

 

Şekil 7. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yerleşkesi eğim çözümlemeleri 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 988 

Bu merdivenlerin yanında herhangi bir rampa kullanımı bulunmamaktadır. Bunun neticesinde engelli 
bireyler yerleşke içerisinde erişebilirlik açısından sıkıntılar yaşamaktadırlar. Standartlara göre özellikle 
tekerli sandalye kullanan bireylerin ulaşımı için yaya yolları eğimi en fazla %2 olmalıdır. Yapılan 
çalışma sonucunda yerleşke içerisinde yaya yollarının büyük bir kısmının eğiminin %2’nin altında 
olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu eğimin bazı alanlarda %6 seviyelerine kadar çıktığı belirlenmiştir. 
Özellikle yerleşke içerisinde bulunan merkezi yemekhane ve Akkaya Barajına giden yaya yollarının 
eğiminin % 6-12 arasında olduğu tespit edilmiştir. Engelli bireylerin bu alanlara erişebilirliği mümkün 
olmamaktadır (Şekil 6). 

 

Şekil 8. Yerleşke yaya yolları eğimi 

Yaya yollarının eğiminden sonra düşünülmesi gereken diğer bir konu ise yolların genişliğidir. Yerleşke 
içerisinde bulunan yaya yollarının genişliklerinin 1,00 – 1,20 metre arasında değiştiği tespit edilmiştir. 
TSE’nin (1991, 1999) tekerlekli sandalye ve hareketine ilişkin belirlemiş olduğu standartlara göre yaya 
yolu genişliklerinin en az 1,50 metre olması gerekmektedir. Yerleşke içerisinde bulunan hiçbir yaya 
yolunun 1,50 metre genişlikte olmadığı tespit edilmiştir. Buda engelli bireylerin bir noktadan diğer 
noktaya ulaşımı açısından sıkıntılar meydana getirmektedir.  Engelli bireylerin erişimi açısından diğer 
önemli konu ise yaya yollarında kullanılan döşemelerdir. Yaya yollarında kaymayı ve düşmeyi 
engelleyici döşeme elemanları tercih edilmelidir. Yaya yollarında bulunan rögar kapakları ani kot 
değişimlerine neden olmamalıdır (Şekil 7). Donatı elemanları engelli bireylerin erişimi açısından 
problem oluşturmayacak alanlara konulmalıdır. 

 

Şekil 9. Yerleşke yaya yolları üzerinde bulunan uygulama hataları 

%8 
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Yerleşke içerisinde bulunan yaya yollarında kilit parke taşı tercih edilmiştir. Kilit parke taşı kayma ve 
düşme olaylarında diğer döşeme malzemelerine göre daha az risk taşımasından dolayı uygun 
bulunmuştur. Ancak yaya yollarında bulunan döşemelerde meydana gelen bozulmaların erişebilirlik 
açısından problemler meydana getirdiği tespit edilmiştir. Döşeme malzemeleri üzerinde çökme, kırılma 
vb. olaylar yaya yolları üzerinde kot farklılıklarına neden olmaktadır (Şekil 8). 

 

Şekil 10. Yerleşke yaya yolları üzerinde bulunan deformasyon 

Bunun neticesinde özellikle görme engeli bulunan insanlar düşme, kayma olaylarını yaşamakta ve 
yerleşke içerisinde rahatça dolaşma imkânı bulamamaktadırlar. Ayrıca yaya yolu güzergâhının görme 
engelliler tarafından baston ile kolaylıkla algılanması sağlanmalı, bunun için duyumsanabilir 
(hissedilebilir) yüzeylerden oluşan kılavuz izlerden faydalanılmalıdır. Yaya kaldırımı kaplamasının 
üzerinde ya da içinde inşa edilen kılavuz izler; bir güzergâhın takibi sırasında, görme engelli yayaların 
yönlenmesinin sağlanması için ve yaya geçitlerinin konumlarını belirtmek amacıyla 
kullanılabilmektedir (BM, 2004). Yerleşke yaya yolları üzerinde bulunan görme engelli bireyler için 
oluşturulan kılavuz çizgilerde kırılma, çökme vb. olayların yaşanmasından dolayı problemlerin olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca bu kılavuz çizgelerinin otobüs durağı, çeşitli donatı elemanları nedeniyle 
kesintiye uğradığı tespit edilmiştir. Bu tür sıkıntılardan dolayı görme engelli bireyler de yerleşke 
içerisinde rahatça dolaşamamaktadırlar.  

Literatürde konu ile yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer sonuçların elde edildiği tespit edilmiştir. 
Tunç (2017) yapmış olduğu çalışmada Dicle Üniversitesi Yerleşkesinde erişebilirlik kavramının 
evrensel standartların altında kaldığını tespit etmiştir. Aygün vd. (2018) yapmış oldukları çalışmada 
engelli bireylerin kentsel dış mekânda erişebilirlik açısından problem yaşadıkları alanların başında yaya 
yollarının geldiğini tespit etmişlerdir. Aykal vd. (2017) yapmış oldukları çalışmada Van İl merkezinde 
bulunan Dilek Doğan Parkını erişebilirlik açısından incelemişler ve parkın yaya yolları eğiminin engelli 
bireyler açısından uygun olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Barış ve Uslu (2009) yapmış oldukları 
çalışmada Ankara kentini engelli bireylerin erişebilirliği açısından incelenmişler ve kentte bulunan yaya 
yollarının engelli bireylerin kullanımı açısından uygun olmadığını tespit etmişlerdir. 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında Niğde İli Merkez İlçesinde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Yerleşkesinin yaya yolları engelli bireylerin kullanımı açısından incelenmiştir. Seçilen alanda engelli 
bireyler açısından erişim problemlerinin bulunduğu, yerleşkede erişimin kısmen uygun olduğu tespit 
edilmiştir. Öncelik yerleşke içerisinde bulunan yaya yollarının eğimlerinin %2’nin altında olması 
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sağlanmalıdır. Yerleşke içerisinde birçok alanda eğimin %2’nin altında olmasına rağmen bazı alanlarda 
anlık kot değişimlerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu tür alanlarda yapılacak kazı ve dolgu çalışmaları ile 
eğimin istenilen düzeyde olması sağlanabilir. Yerleşke içerisinde erişebilirlik açısından düşünülmesi 
gereken diğer bir konu ise yaya yollarının genişliğidir. Bu alanların en az 1,50 metre olması 
sağlanmalıdır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi içindeki araç yollarının genişliğinin 3,50 metre 
olduğu tespit edilmiştir. Yerleşke içerisinde trafik yoğunluğu yok denecek kadar azdır. Bu yüzden 
özellikle durak, fakülte ve idari binalara erişim sağlayan araç yollarının yanında bulunan yaya yollarının 
genişliklerinin artırılması gerekmektedir. Bu araç yollarının genişliklerinin 3,00 metreye düşürülmesi 
ve buradan kalan payın yaya yollarına eklenmesi ile standartlara uygun genişlik sağlanabilir. Yerleşke 
içerisinde yaya yollarında genel olarak kilit parke taşı tercih edilmiştir. Ancak bazı alanlarda asfalt ya 
da beton malzeme tercih edildiği gözlemlenmiştir. Kullanılan malzemeler engelli bireyler açısından 
uygun bulunmuştur. Ancak az sayıda olan rampalarda kullanılan mermer döşemeler, düşme ve kayma 
problemlerine neden olmaktadır. Bu alanlarda bulunan mermer döşemelerin kilit parke, andezit vb. 
düşme ya da kaymaya neden olmayacak malzemeler ile değiştirilmesi gerekmektedir. Rampalarda ve 
merdivenlerin yanında tırabzanların olmadığı görülmüştür. Ayrıca yaya yollarına konulan mantar, levha 
vb. engellerde, engelli bireylerin erişim sorununu artırmaktadır.  

Yerleşkede bulunan drenaj ızgaraları da engelli bireyleri geçişini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden ağaç 
kökleri, drenaj ızgaraları vb. donatı elemanları, engelli bireylerin geçişine engel olmayacak şekilde 
tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Yerleşke içerisinde erişebilirlik açısından düşülmesi gereken diğer bir 
grup ise görme engellilerdir. Yaya yollarında bulunan kılavuz çizgilerin sürekliliği sağlanmalı ve 
bozulmuş alanlarda bulunan kılavuz çizgilerin onarımı yapılmalıdır. Yaya yollarında bulunan kılavuz 
çizgiler basit şekilde yerleştirilmelidir. Ana yaya hareketlerine paralel olacak şekilde inşa edilmelidir. 
Yaya yollarında bulunan kılavuz çizgileri en az 60 cm genişliğinde olmalıdır. Görme engelli bireylerin 
düşme ve kaymasını önlemek amacıyla kılavuz çizgiler rögarlara ya da drenaj hendeklerini uzak 
olmalıdır. İncelenen yerleşkenin engellilerin kullanımına kısmen uygun olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle, engellilerin sorun yaşadıkları alanlar, engelli standartları doğrultusunda yeniden düzenlenmeli, 
yerleşkelerin de bir kamusal alan olarak toplumun tüm bireylerince kullanılması gerektiği ve buna göre 
düzenlenmesinin zorunlu olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖZ: Bu çalışma, kıyı kentlerinde meydana gelebilecek deniz seviyesindeki yükselme tehlikesine karşı 
alınması gereken yerel uyum önlemlerinin önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Küresel iklim 
değişikliği etkilerinin artış eğiliminde oluşu hem uluslararası hem de ulusal ölçekte konunun 
hassasiyetini arttırmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri dünyanın her yerinde aynı yoğunluk ve sıklıkla 
yaşanmadığı için, bölgesel ve yerel uyum önlemleri daha da önem kazanmaktadır. İklim değişikliğinin 
temel nedeni olarak görülen sanayileşme, aynı zamanda kent alanlarının çekim merkezi haline gelmesini 
sağlamıştır. Bu bakımdan kent alanlarının yoğun nüfusa ev sahipliği yapması, iklim değişikliğinin 
etkilerinin artışı ile paralellik göstermektedir. İklim değişikliğine bağlı zarar görebilirliği en yüksek olan 
alanlar kentsel alanlar olurken, en önemli tehditlerden birisi yükselen deniz seviyesidir. Özellikle bazı 
kıyı kentlerinin büyük ölçekli risklerle karşı karşıya kalması beklenmektedir. Bu bağlamda yerel uyum 
çalışmaları kapsamında yapılan projeler, kıyı kentlerinin geleceğini tehdit eden risklere 
odaklanmaktadır. Çalışma genelinde, kıyı kentlerinde deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı 
mimari ve kentsel uyum önlemi alan kentlerin projelerine odaklanılmaktadır. Bu bağlamda mevcut 
tedbirlerle birlikte, Türkiye’nin kıyı yerleşimlerinin risk durumuna dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda, 
özellikle 2050-2100 yıllarında beklenen deniz seviyesi senaryolarına göre planlanan örnek mimari ve 
kentsel projeler incelenerek, Türkiye’nin konuyla ilgili yaklaşımı ve önerdiği tedbirler 
karşılaştırılmaktadır. Böylece, uluslararası örnekler üzerinden Türkiye özelinde iklim değişikliğine bağlı 
deniz seviyesinde yükselme tehlikesi beklenen alanlar için yerel uyum çalışmalarına katkı 
sağlayabilecek bir altlık oluşturulması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Afet, İklim Değişikliğine Uyum, İklim Uyum Planı, Kentsel Planlama, Dirençli Kıyı 
Kentleri.  
 

LOCAL ADAPTATION PROJECTS IN COASTAL CITIES AGAINST RISKS OF THE SEA 
LEVEL 

ABSTRACT: This study aims to emphasize the importance of local adaptation measures to be taken 
against the risk of sea-level rise in coastal cities. The fact that global climate change effects tend to 
increase also increases the sensitivity of the issue both on an international and national scale. Regional 
and local adaptation measures become more important as the effects of climate change are not 
experienced at the same density and frequency all over the world. Industrialization, which is seen as the 
main cause of climate change, has also enabled urban areas to become attractions. In this regard, the fact 
that the urban areas host dense population is in parallel with the increase of the effects of climate change. 
The urban areas, where face the highest vulnerability due to climate change, are also the ones that under 
the risk of sea-level rise. In particular, some coastal cities are expected to face large-scale risks. Current 
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local adaption studies are focusing on the Rising sea level as threats of coastal cities' future. Throughout 
the study, projects of cities that take architectural and urban adaptation measures against the risk of 
rising at sea level in coastal cities are presented. In this context, with the present condition, attention is 
drawn to the risk status of Turkey's coastal settlement. In particular, the examples of architectural and 
urban projects, which are designed according to the expected sea-level scenarios in the years of 2050-
2100, are compared with Turkey's approach and proposed risk measures. Through international 
examples examination, the present paper aims to contribute to urban studies with the framework of the 
risk of sea-level rise in Turkey and highlight the potential urban decisions. 

Keywords: Disaster, Adaptation to Climate Change, Climate Adaptation Plan, Urban Planning, 
Resilient Coastal Cities. 

 

GİRİŞ  

Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı afetlerin artış eğiliminde oluşu, özenle üzerinde durulması 
gereken bir konudur. Bu bağlamda deniz seviyesinde yükselme kıyı kentleri için yüksek riskli bölgeler 
olarak tanımlanabilir. Yüksek risk içeren bu alanlarda taşkınlar ve altyapı sorunları gibi muhtemel 
tehlikelere karşı kıyı zırhlama, yükseltilmiş yapılar ve bariyer gibi önlemleri almak için bir an önce 
harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu çalışma özelinde, deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı 
alınan ve kent mimarisinin etkilerine yer veren yerel uyum önlemlerinden örnek verilmektedir. Çalışma 
kapsamında uluslararası alanda yapılan bu örnek çalışmaların ülkemizin denize kıyısı bulunan kentleri 
için bir öneri niteliği taşıması hedeflenmektedir.  

Kentler, iklim değişikliği ve buna bağlı afetlerin olumsuz etkileri açısından öncelikli riskli alanlar olarak 
değerlendirilmektedir. Kentsel alanlar sıcaklık artışı, deniz seviyesinin yükselmesi, seller ve taşkınlar 
gibi doğrudan etkilerin yanı sıra göç, yoksulluk, sağlık ve güvenlik gibi dolaylı etkiler ile de karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu bağlamda özellikle kıyı kentleri için deniz seviyesinin yükselmesi dünya genelinde 
nüfus yoğunluğunun bu bölgelerde toplandığı dikkate alınınca hassasiyetle üzerinde durulması gereken 
bir konu haline gelmektedir. Tüm bu nedenlerle, kıyı kentleri özelinde, kentsel adaptasyon ve yerel 
uyum kavramların ön plana çıktığı görülmektedir.  

Çalışmanın ilk bölümünde, iklim değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinde beklenen yükselmenin 
nedenleri ve beklenen yükselme değerleri, literatürde yer alan güncel çalışmalar doğrultusunda 
aktarılmaktadır. Ardından, bu bağlamda öne çıkan kavramlara yer verilmektedir. Çalışmanın devam 
eden bölümünde konu, kıyı kentleri özelinde incelenmektedir. Dünya kentlerinde bu tehditler karşısında 
alınan önemler, imzalanan protokoller ve antlaşmalardan ayrışarak, spesifik olarak mimari ve kent 
ölçeğinde geliştirilen projeler üzerinden okunmaktadır. Böylece, küresel ve yerel ölçekli deniz 
seviyesindeki yükselişe ‘yerel uyum’ örnekleri üzerinden, son yıllarda artan farkındalığın sorgulanması 
hedeflenmektedir. Çalışma, özellikle gerçekçi gelecek senaryolarıyla, kentsel ve mimari odakta üretilen 
projelere odaklanarak, ‘uyum’ prensibini benimseyen kıyı kentlerini değerlendirmektedir. Son olarak 
Türkiye’nin, kıyı kentleri için geliştirmiş olduğu önlemler bağlamında bu sorgulama genişletilmektedir. 
Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar, Türkiye’nin mimari ve kentsel planlama bağlamında değişime 
adapte projeler üretmediğini; artan farkındalığın, ancak önlem alma bağlamında değerlendirildiğini 
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göstermektedir. Değerlendirmenin sonucunda, deniz seviyesindeki yükselmeye dikkat çekilerek, yerel 
uyum kavramı çerçevesinde kentsel adaptasyon projelerinin geliştirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI DENİZ SEVİYESİ YÜKSELİŞİ 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)'nin Tanımlar bölümünde iklim 
değişikliği kavramı, "karşılaştırılabilir bir zaman diliminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, 
doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde 
olan bir değişiklik" olarak tanımlanmaktadır (UNFCCC, 1992). Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, iklim 
sistemi hem doğal değişimlere hem de antropojenik (insan kaynaklı) değişimlere uğramaktadır. İnsan 
kaynaklı değişimin en büyük sebebi Sanayi Devrimi ile başlayan yoğun sera gazı salınımıdır. Sera 
gazlarının atmosfere serbestçe bırakılmasına bağlı olarak IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği 
Paneli)’nin 2014 yılı raporuna göre, ortalama kara ve deniz yüzey sıcaklığı 1880-2012 yılları arasında 
0.85°C'lik bir artış göstermiştir (IPCC, 2014). Bu artışa ek olarak modern dönem uyduları ve gemiler 
aracılığıyla elde edilen verilerin değerlendirmesinde aynı tarihler arasında deniz suyu sıcaklığının 
ortalama olarak 0,65°C artmış olduğu görülmektedir (Kurnaz, 2019). Sera gazı salınımlarına bağlı bu 
sıcaklık artışlarının toplamda 467 farklı etkisi bulunmaktadır (Mora ve ark., 2018). Sıcaklık artışı ile 
küresel ölçekte afetlerin etkisi ve sıklığı artmakta bunun yanı sıra beklenmeyen afetler de 
gerçekleşmektedir.  

Küresel iklim değişikliğine bağlı bu artışların önüne geçmek ve etkilenebilirliği azaltmak adına gerek 
uluslararası gerek ulusal alanda çalışmalar yapılmaktadır. İklim değişikliği mücadelede üç temel 
yaklaşım mevcuttur. Bunlar azaltım, uyum ve jeo-mühendislik uygulamalarıdır. Azaltım, uyum ve jeo-
mühendislik politikaları birbirini tamamlayan yaklaşımlar olarak görülmektedir. Azaltım politikaları 
iklim değişikliğinin nedenleri üzerinde durmakta ve bu alanda yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. Jeo-
mühendislik ise teknolojinin yaygın kullanımı ile alternatif çözümler üretmektedir. National Research 
Council (1992)’e göre, jeo-mühendislik uygulamaları ikiye ayrılmaktadır. İlki CO2’yi atmosferden uzak 
tutmak, ikincisi ise güneş ışığını ve ısıyı geri yansıtan teknikler geliştirmektir (Nordhaus, 2020). Diğer 
bir politika olan uyum yaklaşımı ise, beklenen etkiler karşısında olabildiğince az hasar almak ve zarar 
görebilirliği azaltmak amacıyla yapılan çalışmalardır. 

Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı birçok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerden birisi olan 
deniz seviyesinin yükselmesi de özellikle kıyı kentleri için önemli risklerdendir. Deniz seviyesinde 
yükselme, kıyı taşkınları ile kentsel alanlar için gelecek tehlikelerinin en önemlilerinden birisidir. 
Kurnaz (2019)’a göre, deniz seviyesinde yükselmenin üç nedeni bulunmaktadır. Bunlar; termal 
genleşme, karasal buzun erimesi ve karalar üzerindeki su kaybıdır. Okyanusların 3,5 kilometre derinliği 
nedeniyle suyun az ısınması bile önemli artışlara neden olmaktadır. Bu durum da genleşme ile deniz 
seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Yükselmenin diğer nedeni karasal buzun erimesidir. 
Buradaki tehlike Grönland Buz Örtüsü ’nün tamamının erimesi deniz seviyesinde 7 metre yükselişe 
neden olacak olmasıdır. Antarktika Buz Örtüsü ’nün tamamen erimesi ise 5 metre yükselişe neden 
olacaktır ancak bu yüzyıllar boyunca mümkün görünmemektedir. Diğer neden karasal buzun erimesi ise 
tarım faaliyetleri esnasında yeraltı sularının tüketilmesi ya da büyük göllerin tahribi ve kurutulması gibi 
nedenlerle gerçekleşmektedir. 
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Deniz seviyesinde yıllık ortalama artış 1900 ila 1990 yılları arasında 1,5 mm iken, 1971 ila 2010 yılları 
arasında 2,0 mm, 1993 ila 2010 yılları arasında ise 3,2 mm seviyelerindedir. Yıllar içerisindeki değişime 
bakıldığında öngörülerin dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. IPCC (Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli) (2019) raporuna göre, küresel ortalama deniz seviyesinin eski tahminlerin aksine 10 
cm daha yükselerek 1,1 metre seviyelerine kadar ulaşması beklenmektedir (IPCC, 2019). Bu artışlar 
dikkate alınarak üzerinde özellikle durulması gereken nokta, deniz seviyesinde meydana gelebilecek her 
1 metrelik artışın denizin kıyıdan 100 metre içeriye girmesi anlamına gelmektedir (Kurnaz, 2019). Bu 
nedenle kentsel alanlar için tehlikeler sadece deniz seviyesinin yükselmesi ve sahil kesimini tehdit 
etmesi anlamına gelmemektedir. Deniz seviyesindeki artışın doğrudan ve dolaylı birçok etkisi 
bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesinin Uygulanması 
Raporu (2017)’na göre, kıyı kentleri için deniz seviyesinin yükselmesinin 2070 yılına kadar 35 trilyon 
Amerikan Doları olması beklenmektedir (UN, 2017). Gelecek senaryolarına dair olumlu bir grafik 
çizildiğinde bile deniz seviyesinde yükselmenin içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar 360 
milyon kişiyi tehdit edeceği öngörülmektedir (Kulp, Strauss; 2019). Deniz seviyesinde yükselme kıyı 
kentleri için ekonomiden toplumsal sorunlara, altyapıdan tarıma, turizmden halk sağlığına kadar birçok 
alanda büyük problemler doğurması beklenmektedir. Bu nedenle kentsel alanların afetlere özellikle de 
kıyı kentlerinin deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı tasarımı birçok açıdan ele alınması gereken 
bir konu haline gelmektedir. Afetlerin oluşturduğu maddi zararların da hem günden güne artması hem 
de artış eğiliminde oluşu sürdürülebilir kentleşme olgusunu olumsuz etkilemektedir. 

KENTLER İÇİN İKLİM UYUM ÇALIŞMALARI  

Küresel iklim değişikliğine uyum; iklim değişikliği kaynaklı olumsuz etkiler ile mücadele etmek, bu 
olumsuzluklardan yarar sağlamak, mevcut strateji ve yaklaşımlar incelenerek eksiklerini gidermek, 
güçlendirmek ve uygulamaya koymak olarak tanımlanabilir (Alkaya ve ark., 2010). Diğer ifade ile iklim 
değişikliğine uyum, olası afetlerin olumsuz etkilerini öngörmek, muhtemel zararları önlemek veya 
mümkün olanın en azı hasarla atlatmak için uygun önlemleri almak anlamına gelmektedir. Küresel iklim 
değişikliğine uyum sağlayabilmenin temel prensibi; uyum sağlayamayacağın durumları yönetmek, 
yönetemeyeceğin durumlara da uyum sağlamaktır. Uyum sürecine dair yapılan planlama ve 
uygulamalar, maruz kalma ve etkilenebilirliği azaltmak için bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeveye bağlı 
olarak riskleri yönetmek için yapılacak en doğru adım, tehlike analizleri sonucunda elde verilen veriler 
dikkate alınarak gelecek senaryolar eşliğinde uygun strateji ve yaklaşımlar belirlenerek uygulamaya 
geçilmesidir. Bu sürecin işleyişindeki en önemli nokta olabildiğince erken adımlar atmaktır. Kısa 
vadede alınan bu kararlar ve uygulamaya koyulması, uzun vadede tehlikeleri ortadan kaldırma anlamına 
gelmektedir. Doğanın insanların yaptıklarına karşı kendisini artık savunamayacak olmasından kaynaklı 
verdiği tepkiler bu noktada küresel iklim değişimine uyum yaklaşımının önemini ortaya koymaktadır. 
Bu nedenle artık hızlı bir şekilde iklim değişikliğine uyum sağlamak için harekete geçmek 
gerekmektedir.  

Küresel iklim değişikliğine uyum yaklaşımları zamanlama ve uygulanabilirliği açısından sınıflara 
bölünmektedir. Bunlardan ilki zamansal uygulamalarıdır ve bu yaklaşımda ikiye ayrılmaktadır. 
Zamansal uygulamalardan ilki “reaktif uyum” ikinci ise “planlı uyum” dur. Reaktif uyum uygulamaları, 
muhtemel tehlikeler gerçekleşmeye başladıktan sonra uygulamaya konulan mevzuat ve davranışlardır. 
Planlı uyum uygulamaları ise, iklim değişikliğine bağlı tehlikeleri toplumsal hedefler doğrultusunda 
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değerlendirerek uygulanan proaktif çalışmalardır (USAID, 2009). İkincisi ise uygulanabilirliği 
açısından sınıflara ayrılan yaklaşımlardır. Bu anlamda küresel iklim değişikliğine uyum yaklaşımları 
yumuşak uyum ve sert uyum olmak üzere iki alt başlıkta incelenmektedir. Sert uyum kavramı da kendi 
içerisinde gri ve yeşil uyum önlemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Yumuşak uyum kavramı politika ve 
yaklaşımları, sert uyum kavramı ise yapısal önlemleri içermektedir. Sert uyum önlemleri içerisinde yer 
alan gri uyum, genellikle beton gibi dayanıklı malzemeler ile yapılan risk azaltma ve güçlendirme 
çalışmalarını ifade etmektedir. Yeşil uyum yaklaşımı ise, doğa ve insan yapılaşma arasındaki 
sürdürülebilirliği sağlamak ve doğal dengeyi korumak için yapılan çalışmalar bütünüdür (Kaya, 2019). 

Özellikle kıyı kentleri insan kaynaklı iklim değişimi ve artan etkilerine giderek daha fazla maruz 
kalmaktadır. Kıyı kentleri için deniz seviyesinde yükselişi yönetmenin farklı stratejileri ve uygulamaları 
mevcuttur. Bunlar; bariyer, kıyı zırhlama, yükseltilmiş oluşum, yüzen oluşum, taşabilirlik oluşumu, 
yutak alanlar ve geri çekilme yönetimidir. Bariyer uygulamalarına Hollanda’da Maeslant Bariyeri ve 
İngiltere’de Thames Bariyeri; kıyı zırhlama uygulamalarına Sacramento-San Joaquin Deltası ve 
Hollanda Otoyolları; yükseltilmiş oluşum uygulamaları Treasure Island Master Planı ve Katrina 
Kasırgası sonrası New Orleans’taki yeni evler; yüzen oluşum uygulamalarına Amsterdam’daki yüzen 
kanal evleri ve Seattle'da Washington Gölü üzerinde yüzen köprü; taşınabilirlik oluşu uygulamalarına 
Rotterdam Hollanda'da yapım aşamasında olan büyük bir yeraltı otoparkı ve Seul Kore - 
Cheonggyecheon Nehri çalışmaları; yutak alan uygulamaları South Bay Tuz Göleti Restorasyon Projesi 
ve San Pablo Körfezi Ulusal Doğal Yaşam Korunağı; geri çekilme uygulamalarına örnek gösterilebilir 
(Tam, 2009).  

Küresel iklim değişikliğine bağlı afetler karşısında eylem planlarının hazırlanması ve uyum sağlama 
çalışmalarına başlanması çerçevesinde genel bir fikir birliği mevcuttur. Ancak fikir birliği etrafında 
sağlanan dayanışmanın uygulamaya geçilmesi konusunda eksiklikleri bulunmaktadır. Bu anlamda da 
afetlerin sahip olduğu mevcut politika ve yaklaşımlar revizyona ihtiyaç duymaktadır. Kıyı alanlarının 
risklerini yönetmek sadece gelecek öngörüler eşliğinde muhtemel olumsuzlukları azaltmak değildir. 
Aynı zamanda kent mimarisi açısından ele alınması ve bu kültürün korunmasının da uygulamalara 
öncelikli olarak dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle uzun vadede yapılması planlanan 
çalışmaların, eylem ve uyum planlarına dâhil edilirken özellikle Türkiye özelinde kent yapılanması ve 
mimari açıdan önemle üzerinde durulması gerekmektedir. 

DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME TEHLİKESİNE MİMARİ VE KENTSEL ÖLÇEKTEN 
YAKLAŞIMLAR 

Kentler, yoğun nüfusu ve bu nüfusun ihtiyaçları göz önüne alındığında, iklim değişikliğine bağlı 
afetlerin etkilerinin en yoğun görüldüğü yerleşimler olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliğine 
bağlı kuraklık, yağış miktarındaki artış, erozyon, iklimsel dalgalanma, hava kirliliği ve ekosistemdeki 
tahribat doğrudan kentlerdeki yaşayışı etkilemektedir. Nüfusun artan ihtiyaçlarının yanı sıra altyapı 
hizmetleri, ekonomi ve sosyal ihtiyaçlar da bu olumsuzluklardan etkilenmektedir. Bu durumun doğal 
bir sonucu olarak kentler, iklim değişikliğine karşı alınması gereken tedbirler kapsamında 
‘sürdürülebilir’, ‘dayanıklı’, ‘dirençli’ başlıkları altında yeniden ele alınmaktadır. Yapılan çalışmalar, 
iklim değişikliğine uyum stratejileri kapsamında kentsel planlama ve mimari tasarım alanlarında birçok 
yeni kavramın literatüre girmesine aynı zamanda konuyla ilgili farkındalığın da alana girmesine neden 
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olmaktadır. Artan iklim değişikliği farkındalığı, son yıllarda mimarlık ve kent üzerinde düşünme ve 
üretme pratiklerinde ön plana çıkmaktadır. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri karşısında alınan 
tedbirler, yeni kent modellerinin oluşmasına; mimarlık teori ve pratiğinin, ‘sürdürülebilirlik’, ‘ekolojik’, 
‘sıfır atık’ gibi temalar çerçevesinde yön değiştirmesine neden olmaktadır. Küresel boyutta bu 
farkındalığın artışına örnek olarak, Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) Dünya Mimarlık Günü’nün 
5 Ekim 2015 tarihinde ‘Mimarlık, Bina ve İklim’ teması, 2 Ekim 2017 tarihinde ‘İklim Değişikliği 
Eylemi teması üzerine kurgulanarak duruma dikkat çekmesi gösterilebilir.  

Önemi giderek artan iklim değişikliğinin etkileri ve alınan tedbirleri, hızla gelişen kapsamlı bir literatüre 
sahiptir. Ancak iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesindeki yükselmeler kıyı kentleri için kritik bir 
önem arz etmesine rağmen bu noktada noksanlıklar bulunmaktadır. Büyük bir kısmı kıyı kenti olan 
‘mega kentler’, risk taşıyan yerleşim alanları içerisinde bulunmaktadır. Bu bağlamda incelenen 
literatürün, iklim değişikliğini bir bütün olarak ele alan birçok araştırmadan ve kentler özelinde 
geliştirilen raporlardan oluştuğu görülmektedir. Oysa kıyı kentleri, içlerinde bulundurdukları nüfus 
yoğunluğu ve yapı stoğu itibariyle, bu olağandışı durum karşısında farklı bir kentsel model 
oluşturmaktadır. Bu esaslar doğrultusunda devam eden bölümde Dünya’da ve Türkiye’de alınan 
tedbirler ve geliştirilen projeler, deniz seviyesinin yükselişi ve kıyı kentlerine etkileri çerçevesinde 
değerlendirmeye alınmaktadır. 

KIYI KENTLERİNDE RİSKLER, FARKINDALIK VE ÖNLEMLER 

Deniz seviyesindeki yükseliş, ‘savunmasız kentler’ olarak adlandırılan kıyı kentlerini bekleyen riskler 
çerçevesinde her yıl yapılan iklim planı raporlamalarında yeniden ortaya konulmaktadır. İklim 
değişikliğinin çok boyutlu etkileri kapsamında hem iklim değişikliğini önleme hem de yeni duruma 
uyum çalışmaları kapsamında yapılan uygulamalardaki artışlar, dünya kentlerinde 1990’lardan itibaren 
hız göstermektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin uluslararası iklim taahhütlerinden, 1993 Lüksemburg 
Çevre ve Enerji Konseyi, 2002 Kyoto Protokolü, 2009 Lizbon Antlaşması, 2016 Paris İklim Anlaşması 
gibi eylem planları (Talu, 2011), yapılan çok boyutlu hazırlığa ve kurulan ortak hedeflere örnek teşkil 
etmektedir. 

Küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesindeki yükselme, günümüzde Hollanda ve Kiribati gibi 
rakımı düşük ülkeler için tehlikeler meydana getiriyor olsa da önümüzdeki on yıllar ya da yüzyıllar 
içerisinde küresel ölçekli bir afete dönüşmesi ve birçok ülkeyi etkilemesi beklenmektedir. Özellikle 
Dünya nüfusunun çoğunluğunun kıyı kentlerinde yaşadığı düşünüldüğünde, bu kesimde yaşayan toplum 
için büyük riskler oluşturması muhtemeldir. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan dünyanın en önemli 
kentleri arasında yer alan kıyı kentlerinin sular altında kalma tehlikesine karşı geliştirmiş olduğu 
projeler, tehlikenin ne denli ciddi boyutları olduğuna dikkate çekecek türdendir. Bu nedenle dünya kıyı 
kentlerinde deniz seviyesi yükselme tehlikesine karşı almış olduğu önlemler, konunun hassasiyetini 
idrak eden bir farkındalığın varlığını ortaya koymaktadır.  

Kopenhang’ın ‘İklim Uyumu Planı’, San Francisco’nun ‘İklime Uyum Çalışma Grubu’ve ‘Çevre 
Birimi’, New York’un ‘One City, Built to Last: Transforming New York City’s Buildings for a Low-
Carbon Future’ girişimi, Stockholm’ün “Topluluk Ölçekli Sera Gazı Emisyonu Envanterleri için Global 
Protokolü” (The Global Protocol for Community Scale GHG Inventories) kapsamında pilot kentlerden 
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biri oluşu, dünya kıyı kentlerinin ortaya koyduğu kararlılığı gösteren projeler olarak değerlendirilebilir. 
Bunların yanı sıra, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11'e (İng. United Nations 
Sustainable Development Goal 11) paralel olarak, Amsterdam, Kopenhag, Şangay ve New York City 
gibi deniz seviyesindeki yükselişe savunmasız şehirler, öngörülen risklere karşı adaptasyon çözümlerini 
konusunda değerli deneyimler biriktirmektedir.  

Gelişmiş ülkelerin kıyı kentlerinin deniz seviyesindeki yükselme tehlikesine karşı sadece etkili önlemler 
almakla kalmayıp, aynı zamanda bu farkındalık ile mimari ve kentsel planlama alanlarında deniz 
seviyesine adapte olan projeler geliştirdiği görülmektedir. Gerçekçi gelecek senaryoları doğrultusunda 
üretilen büyük ölçekli projeler ile hem iklim değişikliğini azaltan hem de ortaya çıkabilecek riskler 
konusunda önlemler içeren kentsel ve mimari çözümler üretilmektedir. Deniz seviyesindeki yükselme 
tehlikesini sadece bir ‘risk’ olarak görmeyen bu yaklaşımlar, gelecekte mevcut varlığını suyu seviyesine 
rağmen sürdürebilecek kentler kurgulamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, özellikle 2050-2100 
yıllarında beklenen deniz seviyesi senaryolarına göre planlanan örnek mimari ve kentsel projeler, kıyı 
kentlerinin geleceği konusunda ipuçları vermektedir. 

Deniz seviyesindeki yükselme tehlikesine karşı geliştirmiş olduğu politikalarla öne çıkan ülkelerden 
birisi şüphesiz Hollanda’dır. Hollanda, coğrafi özellikleri gereği yıllardır deniz seviyesiyle kontrollü bir 
şekilde ilişki kurmaktadır. Topraklarının bir bölümü denizin doldurulmasıyla oluşan ülkenin, deniz 
seviyesiyle imtihanının iklim değişikliğinden önce başlamış olması, bugün gelinen noktada 
Hollanda’nın su seviyesi kontrolündeki birçok başarısını açıklamaktadır. İklim değişikliğinin getirdiği 
yeni şartlara uyum üzerine kurgulanan sistemiyle Hollanda, su baskınları, tahliye, konut ihtiyacı gibi 
sorunlara, ‘yüzen kent’, ‘sünger kent’, ‘yüzen konut’, ‘Hollanda’nın Umudu’ (H2OPE of Holland) gibi 
birçok tasarım modeli geliştirmiştir. Hollanda’nın su ile kurduğu fiziksel ve zihinsel ilişkiyi geliştirmiş 
olduğu projelerden ve ‘dam’lardan6 anlamak mümkündür. Ülkenin almış olduğu kentsel ve mimari 
önlemlere, iklim mültecileri için tasarlanan yüzen ekopolisleri örnek gösterilebilir (Şahin ve diğerleri, 
2018). Daha spesifik olarak, Amsterdam kenti ve kentsel ölçekli önlem projeleri bu kapsamda yeni 
şartlara en iyi adapte olması ön görülen örnekleri arasında yer almaktadır. Amsterdam, deniz seviyesinin 
yükselme tehlikesine karşı en etkin politikaları geliştiren şehirlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. 
Kanallar üzerine kurulu olan şehrin son yıllarda konut politikalarını, deniz seviyesindeki yükselme etkisi 
kapsamında değiştirdiği görülmektedir. Geliştirilen birçok önlemden biri olarak Amsterdam’ın IJburg 
isimli banliyösü (Şekil.1) için geliştirilen mimari çözüm, iklim değişikliği farkındalığı etkisinde gelişen 
mimari tasarım yaklaşımına örnek teşkil etmektedir. 2014 yılında tamamlanan ve 18.000 konuttan 
oluşan yerleşim alanının tamamı suyun üzerine kurulmuştur. Deniz seviyesinin yükselmesi neticesinde 
azalacak olan karasal alanın, artan konut ihtiyacını karşılamak için tek çözüm olmadığını hatırlatan 
proje, Amsterdam gibi su-kentleri için ‘yüzen yapılar’ opsiyonunu tekrar düşündürmektedir. 
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Şekil.1: IJburg toplu konut alanı için geliştirilen mimari çözüm (Url-1). 

Konuyla ilgili geliştirilen farkındalığı fırsata çeviren bir başka kıyı kenti olarak Boston örnek 
gösterilebilir. Boston Belediyesi, 2014 yılında yayınladıkları “Su ile Yaşamın Kentsel Etkileri” (İng. 
The Urban Implications of Living with Water) başlıklı raporda, 2012 yılında meydana gelen Sandy 
Kasırgası sonrasında ortaya çıkan hasarın değerlendirilmesinin yanı sıra, yakın gelecekte kenti bekleyen 
deniz seviyesi tehdidine karşı geliştirilen esnek yapılaşma çözümlerine yer vermektedir. Bu raporda yer 
alan projeler ‘problemin yarattığı fırsatlar’ olarak değerlendirilerek, 2100 yılının beklenen deniz 
seviyesine göre tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında yer alan projelerin ortak özelliği ‘tehditleri, bölge 
üzerinde olumsuz bir etki olarak görmek yerine, yükselen deniz seviyelerine yönelik çözümler, 
çevremizi ve şehirle ilişkimizi iyileştirmek için fırsatlar sağlamalıdır’ görüşü üzerinden geliştirilmiş 
olmasıdır. Bu kapsamda ele alınan konuların başında, kentin en değerli gayrimenkul alanı olan Back 
Bay bölgesi için kentsel ölçekli önem planları yer almaktadır. Back Bay, 19. yüzyıldan beri doldurulan 
bataklığın üzerine kurulu bir bölge olarak deniz seviyesindeki yükselmeden birinci derecede etkilenecek 
alanlar arasında yer almaktadır. Mevcut altyapıda değişiklik yapılmazsa hem Fort Point Kanalı hem de 
Charles Nehri Barajı'ndan gelen sellere karşı savunmasız kalacağı tespit edilen bölge için çalışma, kanal 
sistemi öngörülmektedir. Venedik ve Amsterdam gibi yüzyıllar boyunca kanallar üzerinden ilişki kuran 
kıyı kentlerinden hareketle, planlanan sokakların kanala dönüştürülmesi ve mevcut sokak şebekesinin, 
yeni kanal sistemi ile iç içe geçmesi planlanmaktadır (Şekil.2). İklim değişikliği ve deniz seviyesinin 
yükselmesi için geliştirilen bu çözümler, Boston Back Bay bölgesinin geleceği için ‘kaçınılmaz’ olarak 
ifade edilmektedir (Urban Lab Institute, 2014).  
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Şekil.2: Boston Back Bay için ön görülen deniz seviyesi yükseltisi ve planlanan kanal projesi (Urban 
Lab Institute, 2014). 

Yükselen deniz seviyesini, kıyı kentleri için yeniden tasarlama fırsatı olarak gören yaklaşımlar son 
yıllarda devlet destekli mimari ve kentsel tasarım proje yarışmalarına da yön vermektedir. Sıklıkla iklim 
değişikliğine bağlı afetler geçiren ABD’de, ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (HUD) tarafından 
açılan yenilikçi tasarım yarışması Rebuild by Design, bu kapsamda 2015 yılında New York kıyıları için 
tasarım çağrısında bulunmuştur. Yarışmanın kazanan ekibi BIG, New York’un kıyı şeridini saran 10 
millik bir koruma bandı tasarımı önermiştir. Önerilen tasarım, sadece yükselen deniz seviyesinin yıkıcı 
etkilerinden korunmayı değil aynı zamanda kurduğu mekânsal örgütlenme ile kentin yapısal 
ihtiyaçlarını da karşılayan çok yönlü bir çözüm vadetmektedir. Kenti set duvarı örerek denizden 
ayrılmaktansa, set haline gelen bir kıyı tasarlamayı öneren The Big U projesi, deniz seviyesindeki 
yükselişe uyum sağlamayı ve altyapıyı değişimi ile birlikte kamusal durumu güçlendirmeyi amaç edinen 
bir yaklaşımdır (Url-3). 

  

Şekil.3: New York için ön görülen deniz seviyesi yükselmesi (solda) ve önerilen kıyı şeridi projesi 
(sağda) (Proje: BIG, Kaynak: Url-3). 

Tüm bu projeler, beklenen değişimi kabullenen ve gerçekçi gelecek senaryoları için cevaplar üreten 
mimari ve kentsel projeler olarak ön plana çıkmaktadır. İklim değişikliği farkındalığı olan ülkelerde 
mimarlığın ve kentsel planlamanın bu doğrultuda seyrettiği görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde kıyı 
kentleri için geliştirilen altyapı, konut, ulaşım gibi proje hizmetlerinin giderek deniz seviyesinde 
yükselme öngörüleri doğrultusundan yönlendiği görülmektedir. Diğer taraftan, bu yaklaşımın mimari 
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tasarım ve kentsel planlama projelerinde de ön plana çıkarak ortak hedefleri güçlendirdiği 
görülmektedir.   

TÜRKİYE’DE RİSKLER, FARKINDALIK VE ÖNLEMLER 

Deniz seviyesinde yükselme tehlikesi şüphesiz ülkemiz için önemli riskler oluşturmaktadır. Üstün 
(2019)’e göre, Türkiye’de bulunan 28 kıyı şehrinde 30 milyona yakın insan yaşamakta ve ülkenin Gayri 
Safi Milli Hasılasının %60’ını oluşturmaktır. İstanbul özelinde, İstanbul Valiliği verilerine göre, 2018 
yılında 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan ve TÜİK (2018) verilerine göre, 2023 yılına kadar bile 
bu sayının 16,3 milyona ulaşması beklenmektedir (İstanbul Valiliği; TÜİK, 2018). Hem mevcut nüfusu 
ile Türkiye’nin en yoğun kenti olması hem de nüfus artışlarının daha beklenmesi sebebi ile İstanbul için 
deniz seviyesinde yükselme tehlikesi ayrı bir öneme sahiptir. Nüfus yoğunluğunun fazla olması 
etkilenebilirlik ve zarar görebilirlik ile paralellik göstermekte olduğundan konunun hassasiyetini 
arttırmaktadır. 22 Nisan 2016 yılında Paris Anlaşması’nı imzalayan Türkiye, ‘Sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkını korumak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini 
önlemek’ maddelerini kabul etmiş olup, Avrupa Birliği uyum süreci projeleri kapsamında, Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “İklim 
Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi’nin aktörlerindendir. 

‘Mimarlık, Bina ve İklim’ temalı 5 Ekim 2015 Mimarlık Günü kapsamında Mimarlar Odası’nın yapmış 
olduğu açıklamada ‘Barınaktan kentsel boyuta kadar, bütün yerleşimlerin fiziksel ortamını oluşturan 
yapı ve mekan tasarımı olan mimarlık; küresel iklim değişikliğine karşı güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir 
yapılı çevrenin üretimi ile yükümlüdür’ ifadeleriyle iklim değişikliğinde mimarlığın rolü vurgulanmış, 
ancak Türkiye özelinde alınan tedbirlerin, tehditler karşısında yetersiz olduğunun da altı çizilmiştir. 
İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’nin birçok kentinde hava kalitesinin düşüşü, doğal alanların kaybı, 
kuraklık, aşırı yağış ve en nihayetinde deniz seviyesindeki yükselme, bu tehditlerin başında yer almakla 
birlikte, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı’nın, İklim Değişikliği ve Denizler Raporu’nda (Url-2) 
belirtildiği gibi, ülkemizde bu konuyu araştıran disiplinler arası bir kadro bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
ulusal bir irade ortaya konulmamakta, yapılan araştırmalar ve çalışmalar tekil kalmaktadır.  
 
28 ilinde denize kıyısı olan Türkiye’de iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesindeki artış, yapılı çevreyi 
değil aynı zamanda balıkçılık, hayvancılık, tarım, turizm gibi ekonomi kolları ile doğal yaşam 
habitatlarını da tehlikeye atmaktadır. Bu risklerin geri dönülemez boyutları düşünüldüğünde, iklim 
değişikliği afet planları içerisinde, deniz seviyesi tehditleri ve bu tehditlere karşı alınmış önlemlerin yer 
almış olmaları beklenmektedir. Ancak yakın geçmişte hazırlanan ve 2030-2050-2100 yıllarında 
beklenen deniz seviyesinde yükselme dikkate alındığı iddia edilen raporlarda, bu çalışmaların ne denli 
kısıtlı olduğu ve yetersiz kaldığı ortaya çıkmaktadır. Bu durumu özetlemek adına seçilen üç rapor, deniz 
seviyesindeki yükselme bağlamında bu çalışmada incelemeye alınmaktadır. 
 
İlk değerlendirilen rapor 2019 İklim İçin Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı’na göre, iklim 
değişikliğinin hem faili hem de mağduru olan kentlerin, deniz seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak 
can ve mal kayıplarının yaşanacağı yerler olarak ön görülmektedir (Url-4). Eylem planında bu 
tehlikenin, göçe, konut kayıplarına, iş kayıplarına, kıyı erozyonuna ve taşkınlara neden olabileceği 
belirtilerek, sosyal ve ekonomik boyutların altı çizilmektedir. Barselona ve Paris gibi iklim 
değişikliğinde yerel uyum çalışmalarını sürdürerek sera gazı salınımını azaltmayı hedefleyen başarılı 
kentsel uyum çalışmaları çözümlenmiş ancak deniz seviyesi özelinde herhangi bir çalışma önerildiği 
görülmemektedir. Sürdürülebilir kent, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, enerji tasarrufu, 
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yeşillendirme ve altyapı düzenlemeleri gibi genel önlemlerin dışına çıkabilen bir öneri 
geliştirilemediğinden, analizlerde belirtilen deniz seviyesi riskine karşılık hiçbir tedbir 
belirtilmemektedir. Türkiye özelinde örnek çalışma olarak Kadıköy ilçesi gösterilmekte, ancak ilçenin 
uzun vadede önlem ya da uyum olarak adlandırılabilecek özel ve yerel bir çalışmasından 
bahsedilememektedir.  
 
Kent ölçeğinden bakan raporlara örnek olarak, İstanbul kentinin İklim Değişikliği Eylem Planı 
incelenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı - İklim 
Değişikliği Risk, Fırsat ve Kırılganlıklar Analiz Raporu'nda İstanbul kentinin iklim değişikliğine bağlı 
kıyı etkilerin sonucunda yaşayacağı ekonomik kaybın bilançosuna yer verilmektedir (Url-5). Bu verilere 
göre, 2070 yılında değerlendirmeye tabi tutulan 15 Avrupa kıyı kenti arasında İstanbul'un en büyük 
ekonomiye sahip olması beklenirken, iklim değişikliğinin kıyısal etkilerinden de ciddi şekilde 
etkilenmesi beklenmektedir. Nüfus yoğunluğu, kıyı şeridinin uzunluğu ve ekonomik gücü göz önünde 
bulundurulduğunda, IPCC tarafından oluşturulan en kötü senaryoda 7,7 milyar dolarlık zarar ön 
görülmektedir. Çok sayıda insanın hayatını etkileyeceğinin altı çizilirken, deniz seviyesinde yükselme 
başlığı altında değerlendirilen örnek tedbirlerde sadece su geri dönüşümü, ek alternatif su kaynakları 
geliştirme, su temininde kayıpların azaltılması ve belediye hizmetlerinde daha az su tüketimi gibi basit 
önlemler sıralanmış olup,  yerel uyum projelerinden bahsedilmemektedir. Sözü geçen bu tedbirler ise 
deniz seviyesindeki yükselişi ne önlemeye ne de adapte olmaya yeten önlemler değildir. Ancak 
yükselmenin yan etkileri arasında değerlendirilebilecek su kaynaklarının olumsuz etkilenme riski için 
alınabilecek basit önlemler olarak nitelendirilebilir. Tehlike senaryolarının yeterince geliştirilmemesi ve 
risk analizinin sayısal veriler üzerinden normalleştirilmesinin bir sonucu olarak, uzun vadede ciddi 
değişikliklere neden olacak deniz seviyesi değişimi için hiçbir projenin geliştirilmediği görülmektedir. 
Deniz seviyesinde yüzyılın sonuna kadar 1 metre veya daha fazla artışın olacağı kesin olduğu halde, 
yapılan değerlendirmeler sadece kıyı altyapısının iyileştirilmesini ve olası su temini ihtiyaçlarını 
değerlendirmektedir. Kırılganlık analizi raporuna göre binalar kategorisi, deniz seviyesi değişiminden 
orta şiddetli etkilenirken, sahil kenarı tüm yapıların yüksek risk grubunda olduğu görülmektedir. Ancak 
aynı raporun öneriler ve sonuç bölümünde hiçbir önlem veya çalışmaya yer verilmemektedir. 
 
Daha küçük ölçekten bir kıyı ilçesi olan Kadıköy ilçesi özelinde yapılan çalışmalar, Kadıköy 
Belediyesi’nin İklim Adaptasyon Planı üzerinden değerlendirilmektedir. En kalabalık kıyı 
yerleşimlerinden biri olan Kadıköy, İstanbul için büyük önem teşkil etmektedir. Kadıköy Belediyesi 
Adaptasyon Eylem Planı'nın raporuna göre, İstanbul'da 1m'lik yükselmenin çok büyük alanları 
kaplamayacağı, diğer taraftan Üsküdar ve Kadıköy'ün sahil kesimi ile Yenikapı, Zeytinburnu, Ataköy, 
Maltepe, Pendik gibi düşük kotlu sahil yerleşimlerinin olumsuz etkileneceği raporda belirtilmektedir. 
Özellikle Marmara Denizi'ne bakan kıyıların iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminden 
olumsuz etkileneceğinin altı ayrıca çizilmektedir. İklim değişikliğinin olası riskleri arasında 
değerlendirilen bu etkiler için alınan önlemlere bakıldığında; yeşil koridor, kentsel ısı adası etkisi, yağış 
ve su yönetimi, halk sağlığı ve idari örgütlenme gibi genel başlıkların yer aldığı ancak belirtilen deniz 
seviyesi yükselme tehlikesi için hiçbir önlem ya da adaptasyon çalışmasının yapılmadığı görülmektedir 
(Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı, 2018, Url-6). 
 
Türkiye özelinde yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde, kıyı kentlerinde ön görülen riskler için 
yeterli projenin üretilmediği görülmektedir. Yapılan çalışmalar, önlemler başlığı altında 
değerlendirilmekle beraber, iklim değişikliğini yavaşlatmaya yönelik düzenlenen uzun vadeli, tekil 
önlemlerdir. Ayrıca hazırlanan uyum ve eylem planları içerisinde yer verilen planlamaların 
uygulanabilirliği ve denetlenebilirliği de önemli bir konudur. Eylem ve uyum planlarının sadece sözde 
kalması ve faaliyete geçirilmemesi de eksikliklerden birisidir. Buna ek olarak faaliyetlerin 
uygulanmamasının ardından yasal bir yaptırım olmaması da denetlenebilirliği etkilemektedir. Diğer 
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taraftan gelişmiş ülkelerde gördüğümüz adaptasyon örnekleri, yükselen deniz seviyesini bir gerçeklik 
olarak kabul ederek, bu duruma uyum sağlayan projeler ve esnek önlemlerle 2100 yılının senaryolarına 
hazırlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de yapılan çalışmaların tekrar gözden geçirilerek, mimari ve 
kentsel planlama projeleriyle konu ele alınmalıdır.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Sera gazı salınımı, 2020 yılı itibariyle tamamen dursa dahi, iklim değişikliğinin devam edeceği, buna 
bağlı olarak yükselmekte olan deniz seviyesinin, en olumlu senaryolarda bile durdurulamayacağı 
araştırmalarla kanıtlanmaktadır. Bu durumun farkındalığında olan gelişmiş ülkelerin aldığı önlemlerin 
yanı sıra, duruma adapte olan kıyı kentlerini tasarlama girişimlerinin de başladığı görülmektedir. 

Türkiye coğrafi özellikleri nedeniyle deniz seviyesindeki yükselme riski karşısında acilen önlem alması 
gereken ülkeler arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmalar, yükselme eğrilerinin risk grubunda 
tanımladığı alanları ortaya koymaktadır. İklim değişikliğine uyum kapsamında hazırlanan raporlardan, 
alınması planlanan önlemlerin etkin ve kalıcı çözümler olmadığı ve risklere karşı yenilikçi mimari ve 
kentsel planlama projelerinin geliştirilmediği sonucuna varılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, kıyı 
kentlerini bekleyen tehlikelere dikkat çekerek, şu çıkarımları yapmaktadır: 

• Afet risklerini azaltma yönetim sürecinin başlangıcıdır. Bu nedenle Türkiye’nin özellikle 
bulunduğu coğrafyayı dikkate alarak küresel iklim değişikliği ve buna bağlı afetlere karşı 
önlemler alırken hatalar tekrarına düşmemesi ve bir an önce uygulamaya geçmesi 
gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğine bağlı riskleri başarılı bir şekilde azaltmanın temeli 
belirsizliği yönetmektir. Bu yönetim sürecinde doğru analiz edilmiş risklerin, özellikle kıyı 
kentleri için deniz seviyesinde yükselmenin, dirençli kentler ve iklim değişikliği kavramları 
çerçevesinde bütüncül bir bakış açısı ile alınması gerekmektedir. 

• İklim değişikliğine uyum bağlamında, deniz seviyesindeki yükselme göz önüne alınarak 
geliştirilmesi beklenen altyapı, konut ve kamusal alan projelerinin üretimine geçilmelidir. 
Konuyla ilgili mimari ve kentsel tasarım yarışmaları düzenlenerek, hem toplumsal farkındalığın 
oluşturulması hem de yerel uyum kriterlerini tasarım problemine entegre edilmesi 
hedeflenmelidir. 

• Küresel iklim değişikliği ve iklim değişimine uyum kavramları afet risklerini azaltma 
çerçevesinde değerlendirilerek ve özellikle her etkisi için ayrı projeksiyonlar oluşturularak 
kamu-sivil toplum kuruluşu-özel sektör ilişkisinde ele alınması gereken konulardır. Dünya 
örneklerinde görülen bu farkındalığın, 28 ili kıyı kentten oluşan Türkiye özelinde de 
oluşturularak önlemlerin ve adaptasyon projelerinin yeniden değerlendirilmesi büyük bir önem 
arz etmektedir.  

• Türkiye’nin afetler özelinde bir dönüm noktası olan 1999 Marmara Depremi, gerek yasal 
mevzuatın yenilenmesi gerek kurumsal yapılanma gerekse farkındalık uyandırma açısından 
önemli bir yere sahiptir. 1999 Marmara Depremi’nin yaratmış olduğu farkındalık sonucu 
değişen yönetmeliklerde ve yasalarda gördüğümüz gibi, afet gerçekleştikten sonra alınan 
kararların büyük sonuçları doğmaktadır. Bu sebeple bu çalışma, risklere ve farkındalığa vurgu 
yaparak, geliştirilebilecek önlemler anlamında kıyı kentlerine ayrıca dikkat çekmektedir. Yerel 
uyum ve dayanıklı kent kavramları bağlamında yeniden ele alınması gereken kıyı kentlerini 
bekleyen tek tehlikenin deprem olmadığı, deniz seviyesindeki yükselme tehlikesi üzerinden 
tekrar tartışmaya açılmıştır. 

• Çalışmanın genel konusunu da oluşturan afet risklerini azaltma, iklim değişikliğine uyum ve 
kent tasarımı konularının farklı kurum ve kuruluşların yürütücülüğünde olması da önemli bir 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1004 

ayrıntıdır. Bu durumun afet risklerini azaltma konusunda AFAD, iklim değişikliğine uyum ve 
kent tasarımı alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kurum ve kuruluşlar olması 
ortak çalışmalarda iş birliği ve koordinasyon anlamında iletişim aksaklığından kaynaklı sorunlar 
yaşanmasına sebebiyet verebilir. Farklı bakış açıları ile disiplinlerarası bir ortak çalışma alanı 
konunun temelini oluştursa da ilgili kurum ve kuruluşların birbirinden bağımsız olması işleyiş 
anlamında sorunlara gebedir.    

• 5. GOOS –Med GLOSS olarak bilinen ve UNEP –IOC, UNECSO tarafından yürütülen (Deniz 
suyu yükselmeleri izleme ağı) çalışmalarının takip edilerek, artan deniz seviyesi öngörüleri 
sürekli değerlendirilmelidir. Kıyı bölgelerinde bu riskler kapsamında yapılaşmanın önüne 
geçilerek doğabilecek hasarlar önlenmelidir.  

• Hollanda örneğinde görüldüğü gibi, şartları iyi değerlendirmek ve kapsamlı önemler almak 
kentsel politikaların değişiminde önemli rol oynadığı gibi, öngörülü mimari tasarım projelerinin 
de oluşmasına olanak tanımaktadır. Gelecek senaryolarına uygun mimari çözümler 
geliştirebilmek için ilgili kurumlar, belediyeler ve üniversiteler iş birlikleri üretmelidir. 

Sonuç olarak bu çalışmada, özellikle 2030-2050-2100 yıllarında beklenen deniz seviyesi senaryolarına 
göre planlanan mimari ve kentsel projelerin üretilmesinin gerekliliği vurgulanarak, Türkiye özelinde 
iklim değişikliği çalışmaların gündeme getirilmektedir. İleriye dönük çalışmalar için, var olan riskleri 
gözeten ve yerel uyum ilkelerini dikkate alan mimari ve kentsel projeler geliştirmeni bilincinin faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 
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MALZEMELERDE, NANOTEKNOLOJİ VE BAKTERİLERLE KENDİ KENDİNİ TAMİR 
ETME ÖZELLİĞİ 
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ÖZ: Mimarlıkta kullanılan malzemelerin, kendi kendini tamir etme konusu son zamanların çok popüler 
bir çalışma alanı olmuştur. Nanoteknolojide lotus etkisiyle konuşulmaya başlayan bu süreç, 
nanomalzemelerde oldukça fazla bu özelliğin olduğunun ispatlamasıyla devam etmiştir. Özellikle tarihi 
eserlerde meydana gelen, bakterilerin etkisiyle oluşan korozyon sorunları nedeniyle, malzemenin 
kendini onarabilmesi işlevi araştırılmış, bu bağlamda da bazı bakterilerin çeşitli malzemelerde böyle bir 
etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Nanoteknolojinin bakteri çalışmalarına entegresiyle de malzemenin 
kendiliğinden tamir işlevi çok daha fonksiyonel hale gelecektir. Bu çalışmada nanoteknoloji ve 
bakterilerin çeşitli malzemeler üzerindeki kendini yenileyebilme özelliği irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: nanoteknoloji, malzeme, temizleme, bakteri, tamir  

ABSTRACT: The subject of self-repairing of  materials used in architecture has been a very popular 
field of study recently. This process, which started to be discussed with the lotus effect in 
nanotechnology, continued with the proving that nanomaterials also have this feature. Due to the 
corrosion problems that occur especially in historical artifacts and caused by the effect of bacteria, the 
self-healing function of the material has been investigated, and in this context, it has been proven that 
some bacteria have such an effect on various materials. With the integration of nanotechnology into 
bacteria studies, the self-repair function of the material will become much more functional. In this study, 
nanotechnology and the self-renewal ability of bacteria on various materials were investigated. 

Keywords: nanotechnology, material, cleaning, bacteria, repair 
 

GİRİŞ 

Nanoteknoloji günümüzde birçok alana nüfuz ettiği gibi, mimarlıkta da teknolojinin gelişimiyle birlikte 
yerini almıştır. Bu teknolojiyle mimarlık, malzeme, savunma, ilaç, sanayi, tekstil, boya, çevre gibi 
birçok alanda çığır açan yenilikler kazanılmıştır. Mimarlıkta özellikle malzeme alanında etkisini daha 
çok göstermekte olan nanoteknoloji, uygulama alanında da Ar-ge çalışmalarıyla ümit vaad eden 
gelişmeler sağlamaktadır. 

Günümüzde, hayatı taklit etme  anlamına gelen  “Biyomimesis”  kavramı, nanoteknoloji alanında da 
yerini bulmuştur. Nanoteknolojik çalışmalarda Lotus denilen bitki bu özelliklerinden dolayı  
kopyanmaya çalışılmıştır. Bu bitkinin yüzeyindeki su geçirmeyen yapılar, yüzeye düşen su damlalarının 
tutunmasını engeller. Lotus etkisi kavramı ,kendi kendini temizleyen akıllı yüzeylerde de tıpkı 
damlaların yüzeyden akışı ve bu arada kirlerin de aşağı kaymasıyla işlevini görmüş olur. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1007 

YÖNTEM 

Bu çalışmada malzemelerde kendi kendini temizleme ve bakteriler sayesinde malzemenin kendi kendini 
tamir etme mekanizmaları ve yöntemleri araştırılmıştır. 

Kendi Kendini Temizleme  

Güneş ışınlarına maruz kalan kir taneciklerinin yağmur suyu ile temizlenip akması ilelotus etkili 
temizlik gerçekleşmiş olur.  Fotokataliz yöntemiyle kendi kendini temizlemede  kullanılan, kiri 
yüzeyden uzaklaştırmada yardımcı olan katalizör genelde titanyum dioksitdir ve doğal gün ışığının UV 
ışınları kullanılmaktadır. Saydam olması kullanımını kolaylaştırmakta ve cam, cephe panelleri, boya, 
seramik ve membranlarda kullanılmaktadır. 

 

Şekil-1: Fotokataliz ile kendi kendini temizleme ve fotosentez olayının şematik gösterimi. 

 

 

Şekil-2 : Lotus etkili ve normal yüzeydeki su damlasının etkisi – su damlasının lotus etkili kaplama ile 
kaplanmış bina cephesindeki temizleme  etkisi   
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Şekil-3: Lotus bitkisinin kendi kendini temizleme özelliğinin çalışma prensibi 

 

 

Şekil-4: Lotus bitkisi yaprağının mikroskobik görüntüsü 

Nanoteknoloji bu lotus bitkisinin özelliklerini kopyalayıp buna benzer yüzeyler yaratarak bu yüzeyleri 
mimarlıkta, boya endüstrisinde, teksil alanında ve daha birçok alanda kullanmaktadır. Bu yüzeylerin 
kullanılmasıyla, bina cephe temizliği uygulamalarında maddi olarak çok ciddi kazançlar elde edilmiştir. 

Şekil-5’deki resimlerde gösterilen binalarda lotus etkili boya kullanılmış ve günümüze kadar bu boya 
kendi temizliğini yapmıştır (2006 yılında Hırvatistan’da tasarlanan Luminart Binası ve mimar Renner 
Hainke Wirth tarafından 2007 yılında Almaya’da tasarlanan Strucksbarg Konutları).  
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Şekil-5: Luminart Binası ve Strucksbarg Konutları (Orhon, 2014). 

Şekil-6’de nanoteknolojiyle kendi kendini temizleyen cam cephesi uygulaması görülmektedir. 

.  

Şekil-6: Geleneksel cam ve yağmur suyu ile kendini temizlemiş nanocam 
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Şekil-7: Kendini temizleyen camda kirin akması (Leydecker ) 

 

Şekil-8: Kendini temizleyen boya 

Anti grafiti boyalar adıyla bilinen malzemelerde fotokatalitik yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemle 
titanyumdioksit nano ölçekte bu malzemelere katılır ve titanyum şeffaflaşır ve rekasiyona girer. 

.  

Şekil-9: Anti grafiti boya – Berlin Brandenburg Gate (Leydecker ) 
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. 

 

Şekil-10: Cam elyaf takviyeli fibro T beton (kendi kendini temizleyen beton) ile üretilmiş yapı 

Seramik ve ahşap malzemelerde de nanoteknolojiyle kendini iyileştiren malzeme özelliklerinden 
faydalanılmaktadır. 

Bakterilerle Tamir Etme 
 
Günümüzde, çoğu güçlendirme teknikleri arasında biyolojik onarım etkili bir yöntemdir. Bu 
bağlamda, son yıllarda, inşaat ve çevre alanında biyokimyasal kalsiyum karbonat (CaCO3) oluşumu ile 
ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. 

Biyomineralizasyon adı verilen, bakterilerle organik maddelerin inorganik maddelere dönüşmesi olayı, 
günümüzde inşaat sektörünün önemli konuları arasında yer almaktadır. Mikrobiyal CaCO3 oluşumu, 
çatlak onarılması, inşaat yapılarındaki sıvıya bağlı basıncın azaltılması, tarihi eserlerin onarılması gibi 
uygulamalara ilişkin çalışmalarda kullanılmaktadır.  

Biyomineralizasyon sürecinde oluşan biyopolimerler özellikle kalsiyum iyonu (Ca2+) ile oluşturulan 
CaSO4 (kalsiyum sülfat), Ca3(PO4)2 (kalsiyum fosfat), CaCO3 gibi mineralli bileşiklerdir. 

Tablo- 1: Bakteri gruplarına bağlı mikrobiyal CaCO3 oluşum mekanizmaları (Yıldırım, Gürtuğ ve 
Sesal, 2016) 
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SONUÇ 

Mimarlıkta malzeme kullanımında lotus etkisi ve fotokatalitik etki mekanizmalarıyla malzemelerin 
kendi kendini temizlemesi, hem maddi yönden hem de insan gücü ve zaman kazanımı açısından çok 
önemli bir fayda getirmiştir. Ayrıca biyolojik onarım konusu da inşaat mühendisliği ve mimarlık 
alanlarında özellikle yapılarda meydana gelen çatlakların önemli bir problem olması nedeniyle önemli 
bir uygulama olmaya başlamıştır. Özellikle beton esaslı malzemelerde mikrobiyal CaCO3 oluşum 
mekanizmalarının çatlak onarımında kullanılması üzerine çalışmalar yapmaktadır. Nanoteknoloji 
alanında yapılan çalışmaların ilerlemesiyle kendi kendini temizleme ve kendi kendini onarım 
konularında yeni gelişmeler ve sentezler yapılabilecektir. 
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KONUT PİYASASININ YÜKSELEN DENİZ SEVİYESİNE REAKSİYONU: 
İSTANBUL ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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ÖZ: Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı birçok etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerden birisi 
olan deniz seviyesinin yükselmesi de özellikle kıyı kentleri için önemli risklerdendir. Deniz seviyesinde 
yükselme kıyı kentleri için ekonomiden toplumsal sorunlara, altyapıdan tarıma, turizmden halk sağlığına 
kadar birçok alanda büyük problemler doğurması beklenmektedir. Bu nedenle kentsel alanların afetlere 
özellikle de kıyı kentlerinin deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı tasarımı birçok açıdan ele 
alınması gereken bir konu haline gelmektedir. Diğer taraftan kıyı kentleri nüfusun önemli bir kısmına 
ev sahipliği yapmaktadır. Kıyı kentleri sahip oldukları nüfus yoğunluğu, doğal ve kültürel miraslar, 
ekonomik değerler ve yapı stoğu itibariyle değerlendirildiğinde, yükselen deniz seviyesinin en çok hasar 
vereceği yerleşimler olarak ön plana çıkmaktadır. Deniz seviyesinde yükselme tehlikesinin etkilerini, 
sadece risk altındaki alanlar değil aynı zamanda hasar görme ihtimali olmayan alanlarında yaşaması 
beklenmektedir. Öngörüler arasında kıyı kentleri için en büyük tehditlerin başında taşınmaz altyapı ve 
konut stoğunun ekonomik riskleri gelmektedir. Bu tehditlere rağmen, artan nüfusa ve konut piyasasına 
bağlı olarak kıyı kesimlerde yer alan konut stoğunun giderek arttığı da görülmektedir. Tüm bu 
olumsuzlukların muhtemel hasar dağılımları incelendiğinde, uzun vadeli konut yatırımları ve afet 
riskleri arasındaki ilişkide zıtlıklar dikkat çekmektedir.  Çalışma kapsamında, tüm bu parametreler 
karşısında konut piyasasının durumu, İstanbul üzerinden irdelenmektedir. İstanbul’un deniz 
seviyesindeki yükselme riski odağında, konut piyasasının bugününün ve geleceğinin tartışmaya açılması 
hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Deniz Seviyesinde Yükselme, İklim Uyum Planı, Gayrimenkul, İstanbul Konut 
Piyasası 

THE REACTION OF THE HOUSING MARKET TO THE SEA LEVEL RISE: AN 
EVALUATION ON ISTANBUL 

ABSTRACT: Global climate change has many direct and indirect effects. Rising sea level, which is 
one of these effects, is an important risk especially for coastal cities. Rising at sea level is expected to 
cause major problems in many areas, from economy to social problems, from infrastructure to 
agriculture, from tourism to public health, for coastal cities. For this reason, the design of urban areas 
against disasters, especially the risk of rising coastal cities at sea level, becomes a subject that needs to 
be addressed in many respects. On the other hand, coastal cities host a significant part of the population. 
When the coastal cities are evaluated in terms of their population density, natural and cultural heritage, 
economic values and building stock, they come to the fore as settlements where the rising sea level will 
cause the most damage. It is expected that the risk of rising at sea level will be experienced not only in 
risky areas, but also in areas where there is no possibility of damage. Among the estimates, the main 
threats to coastal cities are the immovable infrastructure and economic risks of the housing stock. 
Despite these threats, it is seen that the housing stock in the coastal areas has increased gradually due to 
the increasing population and housing market. When the probable damage distribution of all these 
negatives is analyzed, there are contradictions about the relationship between long-term housing 
investments and disaster risks. Within the scope of the study, the situation of the housing market against 
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all these parameters was examined through Istanbul. By focusing on the rising risk of sea level in 
Istanbul, it is aimed to open a discussion about the present and future of the housing market. 

Keywords: Disaster, Rising at Sea Level, Climate Adaptation Plan, Real Estate, Istanbul Housing 
Market 

GİRİŞ  
Kentsel alanlarda iklim değişikliği ile birlikte artan riskler beraberinde birçok tehlikeyi de getirmektedir. 
Kentsel alanlar için bu tehlikeler; yerleşim alanlarının yoğun olduğu bölgelerde sıcaklık değişimleri, 
bölgesel hava kirliliği, aşırı hava olaylarının altyapıyı tahrip etmesi, değişen iklim koşulları ile birlikte 
halk sağlığının tehlikeye girmesi ve yükselen deniz seviyesi ile yerleşim bölgelerinin risk altında 
kalmasıdır (IPA, 2017). Özellikle kıyı kentleri insan kaynaklı iklim değişimi ve artan etkilerine giderek 
daha fazla maruz kalmaktadır. Bu durum yakın gelecek için kıyı kentlerinde etkili tedbirlerin alınması 
ve öngörülü yatırımların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

İklim değişikliğine neden olan en önemli faktörlerden biri sera gazı salınımı iken, salınıma neden olan 
temel unsurların başında yapılaşma gelmektedir. Dünya üzerindeki karbon düzeyini beklenmedik ölçüde 
arttırarak ekolojik dengeyi değiştiren sanayileşme ile dünya nüfusunun büyük bir bölümünün yerleştiği 
kentsel alanlardaki yapılar, değişikliğin başlıca nedenini oluşturmaktadır. Diğer taraftan, ironik bir 
biçimde, bu durumun olumsuz etkilerinin en çok hissedileceği alanlar yine kentlerdir. Önümüzdeki 
yüzyıl içerisinde iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinde beklenen yükseliş, özellikle nüfusun önemli 
bir bölümüne ev sahipliği yapan kıyı kentleri ve bu kentlerdeki yaşam için büyük tehlikeler arz 
etmektedir.   

Özellikle kıyı kentlerini ilgilendiren riskler, deniz seviyesindeki yükselme tehlikesi ile birlikte ele 
alındığında daha da çarpıcı olmaktadır. Birleşmiş Milletler Sendai Afet Risklerinin Azaltılması 
Çerçevesinin Uygulanması Raporu (2017)’na göre, kıyı kentlerinde deniz seviyesinde yükselme 
tehlikesine bağlı maddi kaybın, 2070 yılına kadar 35 trilyon Amerikan Doları seviyelerine ulaşması 
beklenmektedir (UN, 2017). Küresel iklim değişikliğine bağlı gelecek senaryolarına dair hedeflenen 
taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda bile deniz seviyesinde yükselmenin 21. Yüzyılın sonuna 
kadar 360 milyon kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesi beklenmektedir (Kulp, Strauss; 2019). 
Kıyı kentleri için ekonomik, toplumsal, altyapısal, birçok büyük sorunlar doğurması beklenen bu risk 
faktörü, birçok açıdan ele alınması gereken bir konu haline gelmektedir. Afetlerin boyutlarının can ve 
mal kaybı ile ölçülmesi bu konudaki hassasiyeti arttırmaktadır. Küresel ölçekte milyonlarca kişiyi 
etkileyecek olması ve trilyonluk maddi kayıplar meydana getirme ihtimali ile konunun ne denli önemli 
olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında deniz seviyesinde yükselme riskinin, bir kıyı kenti olan İstanbul’un emlak stoğu 
üzerindeki mevcut ve muhtemel etkileri değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, afet riski grubunda 
değerlendirilmesi gereken alanları belirterek, bu alanlara yapılmış yeni konut stoğunu bekleyen 
tehlikeleri ortaya koymaktır. Böylece kıyı kentlerinde konut piyasasında beklenen dalgalanmaya dikkat 
çekilerek, afet riski taşıyan bu bölgelerdeki konut yatırımlarının gelecek senaryolar eşliğinde 
tartışılmaya açılması hedeflenmektedir. 

KIYILARI BEKLEYEN TEHLİKE: DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME  

Küresel iklim değişikliğinin çevrebilimle ilgili, sosyo-ekonomik ve afetler üzerinde doğrudan ve dolaylı 
birçok etkisi mevcuttur. Bu etkilerden birisi de deniz seviyesinin yükselmesidir. İklim değişikliğinin 
özellikle kıyı kentleri için oluşturduğu önemli risklerden birisidir. Deniz seviyesinde yükselme, 
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günümüzde bile büyük kıyı kentleri planlamasında kıyı erozyonu ve kıyı taşkınları ile birlikte kentsel 
alanların afetlerle mücadele süreçlerine dâhil edilmeye başlanan afet tehlikelerinin başlıcalarındandır.  

Deniz seviyesinde yıllık ortalama artış 1900 ila 1990 yılları arasında 1,5 mm iken, 1971 ila 2010 yılları 
arasında 2,0 mm, 1993 ila 2010 yılları arasında ise 3,2 mm seviyelerindedir. Yıllar içerisindeki değişime 
bakıldığında öngörülerin dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. IPCC (Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli) (2019) raporuna göre, küresel ortalama deniz seviyesinin eski tahminlerin aksine 1,1 
metre seviyelerine kadar ulaşması beklenmektedir (IPCC, 2019). Bu artışların hesaplanmasına yönelik 
olarak özellikle üzerinde durulması konu, deniz seviyesinde meydana gelebilecek her 1 metrelik artışın 
denizin kıyıdan 100 metre içeriye girmesi anlamına gelmektedir (Kurnaz, 2019).  

Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı olarak meydana gelen afetlerin birçoğuna karşı benimsenen 
yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Kıyı kentleri için özellikle deniz seviyesinde yükselme tehlikesinin 
etki değerlendirme çalışmaları göz ardı edildiği ve uygulamaya dair faaliyetlerin eksik kaldığı 
söylenebilir. Bu durumun en önemli nedeni olarak, riskin neden olduğu olumsuzluklardan herkesin 
etkilenmeyeceğini varsayımı görülmektedir. Dolayısıyla etkilenebilirliğe dair mevcut bir değerlendirme 
kriteri bulunmamaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak, deniz seviyesinde yükselme gibi özgül afetlere 
karşı genel bir yaklaşım mevcut değildir.  

Özellikle deniz seviyesinde yükselme tehlikesi, kıyı kentlerinin yönetim süreçlerinde göz ardı edilmekte 
ve beklenen ilgiyi görmemektedir. Bu bağlamda uzun vadeli planlar ve yatırım politikaları ile kıyı 
yönetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda planlanan güçlendirme 
uygulamalarına dâhil edilmesi gereken konulardan birisi de ekonomik boyuttur. Afetlere bağlı 
değişkenlik gösteren ekonomik hasarların, özellikle deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı 
savunmasız kıyı kentlerini ilerleyen yıllarda doğrudan etkileyeceği öngörülmektedir. Bu etkiler 
yönetimler, sektörler ve toplum ölçeğinde eş zamanlı olarak araştırma konuları içerisine kent tasarımı 
da dâhil edilerek öncelik verilmesi gereken bir konudur. Deniz seviyesinde yükselme risklerinin kıyı 
kentlerindeki gayrimenkul değerlerini nasıl etkileyeceği artan deniz suyu seviyesine, altyapı sorunlarına, 
kıyı erozyonuna ve kıyı taşkınları gibi birçok faktöre bağlıdır. Katılımcı aktörler arasında bu durum 
değerlendirmeye alınırken deniz seviyesindeki yükselme miktarı, sahil şeridinde işgal edeceği alan, 
altyapı yeterliliği, konut yapılanması ve tasarımı üzerinde durulması konulardır. Ancak bu konularda 
küresel iklim değişikliği özellikle kıyı kentleri için önemli tehlikeler barındıran deniz seviyesinde 
yükselme, konut piyasasının gelecek yıllardaki durumu ile doğrudan ilişkilidir. Riskleri tanımak, 
anlamak ve yönetmek bu ilişkinin temel prensibi oluşturan yaklaşımlar olmalıdır. Deniz seviyesinde 
yükselme konut piyasasını durgunlaştırabilir, değer kaybına uğratabilir, zarar verebilir hatta kullanılmaz 
duruma getirilebilir. Ancak bu olumsuzluklara rağmen tehlike haritalarının sınırında kalan alanların 
değer kazanması ve daha yaşanılabilir yerleşimler haline gelmesi de muhtemel öngörülerdendir. Tüm 
bunlara rağmen, deniz seviyesinde yükselmenin konut piyasasını ne kadar etkileyeceği tam olarak 
bilinmemekle birlikte, sadece tahminler arasında yer almaktadır.  

Bu çalışma kapsamında özellikle, küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinde yükselme 
tehlikesinin kıyı kentlerindeki gayrimenkul piyasasını nasıl etkileyeceğinin üzerinde durulmaktadır. 
Alan içerisinde yapılan uluslararası çalışmalar incelendiğinde, deniz seviyesinde yükselme ve buna 
bağlı taşkın riski arttıkça kıyı kentlerindeki konutların su altında kalma riskleri artacağı için gayrimenkul 
piyasasının olumsuz etkilenmesi ve değer kaybetmesi beklenmektedir. Artan bu risklerle birlikte değer 
kaybının doğru orantılı olması öngörüler arasındadır. Deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı bazı 
ülkelerde farkındalık oluşmaya başlamış olsa da risklerle karşı karşıya olan tüm ülkeler için durum böyle 
değildir. Durumun böyle olmasında, standart bir etkilenebilirlik kalıbının olmaması ve alınacak 
önlemlerin ulusal ya da bölgesel olması yer almaktadır.  
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KONUT PİYASASININ YÜKSELEN DENİZ SEVİYESİNE REAKSİYONU 

Küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinde yükselme tehlikesinin kıyı kentleri için etkileri 
değişkenlik göstermektedir. Tüm bu risklere rağmen, tehlikelerin boyutlarına göre yeni yerleşim 
alanlarının oluşması veya mevcut yerleşim alanlarının uyum planları çerçevesinde değerlendirilerek 
yeniden yapılanması durumlarının da ortaya çıkması muhtemeldir. Bu durum gayrimenkul piyasası ile 
birliktelik göstermektedir. Konut piyasası açısından değerlendirildiğinde, şu anki piyasa değeri ile 
ilerleyen yıllardaki piyasa değeri değişkenlik gösterebilir. Günümüzde daha değersiz alanlarda bulunan 
konutlar gelecek yıllarda bu tehlikeler gerçekleştikten sonra beklenmedik fiyatlara ulaşabilir. Bu durum 
şu an için sadece öngörü olarak bulunsa da gelecek yıllar için oldukça muhtemel bir durum olacaktır.  

Küresel iklim değişikliğinin etkilerine uyum çerçevesinde ulusal alanda yapılan faaliyetlere ek olarak 
yerel yönetimlere de sorumluluklar düşmektedir. Bu noktada hükümet yetkilileri ve yerel yönetimler 
arasında, risklerin değerlendirilmesi kapsamında somut adımlar atılması gerekmektedir. Bu adımlar 
arasında, iklim değişikliğine uyum çalışmalarında bölgesel ve yerel maliyet hesaplamaları yapılarak 
bütçelere dâhil edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.     

Küresel iklim değişikliğinin gayrimenkul piyasası üzerine etkileri fiziksel riskler ve geçiş riskleri olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel riskler; yapıları doğrudan etkileyen riskler olarak tanımlanmaktadır. Deniz 
seviyesinde yükselme ve aşırı hava olayları örnek gösterilebilir. Geçiş riskleri ise düşük karbonlu bir 
ekonomiye dönüşten ve yeni, fosil yakıt içermeyen enerji kaynaklarının kullanılmasından kaynaklanan 
risklerdir (Heitman, 2018).   

Etkileri giderek artan iklim değişikliği ve buna bağlı afetlere karşı gayrimenkul piyasası yatırımcı için 
riskler barındırmaktadır. Yatırım süreçlerine iklim risklerini entegre etmek belirli çalışmalar üzerinde 
durulmaktadır. Bu çalışmalar;  

• Mevcut ve potansiyel gayrimenkul alımlar için fiziksel risklerin haritalanması,  
• İklim değişikliği ve buna bağlı risklerin diğer yatırımların da karar alma süreçlerine 

entegre edilmesi,  
• Riskli bölgeler için fiziksel uyum ve etki azaltma çalışmalarının yapılması,  
• Yatırımların çeşitliliğine bağlı olarak risk azaltma stratejilerini öncelik verilmesi,  
• Karar vericiler ile yerel uyum çalışmaları hakkında iletişim kurmak (Heitman, 2019).  

Burada en etkili yaklaşım şüphesiz politikacılar ile iletişime geçmektir. Çünkü karar vericilerin bölgesel 
ve yerel ölçekteki iklim risklerini tanıması ve anlaması, risk altındaki bölgede yaşayan veya yatırım 
yapan kişiler adına tehlikeleri ve etkileri anlamak için önemli bir adımdır (Fan, 2019). Afet risklerini 
azaltma çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımın oluşturulabilmesi yasal ve yönetsel yapının sağlam 
temellere oturtulması ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle karar vericilerin ve politikacıların iklim 
değişikliğine bağlı riskleri tanıması demek muhtemel afetzedeleri de tanıması anlamına gelmektedir.      

Deniz seviyesinde yükselmenin gayrimenkul fiyatlarına etkisi, günümüzde en çok Amerika Birleşik 
Devletleri’nde gözlenmektedir. Deniz seviyesindeki artışa maruz kalan gayrimenkullerin daha az maruz 
kalanlara göre %7 daha ucuza satıldığı belirtilmektedir. Benzer durumlar Almanya ve Finlandiya gibi 
ülkelerde kıyı şeridinde bulunan ve risk altında kalan yerlerde aynı durum gözlenmektedir 
(FourTwentySeven ve GeoPhy, 2018).  

Deniz seviyesinde yükselme tehlikesini Türkiye özelinde ele aldığımızda, düşük ve orta derecede 
zayıflık sergilemesine rağmen potansiyel ekonomik kayıpların büyüklüğü ve müdahale maliyetleri 
Türkiye ekonomisinin mevcut durumuna göre oldukça önemlidir. Bununla birlikte, Türkiye’de hiçbir 
devlet kurumu, gelecekteki deniz seviyesinin yükselmesine veya daha geniş anlamda uzun vadeli kıyı 
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yönetimine eşlik edecek konular ve sorunlarla ilgilenmemektedir (Karaca, Nicholls; 2008). Türkiye 
özelinde bu durum afet risk yönetimi ve küresel iklim değişikliğine uyum yaklaşımı çerçevesinde 
yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır.  

Cherowbrier’in (2020) yaptığı araştırmaya göre, Lahey, Amsterdam ve Londra’da sıcaklık değişimleri 
ve buna bağlı deniz seviyesindeki yükselme sonucunda beklenen muhtemel kayıplar aşağıdaki tablodaki 
gibi özetlenebilir (Tablo.1). Tabloda yükselen deniz seviyelerine bağlı olarak 1,5 ° C ve 4 ° C sıcaklık 
değişimlerinde Avrupa şehirlerinin üç tanesinde etkilenen metrekare alanlar ve konut gayrimenkulüne 
potansiyel maliyetler yer almaktadır. Bu veriler, önemli kıyı kentlerinde beklenen deniz seviyesi 
değişikliğinin ekonomik maliyetinin ağırlığını anlamak açısından değerli bulunmaktadır.  

 (1,5 ° C) 
Etkilenen 
Metrekare 

Alan 

(1,5 ° C) 
Potansiyel 

Maliyet 

(4 ° C) 
Etkilenen 
Metrekare 

Alan 

(4 ° C) 
Potansiyel 

Maliyet 

Lahey 130.4m 
Metrekare 

532,1 milyar 
Euro 

147.2m 
Metrekare 

600,6 milyar 
Euro 

Amsterdam 49.8m  
Metrekare 

330,1 milyar 
Euro 

61.7m  
Metrekare 

409,3 milyar 
Euro 

Londra 18.3m  
Metrekare 

224,7 milyar 
Euro 

50.8m  
Metrekare 

623 milyar  
Euro 

Tablo.1: Kıyı kentlerinde yükselen deniz seviyesine bağlı ekonomik kayıplar (Cherowbrier, 2020). 

İSTANBUL ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Yükselen deniz seviyesinin kıyı kentlerinde geri dönülemez sosyal ve ekonomik zararları olacağı ön 
görüsünden yola çıkarak, çalışma çerçevesinde İstanbul kentini bekleyen deniz seviyesi yükselişinden 
etkilenmesi beklenen konut alanları ve konut piyasasının bu durum karşısındaki tepkisi 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin iki temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, nüfusun önemli 
bir kısmı ile kültürel, ekonomik ve toplumsal birçok değeri üzerinde bulunduran İstanbul kıyılarını 
bekleyen tehlikeye dikkat çekmektir. Bu nedenle, 2100 yılı senaryosunda 1 metreye varan deniz seviyesi 
yüksekliğinde sular altında kalacak alanları göstererek öngörülen kayıpların görselleştirilmesi 
hedeflenmektedir. İkincisi ise, artan konut yapısı stoğuna ve yükselen konut piyasası değerlerine, deniz 
seviyesindeki yükseliş riskileri yönünden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, zarara 
uğrayacak konutların belirlenmesi, kıyıda bulunan yapılar için konut piyasasını bekleyen tehlikenin 
belirtilmesi ve kentleşme politikalarının bu değerlendirilmesi gibi çalışmalar için ileriye dönük bir 
hazırlık sunulması hedeflenmektedir.  

İstanbul, Boğaz kıyıları, Haliç, Marmara Denizi kıyıları, Karadeniz kıyıları ve adalardan oluşan, birçok 
sosyal, ekonomik, tarihi ve biyolojik değeri barındıran, eşsiz kıyı şeridine sahip bir kent olarak her 
zaman ayrıcalıklı bir konumda olmuştur. Diğer taraftan son yüzyılın iklim değişikliği, bu ayrıcalıklı kıyı 
şeridini tehdit etmektedir. İstanbul, iklim uyum çalışmaları kapsamında altyapı olarak bu dönüşüme 
hazırlanırken, yükselmesi beklenen deniz seviyesi riski konusunda var olan altyapı çalışmaları dışında 
bir önleme tabi tutulmamaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, riski ortaya koyarken, bu risk 
karşısında sürdürülebilir çözüm önerileri sunma noktasında zayıf kalmaktadır. 

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planın'da belirtildiği gibi, İstanbul için mevcut iklim senaryoları 
değerlendirildiğinde yüzyıl sonunda denizlerin ortalama 1 metre yükselebileceğini öngörülmektedir 
(Url-1). Bu raporda "Artan deniz seviyeleri ve fırtına dalgalanması (deniz kabarması), erozyonun 
hızlanmasına ve su baskını riskinin artmasına neden olabilir. Yerleşimler ve altyapı için bu, muhtemelen 
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altyapıya zarar verebilir veya altyapı kaybına neden olabilir." (ss. 55) ifadelerine yer verilmektedir. 
"Binalar Sektörü Detayı Kırılganlık Analizi" sonuçlarına göre (Şekil.1) 40 yaş üstü konutlar orta derece 
riskli, sahil kenarındaki tüm yapılar ise yüksek derece riskli olarak değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, 
İstanbul’un yükselen deniz seviyesine karşı en çok ciddi ekonomik kayıplara uğrayacak kıyı kenti 
olduğu da aşağıdaki grafikte ifade edilmiştir (Şekil.1). Diğer taraftan aynı raporda bir kıyı kenti olarak 
İstanbul'un riskler barındırdığı ancak "bu konuda kapsamlı bir çalışmanın bulunmadığı" itiraf edilmiştir 
(ss. 25).  

 

 
Şekil.1: Binaların detaylı kırılganlık analizi ve Avrup kıyı şehirlerinin, 2050 yılı için RCP8.5 senaryosunda ön görülen mali 

kayıpları (Kaynak: İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı, Url-1) 

İstanbul’un kıyı şeridini bekleyen riskler, iklim değişikliği raporlarında belirtildiği gibi kıyı bölgelerinde 
bulunan yapı stoğunu etkileyecek, altyapı sorunlarına yol açacak ve maddi kayıplara neden olacaktır. 
Bilimsel araştırmalarla ortaya koyulmuş bu bilgilerden yola çıkarak, İstanbul kıyı şeridinde olan ve sular 
altında kalma tehlikesi bulunan ilçeleri değerlendirmek, hem bu ilçelerin karşılaşacağı altyapı 
sorunlarına, hem de bu ilçelerin konut stoklarını bekleyen tehlikelere dikkat çekecektir.  

Bu bağlamda, bu inceleme kapsamında üç ana bölge değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Birçok 
paradigmanın değerlendirmeyi değiştireceği göz önüne alınarak, kıyı şeridi bulunan ilçeler arasından, 
konut stoğu bakımından yoğun olduğu kadar, kıyı tehlikelerine de açık olan alanlar araştırma kapsamına 
dahil edilmiştir. Bu nedenle çalışmada belirlenen alanların kıyı bölgeleri riskli alanlar olarak kabul 
etmekle birlikte, İstanbul’un sahip olduğu çeşitli kıyı konut tipolojilerinin tamamını kapsamamaktadır. 
Dolgu alanı olması nedeniyle Fatih ilçesinin Yenikapı Bölgesi; denize bağlantılı bir gölün çevresinde 
yer alması nedeniyle Avcılar-Küçükçekmece ilçelerinin birleştiği aks; bir deniz girintisi olması 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1020 

bakımından farklı bir kıyı tipolojisi oluşturması nedeniyle Haliç kıyısı bölgesi (Beyoğlu ve Fatih ilçeleri) 
bu değerlendirmeye dahil edilmiştir.   

Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle, belirlenen alanlardaki riskli bölgeler 
belirlenmiştir. Bu aşamada coastal.climatecentral.org (Url-2) sitesinin simülasyon verilerinden 
yararlanılmıştır. Daha sonra belirlenen bölgelerde yer alan konut yapıları belirlenmiştir. Simülasyonun 
verileriyle üretilmiş haritalamalarda sular altında kalacağı ön görülen konutlar kırmızı ile işaretlenmiştir. 
Bu haritalama sadece kullanılamaz hale gelecek olan konutların belirlenmesine katkıda bulunmakla 
kalmaz; aynı zamanda bu bölgenin genelinde görülecek konut yetersizliği, altyapı sorunları ve ulaşım 
problemlerine de işaret etmektedir. Bu bilgilerden doğrultusunda, coastal.climatecentral.org sitesinin 
simülasyon verilerine göre (Url-2) İstanbul'un kıyılarında deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak riskli 
alanlar olarak değerlendirilen bölgelere aşağıdaki haritalarda yer verilmiştir (Şekil.2). 
Coastal.climatecentral.org adresinde sürekli güncellenen verilere göre riskli bölgelerde beklenen 
değerler yaklaşık 1 metreyi bulan deniz seviyesinde yükselmeyi ve buna bağlı olarak iç bölgelerde 
taşkınlara ve altyapı problemlerine işaret etmektedir.  

   
Şekil.2: Coastal.climatecentral.org sitesinin simülasyon verilerinden üretilmiş İstanbul haritalarında, deniz seviyesinin 

yükselmesi tehlikesinde sular altında kalacak konut alanları. Sırasıyla Avcılar-Küçükçekmece hattı, Yenikapı bölgesi, Haliç 
kıyıları.  

İkinci aşamada, kıyı bölgelerindeki konutların risk altında olduğu belirlenen ilçelerin, son sekiz yıllık 
konut piyasası değerleri, İstanbul geneliyle karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Değerlendirmede 
kullanılan konut piyasa değerlerine, bir emlak bilgi ve pazarlama sitesi olan Zingat.com’un paylaştığı 
veriler üzerinden ulaşılmıştır (Url-3). Böylece, riskli alanların iklim değişikliğine bağlı olarak verdiği 
reaksiyon takip edilmiştir. Bu bölgelerin yıllar içinde değişen piyasa değerleri karşılaştırıldığında, 
bölgenin risk faktörü gözetilmeksizin konut değerlerinin artmaya devam ettiği görülmektedir. İklim 
değişikliğini ciddi şekilde değerlendiren kıyı kentleriyle kıyaslandığında, İstanbul konut piyasasının bu 
riskleri göz ardı ettiği ve konut stoğunu riskli bölgelerde arttırdığı bu değerlendirme sonucunda tekrar 
ortaya konulmuştur. Diğer taraftan artan konut değerleri, deniz seviyesinde beklenen artışı göz önüne 
almaksızın artmaya devam ettiğinden, mali kayıpların artacağı sonucu çıkartılabilir.  



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1021 

  
Şekil.3: Avcılar-Küçükçekmece hattı risk haritası ve konut piyasasının yıllara göre satış birim fiyat grafiği 

  
Şekil.4: Yenikapı bölgesi risk haritası ve konut piyasasının yıllara göre satış birim fiyat grafiği 

  
Şekil.5: Haliç kıyıları risk haritası ve konut piyasasının yıllara göre satış birim fiyat grafiği 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Bu çalışma, küresel iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinde yükselme tehlikesinin, kıyı kentlerindeki 
konut piyasasını olumsuz etkilemesi beklenirken, İstanbul gibi bir kıyı kentinde, riskli bölgeler 
raporlarla belirlendiği halde bu bölgelerde konut değerlerinin artmaya devam ettiğini ortaya koymuştur. 
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Alan içerisinde yapılan uluslararası çalışmalar incelendiğinde, deniz seviyesinde yükselme ve buna 
bağlı taşkın riski arttıkça, kıyı kentlerindeki konutların su altında kalma riskleri ile altyapı sorunları 
artacağı için gayrimenkul piyasasının olumsuz etkilendiği görülmektedir. Konut piyasasında beklenen 
risklerle doğru orantılı değer kaybı beklendiğinden, bu bağlamda hem planlamada hem de altyapıda 
yatırımlar yapıldığı görülmektedir.  

Deniz seviyesinde yükselme tehlikesine karşı farkındalık oluşmaya başlamış olsa da alınan önlemlerin 
yetersiz kalacağı, İstanbul için hazırlanan raporlardan anlaşılmaktadır. Deniz seviyesi simülasyonuna 
göre sular altında kalması beklenen alanlara hala büyük ölçekli yatırımların yapılıyor olması, konut 
piyasasının artış ivmesine devam etmesi ve yetersiz altyapı çalışmaları ise bu durumun henüz konut 
piyasası özelinde değerlendirilmediğini göstermiştir. 

Bu bağlamda değerli bulunan bu çalışmada, İstanbul özelinde yapılan değerlendirmeyle birlikte, 
aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir: 

• Nüfusun önemli bir kısmı ile kültürel, ekonomik ve toplumsal birçok değeri üzerinde 
bulunduran İstanbul kıyıları yükselen deniz seviyesi tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

• İklim Değişikliği Eylem Planı tehlikeyi belirtmekle birlikte, önlem alınmadığını açıkça 
belirtilmektedir. 

• 2050’den itibaren sular altında kalmaya başlayacağı belirtilen ilçelerde, riskli konut alanları 
bilinmekle beraber hala yüksek yatırımlı konut projeleri devam etmektedir.  

• Yükselen deniz seviyesi yakın gelecekte konut piyasasında dalgalanmaya neden olabilir. 

• Yakın gelecekte zarara uğrayacak konutların belirlenmesi, kıyıda bulunan yapılar için konut 
piyasasını bekleyen tehlikenin belirtilmesi ve kentleşme politikalarının değerlendirilmesi 
gerekecektir.  

• Devam eden çalışmalarda konut piyasasının iklim değişikliğine uyumu incelenmeli ve konut 
yatırımları bu çalışmalar ekseninde değerlendirilmelidir. 
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DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Doç. Erol YILDIR1 

1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
Email: eyildir@gelisim.edu.tr 

 
 

ÖZ: İçinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde yüz yüze eğitime ara verilmiş, dersler dijital 
imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla yürütülmeye başlamıştır. Ancak, bu zorunluluk özellikle Güzel 
Sanatlar Eğitiminin Uygulama ağırlıklı programlarındaki derslerinde birtakım sorunları ve ileriye dönük 
soruları da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte teorik derslerin dijital imkanlar ile verilmesinin mümkün 
olduğu gözlemlenirken, uygulamalı atölye derslerinin mevcut şartlara uygun olarak ve güzel sanatlar 
eğitiminin şüphesiz bir gerçeği olan “yüz yüze eğitimin gerekliliği” hızlı bir şekilde çözümlenmesi 
gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Atölye sistemlerine göre işleyen ve hocalarla birebir 
çalışma gerektiren özel yapısını göz önüne aldığımızda, bu sorunu çözümleyecek ve olası sorulara cevap 
verebilecek kişilerin de Güzel Sanatlar alanında yetkinleşmiş akademisyenler olduğu bir gerçektir. Bu 
bağlamda pandemi sürecinde yaşanan tecrübeler ve uygulamalar ışığında; Mevcut sorunlar ve sorulara 
cevaplar aranacak, normalleşme sürecine kadar neler yapılabilir? üzerine ön görüler sunulup, maddeler 
halinde öneri ve teklifler oluşturulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Alanı, Uygulamalı Atölye, Pandemi, Yüzyüze Eğitim, Resim 

Abstract: In the current global epidemic period, face-to-face Education has been decried and lessons 
have started to be conducted via distance education with digital facilities. However, this necessity has 
brought about a number of problems and forward-looking questions, especially in the courses of the 
application-oriented programs of Fine Arts Education. In this process, theoretical courses with the 
provision of digital facilities as possible are given, while practical workshop classes and in accordance 
with the existing conditions of the truth without a doubt of Fine Arts Education“, which is the necessity 
of face to face training” quickly emerged as a problem to be solved. Considering the special structure 
that works according to the workshop systems and requires one-on-one work with the teachers, it is a 
fact that the people who can solve this problem and answer the possible questions are academicians who 
are proficient in the field of Fine Arts. In this context, in the light of the experiences and practices 
experienced during the pandemic process, what can be done until the normalization process, where 
answers to the current problems and questions will be sought? preliminary opinions will be presented 
on it and proposals and proposals will be formed in the form of articles. 

Keywords: Fine Arts Area, Applied Workshop, Pandemic, Face-To-Face Training, Painting  

 

GİRİŞ  

2020 yılı Mart ayı ortalarında tüm dünyada COVİD–19 küresel salgını nedeniyle oluşan bir pandemi 
sürecine girildi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bahar döneminin başında, eğitiminaktif olarak 
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yapıldığı bir sırada gerçekleşen bu salgının ilk tedbirleri arasında okullar kapatılarak yüz yüze eğitime 
ara verildi. Tüm dünyanın etkilendiği bu dönemde, sağlık ve yaşamın durmaması adına hızla karar 
verilerek eğitim ve öğretimin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak ve ders öğretim sürecinin 
tamamlanarak öğrencilerin bir hak mağduriyeti yaşamamaları için, en pratik çözümle uzaktan eğitime 
geçildi. Böylece Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yönlendirilmesi ve tavsiye kararlarına uyularak 
o güne kadar yapılan ve hoca ile öğrencinin karşı karşıya aynı ortamda aktif katılımıyla gerçekleşen 
canlı sınıf uygulaması yerine, temeli dijital teknolojik altyapıya dayanan ve sanal ortamda oluşturulan 
bir platforma; ders videolarının, slaytların, powerpoint sunularının, soru bankası havuzlarının koyulması 
vb. üzerinden oluşturulan senkron ve a-senkron eğitim metodu uygulanmasına başlandı. Ancak bu 
süreçte eğitim kurumlarında yapılan ani ve mecburi değişiklik genel olarak uygulamalı dersler dışında 
kalan, özellikle teorik dersler üzerinde yoğunlaştı.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2020 bahar döneminde uzaktan eğitime dahil edilecek dersleri 
üniversitelerin seçimine bırakması üzerine, ilk anda alınan kararlarla bazı uygulamalı atölye derslerinin 
uzaktan eğitimle yapılmasının mümkün olamayacağı, pandemi sürecinin olası bitiş tarihi düşünülerek, 
normalleşme günlerinde telafi edilmesi kararlaştırıldı. Fakat bir süre sonra pandemi sürecinin uzaması 
üzerine bu beklentinin da gerçekleşemeyeceği anlaşıldığından, alınan ek kararla uygulamalı dersleri de 
bu sürecin kapsamına dahil edildi ve telafi eğitimi programları yapılarak 2019-2020 Bahar yarıyılının 
tamamlanması sağlandı. 

Kısaca özetlediğimiz bu bilindik süreç, evrensel boyutta gerçekleşen büyük bir zorunluluk sonucu, 
özellikle Güzel Sanatlar Eğitiminin Uygulama ağırlıklı programlarındaki Atölye derslerinde birtakım 
sorunları ve ileriye dönük soruları da beraberinde getirdi. Bu süreçte en azından teorik derslerin dijital 
imkanlar ile verilmesinin mümkün olduğu gözlemlenirken, uygulamalı atölye derslerinin ise mevcut 
dijital ağırlıklı sanal eğitim şartlarına uygun olmadığı ortaya çıktı. Ancak, bu sorun sadece Güzel 
Sanatlar alanında yetkinleşmiş akademisyenler tarafından dile getirilebilecek kadar spesifik bir özellik 
taşıdığından, genele uyumlu bir şekilde planlanan eğitim uygulamaları sürecinde herhangi bir çözüme 
kavuşturulamadı. 

YÖNTEM 

Şüphesiz ki, dünya bu tür küresel bir tehditle ilk kez karşılaşmıyor. 1918 İspanyol Gribi salgınında da 
çeşitli ülkelerde eğitime ara verilmişti (Akköse, 2020). Ancak pandeminin bu kadar yayılarak küresel 
boyutta insan hayatının tamamını ve tüm alanlarını etkilemesiyle ilk kez karşılaşılıyor. Pandeminin 
başlangıcından bugüne kadar karşılaşılan ve özellikle teknolojik temellere dayanan bazı aşamalar 
böylece ilk kez yaşanılan tecrübelere dönüşüyor. Dolayısıyla, konuya her uzman kendi birikimi ve bakış 
açısıyla yaklaşma eğilimi gösteriyor. Karşılaşılan sorunlara öncelikli olarak genel çözümler 
üretildiğinden, daha alt ve spesifik alanlarla ilgili ilk kez ortaya çıkan sorunların çözümü ise o özel 
konunun uzmanlarına düşüyor. Bu durumda, karşılaşılan sorunla başa çıkabilmenin belki de ilk çözüm 
yöntemi genel olarak bir durum tespiti yapılmasından geçmektedir. Konunun yeni tecrübe edilişi, 
mevcut literatür ve kaynakların henüz oluşum aşamasında bulunması, konuya kişisel birikimlere dayalı 
genel ifadelerle bir giriş ve tanımlamayı zorunlu kılmaktadır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Pandemi sürecinde eğitim alanında en büyük sıkıntıların yaşandığı alanlardan birisi de üniversiteler 
oldu. Genel olarak ve zorunluluk halinde uygulanan online eğitim süreci, tüm programlarda yer alan 
derslerin süre ve niteliğinde düşüşler yaratırken birçok teknik sorunu da beraberinde getirdi. Her şeyden 
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önce, daha önceden denenmemiş bir model olarak yaşanan senkron (eş zamanlı uzaktan eğitim) ve a-
senkron uygulamalara dayalı dijital eğitim süreci, üniversitelerin teknolojik ve ekonomik altyapılarının 
gücüne göre her kurumda farklı derecelerde gerçekleşti. Bütün alanlarda uygulanan uzaktan eğitimde 
ortak karşılaşılan sorunların temelinde, teknolojik altyapıya dayalı teknik aygıtların kalitesi, internet veri 
tabanı hızının kapasitesi gibi yetersizlikler ön plana çıktı. Üniversiteler teknolojik ve ekonomik 
altyapılarını yeniden yapılandırmalarına karşılık, eğitimin temel unsuru olan insan faktörünün bu yeni 
uygulamaya adapte olması ise hala tamamlanamadı. Ayrıca; alıcı durumda olan öğrencilerin kendi özel 
yaşamlarında farklı teknik alt yapı ve dijital araçlara sahip olması ya da hiç olmamaları, 
akademisyenlerin ise bu yeni dijital araçlara karşı birikim, bilgi, donanım ve uyum yeteneklerinin farklı 
düzeylerde olması, teknolojik temele dayalı eğitim uygulamalarında temel sorunların başlıca nedenlerini 
oluşturdu. 
 
Yüz yüze ve bireysel eğitim vermek üzere kurgulanmış ve yapılanmış Güzel Sanatlar alanında ise, bu 
dönemde teorik anlatıma dayalı derslerin dışında kalan uygulamalı atölye derslerinde, online eğitime 
özellikle de çok hızlı bir şekilde adapte olmak, tüm iyi niyetli çabalara karşılık hiç te mümkün olamadı.  
Pandemi sürecinde atölye dersleri veren akademisyenlerin, uzaktan Zoom, Meet vb. veya üniversitelerin 
kendi iç uzaktan eğitim sistemleri gibi çeşitli programlar vasıtasıyla görüntülü konuşması ve masaüstü 
paylaşımı yaparak slayt sunumu, sanal tahtaya yazı yazma, video gösterme, chat üzerinden yorum yazma 
gibi dijital seçeneklere de sahip olmasına karşın, atölye ortamında yüz yüze verilen ve bireysel olarak 
anında yapılan çözümlemelerle gerçekleşen uygulamalı sanat derslerinin yerini tutamadı. Normal 
zamanlarda yüz yüze uygulamalı ve bireysel olarak birebir gerçekleşen atölye eğitimi, pandemi ile 
birlikte sadece teorik, hatta bir ölçüde de ansiklopedik bilgilerin verildiği genel bir sürece dönüştü. 
Böylece, atölye derslerinin temel yapısı olan karşılıklı eğitim, tek taraflı bir paylaşıma dönerek büyük 
ölçüde ortadan kalkmış oldu. Yapım süreçlerinde, anında ve yerinde müdahale ile düzeltilebilen öğrenci 
çalışma ve uygulamaları takip edilemeden sadece son haliyle öğrencilerin kendi teknik imkanlarıyla 
gönderdiği dijital görüntü olarak incelenebildi. Bağlantılı olarak sınav, ödev, proje gibi uygulama 
çalışmaları ve ölçme değerlendirme kriterleri kökten büyük değişimlere ve zaaflara uğradı. Bir anlamda 
Güzel Sanatlar alanının şüphesiz ki temel gerçeği olan “yüz yüze eğitimin gerekliliği” çarpıcı bir 
biçimde ortaya çıktı. 
 
Bilindiği üzere akademik bir disiplin içinde günümüze kadar uygulanan sanat eğitiminde öğrenci 
yetenek ve becerilerin gelişiminde atölye ortamının temel bir işlevi vardır. Bu ortamda arkadaş çevresi, 
hoca denetimi, paylaşımlar, içinde bulunulan çevre ile etkileşim, okulda geçirilen zaman çok kritik ve 
hayati önem taşır. Temelde güzel sanatlar eğitimi, akademisyen ve öğrenci arasında spontane olarak 
gerçekleşen veya bir daha aynı detay ve anlatımların tam olarak yapılamadığı özel bir informal yapıya 
sahiptir. Bu özelliği nedeniyle de akademisyenin bilgi birikimi ve potansiyeli doğrudan eğitimin 
kalitesini ve seviyesini belirler. Dijital süreçlerde bu anlık anlatımlar yerine, önceden belirlenmiş ve 
genele hitap eden konuların kayıt altına alınarak sisteme yüklenip öğrencilere sunulması, öğrencinin 
hocasından alması muhtemel, özümlenmiş spontane bilgilerden yoksun kalmasına da neden olacaktır. 
Genel bir ifadeyle uygulamalı atölye derslerinin bu haliyle, herhangi bir revizyon yapılmadan sanal 
ortamda verilmesi durumunda, öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerinde önemli sıkıntılar 
yaşayacakları rahatlıkla söylenebilir. 
 
Güzel sanatlar alanının temel özelliklerinden birisi, sanat alanlarına göre değişen farklı uygulama ve 
atölye eğitimlerinin yapılmasıdır. Buna göre, birbirlerine en yakın alan olan Resim atölye uygulamaları 
ile Grafik atölye uygulamalarında bile aynı şekilde eğitim yapılmaz. Her şeyden önce resim daha 
geleneksel bir eğitime uygun olarak kurgulanmış uygulama atölyelerine sahipken, Grafik atölyelerinin 
teknolojik yenilikleri takip eden alt yapısı değişken bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda, dijital dünyaya 
olan yakınlığından dolayı, yaşanılan sürece belki de en uygun çözümler üretebilecek alan Grafik 
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Uygulama Atölyeleri olacaktır. Dolayısıyla güzel sanatların her alanı için ayrı özellikli yapılanmaların 
tasarlanması da kaçınılmazdır. 
 
Sürecin mevcut şekliyle devam etmesi veya pandemi tehlikesinin tamamen ortadan kalkması halinde 
dahi eski alışkanlıklardan birçoğunun, yeni oluşan yaşam biçimlerine uygun hale gelerek terk edilmesi 
zorunlu görünüyor. Konunun uzmanları pandeminin yan etkilerinin iyimser bir tahminle en az bir yıl 
daha süreceğini belirtmektedirler. Bu durumda uzaktan eğitimle yapılamasında sorunlar tespit ettiğimiz 
uygulamalı atölye derslerinin yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi veya değiştirilmesi hayati bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Atölye dersleri yeni öğretim yılında (ve ileriki yıllarda) yüz yüze mi, yoksa son yaşadığımız zorunlu 
süreçte olduğu gibi online olarak mı devam edilecek?  Bu sorunun cevabı henüz netleşmiş değil, ancak 
iyi niyetli bir yaklaşımla pandemi sonrası yüz yüze eğitime başlanılacağı düşünülerek, uzaktan eğitim 
sürecinde elde edilen deneyimler ve faydalı bulunan online derslerin en az %40’a yükseltilmesi yönünde 
kararlar alınmış bulunmaktadır.   
 
Önümüzdeki süreçte bu kararlar uyarınca yüz yüze eğitime tekrar başlanıldığında "yeni normal" denilen 
bir geçiş dönemi yaşanılacağı düşünüldüğünde her şeyin artık eskisi gibi olmayacağı da bir gerçektir. 
Uygulamalı atölye dersleri ağırlıklı bir eğitim süreci için, okullara geri dönüldüğünde, pandemi 
sürecinde edinilen deneyimlerin ve alışkanlıkların yansımaları da ortaya çıkacaktır. Öncelikle, 
uygulama Atölyelerinde mutlaka yeni düzenlemelerin yapılması gerekecektir.  
 
Uygulama Atölyelerinde Yapılacak Yeni Düzenlemeler: 
Bu durumda, Atölyelerde ders yapacak öğrenci sayıları ve ortak malzeme kullanım süreleri yeniden 
planlanacak; Çalışma ortamları ve oturma düzenleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden 
tasarlanacak; Öğrenci sayıları azaltılarak ders grupları artırılacak; Gerekirse akademisyen ve öğrenciler 
derslere eldiven ve maske ile girecek; Atölye ortamında ortak kullanılan eşyaların (çalışma masaları, 
tabureler, sandalyeler, bilgisayarlar, şövaleler vb.) sıklıkla temizlenmesini sağlanacak;  Atölye içi 
çalışmaları dışında  bazı etkinliklerinin açık havada düzenlenmesi planlanacak; Öğrencilerin doğru ve 
net şekilde bilgilendirilmesi için uyarı şeritleri, poster ve diğer ikaz işaretleri kullanılacak ve tüm bu 
önlemlerin üniversitenin diğer birimleri ile koordineli olarak yapılması gerekecektir. 
 
Zorunlu Online Yapılabilecek Uygulama Atölyeleri İçin Düzenleme Önerileri: 
 
Yaşanılan tecrübelerden yola çıkılarak denilebilir ki, pandeminin olası bir ikinci dalgası gelmesi 
durumunda uygulamalı atölye eğitiminin yeniden yarıda kesilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Tüm olumsuz ihtimallere göre de önlemler alınmalıdır. Böylesi bir sürecin yeniden devam etmesi 
halinde uygulamalı atölye çalışmaları, ders içerikleri, işleniş ve ölçme değerlendirme gibi açılardan, 
klasik yapısından farklı olarak yeni ve yaratıcı uygulama biçimlerinin dijital yapıya uygun hale 
dönüştürülmesi üzerinde şimdiden düşünülmesi gerekir. Uygulama çalışmalarının online eğitim 
imkanlarıyla yürütülmesinin mümkün olmadığını ileri sürmek doğruluk payı yüksek bir düşünce de olsa 
ne yazık ki böylesi olası bir süreçte (en son yaşanılan süreçte görüldüğü üzere) pek bir anlam ifade 
etmeyecektir.  
 
Bu bağlamda, pandemi sürecinde, zorunlu ve sorunlu olarak yaşanan tecrübeler ve uygulamalar ışığında 
zincirleme-birbirine bağlı olmak üzere; Öncelikle akademisyenlerin uygulama derslerinin yüz yüze 
yapılan geleneksel eğitimden daha farklı, daha zor, ancak mevcut şartlar dolayısıyla ona mümkün 
olduğunca yakın bir dijital model olduğunu kavramaları gerekecek; Üniversitelerin sistemde giriş 
yoğunluğu yaşanılan tıkanıkları önlemek için iç dijital alt yapıların iyileştirip revize edilmesi gerekecek; 
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Özel hayatlarında yaşadıkları şartlara göre uzaktan eğitime erişme imkânı olmayan ya da erişme imkânı 
olsa bile dijital araçları amacına uygun kullanamayan öğrenciler için çözümler üretilecek; 
Akademisyenlerin öncelikle teknolojiye adaptasyonlarını ve digital okuryazarlık seviyelerini artırması, 
ders anlatım üslubunu, görsel ve dijital materyaller kullanma alışkanlıklarını revize etmesi gerekecek, 
sadece teorik konuların anlatımı değil uygulama çalışmalarının da ayrıntılı, aşamalar halinde anlatımını 
yapan videolar çekilip sisteme yüklenecek; Derslerde öğrenciye kısa ödevler ve geri bildirimler 
artırılarak kontrol mekanizması sıklaştırılacak; Öğrenci çalışmalarının tüm aşamaları sıkı bir takiple 
incelenip eksiklikler düzeltilecek; Ölçme değerlendirme kriterlerinde uygulama notu ağırlığı ön planda 
tutulacak; Öğrencilerin, içinde yaşadıkları duygularını ifade edecek ve fikirlerini paylaşabilecekleri 
sanal ortamlar oluşturulacak ve tüm bu online uygulamaların yüz yüze eğitim sürecinde yapılan 
Uygulamalı Atölye derslerinin yerine, aynı anlam, amaç ve işlev için yapıldığı unutulmadan, bu 
doğrultuda teknolojinin getirdiği tüm imkanlarının kullanılmasına gayret edilecektir. 
 
Güzel sanatlar eğitimi gerçekte sadece müfredata bağlı kalınarak değil çoğunlukla öğrencinin kültür ve 
kişisel gelişimiyle de yakından ilgili olan evrensel temalı bir süreçtir. Bu nedenle; gereken önlemler 
alınırken dünyadaki gelişmeler de takip edilip, uzaktan eğitimi daha önce uygulamaya başlayan 
ülkelerdeki deneyimlerden de yararlanılabilir. Üniversiteler arasında iş birliği yapılarak uygulama 
dersleri için alanında uzman kişilerin oluşturdukları videolar, digital kurumsal kitap ve arşivler 
öğrencilerin erişimine açabilir. Bu sayede iş birliği ve güç birliği yapılarak a-senkron uzaktan eğitim 
çözümleri oluşturulabilir. Ayrıca internet üzerinden erişime açık olan kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, 
sergilerin ve sanal müzelerin de bu süreçte online eğitime olumlu katkıları olacaktır.   
 
İçinde yaşanılan pandemi sürecinin gidişatına dair (Tübitak, 2020)  gerçekçi bir tahmin yürütmek zor 
olsa da, bu süreçten dersler çıkararak uygulamalı atölye dersleri için, ileriki yıllarda olası zorunluluk 
içeren durumlara bir hazırlık olarak daha iyi bir uzaktan eğitim sistemini şimdiden kurgulamak 
gerekiyor.  
 
SONUÇ  
 
İnsan sürekli kendini geliştiren bir varlık olarak zor koşullara da çok çabuk adapte olabiliyor. İçinde 
bulunduğumuz olağanüstü süreçte birçok açıdan olağanüstü büyük deneyimler kazanıldı ve gelecek 
günlerin de neler getireceği hala bilemiyoruz. Güzel Sanatlar Fakültelerinin uygulamalı atölye dersleri 
pandemi sürecinden çok olumsuz etkilendi ancak umutsuz da olmamak gerekiyor.  
 
Bu süreçte; alanla ilgili gerekli olduğu zaman, bağnazlıktan uzak bir anlayışla, teknolojinin insana dair 
getirdiği yeniliklere, bilimsel gelişmelere açık olarak farklı düşüncelerin ışığında kararlar alıp 
uygulamak gerekiyor. Atölye sistemlerine göre işleyen ve hocalarla birebir çalışma gerektiren özel 
yapısını göz önüne aldığımızda, bu sorunu çözümleyecek ve olası sorulara cevap verebilecek asıl 
kişilerin de Güzel Sanatlar alanında yetkinleşmiş akademisyenler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle YÖK 
Sanat Dalları Eğitim Konseyi veya üniversitelerimizde uygulamalı derslerin ne olacağı konusunun ele 
alınıp hep birlikte tartışılacağı, somut ve yapıcı önerilerin getirilip geleceğe yönelik risk analizlerinin 
yapılarak bir anlamda acil eylem planları hazırlanması amacıyla sempozyum, konferans, panel ve her 
türlü bilimsel toplantıların acilen tertiplenmesi, uzmanlarca sonuç raporlarının hazırlanması ve karar 
aşamasında yetkili olan kurul ve kurumlara gönderilerek bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, 
pandemi sürecinde öğretim elemanlarının tecrübelerine dayanılarak hazırlanacak uzaktan eğitim 
sürecinde karşılaşılan tüm sorunlar ve çözüm önerileri GSF Fakülte kurullarından geçerek Üniversite 
kurullarına taşınmalıdır.  
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HRİSTİYANLIĞIN BAŞLANGICINDAN RÖNESANS DÖNEMİNE SANATTA 
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ÖZ: Rönesans, Bilim, kültür veya sanat adına sahip olduğumuz birçok şeyin temellerinin atıldığı; söz 
konusu gelişmeler yanında, coğrafi keşiflere bağlı olarak dünyanın da yeniden şekillendirilmiş olduğu 
döneme verilen addır.  Farklı sebeplerle az ya da çok hepimizin bilgi sahibi olduğu bu sürecin önemli 
olgularından biri orta çağa özgü dogmatik din yapısının sarsılması ve toplumsal hayata etkisinin 
zayıflaması olurken; belki de bunların hepsinden daha önemli olmak üzere, o zamana kadar nerdeyse 
esamisi okunmayan İnsan’ın birey olarak değer kazanmasına yol açan toplumsal değişim sürecidir.  
Rönesans, sanat ya da bilim adına ortaya konan her şeyin sanki ilk kez keşfedildiği ve neredeyse her 
türlü yeniliğin bu dönemde ortaya çıktığı yolunda bir algı oluşturmuştur.  Bunun doğruluğu konusunda 
bazı şüpheler olsa da bu genel yargıya kimsenin bir itirazı da olmayacaktır.  Zaten bu yazıda, bilinen 
şeyleri tekrarlamak ya da bunların tersini iddia etmek amacında olunmadı. Sadece bu olağanüstü döneme 
kaynaklık eden sürece ışık tutmak, sıklıkla gözden kaçırılan daha eski kültür ve inançların bu harekete 
olan olumlu ya da olumsuz bazı etkilerini hatırlatmaya yöneliktir. 

Anahtar Kelimeler: Gelenek, Dogmatizm, Aydınlanma, Hümanizm, Yeni Çağ 

 
THE CONCEPT OF REPRESENTATION IN ART FROM THE BEGINNING OF 

CHRISTIANITY TO THE RENAISSANCE PERIOD 
 
ABSTRACT: Occurred during the geographical discoveries, which helped reshape the world, 
Renaissance became a foundational ground for the development of science, culture, and art. One of the 
most important causes of this development was the dissolution of dogmatic religious belief of the 
Medieval period. However, even more important than the religious dissolution, was the social change 
that led to the appreciation of the human being as an individual, which remained almost unknown until 
then. Renaissance created a perception that everything related to the arts and sciences was discovered 
for the first time in history and that most innovations carried out during this period. Although there has 
been doubts about the correctness of this notion, hardly anyone would object to this general conception. 
The aim of this paper is not to repeat what is known or to argue otherwise, rather; it is to shed light on 
the process that caused this extraordinary period, and to remind some of the positive and negative effects 
of the older cultures and belief systems that were often overlooked. 
 
Keywords: Tradition, Dogmatism, Enlightenment, Humanism, New Age 
 

GİRİŞ 
Rönesans 14 ve 17. Yüzyıllar arasında İtalya’da ortaya çıktıktan sonra Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine 
yayılan çok yönlü bir aydınlanma ve gelişim dönemidir.  “Yeniden Doğuş” anlamındaki Rönesans 
(Renaissance)’ın İtalyanca söylenişi Rinascimento olsa da bütün dünyada İtalyanca değil Fransızca 
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haliyle benimsenmiş ve kullanılagelmiştir. İnsanın kendini ve çevresini (Hümanizm, Anatomi ve 
Perspektif) keşfi olarak da kabul edilen bu dönem, insanlık tarihi açısından en önemli dönüm 
noktalarından biri olmuş, sosyal hayatın neredeyse bütün alanları dahil olmak üzere içinde bulunduğu 
çağı ve günümüze kadarki bütün dönemleri fazlasıyla etkilemiş, hatta deyim yerindeyse yeni baştan 
biçimlendirmiştir.   
 
Bu oluşumun en önemli esin kaynağının Antik Yunan ve Roma olduğunu, sadece sanat ve mimarlık 
anlamında ulaştıkları idealist mükemmellik açısından değil; bunlardan çok daha önemli olarak, felsefe 
alanında olağanüstü sonuçlara vardıklarını da biliyoruz. Rönesans deyince nerdeyse karikatürize bir 
şekilde akla ilk gelen şeyler; oradan oraya koşuşturmakta olan sanatçılar, mimarlar ve onların yapıtlarına 
ait klişeleşmiş imgeler olmaktadır.  Böyle bir algıyı tebessüm ederek karşılıyor olsak da sonraki 
dönemlerde resmen kanun haline gelecek perspektif, anatomi, derinlik ve üç boyut yanılsaması 
konularında kalıcı kaidelerin belirlendiği bu dönemin, sonraki sanatsal gelişime etkisini de anmadan 
geçmemek gerekir.  
 
 Bu dönemin hazırlayıcı unsurlarının Yunan ve Roma uygarlıkları olduğu ve “Yeniden Doğuş” teriminin 
de uzun zamandır unutulmuş olan antikite kültürünün yeniden keşfedilmesi sebebiyle kullanılmaya 
başlandığı, bilinen bir gerçektir ama yine de; ilk anda kulağa hoş gelen bu romantik bakış yerine, bu 
aşamaya nasıl gelindiği konusundaki kritik sebeplere odaklanmak daha aydınlatıcı olacaktır.  Gerçek 
anlamda hayati faktör din olgusudur ve Hristiyanlığın ortaya çıkması sonrası bin yıldan fazla süren 
karmaşıklık ve buhran döneminin müspet ya da menfi sonuçları konusunda farklı bir değerlendirme 
yapmaya çalışarak bazı alternatif sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir. Bu itibarla, antik dönem din 
anlayışı ile Hristiyanlığın getirdiği yeni inanç sistemini karşılaştırmak üzerinden gitmemiz durumunda; 
bu yeni dinin ne denli köklü bir değişime sebep olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
 
ESKİ YUNAN DİN ANLAYIŞI VE HRİSTİYANLĞIN İLK DÖNEMLERİ  
 
Tek Tanrılı İbrahimi (Abraham) dinler (Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık) özleri gereği puta 
tapmayı şiddetle reddeden anlayış içindedirler. Onlar için yaratıcı (Allah, Tanrı) herhangi bir şekle 
sokulup somutlaştırılamayacak kadar olağanüstü ve eşsiz bir varlık olduğundan, bütün Hristiyanlık 
öğretisi de doğal olarak tasvir yapmaya karşı bir yapılanma içindedir. Bütünüyle Sami kültürü etkisiyle 
oluşmuş bu yasaklama, ilk anda yobazlık gibi algılansa da aslında inanç gereği doğru davranış tam da 
bunu gerektirmektedir. “Ne yerde-ne gökte olmayan, ne doğmuş ne doğurulmamış, ne görülebilen ve ne 
de duyulabilen” insan üstü bir varlığı dünyasal bir platformda nesnelleştirmek Hristiyanlık öğretisine de 
asla uymuyordu.  Yaratıcıyı, yaratılmış herhangi bir şey düzeyine indiren bu durum tam anlamıyla 
günahtı ve yüzlerce yıl boyunca da böyle kalmaya devam etti. 
 
Öte yandan tek tanrılı dinlerle çok tanrılı Grek dönemi din anlayışını karşılaştırdığımızda Eski Yunan’da 
halkın tanrılarla insani boyutta ve neredeyse iç içe denebilecek bir ilişki içinde yaşadıklarını görüyoruz.  
Bu tamamıyla, Eski Yunan din anlayışı ve bununla bağlantılı sosyal hayatın, ölümden sonrasıyla değil; 
çoğunlukla yaşamla ilişkili olarak şekillenmiş yapısı sebebiyledir.  Günah, ceza ya da ölümden sonra 
kendilerini bekleyen hesap gününe dair korkularla değil; yaşamsal olgular üzerinden düşüncelerini ve 
davranışlarını belirlemeye çalışmaları, sonraki inanç sistemlerine göre en ayırt edici farklardan biriydi. 
Grek insanı yalnızlık duymamış, bu dünyayı evi gibi görmüştür. Worringer’in sözleriyle; ‘klasik insanın 
ortaya çıkışıyla insan ve dış dünya arasında kurulan düalizm, sonuç olarak din ve sanatta kesin bir 
yücelme halinde ortaya çıkar. Kutsallık artık bir başka dünyaya ait olmaktan çıkar; kelime olarak dünya 
evi, bir yaşantı içinde özümlenir. Klasik insan için, ilahi olan şey artık bir dış dünyada bulunmuyor, 
doğa üstü bir fikir olmuyor fakat dünyada yer alıyor, dünyanın malı oluyordu” (Read, 1981, s. 74). 
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Buna karşılık Tek Tanrılı İbrahimi dinler (Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık) puta tapmayı 
şiddetle reddeden anlayış içinde olduklarından Eski Yunan din anlayışına taban tabana zıt bir anlayış 
ortaya çıkmıştır. Onlar için yaratıcı (Allah, Tanrı) herhangi bir şekle sokulup somutlaştırılamayacak 
kadar insan üstü ve eşsiz bir varlık olduğundan, tasvir yasakları bu yeni din açısından da en vazgeçilmez 
unsurlardan biri oluyordu.  İlk anda yobazlık gibi algılansa da yaratıcıyı, yaratılmış herhangi bir şey 
düzeyine indiren bu durum tam anlamıyla günahtı ve bu sebeple yüzlerce yıl boyunca da bu yasaklar 
devam etti. 
 
ORTA ÇAĞ’IN ETKİSİ 
 
Tarihsel süreçte her yeni dönem bir önceki durum ve şartlara bağlı olarak geliştiği için; Rönesans 
deyince de Antik Yunan’dan Bizans’a, Orta Çağ’ın karanlık günlerinden Gotik döneme kadar bir süreci 
gözümüzün önüne getirebiliyoruz. Şüphesiz ki Orta Çağ’ın kilise dogmatizmi ve buna bağlı olarak 
yüzyıllar süren bu baskıcı anlayış, 15. yy.daki bu aydınlanma hareketinin en belirleyici etkenlerinden 
biri olmuştur. 
 
İlk dönemler, putperest Roma etkisi altında ve neredeyse tamamen katakomplarda (Res. 1 & Res.2) 
geçmiş, bu yeni dine uygun yaşam şekli ve ayrıca bu dini insanlara öğretme konularındaki belirsizlikler 
5. Yüzyıl’a kadar kadar sürmüştür. O çağlarda okuma yazma bilenler parmakla gösterilecek kadar az 
olduğundan, kutsal kitapta yazılanları cahil halka öğretmek büyük bir sorun teşkil ediyordu. Bu 
gereksinim, birçok din adamı şiddetle karşı çıkıyor olmasına rağmen, İsa’nın hayatı ve öğretisini 
resimleyerek anlatma konusunda oluşan esnekliğin gerekçesi olmuştur. Ne var ki gerçek anlamda 
serbestlik için, yüzlerce yıl daha geçmesi gerekecekti. 
 

   
Resim 1                                                   Resim 2 
 
Erken dönem Hristiyanlık sanatı dendiğinde akla gelen Bizans sanatıdır ve Roma paganizmi etkisiyle 
oluşmuş bu yeni anlayış, etkilendiği bu türün aksine, gerçeğe benzeyen dünyasal çizimler yapmakla 
ilgilenmiyordu. Katakomplarda, stilize ve sembolist tarzda güvercin, balık, balıkçı veya çoban resimleri 
görülüyorsa da; Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, aynı Müslümanlıkta olduğu gibi natüralist tarzda resim 
ya da heykel kesinlikle yasaktı.  Başat özellik olarak putlara tapmayı reddeden semavi dinlerin, tasvir 
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yasaklarını uygulamak dışında başka seçenekleri de zaten yoktu. “Sami geleneği türünde, kutsal kişilerin 
tasvirlerinden kaçınma geleneğini önce Roma hristiyanlığı ortaya koyar. İkinci yüzyılda yaşamış olan 
İskenderiye’li Klement ‘Peygamberimiz, sizler dünyada ya da ahiretteki varlıklardan birine benzer şey 
olmayın’ dediğine göre; aldatıcı sanat yapmak bize açıkça yasaklanmıştır diyerek görüşlerini ortaya 
koyuyor” (Read, 1981, s. 75).  
 
Hristiyanlığın ilk dönemleri oldukça sancılı geçmiş, bu yeni inancın resim ve heykelle olan ilişkisi ya 
da başka bir deyişle bu dinin natüralist tarza olan müsamahakâr tavrı, değişen koşullara bağlı olarak çok 
uzun bir süreçte oluşmuştur. Bunun en önemli iki sebebinden biri; ilk yıllarında Hristiyanlığa göz 
açtırmayan Roma otoritesi ve inanç anlayışı olurken, öteki ise Hristiyanlığın ortaya çıktığı bölgeye özgü 
İbrahimi dinlerin tasvir yasaklayıcı tavrıdır. Roma katakomplarının basit ve boyutsuz tasvirleri, yine 
Sami dinlerinin ortaya çıktığı bu bölgenin sanatçıları sayesinde gelişmiştir. Kapadokya (Res.3) ve 
Suriye bölgesi ustalarının daha gerçekçi çalıştıklarını; bu sebeple günümüze kadar sirayet eden hristiyan 
ikonografisinin de (İsa’nın hayatı ve öğretisi) Doğu-Güney Doğu Anadolu kökenli olduğu rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz.   

 
Resim 3 

 

İKONAKLAST DÖNEM 
Tekrar geriye, Antik Yunan ve devamındaki Roma’ya baktığımızda; bu uygarlıkların resim ve heykel 
sanatlarını çıkardıkları seviye o kadar yüksekti ki; biçimsel anlamda karşılaştırıldıklarında, 
hristiyanlığın ilk bin yılını taş devri seviyesi olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Hristiyanlık 4. 
Yuzyılda devlet dini olarak kabul edilinceye kadar tasvir yasakları devam etmiş; sonrasında meşruiyet 
kazanmış görünse de gerçekte daha uzun yıllar sorun devam etmiştir.  Kiliselerde resim-heykel yapımını 
savunanlarla buna karşı çıkanların çatışmasının en yıkıcı sonuçlarını İkonoklast dönemde görüyoruz. 
Belirtmek gerekir ki; put kırıcılık anlamındaki bu hareket, sokak serserileri tarafından değil, bizzat 
İmparator III. Leon tarafından 726 yılında bir devlet ideolojisi şeklinde başlatılmıştır. Şu anda üzerinde 
Sultan Ahmet Camisi’nin bulunduğu eski Bizans Sarayı’nın Halki Kapısı üzerindeki İsa heykelinin 
indirilmesiyle hareketin fitili ateşlenmiş, 843 yılına kadar da devam etmiştir.  
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8 ve 9. yüzyıllardaki ikonoklazm sürecinde başta Aya Sofya (Res.4) olmak üzere; benzeri yapılardaki 
fresk, mozaik ve heykeller bütünüyle tahrip edilmişlerdir. Örneğin Aya Sofya’nın inşa tarihi 6. Yüzyıl 
iken, içindeki dinsel tasvirlerin 12-13. Yüzyıllar arasına tarihlenmiş olma sebebi de budur. 
 

 
Resim 4 

 

Rönesans’la birlikte Orta Çağ’a özgü baskıcı din anlayışının zayıfladığı ve kilisenin etkisini kaybettiği 
yolunda bir inanış vardır ancak bu durumun hem daha eski hem de daha farklı olduğunu artık biliyoruz. 
Dogmatik din anlayışı ve engizisyon mahkemeleriyle hatırladığımız Orta Çağ’ın sonunu getiren 
gelişme, sanılanın aksine Rönesans değildir. Farklı sebeplerle kiliseye ve rahiplere olan güven 
duygusunun azaldığı 13. yüzyıl gerçek anlamda rönesansa giden yolun başlangıcı olarak görülmelidir. 
Buckhardt Jacob’un (2008) da ifade ettiği gibi, “Dünyanın tanrı tarafından yönetildiği inancı, 
italyanların bir kısmında, her yerde haksızlık ve sefaletin hüküm sürmesi yüzünden sarsılmıştı. Dante 
ve daha başka bazı kişilerse, dünya hayatını rastlantılara ve bunun ıstıraplarına feda etmişlerdi; buna 
karşın kuvvetli bir iman besliyorlardı ve bunun nedeni, insanı ahirette yüce bir hayatın beklediği inancını 
korumalarıdır” (s. 539). Yine Buckhardt’a (2008) göre, “papalık sarayından başka, piskoposlar arasında 
en seçkin kişilerle bazı papazlar, ahlak bakımından itibar görmektedirler. Buna karşın diğer ünvanları 
taşıyan bütün ruhaniler ve rahipler, hemen hemen istisnasız şüphe altında bulundurulmakta ve genellikle 
bunlara, bütün ruhani sınıfı kapsayacak şekilde en çirkin şeyler isnat edilmektedir” (s. 487).  

Örneğin Magna Carta antlaşmasıyla kral, derebeylerine karşı taviz vermiş; kralın yetkilerinin tanrı 
tarafından kendisine bahşedildiğine inanılması sebebiyle de kilisenin güç kaybetmesi kaçınılmaz 
olmuştur.  Bunun dışında Dante’nin ölümden sonrasını hicvettiği İlahi Komedya’sı, Giotto di 
Bondone’nin uhrevi olanı değil, dünyasal resmi hayatımıza soktuğu dönem hep 13. yüzyıldır. 
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Bu açıdan baktığımızda Rönesans, dinin etkisini kaybettiği değil aslında bir şekilde saygınlığını yeniden 
ve kalıcı bir şekilde kazandığı yeni bir duruma yol açmıştır. Bunun sebeplerinden biri kent soylu 
zenginlerin nüfuzlarını arttırmış olmaları hem gösteriş ve hem de ölümden sonrasına yatırım anlamında 
kiliseyi desteklemeye yönelik kesenin ağzını açmalarıyla doğrudan ilişkilidir (Res.5). Worringer’e 
(1981) göre,  
 
Bir Orta Çağ sanat eserinde, bazen bir vitrayın köşeciğinde bazen de bir el yazması sayfasının kenarında, 
dikkatle bakılınca sanatçının kendisi ya da daha yaygın olarak o eseri kiliseye bağışlayan kişinin narin 
ve şematik bir portresi görülür. Bu minik figür 14. yuzyılda giderek ana tasvir yüzeyine doğru sokulur. 
Boyutları ve bir ölçüde önemi de artar. 15. yüzyıla doğru artık bağışçının figürü İncil’deki kutsal 
öykülerin kahramanlarıyla denk hale gelir (Read, 1981, s. 88).  
 

 
Resim 5 

DİNSEL YAPILAR 
 
Mabedler, hangi dine ait olursa olsun, gösterişli yapılardır ve yaratıcının kudretini hissettirmek dışında 
bunları yaptıran devlet veya şahısların gücünü göstermek amacına da hizmet etmişlerdir. Mesela 
Hristiyanlık denince, akla gelen ilk şey devasa katedrallerdir ve mekâna adım atıldığı andan itibaren 
insana kendini küçük ve değersiz hissettiren o ‘Yüce”lik duygusu sonuna kadar hissedilir.  
 
Bu etki, çok sayıda etmene bağlı olarak gerçekleşir. Mekanı aydınlatan loş Işık, kilise orgunun 
olağanüstü sesi ve sanat eserlerinin sarsıcı etkisi yanında insanı  gökyüzüne doğru çeken mimarisiyle, o 
“Zavallı Ölümlü”yü içinde yaşadığı fani dünyadan öte dünyaya bakmaya çağıran çok yönlü ve zengin 
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bir kurgu söz konusudur.  İstisnasız bu mabedlerin hepsinde ayni amaca yönelik, “içinde yaşadığımız 
değil, öldükten sonraki hayatı düşünmemiz gerekliliği” mesajı üstüne basa basa vurgulanır.   
 
Paris’te Notre Dame, Roma’da San Pietro, yapımı 632 sene sürmüş Köln Katedrali ve 1882 yılından 
beri yapımı devam etmekte olan Barselona La Sagrada Familia katedralleri, yukarıda saydığımız 
özellikleri fazlasıyla taşıyan örneklerdendir.  Şekil anlamında en mükemmel ve ikna edici formu yaratma 
çabası mimarlıktan müziğe, bütün sanat türlerinin gelişiminde etkili olmuştur.  
 
Gerçekte hiç bir din kitabında muhteşem mabedlerden ya da gösterişli dinsel ritüellerden bahsedilmez. 
Kabul etmek gerekir ki bunların hepsi insan aklı ürünüdür ve bir amaca  yönelik olarak, çok uzun bir 
süreçte ve yine insanlar tarafından oluşturulmuşlardır. Bu itibarla mabedlerin o dini yaygınlaştırmak 
veya kalıcılığını sağlamak anlamında büyük bir işlev yerine getirdikleri açıktır. Bu yapılar, dış görünüm 
veya iç mekan olarak, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve olabilecek en yüksek seviyede 
etki oluşturulmaya çalışılmıştır.  Aslında ortaya çıkan şey bütünüyle kurgusal olması yanında, en önemli 
dinsel öğretiler olan “alçak gönüllülük” ya da “gösterişten kaçınma” gibi öğretilerle de çelişir.  
Günümüzde artık tamamen kanıksanmış olsa da; 2 ya da 3 boyutlu herhangi bir tasvirin önünde diz 
çöküp dua ediyor olmanın, puta tapma yasaklamalarıyla nasıl bağdaşabildiği konusunda düşünmek 
gerekir.  
 
SONUÇ 
 
Bu araştırmada hristiyanlığın başlangıcından Rönesans’a giden süreç ve bu sürecin en önemli 
faktörlerinden biri olarak, din olgusunun bu oluşuma etkisi üzerinde duruldu. Çok tanrılı inanış, öte 
dünya değil, yaşanmakta olan hayat üzerine kurgulanmışken, tek tanrılı dinler daha farklı bir çizgide 
olmuşlardır. “Yaşadığımız hayat çok önemli ama öldükten sonra dirildiğimiz hayat ondan da önemlidir” 
dediğimizde ortaya çıkan şey; “hiç birşey düşünmeden hayatını yaşa” söyleminin tam tersidir. Tek tanrılı 
dinlerde ahiret hayatının önemi sebebiyle yaşadığımız hayat da çok önemli hale geldiği için; bu iki farklı 
söylemden hangisinin yaşanan hayatı daha fazla önemsediği konusunda karar vermek zorlaşıyor. “An’ı 
yaşa” veya “Öte dünya çin yaşa” birbirlerinin tam zıddı iki anlama gelse de her iki görüşün de hayatı 
fazlasıyla önemsediği ve yaşam şekillerini buna göre belirlediği görülüyor. 
 
Bu sebeplerle hristiyanlığın, tasvir yasağını son derece katı bir şekilde uyguladığı devirlerle bu konuya 
müsamaha gösterdiği sonraki dönemlerinin,  kıyaslaması ancak varsayıma dayalı olarak yapılabilir.  
Yine de çok net olarak söylenebilecek şey, hangi amaçla olursa olsun, tasvir yasaklarını ortadan 
kaldırmanın o din açısından bir ödün verme anlamına gelmesi sebebiyle dinin söylemine zarar verdiği 
gerçeğidir.  Hristiyanlık, dinsel öğretisine karşı sayılabilecek bu hoşgörüyü değil de müsamaha 
göstermeyen tavrını muhafaza etseydi, aynı zamanda bütün dünyayı da ilgilendirecek olan bu 2000 
küsur yıllık süreç nasıl şekillenmiş olacaktı? Bu çalışma bu senaryo üzerine düşünmek maksadıyla 
kaleme alınmıştır.  
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ÖZ: Dışkılama, idrar, gaz çıkarma, hatta kusma gibi bedensel eylemlerle ilgili edebe aykırı şakaları 
kapsayan, tuvalet mizahı olarak da bilinen skatolojik mizah, 19. yüzyıl başlarında karikatüristler 
tarafından sıklıkla başvurulan bir mizah türü olmuştur. İnsan bedeninin boşaltım sistemiyle ilişkili 
imgeler, dönemin karikatüristleri tarafından ağırlıklı olarak mevcut iktidarları ve yönetimlerini 
eleştirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu karikatüristler arasında yer alan sanatçı Honoré Daumier de 
Fransa’da 1830 Temmuz Devrimi’yle tahta çıkmasına rağmen halkın talep ettiği hak ve özgürlükleri 
görmezden gelen ve baskıcı bir rejim kuran Louis-Philippe’yi ve onun hükümetini eleştirirken skatolojik 
mizaha başvurmuştur. Hakkında dava açılan, taş baskıları toplatılan, hatta kralın şahsına yönelik nefrete 
sebep olma suçlamasıyla hapis ve para cezasına çarptırılan Daumier, karikatürlerinde kullandığı 
sansürsüz imgelerle ve yaptığı imalarla dönemin hükümetini açık bir şekilde rahatsız etmiştir. 
Daumier’in 1831 tarihli “Lyon’a Doğru Yola Çıkış”, “Tek Sıçramalık İş!” ve “Gargantua” taş 
baskılarındaki skatolojik göndermelerin inceleneceği bu makalede, sanatçının her üç taş baskıda da 
hedef aldığı kral Louis-Philippe’ye ve Temmuz Monarşisi hükümetine yönelik hiciv yollu eleştirilerinin 
ele alınması amaçlanmaktadır. Her üçü de hükümetin sansürüne uğrayan ve polis tarafından el konulan 
taş baskılarda kralı ve hükümeti kızdıran unsurlara değinilecektir. Sanatçının dışkı gibi nahoş bir 
bedensel imgeyi kullanarak yüce ve soylu olanı değersizleştirip aşağıladığı bu karikatürlerinde kralı ve 
onun iktidarını alaşağı ederek bayağı bir bedensel eylemin alanı içine yerleştirdiği görülmüştür.  
Anahtar Kelimeler: Honoré Daumier, Skatoloji, Tuvalet mizahı, Taş baskı, Siyasi karikatür. 
 

SCATOLOGICAL REFERENCES IN HONORÉ DAUMIER’S THREE 
LITHOGRAPHS DATED 1831 

 
ABSTRACT: Scatological humor, also known as toilet humor, which deals with obscene jokes about 
bodily functions such as defecation, urination, flatulation or even vomiting, was a type of humor 
frequently used by the caricaturists in the early 19th century. Images related to the excretory system of 
human body were adopted by the caricaturists of the time mainly to criticize the governments in power 
and their administrations. One of such caricaturists, artist Honoré Daumier used scatological humor in 
his work to attack the government and the king Louis-Philippe who, despite of the fact that he came to 
the throne after the 1830 July Revolution, ignored the rights and freedoms the French demanded by the 
revolution and built a repressive regime. Given that Daumier’s caricatures were seized by the police, 
and he was prosecuted and sentenced to both imprisonment and fine with charges of arousing hatred for 
the king’s person, he clearly offended the government with his uncensored images and their 
implications. In this article studying the scatological references in Daumier’s 1831 dated lithographs, 
“Departure for Lyon”, “They Make Only One Jump!” and “Gargantua”, the objective is to discuss the 
artist’s satirical attacks against the king Louis-Philippe and the July Monarchy government which were 
targeted by all the three lithographs. It will be discussed the elements that offended the king’s person 
and his government in these lithographs all of which were censored and seized by the police. It’s 
observed that in these caricatures the artist degraded and insulted the exalted by using the unpleasant 
bodily imagery such as excrement, he torn down the king and his power, and placed him into the space 
of a vulgar bodily function. 
Keywords: Honoré Daumier, Scatology, Toilet humor, Lithography, Political caricature. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1040 

GİRİŞ 
Yunancada dışkı, gübre, pislik anlamına gelen skat kökünden türetilmiş bir sözcük olan skatoloji, 
biyolojideki dışkıbilim anlamının yanı sıra müstehcen (veya edebe aykırı) edebiyat anlamına da 
gelmektedir (Scott 1965:259). Biyoloji alanındaki skatolojik çalışmalar, bir canlının beslenme şekli, 
metabolizması ve hastalıklarıyla ilgili araştırmacıların pek çok biyolojik bilgi elde etmesini sağlar. 
Edebiyatta ise gülünç bedenle ilgili yapılan kinayeleri tanımlayan bir terimdir. Bilhassa dışkıya veya 
dışkılamaya gönderme yapan, tuvalet mizahı içeren eserleri tanımlamak için kullanılır.  
 
Skatolojik mizahın kahkaha attırma gücü ile birlikte şok etme, iğrendirme ve yabancılaştırma kabiliyeti 
kuşkusuz sanatçıların ve karikatüristlerin de ilgi alanına girmiş, eserlerinin ayrılmaz bir öğesi haline 
gelmiştir. Skatolojik imgelem, kimi sanatçıların eserlerinde sırtını yalnızca dışkının komedi gücüne 
yaslayan burlesk komedi unsuru olarak kullanılırken, kimi sanatçılar hiciv niteliğindeki skatolojik 
imgeleri siyasi ve toplumsal eleştiri ya da ahlak dersi verme aracı olarak kullanmıştır (Chu 1993:41). 
Pieter Bruegel, Wilhelm Busch, George Grosz, James Gillray, Honoré Daumier gibi sanatçılar, 
eserlerinde sıklıkla skatolojik imgelere yer veren sanatçılar arasında yer almaktadır.  
 
Bu sanatçılar arasından, 19. yüzyıl başlarında üretmiş olduğu karikatürlerde dönemin Fransa kralı Louis-
Philippe’yi skatolojik göndermelerle tasvir eden sanatçı ve karikatürist Honoré Daumier, hicivsel bir 
üslupla siyasi eleştiri yaparken tuvalet mizahına başvurmuştur. Bu araştırma kapsamında incelenecek 
olan karikatürler, Daumier’in 1831 yılının Kasım ve Aralık aylarında yapmış olduğu, kral Louis-
Philippe’yi hedef alarak skatolojik imgeler kullandığı karikatürlerdir. Daumier’in Charles Philipon 
tarafından La Caricature dergisinde çizmeye başladığı 1831 yılı, sanatçının Fransa’da Temmuz 
Monarşisi dönemindeki basın sansürlerinden ciddi ölçüde etkilendiği bir yıl olması bakımından 
önemlidir. Kariyerinin henüz başında bir sanatçı olarak, sansürler nedeniyle çok sayıda taş baskısı 
toplatılmıştır. Bu araştırma makalesinde, hükümetin sansürüne uğrayan 1831 tarihli “Lyon’a Doğru 
Yola Çıkış”, “Tek Sıçramalık İş!” ve “Gargantua” adlı üç karikatürdeki skatolojik göndermelerin 
araştırılması ve dönemin siyasi olaylarıyla ve kralla ilişkilerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel bir 
sürecin izlendiği bu araştırmada skatoloji temasıyla ilgili doküman analizi yapılmış, Daumier’in söz 
konusu karikatürlerinin tarihsel bağlantılarını anlamak amacıyla literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.  
 
DAUMIER’İN ÜÇ TAŞ BASKISINDA SKATOLOJİK İMALAR 
Bakhtin’e göre (1984:151) dışkı ve idrar imgeleri, bedensel diğer tüm bel altı imgeler gibi, ikircikli 
anlamlara sahiptir; eşzamanlı olarak bozar, yok eder ve yenilenirler. Aynı anda hem lütuf hem de 
aşağılamadır. Bakthin, bu yönüyle bu bedensel atıkları doğum ve ölümle ilişkilendirmiştir. Doğum ve 
ölüm gülünç yönleriyle tasvir edildiği zaman, durumun dehşetini kahkahayla örtmek için farklı türde 
skatolojik imgelerden yararlanıldığını ifade etmiştir. Dolayısıyla dışkının bedeni temsil etmesinin yanı 
sıra kahkahayı, mizahi bir durumu sembolize ettiği de söylenebilir. Diğer taraftan Bakhtin’in (1984:152) 
de gözlemlediği gibi, dışkı, yüce ve soylu her şeyi değersizleştirmek, aşağılamak için en uygun 
maddelerden biridir. Bu sebeple mizah geleneğinde önemli bir rol oynamaktadır.  
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Resim 1. James Gillray, Her Şeyi Kağıt Paraya Çeviren Midas, 1797, elle renklendirilmiş gravür, 40.8 x 29 cm, 

National Gallery of Art. 
 

Resim 2. James Gillray, Fransız İşgali veya Bot Bombardımanına Tutan John Bull, 1793, elle renklendirilmiş 
gravür, 35 x 25 cm, British Museum. 

 
18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında İngiltere ve Fransa’daki erken dönem modern karikatürde, bu 
tuhaf beden ve dışkılama imgelemine dair zengin bir gelenek vardır. Dönemin karikatüristleri, çoğu 
zaman politikacıları sembolik olarak güçsüzleştirip otoritelerini aşağılamak amacıyla onları bel altı bir 
eylem içindeyken tasvir etmiş ve devlet başkanları sıklıkla bu tarz esprilerle alay konusu olmuştur. 
Eserlerinde sık sık tuvalet mizahından yararlanan, siyasi ve toplumsal hicivleriyle ünlü İngiliz 
karikatürist ve baskıresim sanatçısı James Gillray, bunun en güzel örneklerinden biridir. 1797 yılında 
Büyük Britanya başbakanı William Pitt’i hicvettiği Her Şeyi Kâğıt Paraya Çeviren Midas isimli 
karikatüründe (Resim 1), başbakanı bacakları iki yana açık bir şekilde İngiltere Bankası’nın üzerine 
oturmuş vaziyette tasvir etmiştir. Aynı yıl çıkarılan ve İngiltere Bankası’nın banknotları altına çevirme 
zorunluluğunu kaldıran yasaya gönderme yapan Gillray, William Pitt’i karnında sakladığı altınları aynı 
anda hem kusan hem de dışkılayan bir dev olarak resmetmiştir. 1793 tarihli bir başka karikatüründe ise 
İngiltere ve Fransa’nın yeni haritasını çizerken skatolojik imgelere başvurmuştur (Resim 2). 
 
Skatolojik karikatürlerin pek çoğunda çocuklaştırma mizahının hâkim olduğu dikkat çeker. 
Cruikshank’tan Daumier’e pek çok karikatür sanatçısı güç ve zenginliklerini takıntı haline getirmiş 
politikacıları “kakalarıyla” oynayıp büyük bir keyif alan çocuklar olarak tasvir etmiştir. Ancak 
Daumier’in 1831-32’de bizzat deneyimlemiş olduğu üzere, kral dışkısıyla ilgili şakalar bir karikatüristin 
başını derde sokmaya yetebilmiştir.  
 
Fransa’da 1814-1830 yılları arası hüküm süren Bourbon Restorasyonu dönemindeki baskıcı politikalar 
sonucu hak ve özgürlükleri için ayaklanan Fransız halkı, 1830 Temmuz Devrimi’yle bu döneme son 
vermiştir. Üç gün süren devrim sonucunda Restorasyon dönemi kapanmış ve tahta kral Louis-Philippe 
geçmiştir (Timur 2017:62). 1845 yılına kadar hüküm sürecek olan Louis-Philippe, Temmuz Devrimi’nin 
vaatlerini gerçekleştirme sözüyle tahta çıkmış olmasına karşın, saltanatının daha ilk yılında devrimin 
vaatlerine sırtını dönmüştür. Bunlar arasında basın sansürünün kaldırılması ve basına ifade özgürlüğü 
tanınması sözü, Louis-Philippe’nin sırtını döndüğü ilk vaatler arasında yer almış, çıkarılan basın 
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yasalarıyla muhalif basına katı sansürler uygulanmıştır. Makalenin odağında yer alan 1831 tarihli 
karikatürlerin üçü de sansüre uğramış, polis tarafından toplatılmıştır. Hatta “Gargantua” karikatürü 
yalnızca sansürle cezalandırılmamış, ‘kralın şahsına hakaret’ ve ‘kralın şahsına ve hükümetine yönelik 
nefret ve itaatsizlik’ suçlarıyla Daumier’e dava açılmıştır. Dava sonucunda sanatçının 6 ay hapis ve 500 
frank para cezasına çarptırılması, Louis-Philippe önderliğindeki Temmuz Monarşi döneminde özellikle 
karikatürlere yönelik sansür yasasının ciddiyetini ve kral aleyhine eleştirel söylemlere yönelik 
hoşgörüsüzlüğü ortaya koymaktadır. 
 
Hükümetin kralı hedef alan tasvirlere karşı hoşgörüsüzlüğü, Daumier’in üstü kapalı skatolojik 
göndermeler yaptığı “Lyon’a Doğru Yola Çıkış” isimli taş baskısında da kendini göstermiştir (Resim 
3). Bu tasvirinde Daumier, Lyon’da ipek sanayinde çalışan 20.000 civarı işçinin ağır çalışma koşulları 
ve düşük ücret nedeniyle 1831 Kasım’ında başlattığı şiddetli işçi ayaklanmasına göndermede 
bulunmaktadır. İşçilerin Lyon valisi ve fabrika sahipleriyle yeni bir ücret tarifesi üzerine anlaşmaya 
varma talebi Paris hükümeti tarafından geri çevrilmiş ve bunun üzerine Lyon sokaklarında ilk 
ayaklanmalar başlamıştır.  Aralık başında Louis-Philippe, oğlu veliaht prens Ferdinand-Philippe’yi 
isyancılarla uzlaşı sağlaması amacıyla Lyon’a göndermiştir.  
 

 
Resim 3. Honoré Daumier, Lyon’a Doğru Yola Çıkış (Départ pour Lyon), 12 Temmuz 1831, elle renklendirilmiş 
taş baskı, 34 x 25 cm, Brandeis Üniversitesi Kütüphaneleri, Özel Koleksiyonlar Bölümü, Trustman Koleksiyonu. 

 
Bu sahneyi konu alan taş baskı karikatürde, Louis-Philippe oğluna bir dilim ekmek uzatırken 
görülmektedir. Baskının altında “Git, yavru kuşum ve onlara bu verdiğimi vadet” şeklindeki açıklama 
yazısı yer almaktadır. Kral, prense Lyon’a gitmesini ve grevdeki işçilere “onlara elinde tuttuğu şeyi 
vadetmesini” emreder. Ekmeğin üzerinde, üstünde tereyağı (beurre) yazan bir çanaktan kepçe dolusu 
alınmış koyu bir madde dikkat çeker. İlk bakışta kralın tereyağlı ekmekle grevdeki işçilere teselli 
verdiği, diplomatik ilişkilere yağ sürme niyetinde olduğu düşünülebilir. Ancak Elizabeth Childs’a 
(1992:32) göre, ekmeğin üzerindeki tereyağı değil, çanaktan boca edilmiş bir parça dışkıdır; kralın 
elinde taşıdığı tereyağı çanağı ise aslında bir lazımlıktır. Daumier kralın işçilerin haklarına ilişkin sözde 
kaygısını dışkıyla bir tutmuştur.  
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O dönem uygulanan Dépot legal gereğince, tüm karikatürler için yayımlanmadan evvel bir nüshasının 
hükümete sunulması zorunluluğu söz konusuydu. Yayımlanması veya sergilenmesi planlanan 
karikatürlerin bir örneği önce Dépot legal’e sunuluyordu. Daumier’in “Lyon’a Doğru Yola Çıkış” 
karikatürü de Kasım sonuna doğru Dépot legal’e sunulmuştur. Ancak, karikatürdeki skatolojik imalar 
ilk bakışta seçilecek kadar açık olmasa da, bu üstü kapalı dışkı göndermesi hükümetin dikkatinden 
kaçmamış ve taş baskıya sansür uygulanmıştır.  
 

 
Resim 4. Honoré Daumier, Tek Sıçramalık İş! (Ils ne font q’un saut!), 7 Aralık 1831, elle renklendirilmiş taş 
baskı, 25 x 36 cm, Brandeis Üniversitesi Kütüphaneleri, Özel Koleksiyonlar Bölümü, Trustman Koleksiyonu. 

 
Aynı dönem üretmiş olduğu “Tek Sıçramalık İş!” adlı taş baskısında, sanatçının yukarıda sözü edilen 
skatolojik referansı yine aynı üstü kapalılıkla devam ettirdiği dikkat çeker (Resim 4). Daumier, veliaht 
prensi ve savaş bakanı Mareşal Soult’u Lyon ve Paris şehirleri arasında ata binerken resmetmiştir. 
Mareşal, devasa bir penisi andıracak şekilde kucağında tuttuğu bir top taşımaktadır. Daumier burada 
rejimin askeri kahramanlığını alay konusu etmiştir. Çünkü Lyon’daki ayaklanmalara müdahale etmek 
amacıyla şehre giden hükümetin askeri birlikleri, önce Ulusal Muhafız kuvvetlerinin kaçmasıyla işçiler 
tarafından bozguna uğratılmıştır. Bunun üzerine Mareşal 2 Aralık’ta yeniden Lyon’a gittiğinde ise isyan 
çoktan sona ermiştir.  
 
Mareşal’in arkasında oturan veliaht prens, grevdeki işçilere üzerinde komposto (composte) yazan küçük 
bir çömlek götürmektedir. Daumier burada aslında compost (gübre, tezek, dışkı) sözcüğü üzerine bir 
kelime oyunu yapmakta ve ‘”Lyon’a Doğru Yola Çıkış” taş baskısında kralın iyi niyetinin sembolü olan 
dışkı çömleğine atıfta bulunmaktadır (Childs 1992:33). Veliaht prens Ferdinand, babasının Lyon’da 
ayaklanan işçilere götürmesi için verdiği dışkıyı taşımaktadır. Daumier’in bu taş baskısı ilk anda 
hükümetin sansüründen kaçmayı başarmışsa da birkaç hafta sonra (“Gargantua” baskısıyla birlikte) 
polis tarafından el konulmuştur.  
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Resim 5. Honoré Daumier, Gargantua, 16 Aralık 1831, taş baskı, 24 x 30 cm,                                                                                      

Brandeis Üniversitesi Kütüphaneleri, Özel Koleksiyonlar Bölümü, Trustman Koleksiyonu. 
 

Daumier’in yukarıda sözü edilen iki taş baskısındaki skatolojik imgelerin, James Gillray’dan farklı 
olarak, son derece üstü kapalı ve dolaylı bir biçimde, hatta ikinci plana itilerek kullanıldığı 
görülmektedir. Ancak ünlü “Gargantua” taş baskısında dışkı/dışkılama imgesini çok daha doğrudan 
kullandığı dikkat çekmektedir (Resim 5). Gargantua’da obez bir dev olarak tasvir edilen kral Louis-
Philippe, klozetvari tahtına kurulmuştur ve uzun bir dili andıran tahta parçası kralın ağzından 
kompozisyonun ön planına doğru uzanmaktadır. Kompozisyonu diyagonal bölen bu tahtayı 
perspektifsel konumlandıran Daumier, kralın (Gargantua'nın) devasalığını vurgulu hale getirmiştir. 
Gargantua'nın bu uzun dili, resmin orta planındaki dev kral ile ön planındaki acınası halk yığını arasında 
köprü işlevi görür. Sakatlar, üstü başı yırtık pırtık işçiler, bir deri bir kemik kalmış anneler, 
kompozisyonun sağ köşesine konumlandırılmıştır. Yoksullar, minik bakanların sepetlerine para 
atmakta, bakanlar da tahtanın üzerinde karınca gibi yürüyerek bu sepetleri ağzı açık beklemekte olan 
krala taşımaktadır. Bunu kendilerine görev bilen bakanlar sepetlerle birlikte kendilerini de kralın ağzına 
atarlar. Sepetteki paralar kralın ağzına dökülürken, kralın ayaklarına toplanmış başka bir bakanlar 
topluluğu aşağıya düşen bozuklukları yakalamaya çalışırken görülür. Kral Louis-Philippe bir taraftan 
beslenirken, diğer taraftan klozet-tahtının altında toplanmış minik hükümet yetkililerine birtakım ödüller 
dışkılar. Kompozisyonun sol tarafına kümelenmiş alan bu kalabalığın arkasında Ulusal Meclis 
görülmektedir. Kralın dışkıladığı birtakım ödül ve ayrıcalıklar bakanlar tarafından aceleyle meclise 
götürülür.  
 
Taş baskıdaki “yeme, sindirme ve dışkılama metaforları, kralın ve tüm hükümetin yolsuzluklarını, 
çürümelerini ve yozlaşmalarını göstermeyi amaçlamaktadır” (Johnson 2018:104). Daumier belden 
aşağı, tuvalet çağrışımları yaparak Louis-Philippe’yi insan bedeninin en çirkin eylemiyle yan yana 
getirmiştir. Yoksulların yağmalanışını mizahla maskelemeyi amaçlayan sanatçı, Bakthin’in de ifade 
ettiği gibi, hem komedi ve kahkaha unsuru olarak hem de yüce olanı değersizleştirme aracı olarak 
dışkıdan yararlanmıştır. Kralın sindirim ve boşaltım sistemlerinin temel unsurları (dil ve dışkı), 
kompozisyonu karşıtlıklar kümelerine bölme işlevi taşımakta, sınıfsal bölünmeleri vurgulamaktadır. 
Daumier’in kral ve ailesine ayrılan kraliyet bütçesini, halktan toplanan vergileri ve bu vergilerin 
siyasilere ayrıcalık olarak dönmesini eleştirdiği “Gargantua” taş baskısı, sansüre uğrayan diğer iki taş 
baskıdan daha ağır şekilde cezalandırılmış, sanatçının hapis ve para cezasına çarptırılmasına neden 
olmuştur. Gargantua, La Caricature dergisinde basılabilmesi için 16 Aralık 1831 tarihinde basımevi 
tarafından hükümetin onayına sunulmuştur (Ives vd. 1992:253). Sansür kurulu taş baskıya sansür 
uygulamakla kalmayıp, Daumier’e, baskıyı basan matbaacıya ve sergileyip satan dükkân sahibine dava 
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açmıştır. Daumier, Şubat 1832’de yargılandığında “Gargantua” ve “Tek Sıçramalık İş!” karikatürleri 
nedeniyle suçlanmıştır. Ancak “Gargantua”yla ilgili suçlamalardan dolayı suçlu bulunurken, “Tek 
Sıçramalık İş!” baskısına yönelik suçlamalardan temize çıkmıştır. Hükümetin “Gargantua” baskısı 
nedeniyle Daumier'i bu denli ağır şekilde cezalandırmasının nedeni, en çirkin bedensel eylemlerden biri 
olan belden aşağı, tuvalet çağrışımları yapmasıdır ki bu da (sansür yasasına göre) krala bilhassa hakaret 
mahiyeti taşımaktadır (Lush 2001:7).  
 
SONUÇ 
 
Daumier’in 1831 yılının Kasım ve Aralık aylarında üretmiş olduğu üç taş baskı karikatüründeki dışkı 
referanslarının araştırıldığı bu makalede, sanatçının doğrudan veya dolaylı olarak kral Louis-Philippe’yi 
dışkı/dışkılama eylemi ile yan yana getirmiş olduğu görülmüştür. “Lyon’a Doğru Yola Çıkış” ve “Tek 
Sıçramalık İş!” baskılarında üstü kapalı skatolojik referansların kullanıldığı, “Gargantua”da ise dışkı 
göndermesinin daha direkt olduğu görülmüştür. Lyon’daki işçi ayaklanmasını bastırmak için Louis-
Philippe’nin veliaht oğlunu şehre göndermesini konu alan ilk iki taş baskının birbirini takip eden 
skatolojik referanslara sahip olduğu tespit edilmiştir. Sanatçı, bu baskılarında dışkı göndermesini 
tereyağı çanağı ve komposto kabı içine gizlemiştir. “Tek Sıçramalık İş!” karikatüründe gübre anlamına 
gelen kompost sözcüğüne gönderme yapan sanatçının bu iması, “Lyon’a Doğru Yola Çıkış” 
karikatüründeki üstü kapalı dışkı göndermesiyle daha anlamlı hâle gelmiştir.  
 
Kendisinden önceki Restorasyon döneminde uygulanan sıkı ve ağır sansürlerin tekrarlanmayacağı 
sözüyle, basına ifade özgürlüğünün teslim edilmesi garantisiyle tahta çıkan Louis-Philippe ve hükümeti, 
bir sene geçmeden basını kontrol almaya çalışan sansür yasası çıkarmıştır. Makalede inceleme konusu 
olan üç karikatürün de hükümet tarafından sansüre uğramış olduğu gerçeği, bu yasanın muhalif dergiler 
ve karikatüristler üzerindeki baskılayıcı etkisini göstermektedir.  
 
Daumier’in söz konusu baskılarında skatolojik unsurları kullanma üslubunun, özellikle James Gillray 
ya da George Cruikshank gibi İngiliz karikatüristlerle kıyaslandığında, son derece üstü kapalı ve dolaylı 
olduğu dikkat çekmektedir. Temmuz Monarşisinin ilk yıllarında kendini göstermeye başlayan basın 
sansürlerinin bunda etkili olduğunu söylemek mümkündür. Hükümetin mizah üzerindeki kontrolünün,  
Daumier’i, dışkıyla ilgili imaları, bilhassa “Lyon’a Doğru Yola Çıkış” ve “Tek Sıçramalık İş!” 
baskılarında, çok göze sokmadan kullanmaya zorlamasına yol açtığı görülmektedir.  
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ÖZ: Plastik sanatlara ait bir eser, onu ortaya koyan öznenin duygu ve fikir nesnesi olarak kendi kimliğini 
rahatlıkla ortaya koyabileceği ve varlığından izleyicisinin haberdar olmasını sağlayabileceği yaygın etki 
gücüne sahip mekânlar aramaya çalışır. Bu mekânlar, eserin ortaya konulduğu dönemin özelliklerine ve 
gereksinimlerine göre güncellenerek farklılıklar gösterir. İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan sanat 
nesnesine mekân arayışı durumu, günümüzde yaşanan Koronavirüs (Covid 19) pandemisi süreciyle 
birlikte yeni bir gereksinimi daha ortaya çıkarmıştır. 2019 yılı sonunda başlayan ve 2020 yılının ilk 
çeyreği itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan bu durum, birçok sektör ve disiplinde olduğu gibi, plastik 
sanatlar alanları için de eserlerin barınmasına ve sunulmasına olanak sağlayacak yeni mekân arayışları 
içine girilmesine neden olmuştur. Pandemi sürecinde sanatçıların sanat izleyicisi ile olan etkileşimi 
sağlama ve iletişim sıklığını artırma isteği, onları fiziksel sergileme alanlarının haricinde aslında 
doğrudan var olmayan sanal mekânları kullanmaya yöneltmiştir. Bu durum, çeşitli tezatlıkları 
beraberinde getirerek, özne ile sanat nesnesi üzerindeki alışılagelmiş algıların da değişmesine ve 
yeniden ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu süreçte sanatçılar fiziksel mekânlara 
kapanırken, sanat eserleri fiziksel mekânlardan sıyrılıp, varlık alanlarını genişleterek sahip olması 
gereken gerçek evrensel kimliğine daha çabuk ulaşma imkânı elde etmiştir. Birçok farklı ülkelerde 
sanatçılar, pandemi sebebiyle karantinaya kapanırken, eserleri özgürlüğe kavuşmuştur. Dünyaca ünlü 
birçok müze ve galeri kapılarını sanal erişime açarak sanatsal etkileşime katkı sağlamıştır. Bu araştırma, 
pandemi sürecinde plastik sanat eserlerinin fiziki sınırlar içindeki bir nesne (mekânın nesnesi) olma 
durumundan uzaklaşıp, kendi özgür alanını belirleyen bir özne konumuna (nesnenin mekânı) gelmesine 
dikkat çekmeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, sanat eserinin varlığını ortaya koyma 
sürecinde mekânın önemi tartışılarak sonuca ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Plastik Sanatlar, Sanat Nesnesi, Eser, Sanat Mekanı.  
 
ABSTRACT: A work belonging to plastic arts is the object of emotion and idea of the person who 
created it. It struggles to look for places with widespread influence that she can easily reveal her identity 
and make her audience aware of her existence. These spaces differ by updating according to the features 
and requirements of the period when the work was put forward. The search for space for the art object, 
which is as old as the history of mankind, has revealed a new need together with the coronavirus (Covid 
19) pandemic process. This situation, which started at the end of 2019 and influenced the whole world 
as of the first quarter of 2020, led to the search for new spaces that would allow for the hosting and 
presentation of works for plastic arts, as in many sectors and disciplines. During the pandemic period, 
the desire of the artists to interact with the art audience and to increase the frequency of communication 
has led them to use virtual spaces that do not exist directly outside of physical exhibition spaces. This 
situation brought with it various analogies and revealed the necessity of changing and reconsidering the 
conventional perceptions on the subject (artist) and the art object. In this process, while the artists closed 
to the physical spaces, the artworks got the opportunity to reach their real universal identity that they 
should have by getting out of the physical spaces and expanding their areas of existence. In many 
different countries, while the artists were quarantined due to a pandemic, their works gained freedom in 
a virtual environment. Many world-renowned museums and galleries opened their doors to virtual access 
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and contributed to artistic interaction. This research is a descriptive study that aims to draw attention to 
the fact that plastic art works move away from being an object (the object of space) within physical 
boundaries during the pandemic process and become a subject that determines its own free space (space 
of the object). 
 
Keywords: Plastic Arts, Art Object, Work, Art Space. 
 
GİRİŞ  
 
Plastik sanatlar açısından mekânın ne olduğu “Nerede?” sorusunun cevabında gizlidir. Sanatçı, sanat 
eseri ve sanat tüketicisinin/izleyicisin “Nerede?” olduğu mevcut durumu betimleyecek üç önemli 
enstrümanı oluşturmaktadır. Bu anlamda “nerede” bilgisi farklı zaman ve mekân hesaplarının yanı sıra 
hem dışarıda, hem de mevcut ortamda nerede olunduğunun anlamını içerir. Kişinin belleği ve bilgisi 
nerede olduğunuzu anlamanın yanı sıra, zihnen ve bedenen bulunulan yerdeki anıları harekete geçirir 
(Groh, 2017: 17).  Plastik sanatlar alanında eser için mekân genel olarak sergileme alanı olan ve eseri 
barındıran yer olma durumudur. Bunun yanısıra “sanatçının, sanat eserinin ve sanat 
tüketicisinin/izleyicisinin” bulunduğu soyut mekânın (zihnen bulunulan yer) belirlenmesi ve anlaşılması 
önemlidir. Sanatçının, yani eser üreticisinin konumu, uzaydaki somut bir mekândan (yerden) ziyade, 
onun görsel algısının niteliğiyle ve ele aldığı sanat kuramına olan aidiyetiyle ilişkilidir. Sanatçının 
kendisini ifadesi bakımından “nerede” olduğunu bilmesi oldukça önemlidir.  
 
Sanatçının kendisinin “anlatımcı mı?, yansıtmacı mı?, biçimci mi?” olduğunu bilmesi veya tüm bu 
kuramları reddedip, nasıl bir sanatsal ifade pozisyonunda konumlandırdığının farkında olması 
gerekmektedir. Tüm bu bilişsel faktörlerin yanında, sanatçının tinsel ve duyuşsal olarak nerede 
olduğunun da farkında olması gerekmektedir. Sanatçının kendisini düşünsel olarak konumlandırdığı yer 
dolaylı olarak eserinin de konumunu belirlemektedir. Sanat eseri bakımından ise, “nerede”nin cevabı; 
eserin ön yapısının (yüzeyde görünen) ve arka yapısının (yüzeyde görünmeyen) hem plastik değerler, 
hem de estetik değerler bakımından ne düzeyde olduğuyla ilişkilidir. Dolayısıyla eserin kendisini nasıl 
ifade ettiğiyle ilgilidir. Sözer’in (2019:6-7) belirttiği gibi, eserin nerede olduğu eş zamanlılık ve 
anakronizme (ayrı zamanlılık) bağlıdır. Gerçek sanat yapıtının doğru algılanabilmesi için, sanatın 
tarihsel dönüşüm sürecine hâkim olmak gerekir. Bu sürece dayanarak sanat yapıtının kendisi bütün ve 
parça ilişkilerinin eş zamanlılığı olarak, kendi mekânsallaşmasıyla oluşan, ortaya çıkan, kendini 
gösteren bir şeydir. Sanat tüketicisi/izleyicisi bakımından “nerede?” sorusunun cevabı ise, onun görsel 
kültürünün, görsel algısının, estetik bilincinin, esere karşı tavrının ve tepkisinin ne yönde olduğuyla 
ilgilidir. Bunlara geçmeden önce, bu çalışmada sıklıkla değinilecek olan sanat tüketicisi ve sanat 
izleyicisi kavramlarının yakın anlamlar ifade ettiğini belirtmek gerekir. Tüketici; “Mal ve hizmetlerden 
yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse” ve izleyici: “izleme işini yapan kişi” (Türk Dil Kurumu, 
2020). Bu tanımlardan yola çıkarak sanat tüketicisi; bir sanat nesnesini alıp kullanan; sanat izleyicisi 
ise, bir sanat nesnesine karşı izleme eyleminde bulunan kişi olarak tanımlanabilir. Bu tanımlardan sonra, 
sanat tüketicisi/izleyicisinin “nerede?” olduğunu anlamak için, onun sanat nesnesine karşı olan tavrını 
anlamak gerekir. İzleyiciler tarafından genellikle sanat nesnesine verilen ilk tepki suskunluktur. 
Suskunluk, sanat eserinden etkilenmenin bir sonucu olabileceği gibi, sanat eserine karşı bir duyarsızlığın 
sonucu da olabilir. 
 
İzleyicinin sahip olduğu kültürel kodları, sanatsal bilgisi ve diğer yeterlikleri ile plastik sanat eserlerine 
karşı tutumları birbirinden farklılık gösterebilir. Bu nedenle aynı eser, farklı izleyiciler için çok farklı 
anlamlar ifade edebilir, çünkü izleyicilerin zihnen nerede oldukları, sanat nesnesine karşı olan tutum ve 
davranışları birbirinden çok farklıdır. Bazı izleyiciler için eser yüzeyi; “duygu alanı” olarak 
tanımlanırken, bazıları için ise, bir “muhakeme” alanını ifade etmektedir (Bolla, 2012: 14). Sanatta 
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mekân, sanat eseri/yapıtı/ nesnesi için bir sunum veya gösteri alanı olmasının ötesinde sanatın üçlü 
sacayağını (sanatçı, sanat eseri ve sanat tüketicisi/izleyicisi) oluşturan bu etkenlerin pozisyonuyla 
ilgilidir. 
 
Türkiye’de ilk kez internet 1993 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeyle birlikte, plastik 
sanatlar için klasik türden sergileme mekânlarına ek olarak sanal sanat galerileri de rol almaya 
başlamıştır. Ses ve görüntü kayıt cihazlarının devreye girmesiyle birlikte birçok sanat nesnesi dijital 
ortama taşınmıştır. 
 
2000’li yıllara doğru, sergilenme biçimleri; sosyo-kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle doğru 
orantılı bir şekilde değişmeye ve alternatif ortamlar yaratmaya başlamıştır. Sanatçıların sanat tüketicisi 
/ izleyicisi ile olan iletişim sıklığını artırma isteği fiziksel mekânların haricinde aslında doğrudan var 
olmayan mekânları da kullanmaya yöneltmiştir (Dolunay ve Boyraz: 2013). 
2019 yılı sonunda başlayan ve 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan salgın 
durumu, birçok sektör ve disiplinde olduğu gibi, plastik sanatlar alanları için de eserlerin barınmasına 
ve sunulmasına olanak sağlayacak yeni mekân arayışları içine girilmesine neden olmuştur. 
Türkiye’de ve dünyada her geçen gün dijital ortama taşınan sanat mekanlarının sayılarındaki artış dikkat 
çekmektedir. Özel galeri ve müzelerin yanı sıra, dünyaca ünlü bir çok müze ve sanat galerisi de sanal 
ortama taşınmaya devam etmektedir. Bu mekanlar hem fiziki hem de sanal olarak etkinliklerini 
sürdürmeye devam etmektedir. 
 
Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde hizmet veren kurumlar şu şekildedir (Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 2020): 

- Kurtuluş Savaşı Müzesi Ankara. 
- Cumhuriyet Müzesi, Ankara. 
- Efes Müzesi, İzmir. 
- Troya Müzesi, Çanakkale. 
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara. 
- Gazi Müzesi, Samsun. 
- Göbeklitepe Müzesi, Şanlıurfa. 
- Etnoğrafya Müzesi, Ankara. 
- Antalya Müzesi, Antalya. 
- Boğazköy Müzesi, Çorum. 
- Arkeoloji Müzesi, Gaziantep. 
- Zeugma Müzesi, Gaziantep. 
- Çorum Müzesi, Çorum. 
- Şanlıurfa Müzesi, Şanlıurfa. 
- Adana Müzesi, Adana. 
- Hatay Arkeoloji Müzesi, Hatay. 

 
Bu mekanlara sanal erişim imkanı bulunması arkeolojik, tarihi, kültürel ya da sanatsal açıdan önemli 
birçok esere ulaşım kolaylığı ve etkileşim imkanı sağlamaktadır. Bu müzelerin haricinde hizmet veren 
bir çok özel müze ve sanat galerisi de benzer kolaylıklar sağlamaktadır. 
Dünya’da benzer yönden hizmet veren önemli mekanlar ise şu şekildedir.  

- Louvre Müzesi, Paris. 
- Metropolitan Müzesi, New York. 
- Uffuzi Galeri, Floransa. 
- Van Gogh Müzesi, Amsterdam. 
- British Müzesi, Londra. 
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- Tate Modern, Londra. 
- Pera Müzesi, İstanbul. 
- Vatikan Müzesi, Roma. 

 
YÖNTEM 
 
Bu araştırma, pandemi sürecinde plastik sanat eserlerinin fiziki sınırlar içindeki bir nesne (mekânın 
nesnesi) olma durumundan uzaklaşıp, kendi özgür alanını belirleyen bir özne konumuna (nesnenin 
mekânı) gelmesine dikkat çekmeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. 
 
SONUÇ 
 
Sanatçılar farklı birçok ülkede, pandemi sebebiyle karantinaya kapanırken, eserleri sanal sunum 
mekanları aracılığıyla özgürlüğe kavuşmuştur. Dünyaca ünlü birçok müze ve galeri kapılarını sanal 
erişime açarak sanatsal etkileşime katkı sağlamıştır. Pandemi sürecinde plastik sanat eserlerinin fiziki 
sınırlar içindeki bir nesne (mekânın nesnesi) olma durumundan uzaklaşıp, kendi özgür alanını belirleyen 
bir özne konumuna (nesnenin mekânı) gelmesi durumu dikkat çekici derece önemlidir. Bütün sanat 
alanlarında olduğu gibi, resim sanatında da eserin hazırlanışı, varoluşu ve sunuluşu bir mekâna bağlıdır.  
Bu mekan çağın ve dönemin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmelidir. 
 
Pandemi süreciyle, sanat alanlarının neredeyse tümünde, alternatif mekânlar olarak sanal platformlar 
daha da görünürlük kazanmaya başlamıştır. Sinema alanındaki perde, tiyatro ve müzik alanlarındaki 
sahne, resim alanındaki galeri ve müze kavramlarına ek olarak, çeşitli dijital platformlar da güncel bir 
mekan olma  özelliği kazanmıştır. Sanatçılar sahnenin, perdenin, sanat galerisinin ve müzenin yanında; 
video kanalları, sosyal medya hesapları, 3D mekanlar aracılığıyla da kendilerini sanat yoluyla ifade 
etmeye yönelmişlerdir. Pandemi öncesi dönemde sanat izleyicileri bir sanat etkinliğine (konsere, 
tiyatroya, sinemaya, sanat galerisine veya müzeye) katılırken genellikle bedel ödemeleri gerekirken; 
sanal ziyaret alanları sayesinde ise, sanat nesnesi doğrudan ulaşılabilir konuma gelmiştir.  
 
En başta sosyal medya olmak üzere, dijital platformlar aracılığıyla sanat nesnesine ulaşma imkânı çok 
artmıştır. Sonuç olarak, tarih sürekli olarak yazılmakta ve teknolojik gelişmelerle birlikte değişip 
güncellenmektedir. Sosyal medya araçları plastik sanat nesnelerine mekân oluşturma konusunda 
günümüzde önemli bir pay elde etmiştir. Bu durumun çeşitli avantajları olabileceği gibi bazı 
dezavantajlarının da olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu durumlardan yola 
çıkarak yeni araştırmalar yapılabilir. 
 

KAYNAKÇA  

Bolla, P (2012). Sanat ve estetik (K. Koş, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. 
Dolunay, A. ve Boyraz. B. (2013). “Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji      
Kullanımı Ve İnternetin Sergilemeye Etkisi” İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2(3), 
109 – 124.  
Groh, J. M. (2017). Mekân Yaratmak Beyin Neyin Nerede Olduğunu Nasıl Biliyor. (G. Koca, Çev.). 
İstanbul: Metis Yayınları.  
Sözer, Ö. (2019). Sanat: Görünendeki Görünmeyen. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.  
İnternet: Türk Dil Kurumu. (2020). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr adresinden 28 
Haziran 2020’de alınmıştır.  



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1051 

İnternet: Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020). Sanal Müze. http://www.sanalmuze.gov.tr adresinden 28 
Haziran 2020’de alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1052 

 
PAUL CITROEN’IN METROPOLİS FOTOMONTAJI VE DEĞİŞEN KENT ALGISI 

METROPOLIS PHOTOMONTAGE OF PAUL CITROEN AND  
THE CHANGING CITY PERCEPTION 

 
Deniz DORA1 

1 Öğr. Gör. Dr. İstanbul Arel Üniversitesi, MYO, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İstanbul / Türkiye 
Email; denizdora@arel.edu.tr 

 
 

ÖZ: 1839’da icat edilen fotoğraf teknik anlamda kısa sürede yol almıştır. İlk fotomontaj örnekleri Oscar 
Gustave Rejlander’in 1857 tarihli Two Ways of Life ve Henry Peach Robinson’ın 1858 tarihli Fading 
Away adlı eserleridir. Bu çalışmalar dönemi için oldukça büyük yenilikler taşımaktadır. Sonrasında 
fotoğrafın önemli bir dalı olacak olan deneysel fotoğrafa da göz kırpmaktadır. Daha fotoğrafın 
sarhoşluğunu atlatamamış sanat çevresi bu yeni teknik karşısında heyecanlanmışken, iktidar sahipleri 
ise bu tekniği aldatmaca ve korkutucusu olarak nitelemişlerdir. Başlangıcında bile büyük yankı 
uyandıran fotomontaj, sonraları Piktoryalist sanatçılar tarafından kullanılmış, zaman içinde de etkili ve 
kuvvetli bir anlatım aracına dönüşmüştür. Özellikle Dada akımına bağlı ustaların fotomontajı Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşı sırasında aktif bir şekilde afiş yapımında kullanmasıyla bu teknik önemli bir 
propaganda malzemesine de dönüşmüştür. Fotoğrafın ortaya çıktığı endüstri devrimi dönemi modern 
kentin de temelinin atıldığı dönemdir. Kentleşme ve fotoğraf aynı anda büyürken, modern kente ve 
fotomontaj tekniğine hayranlık duyan, Paul Citroen 1923 yılında Metropolis serisini çalışmaya 
başlamıştır. Bu literatür araştırmasında, Bauhaus ve Dada sanatçıları arasında görülen Paul Citroen’in, 
Metropolis eseri üzerinden, kentleşmeye bakışı ve yaklaşımının günümüz kentlerindeki olumlu ve 
olumsuz yanları incelenecektir.  
 
Anahtar Kelimeler; Fotomontaj, Paul Citroen, Kent, Metropolis, Dada. 
 
 

METROPOLIS PHOTOMONTAGE OF PAUL CITROEN AND  
THE CHANGING CITY PERCEPTION 

 
ABSTRACT: The photograph, invented in 1839, made a short journey in technical terms. The first 
examples of photomontage are Oscar Gustave Rejlander's Two Ways of Life, 1857 and Henry Peach 
Robinson, 1858, Fading Away. These studies carry great innovations for the period. It also winks to the 
experimental photo, which will become an important branch of photography. While the art scene, which 
could not survive the drunkenness of photography, was excited about this new technique, the owners of 
the power described this technique as a scam and frightening. Photomontage, which had great 
repercussions even at the beginning, was later used by the Pictorialist artists, and over time it became 
an effective and powerful means of expression. This technique has also turned into an important 
propaganda material, especially with the use of photomontage in the production of posters during the 
First and Second World War. The period of industrial revolution, when the photograph appeared, was 
the period when the foundation of the modern city was laid. While urbanization and photography have 
grown at the same time, admiring the modern city and photomontage technique, Paul Citroen started to 
work on the Metropolis series in 1923.  In this literature research, the positive and negative aspects of 
Paul Citroen, who is seen among Bauhaus and Dada artists, from Metropolis, in today's cities will be 
examined. 
Keywords; Photomontage, Paul Citroen, City, Metropolis, Dada. 
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GİRİŞ 
 
Fotoğrafın ilanından sonra resim sanatını bırakıp fotoğrafa başlayan pek çok ressam olmuştur. Bu durum 
kimisi için zorunluluk, kimisi için meraktır. Bazı sanatçılar ise resim ile fotoğrafı birleştirmenin 
heyecanı içindedir. Bu anlamda sanatçıların ilk yaptıkları basılmış fotoğrafları renklendirmek olmuştur. 
Sonraları karanlık odada kâğıdın gelişim aşamasında bazı müdahaleler yaparak fotoğraflara doku 
kazandırmışlardır. Böylece yapılan işler daha çok resme benzemiştir. Karanlık oda müdahalesi 
uygulanmadığında ise fotoğraf makinesinin pozlandırma ayarları kullanılarak fotoğraf üretilmiştir. Bu 
tarz fotoğraflar üreten sanatçılara Piktoryalist (resimsel) fotoğrafçılar denilmektedir. Bu sanatçılar 
fotoğrafı  değiştirmeye ve fotoğrafın içinde farklı anlatım biçimleri geliştirmeye çalışmıştır. Temelini 
Piktoryalistlerin oluşturduğu bu anlatım biçimlerinden en önemlisi Fotomontajdır.  
  
Fotomontaj sadece karanlık odada denemeler deneysel çalışmalar üreten sanatçılar için değil daha 
sonraları grafik tasarımcıların özellikle propaganda afişlerinde kullandıkları bir tekniktir. Paul Citroen 
teknik olarak fotomontajı kullanan, konu olarak da  ‘büyük ve modern kenti’ işleyen bir Bauhaus 
tasarımcısıdır. Sanatçının metropolis serisinde heyecanlı, bir o kadar da  karmaşık şehir anlatımıyla 
karşılaşırız. 1920’lerden bakıldığında günümüz kentlerindeki sıkışıklık bu seride içselleştirilerek 
anlatılmaktadır. Bu makalede Paul Citroen’in Metropolis’i yaparken kullandığı anlatım biçimi olan 
fotomontajın gelişimi ve modern kentlerin insan üzerinde değişen algısı incelenecektir. 
 
FOTOMONTAJ VE PİKTORYALİZM 
  
Piktoryalizmi ikiye ayırarak anlamaya çalışmak gerekir. Fotoğrafın icadından kısa bir süre sonra 
başlayıp 1910’lara kadar geçen dönem, Piktoryalizmin ilk dönemi kabul edilmektedir.  Bu dönem 
fotoğrafçıları (çoğu resim kökenli) resim bilgilerini aynen fotoğrafa aktarmışlardır. Piktoryalist 
sanatçılar fotoğrafın icadından kısa bir süre sonra ilk fotomontaj örneklerini vermişlerdir. I. Dünya 
Savaşı öncesinde daha çok sanatsal çalışmalarda kullanılan teknik, sonrasında etkili bir propaganda 
malzemesine dönüşmüştür. Piktoryalizmin ikinci dönemi ise  Alfred Stieglitz öncülüğünde ve  
modernizmin etkisindedir.  Bu döneme “kent” konusu damgasını vurmuştur.  “Piktoryalizm, 20. 
yüzyılda daha karanlık, daha sembolik ve daha kişisel bir yol izlemeye başlamıştı. Bunda, yükselişte 
olan modernist sanat akımlarının büyük etkisi olmuştu. Karmaşık baskı teknikleri, yerini kullanımı daha 
kolay olan jelatin gümüş baskı ve fotogravüre bırakmıştı. Fotogravürün avantajı, platin baskı yapmak 
için harcanan paranın yalnızca küçük bir bölümüyle bile sayısız deneme baskısı yapılabilmesiydi. Bu 
‘yeni’ Piktoryalizm kent temelliydi.” (Hacking, 2015: 170) 
  
Piktoryalizm ilk zamanlar resim geleneğinden gelen ustaların bilgi ve becerisiyle şekillenmiştir. 
Sanatçılar fotoğrafın ilk zamanlarında teknik olanaksızlıklardan kaynaklanan sorunları karanlık oda 
işlemleriyle çözmeye çalışmıştır. Görüntülerin üzerinde oynamak zamanla anlatım biçimi haline gelmiş 
ve aradan yarım yüzyıl geçmiştir. Yirminci yüzyılda fotoğraf teknik anlamda iyice çözülmüş ve bazı 
ustaların elinde deneysel bir araca dönüşmüştür.  
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Kaynak: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/294822. 

Şekil 1. Yaşamın İki Yolu-Two Ways of Life (1857), Oscar Gustave Rejlander 
 
Piktoryalizm yani resimsel fotoğraf, fotomontajın temelini oluşturmaktadır. Bilinen ilk fotomontaj 
örneklerini Oscar G.Rejlander (1813-1875), Henry Peach Robinson (1830-1901) yapmıştır. Bu anlamda 
fotomontajın öncüleri ve hatta babası sayılmaktadırlar. İlk dönem fotomontajlarında fotoğraflar bir 
amaca hizmet edecek şekilde önceden çekilmiş ve bir kurgu çerçevesinde (sanatçının hayalindeki nihai 
görüntüye ulaşmak için) yeniden bir araya getirilmiştir. Fotoğrafın icadından kısa bir süre sonra 
fotomontajlar sergi salonlarında görülmeye başlamıştır. Oscar G.Rejlander’ın “Two Ways of Life” adlı 
eserinde  bütün portreleri ayrı ayrı çektikten sonra birleştirdiği yani fotomontaj yaptığı bilinmektedir. 
Bu teknik o güne kadar hiçkimse tarafından uygulanmamıştır.  
 
“Tembelliği değil çalışkanlığı seçmenin erdemleri üzerine karmaşık bir alegori niteliğindeki bu eserde, 
Rejlander, onlarca farklı figürü aynı anda fotoğraflama imkanı olmadığından, 30’dan fazla negatifi bir 
araya getirmiştir. Bu türden bir görsel yaratma tekniği, fotoğraf topluluklarında ve bu toplulukların 
yayınlarında hummalı bir şekilde tartışıldı. Yöntemin savunucuları, görüntüdeki farklı unsurlar üzerinde 
mutlak bir hakimiyet sağladığından, bunun sanatsal fotoğraflar yaratmak için mükemmel bir yol 
olduğunu söylediler; karşıt görüştekiler ise ortaya çıkan ürünün yapaylığından dem vurdular.” (Hacking, 
2015: 113) 

 
Kaynak:https://www.metmuseum.org/art/collection/search/302289 

Şekil 2. Henry Peach Robinson, Fading Away,1858 
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Yaşamın İki Yolu, 1800’lerin ikinci yarısında ilk kez izleyiciyle buluştuğunda hiç de hoş 
karşılanmamıştır. Rejlander'in bu fotomontajı sol tarafı örtülerek sergilenmiştir. Bu fotomontaja dair 
sorun olarak görülen şey sadece bir taraftaki insanların çıplak olması değildir. Birkaç fotoğraftan oluşan 
görüntülerin yani fotomontajların izleyiciyi kandırdığı düşüncesidir. Bu tepkiler Rejlander’in 
çalışmalarını durduramamıştır. Hatta uyguladığı bu tekniği (o zamanlar adı kombine baskı tekniği idi) 
Henry Beach Robinson’a öğretmiştir. Robinson ise “Fading Away” adını verdiği tarihin en meşhur 
fotomontajını yapmıştır. 5 negatiften oluşan fotomontajın meşhurluğu tekniğinden değil konusundan 
gelmektedir. Bu, tüberkülozdan ölmek üzere olan bir kızın etrafında kurgulanmış bir montajdır. 
 
“Beş ayrı negatiften üretilmiş bir fotoğraf baskısı olan bu yapıt ölmek üzere olan hasta bir genç kızı ve 
çevresinde toplanmış yaşlı aile fertlerini gösterir. 1858 yılında buna kompozit fotoğraf- bir tür foto-
montaj denebilir. Sanatseverler arasında büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Kraliçe Viktorya zamanında 
insanlar bu kadar acıklı ve üzücü bir sahnenin fotoğrafını görmek istemiyorlar, bunun çekilmiş olmasını 
ayıplıyorlardı. Halbuki, çok daha acıklı, kanlı, dehşet verici konuların yağlıboya resimleri onları aynı 
biçimde etkilemiyordu.” (Topçuoğlu, 2000: 127) 
 
Gerek Rejlander, gerekse Robinson’un çalışmaları döneminde sert tepkiler almıştır. İnsanlar bu 
fotoğrafların kurgu olduğu için aldatmaca olduğu fikrinde hemfikirdir.  
  
Fotoğrafın icadından sonra tekniğin ilerlemesi ve daha kolay kullanılabilir hale gelmesi karşısında iki 
önemli zorluk vardır. Birincisi pozlandırma süreleri hala çok uzundur ve bu durum hareketli konuları 
fotoğraflamayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca fotoğrafik malzeme bütün ton çeşitliliği açısından oldukça 
kısırdır. İkincisi makineler oldukça hantaldır ve stüdyo dışı çalışmaya uygun değildirler. Bu teknik 
durumlar ton değerlerini daha iyi verebilmek için sanatçıları zorunlu olarak fotomontaja yöneltmiştir. 
“Erken dönem fotoğrafçılıkta kullanılan emülsiyonlar mavi ışığa fazlasıyla duyarlıydı. Bu da hem 
gökyüzünün hem de yerin görüntüsünü aynı negatifte elde etmeyi zorlaştırıyordu. Sanat fotoğrafçılığıyla 
ilgilenenler, gökyüzü ve yerin görüntüsünü ayrı negatiflerin üzerine düşürüp daha sonra bunları baskıda 
etkileyici şekillerde birleştirdiler.” (Hacking, 2015: 96) 
 

 
Şekil 3: Camille Silvy                                                          Şekil 4:  Gustave Le Gray 

Kaynak:http://d2aohiyo3d3idm.cloudfront.net/publications/virtuallibrary/0892362057.pdf 
Şekil 3. Camille Silvy Nehir Manzarası, Fransa 

Kaynak:  https://www.pinterest.com/pin/248964685623922469/ 
Şekil 4. Gustave Le Gray- Büyük Dalga 

 
Camille Silvy’nin (1834-1910) Nehir Manzarası, işte bu teknikle yani iki ayrı negatifle ortaya çıkarılmış 
bir fotomontajdır. Açık tonlu alanlar ve koyu tonlu alanlara pozlandırma anlamında müdahale edilmeden 
fotoğraf çekilmesi şimdi bile problemdir. Kaldı ki 1800’lerin ortalarında zıt tonların aynı fotoğrafta 
biraraya getirilmesi  büyük bir zorluktur. Açıkçası aşırı parlak gökyüzü ve alt kısımdaki gölgeli alanlar 
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baskıda müdahaleyi gerektiren bir konudur. Aksi halde görüntünün bir tarafından feragat etmek 
gerekmektedir. Silvy gibi gökyüzü ve yerin görüntüsünü normalleştirmek için, ayrı ayrı negatifleri 
birleştiren bir diğer usta Gustave Le Gray (1820-84)’dir. Fotoğraf malzemesinin mavi tarafa fazla 
duyarlı olması bu sorunu karanlık oda müdahalesiyle çözmeyi gerektirmiştir. Le Gray sadece parlak 
gökyüzü sorununu çözen, “...daha önce elde edilemeyen fotoğrafik efektlerin yolunu açan pek çok 
yenilikçi tekniğin yaratıcısıdır.” (Hacking, 2015: 98) Günümüzde dijital görüntü işleme programlarıyla 
bu tür çalışmalar yapmak son derece kolaydır. Hatta kameranın el verdiği teknik olanaklarla bile çözüm 
bulunmaktadır. Fakat karanlık odada baskı yapıldığı dönemlerde bu sorun önemliydi. O dönem karanlık 
oda becerisi yüksek olmayan bir uygulayıcının başarılı bir montaj yapması oldukça zordu.  
 
KONSTRÜKTİVİZM, DADA VE  MAKİNE ÇAĞI 
Konstrüktivizmin ortaya çıkışı I. Dünya Savaşı’nın sonlarına denk gelir. Endüstriyel malzeme ve 
makineleşmeyi yücelten bir akımdır. Bu yüzden çağdaş malzemeyi ve kompozisyon anlayışını 
benimsemiştir. Teknolojiyle beraber gelişen, değişen ve dönüşen yeni dünyanın önemli sanat 
akımlarından biridir. Bu döneme sonraları “makine çağı” adı verilmiştir. Vladimir Tatlin kurucusu ve 
en önemli sanatçısı olarak kabul edilmektedir. Akım, Tatlin’in (Vladimir Evgrafovich Tatlin) 
çalışmaları ışığında şekillenmektedir. Tatlin ismi Dadaizmin Rus ayağında da geçmektedir.  
 
Picasso’nun resimde yabancı malzemeler kullanarak yaptığı resimler ona esin kaynağı olmuştur. 
“Konstrüktivizmin tohumları, 1914’ün bahar aylarında, sanatçı ve denizci Tatlin’in, Picasso’nun 
Paris’teki atölyesini ziyaret ettiği sıralarda atılmıştı. Tatlin, Picasso’nun kübist yapıtlarında gördüğü 
resimli düzlemleri “gerçek mekanda gerçek malzemelere” dönüştürmeye karar vermişti. …Tatlin, daha 
sonra, maliyeti yüksek olduğu için inşa edilemeyen Üçüncü Enternasyonal için Anıt olarak bilinen 
sıradışı, spiral bir yapı tasarladı ve maketini yaptı.” (Farthing, 2012: 400-401) Konstrüktivizminin 
öncüsü olan Tatlin, dünyadaki diğer sanatçılara örnek olmuş ve hatta Berlin Dadaistleri ustalarına şöyle 
selam yollamıştır; “1920’de Berlin’deki Dada sergisinde George Grosz ile John Heartfield, çektirdikleri 
fotoğrafta, ellerinde sergi duvarından indirdikleri bir pankartla görülürler. Pankartın üzerinde iri afiş 
harfleriyle şu sözler yazılıdır: “Sanat öldü/Yaşasın/Tatlin’in yeni/makine sanatı.” (Lynton, 2015:108)  

 
Kaynak: http://www.e-skop.com/skopbulten/rus-avangardi-sergisi/4701 

Şekil 5. Grosz ve Heartfield, “Sanat Öldü. Yaşasın Tatlin’in Makine Sanatı” 
 
Devrimden sonra sanat işlerinin başına getirilen Tatlin, önemli avangard sergilerde eserlerini sergilemiş, 
tiyatro sinema ve fotoğrafla yakın ilişkide olmuş ve bu konularda dersler vermiştir. Rodcenko ile birlikte 
sahne ve kostüm tasarımları yapmıştır.  Asıl işi kostüm ve dekor tasarımcı olan sanatçı III. Enternasyonel 
için yaptığı Konstrüktivist kulesiyle geleceğin sanatçılarına ve mimarlarına, modern kenti yaratmada 
esin kaynağı olmuştur.  
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“Tatlin'in kulesi bir makinedir. …Tatlin kulesini tasarlarken, zamanın simgesi olarak gördüğü, “en 
dinamik form olan vidadan” yola çıktığını açıklar. Bu form aynı zamanda geometrik sanat felsefesinin 
babası Albrecht Dürer’in konik spirallerini hatırlatır. Hegel ve Marx da tarihin ilerlemesini (hareketini) 
spiralle ifade ederler. ...Tatlin’in anıtı, insanın evrendeki yerinin kozmolojik sistemini temsil eder. 
Devrimcidir, çünkü matematik ve mimari bir kesinlikle örgütlenmiş olan zaman ve mekân içindeki 
toplumsal armoninin modelini oluşturur.” (Artun, 2015) 
 

 
Kaynak: https://www.e-skop.com/skopbulten/rus-avangardi-formlarin-siyaseti-ve-tatlin-kulesi/2748. 

Şekil 6. Tatlin Kulesi, 1920 ve Albert Dürer 
 
Konstrüktüvizm sonrası Dada akımı karşımıza çıkmaktadır. Konstrüktivizm öncüleri kendilerini 
Dadaizmden ayrı tutmamıştır. Pek çok konuda birbirlerinden destek de almıştırlar. Fakat Dadaizm 
dendiği zaman Marcel Duchamp’ın da adı anılmalıdır. Duchamp sanata ve tekniğe olan bakış açısıyla 
kendinden sonra gelen aykırı sanatçıları derinden etkilemiştir. Onun Ready Made’leri (hazır ürünlerin 
yeniden kullanımı için kullanılır) daha 20. yüzyılın başında sanatın oldukça farklı ve ilginç bir hal 
alacağının işaretlerini vermiştir.  
 
Birinci Dünya Savaşının getirdiği yıkıma, umutsuzluğa karşı yeni bir söz söyleme ihtiyacından doğan 
Dadaizm hemen her yerde aynı anda başlamıştır. Hepsinin ortak özelliği savaşa karşı olmaları ve 
yaptıkları işleri propaganda aracı olarak kullanmalarıdır. “Savaştan çok uzun bir süre öncesinden 
hazırlanmış olmakla birlikte, Dada patlayıcı gücünü savaş olgusundan alacaktır. Zira, barış zamanında, 
sonuçta var olan toplumsal denge tarafından kabul edilmiş bir avangard içinde az ya da çok olağanlıkla 
yönlendirilmiş entelektüel yıkıcılık kalkışmaları, izin verilmiş sınırların dışına yayılmak ve komşu 
eğilimleri ilhak etmek üzere, çatışmaların yol açtığı altüst oluşları kendi hesaplarına kullanacaklardı.” 
(Batur, 2002: 304)  Dada teknik anlamda son derece özgür ve yenilikçi bir ortam sunmaktadır. 
Dadaistlere göre sanatın söyleyecek yeni bir sözü vardı ve bu söz yeni tekniklerle aktarılabilirdi. 
“‘Sanatçının tükürdüğü her şey sanattır’, diyordu Kurt Schwitters. Bir yapıtı sanat yapan biçimi, konuş, 
içeriği, türü ve yansıttığı ustalık değil, sanatçının onun sanat olduğunu bilmesidir.” (Lynton, 2015: 127) 
Geçmişin sanatına isyan bayrağı çeken Dadacılar 20. yüzyıl sanatına damga vuracak yeni teknikleri 
kullanmışlardır. Bu tekniklere duydukları ortak ilgi dönemin sanatçılarını aynı çatı altında 
birleştirmiştir. Kübizmin başlattığı kolaj çalışmalarını ileri aşamaya getirmişler, fotomontajlar 
yapmışlardır. Ayrıca performans sanatlarını uygulamışlar ve ready-made yani hazır yapıtları 
kullanmışlardır. “Dadaist sanat içinde uygulanan ve daha önceki fotomontajlardan farklı olarak ilk defa 
denenen yöntemler fotomontaj ve kolaj teknikleridir, ilk uygulanan fotomontajlarda genellikle birden 
fazla negatif biraraya getirilerek montaj yapılırken, Dadaist sanat içinde hem birden fazla negatif 
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kullanılıyor, hem de çeşitli dergi, gazete, reklam afişleri ve atıklar vs. gibi birçok yardımcı malzeme 
kes-yapıştır yöntemiyle kullanılarak fotomontaj uygulanıyordu (Aydemir, 2013: 73).” “…Dadaistler 
kesilmiş fotoğrafları resimlerle bir araya getirerek kolajlar hazırladılar. Bağlamından koparılan fotoğraf, 
onlar için alışıldık sanat biçimlerine saldırmak için kullandıkları negatif bir araçtı sadece. Buna karşın 
fotomontaj tüm anlamını koruyordu.” (Freund, 2007: 172)  Tam da bu sebeple Dadaistlerin teknik 
anlamda ortak birleşme noktası fotomontaj olmaktadır.  
 
Fotomontajın geçmişi 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar gider fakat şahlanması Dadaistlerle olmaktadır. 
Önceleri Avrupada politik bir anlatım tekniği olarak kullanılan fotomontaj tekniği Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Sovyetlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Sadece Berlin Dadaistlerinde değil, Rus 
Avangardlarında hatta sonrasında Bauhaus Okulu ve Pop Art gibi akımlarda da fotomontajın 
değerlendirildiği görülmektedir. “Özgün formu içinde fotomontaj olarak montaj çarpıcı etkilere sahiptir 
ve kimi zaman güçlü bir siyasal silah da olabilmektedir. Montajın bu etkileri, onun realitenin 
bağlamlarından çıkarılıp koparılmış ve birbirleriyle bağları kalmamış heterojen parçalarını 
birleştirmesinden ileri gelmektedir. İyi bir fotomontaj, iyi bir şakayla aynı etkiye sahiptir.” (Lukacs, 
1985: 56) Fotomontaj kelimesi 1. Dünya Savaşıyla Berlin ve Sovyet Dadaistleriyle birlikte anılmaktadır.  
“Berlin dadaistlerinin azınlıkta kalan bir grubu tarafından belirlenmiş bu sözcük, sanatta daha doğrusu 
karşı sanat akımı içinde geçerlik kazanmamış olmasına rağmen, sözcüğün gerçek tarihsel kaynağı grup 
içinde yadsınmıştır. Yeni bir ulusun coşkusuyla Raul Hausmann, “bu yönteme bir ad gereklidir; George 
Grosz, John Heartfield, Johannes Baader ve Hannah Höch ile birlikte bu yeni anlatım biçimini 
FOTOMONTAJ olarak adlandırmaya karar verdik.” diyordu; ve devamında ‘bu kavram, bir yandan 
bizim sanatçı rolü oynamaya olan karşıt düşüncemizi tanımlıyor, diğer yandan kendimizi mühendis gibi 
yapıcı görmemizi sağlıyor.’ diyerek duygularını açıklıyordu.” (Ades, 1984) 
 
Akım, 1920’lerin ortalarından itibaren etkisini kaybetmiştir. Sanatın her alanında ürün veren Dadacılar 
ile popülerleşen Fotomontaj tekniği neredeyse II. Dünya Savaşına kadar propaganda aracı olarak 
kullanılmıştır. Sonrasında da grafik tasarımcılarının reklam afişlerinde sıkça kullandığı bir teknik haline 
gelmiştir. 
 
Endüstri Devrimiyle beraber başlayan kentleşme, sanatı da etkilemiştir. İnsanın küçücük kaldığı heybetli 
dev binalar dönemin Konstrüktivist, Futurist ve Dadaist sanatçıları için birer ilham kaynağı olmuştur.  
 
 
BAUHAUS 
 
1919 yılında mimar Walter Gropius tarafından Weimar’da kurulan Bauhaus, tasarıma olduğu kadar 
zanaatçılığa da önem veren bir tasarım okuludur.  Son derece özgürlükçü bir ortamda eğitim alan 500’e 
yakın öğrenci yetiştirilmiştir. Bauhaus, yaklaşık olarak 14 yıl boyunca sanatta ve tasarımda söz sahibi 
olmuştur. Özellikle tasarımda köklü değişiklikler yapan Bauhaus okulunda hocalık yapan ünlü isimler 
arasında Paul Klee, Wassily Kandinsky, Theo van Doesburg ve Moholy Nagy gibi sanatçılar vardır. Adı 
geçen ve daha birçok sanatçı, bu yüksek sanat okuluna, bilgi ve birikimlerini aktararak öğrencilerini en 
ileri seviyeye çıkarmışlardır.  
 
1925 yılında muhafazakarların yönetimi ele geçirmesi ile okulun üzerinde baskı kurulmaya başlamıştır.  
Bu baskı diğer sanatçılar ve sanatseverler tarafından kırılmaya çalışılmıştır. “Albert Einstein ve Marc 
Chagall gibi isimlerin üye olduğu “Bauhaus Dostları Grubu” adlı bir dernek kurularak etik ve finansal 
destek sağlandı. Bu yıl içinde grup aydınlatmalarının ve mobilyalarının Bauhaus atölyelerinde üretildiği, 
ikonik cam ve metalden ibaret tasarımını Walter Gropius’un yaptığı, Dessau’da kurulan yeni bir tesise 
taşındı. Bauhaus Okulu’na resmi olarak “Tasarım Okulu” unvanı verildi ve böylece okulun verdiği 
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diploma üniversite diploması olarak geçerli kılındı.” (Farthing, 2012: 414-15)  Bu ve benzeri hamleler 
okulun gelecekteki kaderini değiştirmeye yetmemiştir. Önce Dessau’ya ve sonra 1932 yılında Berlin’e 
taşınan okul, 1933 yılında Nazilerce kapatılmıştır.  
 
Bauhaus okulunda sanatın hemen her alanında eğitim verilmiştir. “Sanatçı ile  zanaatçı arasındaki farkı 
kaldırıp, geleceğin mimarisinin yaratılmasında öncü bir rol üstlenen Bauhaus’da klasik hocaların yerini 
ustalar almıştı. Öğretim bir usta çırak ilişkisi içinde gerçekleştiriliyor; öğrenciler önce çırak, sonra kalfa 
ve usta yardımcısı oluyorlardı. Bu okulda yetişen öğrenciler okulun ideallerini tüm topluma 
yayacaklardı.” (Oral, 2011: 49-50) Bauhaus okulu özellikle mimaride çığır açmıştır. Topyekün bir sanat 
anlayışını, resimden veya heykelden öğrendiklerini mimariye ekleyerek mimarlığa bambaşka bir soluk 
getirmişlerdir. Böylece, modern kentin yeni yüzünü yaratmada etkili olmuşlardır. Bu yeni yüz 
gökdelenlerin yüzüdür. “Gökdelenlerin gelişiminde modern mimarlığı biçimlendiren ana eğilimlerin, 
bir başka anlatımla, De Stijl,

 
Bauhaus

 
gibi mimarlık okullarının, modern mimarlığın temel ilkelerinin 

belirlendiği Atina Anlaşması’nın ve Le Corbusier‟nin türlü yönlerde etkileri bulunmaktadır.”  (Duru, 
2001) Gökdelenlerin ve hızlı şehirleşmenin başında Amerika gelmektedir. Özellikle New York ve 
Chicago semalarında yüksek katlı binalar birbiri ardına dizilmiştir. Gökdelenlerin yükselmesiyle pek 
çok sorunun ortaya çıkması aynı tarihlere denk gelmektedir. 20. yüzyılın başı olan bu dönem de trafikten 
kaynaklı sorunlara çözüm bulmak için yolların genişletilmesi gerekmiştir. Altyapı yetersizliğinden 
kaynaklanan içme suyu sorunu ve kanalizasyon problemleri ortaya çıkmıştır. Gökdelenlerin havayı ve 
ışığı kesmesi kentlerdeki iklim faaliyetlerini olumsuz anlamda etkilemektedir. İlk gökdelenler 19. 
yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında yapılmıştır. Büyük Buhran ve II. Dünya Savaşı ise durgunluk 
dönemidir. 1950’lerin sonu gökdelenler için ikinci yükseliş dönemi sayılabilmektedir. Bu tarihlerde 
havalandırma sistemleri ve floresan lamba gibi buluşlar gökdelenlerin daha da yükselmesinde etkili 
olmuştur. 1970’lerin ortalarında gökdelen yapımında yine bir durgunluk dönemi vardır. Fakat 
1980’lerde gökdelen yapımı yeniden hız kazanmıştır. Son yıllarda ise, ilginç görünümlü, sivri kuleli 
gökdelenler ile yeni kent tasarımı anlayışında postmodern mimarlıktan bahsedilmektedir. (Duru,2001) 
 
PAUL CITROEN  
 
Bir fotomontaj ustası olan Paul Citroen, Konstrüktivizm ve Dada etkisinde kalmış bir Bauhaus 
sanatçısıdır. Tatlin’in kulesiyle anılan ve modern kente selam duran Konstrüktivizmden teknoloji aşkını, 
Dadaizmden ise fotomontaj uygulamalarını almıştır.  Genellikle kent üzerine fotomontajlarıyla bilinen 
Citroen’in Robert Park’ın şu görüşlerine aynen katılacağını düşünebiliriz. “…Kentler, özellikle modern 
zamanların büyük metropolitan kentleri... bütün karmaşıklıkları ve yapaylıklarıyla, insanın en görkemli 
yaratısı, insan yapısı en müthiş eserlerdir. Bu yüzden kentlerimizi, uygarlığın atölyesi ve aynı zamanda 
da uygar insanın doğal evi olarak düşünmeliyiz.” (1936,133) (Harvey, 2003: 180)  
 
İlk kent fotomontajını 1919 yılında yapan Citroen, kentlerin gelişmesinden oldukça etkilenmiştir. Yeni 
dönem mimarisinin büyüsüne kapılmış olan sanatçı, bu etkilenmesini Dada ruhuyla aktarmaya 
çalışmıştır. “Paul Citroen, 1923‘te en iyi bilinen ve çığır açan kentsel kolajlar dizisine başladı. 
Başlangıçta Berlin Dadaistlerine bağlı Citroen, 1922'den 1925'e kadar Weimar'daki Bauhaus'ta okudu. 
Metropolis, en önemli imaj çalışması olarak kabul edildi.”(www.artsy.net, 2018) Konuları arasında 
Amerikan gökdelenleri vardır. Büyükkent konusunu fotomontaj tekniğini kullanarak anlatmaya ve 
modern kentte olan hayranlığını göstermeye çalışmıştır. “Erken Dada ruhunu ve Dada’nın Berlin’deki 
etkilerini, Paul Citroen’in 1921’lerdeki dört çalışması belgeliyor.  Amerikan gökdelenlerini konu alan 
büyük boyutlu dergi röprodüksiyonlarından bir araya getirilmiş bir fotokolaj, çarpıcı ve etkileyici bir 
anlatımla “büyükkent konusunu” işliyor. Küçük bir Alman kenti olan Weimar’da henüz 25 yaşlarındaki 
genç öğrenci artık dışavurumcuların öznel kaybolmuşluklarına değil, New York’taki gökdelenler 
dünyasının canlı ve karmaşık yapılarına ilgi ve hayranlık duymaktadır.” (Herzogenrath,1983)  
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Kaynak: https://www.moma.org/interactives/objectphoto/objects/83984.html 

Şekil 7. Paul Citroen, Metropolis, 1923 
 
Paul Citroen’in en önemli eseri şüphesiz Metropolis’tir. Çalışma gazete ve kartpostallardan kesilmiş iki 
yüze yakın görüntüden oluşur.  Kullanılan  görüntülerdeki detaylar belirgin ve mimari anlamda oldukça 
güçlüdür. Citroen, Metropolis fotomontajıyla geleceğin görüntüsünü oluşturmuştur. Fotomontajda yer 
alan binalar karmaşık ve birbirinin üstüne yıkılır gibidir. Binalara ya da gökdelenlere ulaşabilmek için 
yollar, trenler ve arabalar oldukça belirgin bir şekilde eserde yer almaktadır. Anlatılmak istenen doluluk 
ve kalabalık olma hali içice geçmiş binaların görüntüsüyle verilmeye çalışılmıştır. Perspektif kullanımı 
oldukça belirgindir. İnsan öğesinin ise  fotomontaj içinde çok küçük yer kaplaması oldukça 
düşündürücüdür.  
 
Geleceğin kentlerine 20. yüzyılın başlarında bu denli ustaca ve yüksek öngörüyle bakabilen yapıtlardan 
bir diğeri şüphesiz Fritz Lang’in aynı ismi taşıyan filmidir. Lang’ın, Citroen’in metropolisinden 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1061 

etkilendiği açıktır. “Fritz Lang’ın Metropolis yapıtında, arasından uçakların gelip geçtiği binaların 
üstünde yükselen gökdelen, Citroen’in Metropolisi ile benzerlik taşır.” (Ades, 1983)  Citroen’in 
metropolisindeki binaların, yolların ve başka diğer şeylerin karikatürize edilerek aktarılması konuya 
neşeli bir hal katarken, Lang’ın metropolisinde filmin ruhuna uygun olarak yerini karamsar kent 
havasına bırakmaktadır.  
 

 
Kaynak: https://www.pinterest.ch/pin/240027855112175739/ 

Şekil 8. Fritz Lang, Metropolis, 1927 
 

 
Kaynak: https://www.flickr.com/photos/lovelyritas/4425415741 

Şekil 9. Kazimierz Podsadecki, Modern Şehir: Hayatın Erime Potası, 1928 
 
 
Citroen ile aynı tarz çalışmaları yapan bir diğer sanatçı, Kazimierz Podsadecki de kentlerin görünümünü 
çalışmalarında işlemiştir.  “Gelişen kentleşme ve kentin dev binaları, heybetli görüntülerinin yanısıra 
canlılıkları, makine ve kentleşmenin artık insanın bir uzantısı olmadığı bilinci ve paniği; en önemlisi her 
bir şeyin insan kontrolünden çıktığı anlatılır Citroen’in Metropolis ve Podsadeck’in Modern Kent 
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eserlerinde.” (Ades, 1984) Citroen’in çalışmalarının aksine Podsadecki’nin modern şehrinde büyük bir 
üçgen kompozisyonun içine muntazam yerleşmiş insan ve gökdelen görüntüleri dikkat çekicidir. 
Buradaki düzen Metropolis fotomontajında yerini karmaşaya bırakmaktadır.  
 

 
Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/369506344426961088/ 
Şekil 10. Paul Citroen, Brotenfeld (Ekmek Teknesi) 

 
Paul Citroen’in, Brotenfeld (Ekmek Teknesi) adlı çalışması Metropolisten oldukça farklıdır. Kırsal bir 
bölgenin üstüne adeta hükmetmek için yerleştirilmiş bir gökdelen görülmektedir. Bu çalışmada 
Metropolis’in karmaşası görülmemektedir. Buradaki ironi bütün çıplaklığıyla kendini göstermektedir. 
“Fotomontajın mimarlar tarafından şehir planlamasında ve projelerde kullanımı bugün çok yaygındır. 
Somut çevre düzeni ile proje arasındaki ilintiyi belirleyen etkin bir araçtır. 1920 yıllarında olduğu gibi 
bazen daha kişisel amaçlar içinde de kullanılmıştır. Citroen’in Brotenfeld isimli yapıtında eski ile şimdi 
ve yarın eleştirisel bir anlatım içinde gerçekleştirilmiştir. Bu bir gülünç fantezi midir? Yoksa şimdinin 
ve yarının bina sistemlerine yeni bir öneri midir? Veya çevrenin endüstrileşmesine bir tepki midir? 
bilinmez.” (Ades, 1983) Bilinen odur ki modern kent Citroen’i derinden etkilemiştir. Kentlerin 
fotomontaj uygulamaları için son derece uygun alanlar olduğunu bilmektedir. Gelinen noktada ise 
kentlerin kendisi koskocaman bir fotomontaj olarak karşımızda durmaktadır. 
 
 
 
GÜNÜMÜZ KENTLERİ 
Günümüz kentlerinde birbiri ardına yükselen gökdelenlerin en önemli sebebi teknolojinin gelişmesidir.  
“Yangına dayanıklı yapı gereçlerinin yaygın kullanımı, demir-çelik ürünlerinin ve asansörün 
kullanılması, yüksek katlı binaların inşaasına olanak tanımıştır.1871 yılında meydana gelen Chicago 
yangınında ahşap binaların yangından çok fazla etkilenmesi, demir gibi dayanıklı bir malzemenin bile 
yangına dayanıklı olmaması bina yapımında yeni arayışları beraberinde getirmiştir. Böylece yeni çelik 
iskeletler modern kentleri yaratmak için kullanılmıştır.”  (Duru,2001) Dolayısıyla Metropolis’in 
temelini oluşturan gökdelenlerin yüksek teknoloji ürünü olması bir başarı olarak görülmektedir. 
Özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bu durum bir propaganda malzemesi bile 
olmaktadır. Batılılaşmak ya da gelişmiş ülke olmak “bu ülkelerin kent merkezlerinin bol ışıklı 
gökdelenlerinin yarattığı siluetle özdeşleştirmek ve ona öykünmekten kaynaklanıyordu.” (Tekeli, 2011) 
Bu sebeple kentlere gökdelenleri dizerken o kentlerin bu yükü kaldırıp kaldıramayacağı 
düşünülmemiştir. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1063 

Günümüz kentlerinin en büyük problemi doğa ile kurdukları problemli ilişkidir. Endüstri devrimiyle 
beraber hızlı büyüme sürecine giren kentler, ağır sanayinin etkisiyle, nüfusun ve ihtiyaçların artmasıyla 
sağlıksız ve doğa ile ilişkisi sorunlu kentlerin doğmasına sebep olmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak 
artan enerji ihtiyacının karşılanması için de kaynak olarak doğanın görülmesi ve yenilenmesi mümkün 
olmayan fosil yakıtların sorumsuzca kullanılması çevresel sorunların kaynağını oluşturmaktadır. Doğal 
kaynakların tükenişi, iklim değişikliklerine bağlı olarak gelişen doğal felaketler, hızlı ve kontrolsüz 
nüfus artışı, çarpık kentleşme, göç, ekonomik eşitsizlik vb. gibi birbirine bağlı olarak gelişen süreçler, 
dünya üzerindeki tüm disiplinlerin ortak olarak yüzleşmek zorunda kaldıkları gerçeklerdir. Çevresel 
sorunların özellikle 20. yüzyılın son çeyreğindeki enerji krizi ile birlikte büyük boyutlara ulaşması 
sonrasında, günümüzde bilinçlenme dönemi başlamış 70’li yıllarda “çevresel tasarım”, 80’li yıllarda 
“yeşil tasarım”, 90’lı yıllardan sonrada “ekolojik tasarım” ya da “sürdürülebilirlik” kavramı ve 
sürdürülebilirlik uygulamaları çözüm olarak ortaya çıkmıştır. (Dora, 2019) 
 
Gelişmiş büyük kentlerde küreselleşme ve marka kent olma niyetiyle kentin yapılaşmasında söz sahibi 
olanlar, kentin potansiyel yeşil alanlarının binalaşması yönünde müdahaleler yapmıştır. Bu sorun kent 
için oldukça önemli bir mesele haline gelmiştir. Eğer marka kent imajı yaratılmak isteniyorsa bu 
sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda, ekolojiyi koruyarak ve yeşil kentler yaratarak sağlanabilir. 
Günümüzde kentler markalaşmak için daha yeşil, daha ekolojik projeler üreterek rekabet etmektedir. 
Fakat bunun yerine betonlaşmayı seçmek, marka kent imajına da zarar vermek olacaktır. Kentlerin hızla 
büyümesi, taleplerin karşılanmaya çalışılması, ekonomi ve yönetim açısından yetersiz kalınması, 
sermaye baskısı gibi sorunlar kentlerin üzerindeki baskıyı arttırmaktadır (Onur, 2019).  
 
Coğrafyacı Ellswort Hungtington medeniyetler ile iklim arasındaki bağlantıyı kurmuştur. Huntington 
sağlık, fiziksel ve zihinsel yeterlilik için iklimin rolünün büyük olduğunu ve medeniyetlerin ilerleme ve 
gerilemelerinde iklimin ‘ana kaynak’ olduğu görüşünü savunmaktadır. (Tümertekin, Özgüç, 2012) 
Kentler yaşanılan çağa dönüşürken dikkat edilmesi gereken hususların başında iklim ve çevre 
gelmektedir. “Kentleşmenin meteorolojik sonuçları, geçen yüzyıldan beri üzerinde durulan bir konu 
olmuştur. Kentlerin iklim ve daha kısa süreli hava koşulları üzerindeki etkileri, kentleşme olgusunun 
giderek hızlanması, ayrıca etkinin şiddetlenmesi ve coğrafi yaygınlığının artması nedeniyle her geçen 
gün daha büyük önem kazanmaktadır.” (Görcelioğlu, 1995) Günümüz kentlerinde aranılan en önemli 
özellik iklim ve çevreye uyumlu  olmasıdır. Dünya bu konudaki uyarılarını son yıllarda artan bir hızla 
yapmaktadır. Buzulların erimesiyle küresel ısınmanın başlaması, pek çok canlı türünün tehdit altında 
olması, bunlara bağlı olarak enerji kaynaklarındaki tükenme. Kentler küresel ısınma ve iklimin 
değişiminden etkilenirler ve kötü planlanmış, doğaya saygısı olmayan kentler de iklimin değişiminden 
direkt sorumlu tutulabilir. 
 
Son yıllarda yapılan dev kentler ve içlerindeki cam kaplı gökdelenler kentlerin iklim dengesini  
bozmaktadır. “Modern kent alanı, çoğunlukla mekanın özelliklerine önem vermeyen, insan elinden 
çıkma karakteristiklere ve problemlere sahiptir. Bir mekanın spesifik karakteri, insan davranışları ve 
istekleri doğrultusunda evrilen jeolojik bir yapıya sahiptir demek belki de daha doğru olacaktır. Ayrıca, 
kent geliştikçe, önemli “doğal” faktörler de küçük rastlantılar olmak yerine daha büyük, daha önemli 
faktörler haline gelir. İklim, flora ve yüzeyler, dağlar ve akarsu sistemleri yerel özelliklerden üstün hale 
gelir.” (Lynch, 2018: 122)  
 
SONUÇ 
Kentin gökdelenlerle doldurulması sonucu çevre sorunlarının meydana gelmesi (gökdelenlerin kapan 
görevi görerek rüzgarı ve ışığı önlemesi, cam kaplamanın ısıl ada etkisini arttırması, trafik, alt yapı vb.) 
günümüz kentlerinin en önemli sorunlarından biridir. Dünyanın ömrünü kısaltan bu gelişmeler kentlerde 
yaşamayı da olumsuz şekilde etkilemektedir. Öyle ki üst üste binmiş binalar, daracık sokaklar, soluk 
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alınacak alan yokluğuyla boğucu, kalabalık ve ruhsuz kentler yaratılmıştır. Sadece şekil üzerinden 
bakınca bile büyük problemler yaratan bazı binaların aynı zamanda civara verdiği zararlar da tahmin 
edilebilirdir. Kentin kompozisyonuna, topografik koşullarına uygun olmayan bu dev binalar dünyanın 
florasını da günden güne bozmaktadır. Bu yapılara bazı açılardan bakıldığında şehirlerin koca bir 
fotomontajı görülür. Fakat bu montaj beceriksiz ve düşüncesiz birinin elinden çıkmış gibidir. Modern 
şehirde Paul Citroen’in Metropolis’indeki heyecan, yerini kaygıya bırakmıştır. O zamanki heyacanı ve 
şimdiki kaygıyı anlatmak için fotomontaj tekniği sonsuz olanaklar sunmaktadır.  
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ÖZ: Limited şirkette ortağın oy hakkını kullanması TK m. 618 çerçevesinde kural olarak vazgeçilmez 
nitelikte düzenlenmiştir. Ancak ortakların menfaatini doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren ve TK 
m. 619’da belirtilen kararlarda ortaklar, oy hakkından yoksun kılınmışlardır. TK m.619’da üç ayrı oy 
hakkından yoksunluk hali ayrı bendlerde sıralanmıştır. Hükmün ilk bendinde mülga TK m. 537/3’e 
paralel olarak herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanların müdürlerin ibralarına ilişkin 
kararlarda oy kullanamayacağı düzenlenmiştir. Anılan hükümde ayrıca şirketin kendi esas sermaye 
payını iktisabına ilişkin kararlarda esas sermaye payını devreden ortağın oy kullanamayacağı (TK m. 
619/2/) ve ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onaylayan 
kararlarda ilgili ortağın oy hakkından yoksunluğu (TK m. 619/3) düzenlenmiştir. TK m. 619’da 
düzenlenen oy hakkından yoksunluk halleri özellikle ortak ile şirket arasındaki olası menfaat çatışmaları 
doğuracak kararlarda, şirket iradesinin doğru bir şekilde ortaya konulmasını güvence altına almakta ve 
diğer ortakların menfaatlerini korumak amacını gütmektedir. TK m. 619 anonim şirketler bakımından 
aynı konuyu düzenleyen TK m. 436 ile karşılaştırıldığında daha dar kapsamlıdır. Anonim şirketlerde oy 
hakkından yoksunluk getirilmesinin amacının limited şirketler bakımından da geçerli olduğu dikkate 
alındığında, TK m. 436’nın kıyasen uygulanabilme imkanı veya şirket sözleşmesi ile yeni oydan 
yoksunluk hallerinin düzenlenebilmesi olanağı bulunup bulunmadığı hususu önem taşımaktadır.  
 
ANAHTAR KELİMELER: limited şirket, oy hakkı, oy hakkından yoksunluk, müdürlerin ibrası, bağlılık 
yükümü ve rekabet yasağı 
 
ABSTRACT: As a rule, the member of the limited liability company has an inalienable voting right 
within the scope of Art. 618 of TCC. However, the decisions that directly or indirectly related to the 
interests of the members which are specified in Art 619 of TCC, members have been deprived of 
exercising the right to vote. The three separate state of the exclusion of the right to vote are listed in Art 
619 of TCC. In the first paragraph of the provision - in parallel with 537/3 of TCC (abolished)-it has 
been regulated that those who have participated in the management of the company in any way cannot 
vote in the decisions regarding the discharge of the managing directors. In the aforementioned provision 
also it has been regulated that, in the resolutions regarding to the acquisition of its own capital 
contribution by the company, the company members who are relinquishing their capital contributions 
are not permitted to vote (Art. 619/2). In addition, in the case of resolutions on consenting to activities 
of a company member that are contrary to the duty of loyalty or the prohibition of competition, the 
person concerned is not permitted to vote (Art. 619/3). The situations lead to exclusion of right to vote 
which were regulated in Art 619 of TCC, particularly in the resolutions that will cause possible conflicts 
of interest between the member and the company, ensures that the will of company has been put forward 
properly and aims to protect the other members’ interest. Art 619 of TCC is norrow-scoped when 
compared to Art 436 of TCC which regulated the same isssue for joint stock companies. Considering 
that the purpose of exclusion of the right to vote in joint stock companies is also valid for limited 
companies, it is important whether there is a possibility to apply Art 436 of TCC to limited liability 
company members’voting rights by comparison or to regulate new states lead to exclusion from voting 
right with the articles of association. 
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KEYWORDS: limited liability company, voting right, exclusion of the right to vote, discharge of the 
managing directors, duty of loyalty and prohibition of competition. 
 
GİRİŞ 
Limited şirkette ortağın oy hakkı TK m. 618 çerçevesinde kural olarak vazgeçilmez niteliktedir. Bununla 
birlikte ortakların menfaatini doğrudan veya dolaylı şekilde ilgilendiren TK m. 619’da belirtilen 
kararlarda oy hakkından yoksunluk düzenlenmiştir. Mülga TK 537/3’te sadece hakkında ibra kararı 
verilecek ortağın bu kararın alınmasında oy hakkını kullanamayacağı belirtilmişken, TK m. 619’da 
oydan yoksunluk halleri daha geniş bir şekilde hükme bağlanmıştır. TK m. 619’nın ilk bendinde mülga 
TK m. 537/3’ün paralelinde herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanların müdürlerin 
ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamayacağı düzenlenmiştir. Hükmün ikinci ve üçüncü bendinde ise 
şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda esas sermaye payını devreden ortağın oy 
kullanamayacağı (TK m. 616/1 ı; 619/2) ve ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı 
faaliyetlerde bulunmasını onaylayan kararlarda (TK m. 616/2 e; 619/3) ilgili ortağın oy hakkını 
kullanamayacağı belirtilmiştir. Bu hükmün diğer ortakların ve şirketin menfaatini koruduğu göz önüne 
alındığında emredici niteliği haiz olduğu kabul edilmektedir (Truffer & Dubs, 2012, s. 1810; Bilgili & 
Cengil, 2017, s. 82). 
 
YÖNTEM 
Limited şirkette ortağın oy hakkı ve oy hakkından yoksunluk hallerine ilişkin Türk hukuku ve yabancı 
literatürde yazılmış eserler ile yasal düzenlemeler değerlendirilerek oy hakkından yoksunluk halleri 
irdelenmiş ve özellikle kanunda belirtilen oy hakkından yoksunluk hallerinin sınırlı sayıda olup 
olmadığı sorunu incelenmiştir.  
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

1. Oy Hakkından Yoksunluk Halleri 
1.1. Herhangi Bir Şekilde Şirket Yönetimine Katılmış Bulunanların Müdürlerin İbralarına İlişkin 
Kararlarda Oy Kullanamaması 
 
İbra, Arapça kökenli bir sözcük olup, “aklama, temize çıkarma” anlamına gelen, sorumluluktan 
kurtarma kurumudur (Aytaç, 1982, s. 7 vd.). İbra kararı ile genel kurul, karara konu dönem bakımından, 
müdürlerin işlemlerinin, hukuka ve şirket amacına uygun bulunduğunu ifade eder. Böylece genel kurul, 
müdürlere karşı güven beyanında bulunurken aynı zamanda karara konu dönemle ilgili sorumlu 
tutulmayacaklarını da belirtmektedir. Doktrinde hakim görüş, ibranın menfi borç ikrarı niteliğinde 
bulunduğunu kabul etmektedir (Poroy, Tekinalp, & Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, s. 409; Helvacı, 
2001, s. 137; Arslanlı, 1960, s. 196; Ansay, 1966, s. 422; (Çamoğlu, 1971, s. 329; Çamoğlu, 2010, s. 
225-226; Şener, 2017, 588 karş. Ulusoy, 2003,s. 253, 271). Limited şirketlerde müdürlerin ibrası genel 
kurulun devredilemez yetkileri arasında sayılmıştır (TK m. 616/1 f).  
 
İbra kararı açık olabileceği gibi limited şirketler bakımından da uygulama alanı bulan TK m. 424 
uyarınca ibra varsayımı şeklinde gerçekleşebilir. Açık ibra kararı hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaksızın 
genel olarak (genel ibra) veya şahıs, yer veya zaman bakımından sınırlamak suretiyle özel olarak da 
verilebilir (özel ibra). İbra kural olarak sadece genel kurulun bilgisine ulaşan hususları kapsar (Aytaç, 
1982, s. 84 vd; Çamoğlu, 2010, s. 228; Helvacı, 2001, s. 139; Akdağ Güney, 2010, s. 308-309 Karş.: 
Moroğlu E. , 2006, s. 61-62). TTK m. 424 uyarınca ise bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul 
kararı, aksine açıklık bulunmadığı takdirde, müdürlerin ibrası sonucunu doğurur. Ancak bilançoda bazı 
hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel 
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olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise onama ibra etkisini doğurmaz. 
TK m. 619/1’de düzenlenen oy hakkından yoksunluk hali sadece açık ibra kararlarında değil, TK m. 
424 uyarınca alınan örtülü ibra kararlarında da uygulama alanı bulur (Şener , 2017, s. 588; Teoman, 
1983, s. 124; Bilgili & Cengil, 2017, s. 96. Genel kurulda ibra için ayrı oylama yapılması ve bilanço 
oylaması ile açık ibra kararının ayrılması mümkündür (Paralel düzenlemeyi ihtiva eden mülga TK m. 
380’e ilişkin bkz.: Y. 11. HD. 24.06.1976, E. 1976/2890, K. 1976/3333; Y. 11. HD. 25.11.2004, E. 
2004/2554, K. 2004/11495). Bu durumda ibra varsayımı gerçekleşmez ve bilançonun oylanmasında TK 
m. 619/1 uyarınca oy hakkından yoksun olan kişiler oy kullanabilirler (Poroy, Tekinalp, & Çamoğlu, 
Ortaklıklar Hukuku II, 2017, s. 38; Şener , 2017,s. 588; Y. 11. HD. 12.04.2004, E. 2004/9682, K. 
2004/3853 (Eriş, 2014, s. 2634); Y. 11. HD. 17.04.1980, E. 1980/1714, K. 1980/2024 ( Eriş, 2014, s. 
2637-2638); Y. 11. HD. 23.12.1993, E. 1993/731, K. 1993/8583 (Eriş, 2014, s. 2636); Y. 11. HD. 
12.04.2004, E. 2004/9682, K. 2004/3853 (Eriş, 2014, s. 3503)). 
 
TK m. 619’da ibra kararında oy hakkından yoksunluk sadece müdürler için öngörülmemiştir. Şirket 
yönetimine katılan bütün ortaklar ibra kararı sırasında oy kullanamazlar (Şener, 2017, s. 588). Ortak 
sıfatını haiz ticari temsilci, ticari vekil veya şirket yönetimine diğer bir yolla katılanlar da yasak 
kapsamındadır (Akbay, 2010, s. 190).  Şirket sözleşmesinde hüküm bulunması yoluyla yönetim 
yetkisinin devredildiği bir ortak da yasak kapsamındadır (Yıldırım, 2008, s. 188). Bu yönüyle hüküm 
mülga TK m. 537/3’ten daha geniş bir düzenlemeyi ihtiva etmektedir. Mülga TK m. 537/3’te ise sadece 
hakkında ibra kararı verilecek ortağın bu kararın alınmasında oy hakkından yoksun olduğu belirtilmiştir. 
Hükümde katılmış bulunanlar ifadesi kullanıldığı için oy hakkından yoksun kişinin ortak olması da şart 
olmayıp, TK m. 600/3 uyarınca oy hakkı bulunan intifa hakkı sahibi de şirket yönetimine katılmış ise 
ibra kararında oy hakkını kullanamaz (Kendigelen, 2016, s. 531). Oy hakkından yoksunluk ortakların 
sadece kendi ibra kararları bakımından değil, müdürler veya şirket yönetimine katılan diğer ortaklara 
ilişkin alınacak tüm ibra kararlarında söz konusudur (Siffert, Fisher, & Petrin, 2008, s. 220; Anonim 
şirketler bakımından da Türk-İsviçre hukukunda yönetim kurulu üyelerinin birbirlerinin ibrasında oy 
kullanamayacakları hakim görüş olarak kabul edilmektedir. Bunun gerekçesi olarak yönetim kurulu 
üyeleri arasındaki müteselsil sorumluluk gösterilmektedir. Çamoğlu, 2010, s. 232-233; Aytaç, 1982, s. 
123; Arslanlı, 1960, s. 55; Meier-Wehrli, 1968, s. 119; Fortmoser, 1987, s. 144-145).  
 
İbra kararı alınmasında oy hakkından yoksun olan kişilerin, kendileri aleyhine bir sorumluluk davası 
açılması kararında da aynı yasağa tabi olup olmadıkları hususu ise doktrinde tartışmalıdır. İsviçre ve 
Türk doktrinde ağırlıklı görüş ibrada oy hakkından yoksun olan kişinin sorumluluk davasında oy 
kullanması bir çelişki olacağından, ibra edilmeyen kişinin ibrayı takip eden sorumluluk davası açılması 
kararında da oy kullanamayacağı yönündedir (Truffer & Dubs, 2012, s. 1811; Çeker, 2000, s. 204; 
Teoman, 1983, s. 106-107; Poroy, Tekinalp, & Çamoğlu, 2009, s. 589; karş. (Helvacı, 2001, s. 112-
113). Yargıtay da mülga TK m. 374 çerçevesinde verdiği bir kararda “Yönetim kurulu üyelerinin 
sorumluluğuna ilişkin davanın açılmasına ilişkin kararının genel kurulca karara bağlanması halinde 
de, TTK’nın 374’üncü maddesinde öngörülen oydan yoksunluk kuralı uygulanır.” ifadesi ile bu görüşü 
kabul etmiştir (Y. 11. HD. 08.05.2006, E. 2006/5156, K. 2006/5293 (Eriş, 2014, s. 2633). 
 
TK m. 619/1 gereği tek adam ortaklığında ve şirket idaresinin tüm ortaklarca yerine getirilmesi halinde 
hukuken geçerli bir ibra kararı alınamaz (Siffert, Fisher, & Petrin, 2008, s. 220; Akbay, 2010, s.191; 
Şener, 2017, s. 589). Hükümde şirket yönetimine katılan ortakların eşleri, üst ve alt soyları hakkında 
herhangi bir oy yasağı öngörülmemiş olduğundan, alınacak ibra kararında kan ve kayın hısımlığı oy 
hakkından yoksunluğa sebep olmaz (Poroy, Tekinalp, & Çamoğlu, 2017, s. 480; Akbay, 2010, s. 190).  
1.2. Şirketin Kendi Esas Sermaye Payını İktisabına İlişkin Kararlarda Esas Sermaye Payını Devreden 
Ortağın Oy Kullanamaması 
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TK m. 612’de şirketin kendi payını iktisabı düzenlenmiştir. TK m. 593/1 uyarınca TK m. 612/2’de 
öngörülen haller dışında esas sermaye payının iktisabı durumunda esas sermaye payının devrine ilişkin 
hükümler uygulanacaktır. Saklı tutulan TK m. 612/2’de ise şirket sözleşmesinde öngörülen veya 
mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan çıkma ya da çıkarılma hali düzenlenmiştir. Dolayısıyla 
bir şirket ortağının esas sermaye payının şirket tarafından devir alınmasında TK m. 595 uygulanacaktır 
(Akbay, 2010, s. 191). Bu bağlamda esas sermaye payı sahibi ile şirket arasında devir veya devir borcu 
doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılarak tarafların imzalarının noter tarafından onanmaları gerekir 
(TK m. 595/1). Ayrıca şirket sözleşmesinde aksine bir düzenleme mevcut değilse genel kurul tarafından 
devre onay verilmesi de şarttır. Devir bu onay ile geçerli olur (TK m. 595/2).  
 
TK m. 616/1 ı uyarınca müdürün, şirketin kendi payını iktisap etmesi konusunda yetkilendirilmesi veya 
böyle bir iktisabın onaylanması genel kurulun devredilemez yetkileri arasında sayılmıştır. Bu durumda 
müdüre şirketin kendi payını iktisap etmesi hususunda önceden yetki verilmesi de mümkündür. Önceden 
verilen izin anlamına gelen yetkilendirmenin mevcut olması halinde ayrıca TK m. 595/2 uyarınca genel 
kurulun devre onay vermesine gerek kalmaz (Siffert, Fisher, & Petrin, 2008, s. 198; Nussbaum, 
Sanwald, & Scheidegger, 2007, s. 64; Şener, 2017, s. 589). Bu durumda TK m. 619/2 uyarınca esas 
sermaye payını şirkete devreden ortaklar, menfaat çatışması nedeniyle hem müdürün TK m. 616/1 ı 
uyarınca yetkilendirilmesi kararında hem de genel kurulun onay kararında oy hakkından yoksundurlar 
(Akbay, 2010, s. 192; Şener, 2017,s. 589). TK m. 574/3’te şirketin tek ortağının kendisinin olacağı bir 
şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemeyeceği düzenlenmiş 
olduğundan, tek ortaklı bir limited şirkette şirketin kendi esas sermaye payını iktisap etmesi söz konusu 
olamayacaktır. Bu sebeple TK m. 619/2’nin tek ortaklı şirketlerde uygulanma olanağı yoktur (Bilgili & 
Cengil, 2017, s. 81). Oy hakkından yoksunluk sadece payın şirket tarafından devralınmasında devreden 
ortak bakımından düzenlendiğinden, ortağın payını ortaklardan birine veya üçüncü bir kişiye devrinde 
ise ortakların oy hakkı bulunur (Demirkapı, 2008, s. 330; Şener, 2017, s. 309-310). 
 
1.3. Ortağın Bağlılık Yükümüne veya Rekabet Yasağına Aykırı Faaliyetlerde Bulunmasını Onaylayan 
Kararlarda İlgili Ortağın Oy Kullanamaması 
 

Ortakların limited şirkete karşı bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı TK m. 613’te düzenlenmiştir. 
Ortaklar bağlılık yükümü gereği kendi ve yakınlarının menfaatlerini şirket menfaatlerinin gerisinde 
tutmakla yükümlüdürler (Akbay, 2010, s. 193). TK m. 613/1’de ise ortağın bağlılık yükümünün özel bir 
görünümü olan şirket sırlarını saklama yükümlülüğü düzenlenmiş olup bu yükümlülük şirket sözleşmesi 
ile veya genel kurul kararı ile kaldırılamaz. Güçlü kişisel öğeleri bulunan şirkette sır saklama önde gelen 
ve vazgeçilmez nitelikte bağlılık yükümü olduğundan şirketin sırlarının saklanması emredici nitelikte 
düzenlenmiştir. Emredicilik karakteri yükümün kaldırılamayacağına yönelik olup sınırlamanın 
geçerliliği, sınırı ve şirket sırrı kavramı öğreti ile mahkeme kararlarınca belirlenecektir (Gerekçe m. 
613/1). Sır saklama yükümlülüğünün ortadan kaldırılmasına olanak tanınmamasının nedeni konusu ile 
ilgilidir. Genel sadakat yükümlülüğü ve rekabet yasağı şirketle ortaklar arasındaki ilişki kapsamında 
şekillendirilirken, sır saklama yükümü doğrudan şirketin malvarlığını ilgilendirmekte ve bu bağlamda 
salt ortakların değil ortaklık alacaklıları bakımından da önem taşımaktadır. (Amstutz & Fernand, 2012, 
s. 1776). TK m. 613/2 c.3’te ayrıca şirket sözleşmesi ile ortakların şirket ile rekabet eden işlem ve 
davranışlardan kaçınma zorunluluğunun öngörülebileceği düzenlenmiş olup, hüküm uyarınca ortaklara 
rekabet yasağı getirilebilmesi için bunun şirket sözleşmesinde yer alması gerekmektedir. Müdürler ve 
yönetimle görevli kişiler bakımından ise TK m. 626’da özen ve bağlılık yükümü düzenlenmiş olup, 
müdürler anılan hükmün ikinci fıkrası gereği kanun gereği rekabet yasağına tabidirler. 
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Sır saklama yükümlülüğü dışında kalan ortakların ve müdürlerin bağlılık yükümlülüğüne veya rekabet 
yasağına aykırı düşen faaliyetlerde bulunmasına ise geri kalan ortakların tümünün yazılı olarak onay 
vermeleri mümkündür. Şirket sözleşmesi ile yazılı onay yerine ortaklar genel kurulunun onay kararı 
öngörülebilir (TK m. 613/4; 626/2). Bu kararda ise ilgili ortak oy hakkından TK m. 619/3 uyarınca 
yoksundur. TK m. 621/1 g müdürlerin ve ortakların bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı 
faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi hususunda nitelikli karar yetersayısını 
aramıştır. Bu sebeple karar TK m. 621/1 uyarınca temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı 
bulunan esas sermayenin salt çoğunluğunun bir arada bulunması şartı ile alınabilir.  
 
2. Oy Hakkından Yoksunluk Hallerinin Sınırlı Sayıda Olup Olmadığı Sorunu 
TK m. 619’da düzenlenen oy hakkından yoksunluk halleri, özellikle ortak ile şirket arasındaki olası 
menfaat çatışmaları doğuracak kararlarda şirket iradesinin doğru bir şekilde ortaya konulmasını güvence 
altına almak ve diğer ortakların menfaatlerini korumak amacı ile düzenlenmiştir (Şener, 2017, s. 587).  
TK m. 619 anonim şirketler bakımından aynı konuyu düzenleyen TK m. 436 ile karşılaştırıldığında daha 
dar kapsamlıdır (Yıldız, 2007,s. 225; (Bilgili & Demirkapı, 2013, s. 667). TK m. 436/1’de “Pay sahibi 
kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki 
sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı 
kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz” düzenlemesi ile ortakların 
kendilerinin yanı sıra belirli yakınları ile bunların ortak oldukları niteliği hükümde belirtilmiş şirketler 
ile anonim şirket arasında menfaat çatışması doğuracak iş, işlem ve davalarda oy hakkından yoksunluk 
düzenlenmiştir. TK m. 619’da ise bu yönde herhangi bir düzenleme mevcut değildir. Kanun koyucu, oy 
sınırlamalarını kişisel menfaat ilişkilerinin oyun özgür bir şekilde kullanılmasına engel olacağı haller 
için öngörmüş olup, bir sermaye şirketi olan anonim şirkette pay sahipleri bakımından öngörülen oydan 
yoksunluk getirilmesi gerekçesi karma nitelik taşıyan limited şirket ortakları için de öncelikle mevcut 
bulunmaktadır (Çamoğlu, 2012, 253). Bu gereksinim de dikkate alındığında şirket sözleşmesi ile TK m. 
619’da sayılan oy hakkından yoksunluk hallerinden başka, ortağın şirket ile arasında olabilecek olası 
menfaat çatışmalarında oy hakkından yoksunluğunu düzenleyen hükümlerin öngörülüp 
öngörülemeyeceği hususu tartışılabilir. 
 
Kaynak kanun olan OR 806a kapsamında şirket sözleşmesi ile oy hakkından yoksunluk hallerinin 
genişletilebilip genişletilemeyeceği hususunda temelde iki görüşün savunulduğu tespit edilmektedir. 
Doktrindeki bir görüşe göre kanundaki sayım sınırlı olup, oy hakkının vazgeçilmez karakteri dikkate 
alındığında ortak bu haller dışındaki konularda oy hakkından yoksun bırakılamaz ve şirket sözleşmesi 
ile oy hakkından yoksunluk halleri genişletilemez. Bu sebeple başkaca oy hakkından yoksunluk halleri 
öngören şirket sözleşmesi hükümleri geçerli değildir (Nussbaum, Sanwald, & Scheidegger, 2007, s 200; 
(Truffer & Dubs, 2012, s. 1711). Yeni öğretide ise şirket sözleşmesi ile oy hakkından yoksunluk 
hallerinin objektif nedenlere dayanması şartı ile özellikle nitelikli bazı menfaat uyuşmazlıklarında oy 
hakkından yoksunluk düzenlenebileceği savunulmaktadır (Küng & Camp, 2006, s.260; Nater, 2010,32 
vd.; (Siffert, Fisher, & Petrin, 2008, s. 221; Handschin & Truniger, 2006, s. 137).  
 
Alman Hukukunda GmbHG §47/4’te oy hakkından yoksunluk halleri daha geniş şekilde düzenlenmiştir. 
Hükümde genel kurul kararı ile ibra edilecek veya bir yükümden kurtulacak olan ortağın bu kararın 
alınmasında oy hakkına sahip olmadığı, üçüncü kişiyi temsilen de oy kullanamayacağı düzenlenmiştir. 
Aynı hususun ortak ile bir hukuki işlem yapılmasını veya ortağa karşı dava açılması veya sona 
erdirilmesini konu edinen genel kurul kararları hakkında da geçerli olduğu belirtilmiştir. Kanundaki 
oydan yoksunluk hallerinden farklı yeni yoksunluk hallerinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesi veya 
kapsamlarının genişletilmesi doktrinde kabul edilmektedir (BGH WM 1977, 192; Zöllner, 2013, s. 
1296; Oy hakkından yoksunluk hallerinin şirket sözleşmesi ile arttırılması konusunda herhangi bir 
sakınca olmadığı, hukuki belirsizlikleri giderici olacağı görüşünde bkz.: Roth/Altmeppen, 2012, s. 896; 
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Koppensteiner & Gruber, 2013, s. 1598). Oy hakkından yoksunluk hallerinin ortadan kaldırılması veya 
sınırlandırılması konusunda ise; tartışmalı olmakla birlikte içtihat ve öğretide genel olarak, ahlaka aykırı 
hukuki işlemlerin geçersiz olduğunu düzenleyen BGB §138 ve kurumsal gerekçelerle sadece oydan 
yoksunluk hallerinde sınırlandırmanın caiz olduğu hususu kabul edilmektedir (Zöllner, 2013, s. 1296). 
Uygulama ve doktrinde ibra, ortağın bir yükümlülükten kurtarılması (BGHZ 108, 21, 26; BGH DStR 
1994, 869; OLG Hamm GmbHR 1993, 815; OLG Stuttgart GmbHR 1995, 231 (Zöllner, 2013, s. 1269, 
dp.300) ve şirket ortağına karşı önemli sebeple alınacak önlemler bakımından oy hakkından 
yoksunluğun emredici nitelikte olduğu ve bu konularda oy hakkından yoksunluğun kaldırılamayacağı 
kabul edilmektedir (Zöllner, 2013, s. 1269). Hükümde öngörülen diğer bir yoksunluk hali olan ortağın 
ilgili olduğu hukuki işlemlerin yapılmasına ilişkin kararlar bakımından ise düzenlemenin ihtiyari nitelik 
taşıdığı kabul edilmektedir (Zöllner, 2013, s. 1269-1270). Oy hakkından yoksunluk ortağın kendisi ile 
sınırlandırılmış olup, belirli hısımları, eş veya usul-füru gibi yakınlarına ilişkin bir sınırlandırma ise 
kanunda düzenlenmemiştir. Ancak oydan yasaklılık halini düzenleyen kanuni düzenlemeyi dolanma ve 
kötüye kullanma oluşturup oluşturmadığı hususunda özenli bir inceleme yapılmalıdır (Zöllner, 2013, s. 
1268). 
 
Türk Ticaret Kanunu kapsamında TK m. 577/1 ı’da şirket sözleşmesinde öngörülmek suretiyle oy hakkı 
ve oy hakkının hesaplanmasına dair kanunda düzenlenen hükümler bağlayıcı kabul edilmiştir. Mülga 
TK m. 537/2’de düzenlenen “oy hakkından yoksunluğa dair sözleşmeye konulan kayıtlar hükümsüzdür” 
hükmü yeni kanunda yer almamaktadır.  Ancak TK m. 619’da sayılan oydan yoksunluk hallerinin sınırlı 
sayıda olup olmadığı hususunda yapılacak bir değerlendirmede; öncelikle TK m. 579’un ele alınması 
gerekmektedir. Zira yasal istisnalar dışında limited şirkete ilişkin hükümlerden sapabilme imkanını 
ortadan kaldıran ve limited şirkete ilişkin düzenlemeleri emredici nitelikte tespit eden hüküm sözleşme 
ile farklı oydan yoksunluk hallerinin belirlenmesine engel teşkil edebilir. TK m. 579 paraleli bir 
düzenleme kaynak İsviçre Borçlar Kanunu ve Alman Limited Şirketler Kanunu’nda bulunmamakta 
olup, anılan hükmün lafzının esas alınması halinde TK m. 619’un sınırlı sayıda düzenlenen oydan 
yoksunluk hallerinin kapsamının genişletilmesi veya yeni oydan yoksunluk hallerinin şirket sözleşmesi 
ile belirlenmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte doktrinde kanun gerekçesinden hareketle 
hükmün anlam ve amacının dikkate alınarak, maddenin lafzından anlaşılmayan ancak yorum yolu ile 
tespit edilen sapma hallerinin de açıkça ifadesi altında değerlendirilmesi gerektiği ve hakkaniyet ilkesi 
ile menfaatler dengesi gereği kanuni düzenlemeden sapılmasının uygun görülebilir olarak 
nitelendirilebildiği hallerde, hükümden sapmanın mümkün olacağı belirtilmektedir (Karasu, 2009, s. 50 
vd.; Bilgili & Demirkapı, Şirketler Hukuku, 2013, s. 233-234; Şener , 2017, s. 68-69; Bilgili & Cengil, 
2017, s. 93-94). Bu bağlamda TK m. 619’nun düzenleniş amacı ile sınırlı olarak oydan yoksunluk 
hallerinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesinin mümkün olduğu kabul savunulmaktadır (Bilgili & 
Cengil, 2017, s. 94).  
 
Doktrinde ayrıca bir kısım yazarlarca oydan yoksunluk halleri çerçevesinde kabul edilen bazı menfaat 
çatışması durumlarında, ortağın oy hakkını kullanamayacağı kabul edilmektedir (şirket ortağının 
kendisini çıkarmaya yönelik genel kurul kararının alınmasında ilgili ortağın oy hakkının bulunmadığı 
görüşünde bkz.: Çamoğlu, 2014, s. 9-10; mülga TK m. 374’ün kıyasen uygulanması gerektiği görüşünde 
bkz.: Öztürk Dirikkan, 2005, s. 83; TK m. 614 kapsamında bilgi alma ve inceleme talebi reddedilen 
ortağın buna ilişkin alınacak genel kurul kararında ortağın oy hakkı bulunmadığı yönünde bkz.: Can, 
2015, s. 60; Bilgili & Cengil, 2017, s. 100; TK m. 576 çerçevesinde pay iktisabının şirket tarafından 
onayına ilişkin genel kurul kararlarında payı edinen kişinin oy kullanamayacağı yönünde Pulaşlı, C.III, 
2018, s. 2775; TK m. 619/2 kapsamına girmeyen pay devrinde ve ortaklıktan çıkarma kararlarında şirket 
sözleşmesinde düzenleme olması halinde oy hakkından yoksunluk doğacağı yönünde Bilgili & Cengil, 
2017, s. 100 vd.) Aksi yöndeki görüşe göre ise; oy hakkının emredici niteliği ve bunun istisnası olan 
oydan yoksunluğun sınırlı biçimde sayılması sebebiyle yorum ve örnekseme yolu ile yeni yoksunluk 
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halleri yaratmak mümkün değildir (oy hakkının emredici niteliği ve bunun istisnası olan oydan 
yoksunluğun sınırlı biçimde sayılması sebebiyle yorum ve örnekseme yoluyla yeni yoksunluk halleri 
yaratmanın mümkün olmadığı ve mülga TK açısından sayımın sınırlı olduğu yönünde Teoman, 1983, s. 
15-16; mülga TK açısından sayımın sınırlı olduğu yönünde s. 135-136; asgari oy hakkı, oy hakkının 
vazgeçilmez niteliği ve TK m. 579 emredici hükümler ilkesi sebebiyle oydan yoksunluk hallerinin 
artırılamayacağı görüşünde Akbay, 2010, s. 187 vd; Kırca & Gürel, 2015, s. 211 vd.; Şener, 2017, s. 
587).  
 
Kanaatimizce asgari oy hakkının vazgeçilmez bir hak olması(TK m. 618/1 c.4) ve kaynak kanundan 
ayrılan emredici hükümler ilkesini içeren TK m. 579’un dikkate alınması neticesinde TK m. 619’daki 
sayımın sınırlı olduğu kabul edilmelidir. Bu sebeple TK m. 619’da sayılan haller dışında yeni oy 
hakkından yoksunluk hallerinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesi mümkün değildir (Akbay, 2010, s. 
188-189; Şener, 2017, s.587). TK m. 577/1 ı çerçevesinde şirket sözleşmesinde oy hakkına ilişkin farklı 
hükümlerin getirilebilme imkanı ise sadece kanunun buna izin verdiği düzenlemeler ile sınırlı şekilde 
kabul edilmelidir (Akbay, 2010, s. 188-189; oy hakkını düzenleyen kaynak kanun OR 806’da kanun 
koyucunun kanuni düzenlemeden ayrılarak düzenleme yapma serbestisini sınırlı sayıda düzenlendiği 
yönünde Truffer & Dubs, 2012, s. 1807). Ancak TK m. 619 anlamında menfaat çatışması içeren 
konularda oy hakkından yoksunluk söz konusu olabilir. Bu kapsamda sorumluluk davası açılması ve 
örtülü ibra (ibra varsayımı) kararını sonuçlayan TK m. 424 çerçevesinde bilançonun onaylanmasına 
ilişkin kararlarda herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanların oydan yoksun olduğunun 
kabulü gerekir (Bilgili & Cengil, 2017, s. 96; sorumluluk davası ve ibra varsayımı bakımından aynı 
yönde bkz.: Teoman, 1983, s. 106-107,124). Ayrıca müdürlerin rekabet oluşturan faaliyetlerine genel 
kurul tarafından izin verilmesine ilişkin kararda müdürlerin ortak olmadığı ancak pay üzerinde intifa 
hakkı sahibi olduğu bir durumda müdürlerin de alınacak kararda oy hakkından yoksun olduğu kabul 
edilmelidir. TK m. 436/1’in kıyas yolu ile limited şirketler bakımından uygulaması ise kanaatimizce 
mümkün değildir (TK 436/1 hükmü eTK m. 374/1’den bazı değişiklikler ile aktarılmıştır. ETK m. 374 
gerekçesinde 1926 tarihli TTK’nın düzenlenmesinin yetersiz görülerek hükmün derneklere ilişkin 743 
sayılı mülga TMK m. 61 ile tamamlandığı ifade edilmiştir bkz.: Kırca & Gürel, 2015, s. 212-213; 
Teoman, 1983, s. 79 vd.). Zira doktrinde haklı olarak belirtildiği üzere bir hükmün kıyasen 
uygulanabilmesi ancak kanun boşluğu bulunması halinde söz konusu olup, TK m. 619’da ise oy 
hakkından yoksunluk halleri özel olarak düzenlenmiştir (Kırca & Gürel, 2015, s. 217; aksi yöndeki görüş 
ise ortak, karı veya kocasının veya kendisi ile şirket arasındaki şahsi nitelikteki iş veya işlemin ya da 
davaya ilişkin görüşmelerin yapıldığı toplantılarda da oy hakkından yoksun olması gerektiği kabul 
edilmesi gerektiğini savunur Yıldız Ş. , 2007, s. 225; mülga TK m. 374 bakımından bir kişinin kendisi 
ile ilgili sorunlarda aynı zamanda yargıç konumunda bulunamayacağı ilkesinden hareketle hükmün 
kıyasen limited şirkete uygulanması görüşünde Öztürk Dirikkan, 2005,s. 83). Bununla birlikte menfaat 
birliği bulunan kişilerin ve şirketlerin oyları ile ilgili kişinin çıkarına alınan bir kararın varlığında bu 
karara karşı TK m. 445 çerçevesinde dürüstlük kuralına aykırılık nedeni ile ortakların iptal davası açma 
hakları vardır (Poroy, Tekinalp, & Çamoğlu, 2017, s. 481). TK m. 619/3’te belirtilen oydan yoksunluk 
hallerinin kaldırılması ve sınırlandırılması mümkün değildir. Zira oy hakkından yoksunluk ortakların ve 
özellikle azlığın korunması amacı ile öngörüldüğünden TK m. 579 buna engel teşkil etmektedir (Mülga 
TK bakımından İmregün, 1989, s. 138; Bilgili&Cengil, 2017, s. 82; kaynak kanun OR 806a hükmünün 
diğer ortakların menfaatine hizmet ettiği ve emredici nitelikte olduğu kabul edilmektedir, Truffer 
&Dubs, 2012, s. 1810). 
 
SONUÇ 
TK m. 619’da sayılan ortakların menfaatini ilgilendiren hallerde ortak oy hakkından yoksun kılınmıştır. 
TK m. 619 mülga TK m. 537/3’ten daha geniş bir düzenlemeyi içermektedir. Mülga TK 537/3’te sadece 
hakkında ibra kararı verilecek olan ortağın bu kararın alınmasında oy hakkından yoksun olduğu 
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düzenlenmişken, TK m. 619/1’de şirket yönetimine herhangi bir biçimde katılmış bulunanlar ifadesi ile 
daha geniş bir oy hakkından yoksunluk hali düzenlenmiştir. Ayrıca hükümde iki yeni oy hakkından 
yoksunluk hali getirilmiştir. Bunlar şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin kararlarda esas 
sermaye payını devreden ortağın oy kullanamayacağını düzenleyen hükmün ikinci bendi ile ortağın 
bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmasını onaylayan kararlarda ilgili 
ortağın oy hakkından yoksun olduğunu düzenleyen üçüncü bendidir. Oy hakkından yoksunluk hallerinin 
hükümde sayılan haller ile sınırlı olup olmadığı hususu doktrinde tartışmalıdır. Kanaatimizce asgari oy 
hakkının vazgeçilmez karakterde oluşu ve emredici hükümler ilkesini düzenleyen TK m. 579 dikkate 
alındığında TK m. 619’daki sayımın sınırlı olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak TK m. 619 anlamında 
menfaat çatışması içeren konularda oy hakkından yoksunluk kabul edilebilecektir. TK m. 436/1’in 
kıyasen limited şirketler için uygulanması ise konu hakkında kanun boşluğu olmadığı ve TK m. 619’da 
oy hakkından yoksunluk hallerinin ayrıca sayıldığı dikkate alındığında olanaklı görünmemektedir. 
Ancak alınan kararlar bakımından TK m. 445 çerçevesinde dürüstlük kuralına aykırılık gerekçesi ile 
iptal davası yolunun işletilmesi mümkündür. TK m. 619/3 kapsamında belirlenen oydan yoksunluk 
hallerinin sınırlanması ve kaldırılması azlığın korunması ve TK m. 579 sebebiyle mümkün değildir. 
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ÖZ: 2019’da ortaya çıkan yeni tip coronavirüs 2019-nCoV küresel çapta bir salgına neden olmuştur. 
Diş hekimlerinin dental uygulamalar sırasında bu virüsle enfekte olma riski yüksektir ve hastalığın 
yayılması açısından kritik öneme sahiptirler. Bu sebeple virüsün nasıl bulaştığını, uygulama sırasında 
alınacak önlemleri ve COVID-19 hastasını nasıl tanımlayacağını bilmelidir. Bu çalışmanın amacı, diş 
hekimlerinin 2019-nCoV hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek ve hastalara yaklaşımlarını 
incelemektir. Diş hekimlerine COVID-19 hastalarının semptomlarını, virüsün bulaş yollarını, 
alınabilecek önlemleri ve hekimlerin hastalara yaklaşımlarını içeren anket soruları yöneltildi. Çalışmada 
elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesinde IBM SPSS Statistics Version programı ve Ki-Kare 
testleri kullanıldı. Çalışma soncunda diş hekimlerinin COVID-19 semptomları, bulaşma ve korunma 
yolları hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları görüldü. Fakat yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle daha 
fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 2019-nCoV, diş hekimi, bilgi düzeyi 

ABSTRACT: The new type of coronavirus that emerged in 2019 caused a global outbreak in 2019-
nCoV. Dentists are at high risk of becoming infected with this virus during dental applications and are 
critical to the spread of the disease. For this reason, he should know how the virus is transmitted, the 
measures to be taken during application, and how to identify the patient with COVID-19. The aim of 
this study is to determine the level of knowledge of dentists about 2019-nCoV and to examine their 
approach to patients. Questionnaires were asked to the dentists about the symptoms of COVID-19 
patients, transmission routes of the virus, precautions to be taken, and the physicians' approach to the 
patients. IBM SPSS Statistics Version program and Chi-Square tests were used for the statistical 
evaluation of the data obtained in the study. As a result of the study, it was seen that dentists had 
sufficient information about COVID-19 symptoms, ways of transmission, and prevention. However, 
more research is needed due to the limited number of studies. 

Keywords: 2019-nCoV, dentist, knowledge level 

GİRİŞ  

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs (SARS-CoV) salgını 2002-2003 yıllarında meydana 
gelmiş ve 8000'den fazla kişi virüsle enfekte olmuştu. Çin'in Guangdong şehrinde başlayan salgın 
sebebiyle meydana gelen ölüm oranı % 9.6'ya ulaşmıştı. 17 yıl sonra Aralık 2019'da Çin Wuhan'da yeni 
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bir koronavirüs tipi olan 2019-nCoV tespit edildi ve bir pnömoni salgını ortaya çıktı. Hemen WHO 
(Dünya Sağlık Örgütü), 30 Ocak 2020'de bu küresel pnömoni salgınıyla ilgili uluslararası acil durum 
ilan etti. Bazı klinik semptomlar, SARS-CoV’un neden olduğu SARS’tan (şiddetli akut solunum 
sendromundan) farklıydı (Peng, 2020)(Liu, 2020)(Zhu, 2020).  
 
COVID-19’un (Coronavirus disease 2019) tipik klinik semptomları ateş, öksürük, anormal göğüs 
BT'sinin yanı sıra miyalji ve yorgunluk olarak tanımlanmaktadır. Bunların yanı sıra balgam üretimi, baş 
ağrısı, hemoptizi ve ishal gibi belirtileri daha nadir görülmektedir (Wang, 2020). Şiddetli vakalarda şok, 
akut solunum sıkıntısı sendromu, akut kardiyak yaralanma, akut böbrek hasarı gibi organ 
disfonksiyonları meydana gelebilmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir (Li, 2020). 2019-nCoV, yarasa 
koronavirüslerine yakın bir benzerliğe sahiptir ve yarasaların birincil kaynak olduğu varsayılmaktadır 
(Chen, 2020). Beta-coronavirus ailesinden olmakla beraber SARS ve MERS (Middle East respiratory 
syndrome) benzeri koronavirüslerle filogenetik olarak yakından ilişkilidir. Nükleotit dizilimi SARS-
CoV ile yaklaşık % 79 ve MERS-CoV ile % 50 oranında benzerlik göstermektedir. SARS-CoV'ye 
benzer şekilde, 2019-nCoV’in insandan insana bulaşması oldukça kolay ve salgının yayılmasında 
etkilidir. 2019-nCoV’un ölümcül enfeksiyona neden olduğu ve diğerlerinden daha hızlı yayılım 
gösterdiği görülmüştür (Zhu, 2020)(Wang, 2020)(Huang, 2020).  
 
Yeni koronavirüs doğrudan veya dolaylı temas yoluyla bulaşabilmektedir. Yapılan çalışmalarla 
öksürük, hapşırık veya damlacık inhalasyonu ile doğrudan enfekte olmanın yanı sıra oral, nazal veya 
göz mukoza zarlarıyla temasın da enfeksiyona sebep olabileceği bildirilmiştir (Peng, 2020)(Lu, 2020). 
Enfekte bir hastadan alınan dışkı örneğinde virüsün tespit edilmesi, fekal-oral yolla bulaşma olabileceği 
sorusunu beraberinde getirmektedir (Holshue, 2020). Enfekte bireylerin tükürüğünde canlı virüslerin 
bulunduğu bildirmiştir. Ayrıca asemptomatik hastaların da virüsü bulaştırabileceği unutulmamalıdır. 
Enfekte kişiler için asemptomatik inkübasyon süresinin 1-14 gün olduğu belirtilmiştir (Peng, 2020) 
(Rothe, 2020). Bazı araştırmalar, 2019-nCoV'nin tıbbi prosedürler sırasında oluşan aerosoller yoluyla 
havaya taşınabileceğini göstermektedir (Wax, 2020).  
 
Çalışmalar, birçok dental prosedürün virüsle kontamine olmuş aerosoller ve damlacıklar ürettiğini 
göstermektedir (Wei, 2020). Diş hekimliği uygulamaları sırasında tükürükle ve kanla kontamine olmuş 
aerosol ve damlacık oluşumu, 2019-nCoV enfeksiyonu riski taşımaktadır (Cleveland, 2016).  Havada 
asılı kalan aerosollerin yanı sıra kan veya tükrük ile doğrudan temas bulaş riskini artırmaktadır (Chen, 
2020). Ayrıca oral, nazal veya göz mukoza zarlarının damlacık teması ile enfeksiyonun taşınma ihtimali 
göz ardı edilmemelidir (Cleveland, 2016). Son olarak dental kliniklerdeki kontamine aletler veya 
yüzeyler de dolaylı temas ile virüs taşınmasına sebep olmaktadır (Liu, 2011). Yapılan çalışmalar SARS-
CoV, MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu koronavirüsü) veya HCoV (endemik insan korona 
virüsleri) gibi insan koronavirüslerinin, metal, cam veya plastik gibi yüzeylerde birkaç güne kadar 
canlılığını devam ettirdiğini göstermektedir (Kampf, 2020)(Otter, 2020). Bu yüzden insanların sık temas 
ettiği yüzeyler, enfeksiyon yayma potansiyeline sahip olarak görülmektedir. Dental profesyoneller, 
2019-nCoV'un nasıl bulaştığını, uygulama sırasında alınacak önlemleri ve COVID-19 hastasını nasıl 
tanımlayacağını bilmelidir (Peng, 2020). Bu çalışmanın amacı, diş hekimlerinin 2019-nCoV hakkındaki 
bilgi düzeylerini belirlemek ve hastalara yaklaşımlarını incelemektir. 
 
YÖNTEM 

Bu çalışmada diş hekimlerinin 2019-nCoV ile ilgili bilgi seviyelerini ve virüsle enfekte bireylere 
yaklaşımlarını değerlendirmek amacıyla 36 adet sorudan oluşan bir anket oluşturulmuştur.  COVID-19 
hastalarının semptomlarını, virüsün bulaş yollarını, alınabilecek önlemleri ve hekimlerin hastalara 
yaklaşımlarını içeren anket soruları, ilgili literatür ve uluslararası kılavuzlar dikkate alınarak hazırlandı. 
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Çalışma grubumuz, Covid-19 salgını esnasında, kamu veya özel sektör farkı gözetilmeksizin Türkiye’de 
farklı şehirlerde çalışan ve gönüllü olarak ankete katılan diş hekimlerinden oluşturuldu. Anket 
sorularının bir kısmı katılıyorum, katılmıyorum ve fikrim yok şeklinde seçeneklendirilmişken bazıları 
doğru seçeneklerin onaylanması şekilde hazırlandı. 
 
Çalışmada elde edilen veriler IBM SPSS Statistics Version paket programı ile analiz edildi. Çalışmaya 
ilişkin değişkenler için frekans analizi ile sayı ve yüzde oranları belirtildi. Nominal değişkenlerin 
grupları arasındaki ilişkiler incelenirken Ki-Kare testi uygulandı. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık 
düzeyi 0,05 olarak belirlendi.   

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ankete 21-57 yaşları arasında toplamda 226 diş hekimi katılmış olup, katılımcıların %81,9’unu 21-39 
yaş aralığındaki bireyler oluşturmaktadır. Katılımcılarımızın çoğunluğu kadın (%60,6) olmakla beraber, 
%65,9’u kamuda görevli olduğunu, %34,1’i özel sektörde çalıştığını belirtti.   
Ankete katılan diş hekimlerinin %96’sı, 2019-nCoV’un viral pnömoniye sebep olduğuna katılıyorum 
cevabını verdi. Buna rağmen hastalığın tipik klinik semptomlarını sadece 31 diş hekimi (%13,7) 
tamamen doğru cevapladı. Öksürük ve ateş yüksek oranda doğru cevaplanırken, miyalji katılımcıların 
sadece %36,6’sı tarafından tipik semptom olarak değerlendirildi. Hastalığın ender semptomları ise diş 
hekimlerinin sadece %0,9’u tarafından yanlışsız olarak cevaplandı (Şekil 1). 

 
Şekil 1. COVİD-19’un semptomlarına verilen yanıtların yüzdesi 

 
2019-nCoV bulaşma yolları, 126 hekim tarafından (%55,8) tamamen doğru cevaplanırken, hekimlerin 
%0,2’si virüsün damlacık inhalasyonu ile bulaştığına katılmadığını belirtti (Şekil 2). Tükürük yoluyla 
doğrudan ya da dolaylı olarak bulaştığını düşünen katılımcı oranı %93,7 iken bu konuda fikrim yok 
diyenlerin oranı %0,9 olarak bulundu. Fekal-oral bulaşma sorusuna hekimler %44,7 oranında 
katılıyorum derken, %27,9’u fikrim yok şeklinde cevap verdi.   
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Şekil 2. Virüsün taşınma yollarına verilen yanıtların yüzdesi 

 
Hastalığın asemptomatik seyredebileceğini düşünen hekimlerin oranı %94,7, virüsün bu hastalar 
yoluyla bulaşma ihtimali olduğunu düşünen hekimlerin oranı %96 olarak bulundu. Hastalığın 
inkübasyon süresinin 1-14 gün arasında olduğuna %95,6 hekim katılıyorum dedi.  
Katılımcıların 221’i (%97,8), dental klinik ve hastanelerin virüsün damlacık ve aerosol yoluyla 
yayılmasına katkıda bulunduğunu belirtirken, hepsi bu ortamlardaki kontamine yüzeylerin bulaş 
kaynağı olduğunu belirtti. Fakat %40,7’si bu damlacık ve aerosollerin çevresel yüzeylere yerleşmeden 
veya solunum sistemine girmeden önce uzun süre havada kalamayacağını söyledi.  
Diş hekimlerinin %89,8’i, şüpheli bir COVID-19 vakasının diş hekimleri tarafından tanımlanması 
gerektiğini, %4,4’ü ise bu konuda fikri olmadığını belirtti. %93,8’i dental tedavi öncesi ateş 
ölçülmesinin önemini, %93,4’ü ise tarama için anket yapılmasının gerekliliğini savundu. 
Virüsün oksidasyona karşı savunmasız olduğunu hekimlerin %38,9’u doğru cevaplarken, %41,6’sı fikri 
olmadığını söyledi. Hekimlerin %36,7’si virüsü öldürmede Listerine ve klorheksidinin yetersiz 
olduğunu belirtti. Virüsü ağız içinde azaltmak için %1 hidrojen peroksit ya da %2 povidon uygulaması 
önerildiğini hekimlerin %35’i doğru cevapladı (Şekil 3).  
 

 
Şekil 3. 2019-nCoV’a etkili gargaralar sorusuna verilen yanıtların yüzdesi 

 
Hekimlerin %96,9’u hastalardan kaynaklı enfekte olmaktan endişe ettiklerini, %96,5’i ise bu yolla 
yanlarında çalışan personelin enfekte olmasından korktuklarını belirtti. Kendilerinden bir hastaya virüs 
bulaşacağından endişe eden hekimlerin oranı %88,9 olarak bulundu. %37 diş hekimi çalıştıkları klinikte 
salgınla ilgili yeterli önlemlerin alındığını düşünürken, kamuda ve özelde çalışan hekimlere bakıldığında 
verilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı görüldü. Diş hekimlerinin %40,3’ü ise 
koruyucu ekipmanların hekimi koruyacağını düşünmediğini belirtti.  Hasta bakarken gerekli 
ekipmanların tümüne (maske, eldiven, tek kullanımlık önlük, siper veya gözlük, bone) ulaşabilen hekim 
oranının %74,3 olduğu gözlendi. Ekipman konusunda kamu ve özel sektör hekimleri arasında fark 
bulunmadı. %77,6 3 katlı maske kullanıyorken N95 kullanım oranı %33,3 olarak belirlendi.  
2019-nCoV sebebiyle patlak veren salgın sırasında, kamuda çalışan hekimlerin %57,7’si, özel sektörde 
çalışanların %76,6’sı acil dental tedavi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapılan istatistiksel analiz sonucu 
iki grup arasında anlamlı farklılığın olduğu görüldü (Tablo1).  
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Çalıştığım klinikte 
salgının başlangıcından 
itibaren acil prosedürler 

kapsamında dental tedavi 
gerçekleştirdim. 

Çalışılan Yer 
 

KAMU ÖZEL TOTAL  Ki Kare Testi 

n % n % n %  Ki 
Kare p 

Katılıyorum 86 57,7 59 76,6 145 64,2   
 

7,890 

 
 

0,005 
Katılmıyorum 63 42,3 18 23,4 81 35,8  
Fikrim yok 0 0 0 0 0 0  
Total 149 100 77 100 226 100  

    Ki kare; 7,890 p=0.005 
Tablo 1. Acil tedavi gerçekleştiren diş hekimleri 

 
Diş hekimlerinin %95,1’i acil prosedürler dışında bütün hastaları ertelediklerini, %3,1’i ise bütün 
hastalara tedavi uyguladıklarını belirtti. Hekimlerin sadece %28,3’ü COVİD-19 ile enfekte olduğunu 
bildiği hastaya acil dental tedavi uygulayacağını, %10,6’sı bu konuda kararsız olduğunu söyledi.  
 
2019-nCoV, SARS ve MERS virüslerinden farklı olan yeni bir tip koronavirüstür. Vaka sayısı hızla 
artmakta ancak virüsün bulaşma dinamikleri bilinmemektedir (Zhu, 2020). Bu çalışmanın amacı diş 
hekimlerinin 2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 salgını ile ilgili; virüsün taşınması, hastalığın 
belirtileri gibi bilgilerinin yanında tutum ve davranışları hakkında bilgi vermektedir. 
1099 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, inkübasyon periyodunun ortalama 3 gün olduğu ancak 24 
güne kadar uzadığı rapor edilmiştir (Wei-jie, 2020). Başka bir çalışmada ortalama süre 6,5 gün olarak 
bildirilmiş ve 15,5 güne kadar uzadığı görülmüştür (Backer, 2020). İnkübasyon süresi en son ECDC 
(Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) tarafından 2 ila 12 gün ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 
tarafından ise 0 ila 14 gün olarak kabul edilmiştir (European Centre for Disease Prevention and Control, 
2020). Diş hekimleri enfekte hastalarla yakın temasta oldukları için, her ne kadar her hasta için koruyucu 
tedbir almak zorunda olsalar da, inkübasyon süresinin bilinmesi önemlidir (Gaffar, 2020). Diş hekimleri 
üzerinde yapılan başka bir çalışmada, inkübasyon süresi için katılımcıların %44’ü 7-14 gün derken, 
%36’sı 1-14 gün ve % 16,6’sı 7-21 gün yanıtını vermiştir (Khader, 2020). Bu çalışmada ise, inkübasyon 
süresi diş hekimlerinin büyük çoğunluğu tarafından WHO’nun belirlediği 14 gün olarak yanıtlanmıştır. 
 
Ürdünde diş hekimleri üzerinde yapılan benzer bir çalışmada en çok bilinen semptomların ateş ve 
öksürük olduğu görülmüştür. Hekimlerin yaklaşık üçte biri ishal, kusma ve burun akıntısını, COVID-
19 semptomu olarak bildirmiştir. Eklem ve kas ağrısı ise sadece birkaç diş hekimi tarafından rapor 
edilmiştir. Aynı çalışmada diş hekimlerinin üçte birinden fazlası COVID-19 enfeksiyonu olan hastaların 
hiçbir belirti göstermeyebileceğini ifade etmiştir (Khader, 2020). Bu çalışmada, benzer olarak en çok 
bilinen semptomların öksürük ve ateş olduğu görüldü. İshal ise ender semptomlar arasında en çok 
bilinen semptom olarak belirlendi. Ayrıca hekimlerin %90’ından fazlası hastalığın asemptomatik olarak 
karşımıza çıkabileceğini ve bu hastaların enfeksiyon kaynağı olabileceğini bildirdi.  
 
2019-nCoV bulaş yolları tamamen açıklanamamıştır. Öksürük, hapşırma, damlacık inhalasyonu, ve 
enfekte yüzeylerle temas virüsün taşınmasında önemli rol oynamaktadır (Peng, 2020). Ancak, 
çalışmalar göz mukozası ve fekal-oral yolla bulaş olabileceğine işaret etmesine karşın bulaşıcılığın 
kanıtlandığı bir çalışma henüz yayınlanmamıştır (Lu, 2020)( Holshue, 2020). Yine de yapılan 
araştırmalar ışığında bu taşınma yollarını göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu çalışmada hekimlerin 
yarıya yakını fekal-oral bulaş olduğunu ifade ederken üçte birinden fazlası göz mukozası ile virüsün 
taşınabildiğini belirtti. Ürdünlü diş hekimleri ile yapılan çalışmada; öksürme, hapşırma ve el sıkışmak, 
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kapı tokmağı, masa gibi yüzeylere dokunmak ile hastalığın bulaşabileceğini söyleyen hekimlerin 
%80’in üzerinde olduğu görülmüştür (Khader, 2020). Bu çalışmada ise diş hekimlerinin tamamına 
yakını virüsün inhalasyon ile ve %60’ından fazlası enfekte yüzeylerle temas yoluyla bulaştığını belirtti. 
%80 üzeri ise nazal, oral ve göz mukozaları yoluyla virüsün enfekte edebileceğini söyledi. 
 
COVID-19 salgını sırasında, diş hekimleri hastaların ve personellerin ateşini ölçmeli ve risk 
değerlendirmesi yapmalıdır. Hastalara sağlık durumları ve temas öyküleri sorulmalı, gerekli durumlarda 
acil olmayan dental tedaviler ertelenmelidir. Söz konusu tedavilerin ne zaman yapılabileceği henüz 
bilinmemektedir. Diş hekimleri korunmak için katı önlemler almalı ve aerosol üretimine neden olacak 
girişimlerden kaçınmalıdır (World Health Organization, 2020)( The American Dental Association, 
2020). Bu çalışmada da bu önerilere paralel olarak diş hekimlerinin %93,8’i hastaların vücut sıcaklığına 
bakılması gerektiğini ve %93,4’ü detaylı bir anamnez için anket yapmak gerektiğini belirtti.  
 
Khader ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, diş hekimlerinin % 43.8’inin semptomları olan hastayı 
tedavi etmeden, % 49.5’inin ise dental tedaviyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye sevk edeceği 
bildirilmiştir. Yalnızca % 4.6’sı hastayı tedavi etmeyi reddedeceklerini ve onlardan kliniği terk 
etmelerini isteyeceklerini belirtmiştir. Bununla birlikte, büyük çoğunluk (% 82.6) kuluçka dönemlerinde 
hastalık belirtisi görülmediği için COVID-19 olduğundan şüphelenilen bir hastayla çalışmayı tercih 
etmeyeceğini söylemiştir (Khader, 2020). Bu çalışmada diş hekimlerinin %28,3’ü virüs ile enfekte 
olduğunu bildikleri hastaya acil dental tedavi gerçekleştireceğini, sadece %3,1’i hastanın durumuna 
bakmaksızın bütün dental tedavileri yapabileceğini ifade etti.   
 
2019-nCoV enfeksiyonu taşıyan bir hastanın dental tedavisi beklenmemekle birlikte, diş hekimi için 
özel koruyucu ekipman gereklidir. Koruyucu dış giyim mevcut değilse tek kullanımlık önlük 
giyilmelidir. Bu durumda bone, koruyucu gözlükler, yüz siperi, tek kullanımlık cerrahi maske ve lateks 
eldivenler kullanılmalıdır. Dental klinikte kapı kolları, sandalyeler ve masalar dahil olmak üzere ortak 
alanlar ve aletler sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (Peng, 2020). Bu çalışmada da 
hekimlerin tamamına yakını ortak alanlar ve buradaki eşyaların sık sık dezenfekte edilmesi gerektiğini 
belirtti. Ayrıca dörtte üçü kliniğinde gerekli ekipmanlara ulaşabildiğini ifade etti. 

Dental tedavi sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için ağız çalkalama solüsyonlarının kullanılması 
tavsiye edilmektedir. Hint Endodonti Derneği (IES) ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu, 
SARS-COV2'ye karşı % 0,2 CHX'in etkisiz olduğunu vurgulamış ve% 1 hidrojen peroksit veya% 0,2 
povidon-iyot kullanımını önermiştir. Amerikan Endodonti Derneği de % 0.2 povidon-iyot kullanımı 
üzerinde durmuştur. Klorheksidin ve Listerine yalnızca NZDA (Yeni Zelanda Dental Asscociation) 
tarafından önerilmiştir (Jamal, 2020). Yapılan çalışmalar da klorheksidinin 2019-nCoV'u öldürmede 
temel olarak etkisiz olduğunu düşündürmüştür (Kampf, 2020). 2019-nCoV oksidasyona karşı 
savunmasız olduğundan hidrojen peroksit veya iyotun en çok önerilen ağız durulama maddeleri olduğu 
sonucuna varılmıştır (Peng, 2020)(Jamal, 2020). Bu çalışmada hekimlerin %70,3’ü %1 hidrojen 
peroksiti, %68,5’i %0.2 povidonu ağız içinde virüsü azaltmak amacıyla önerildiğini belirtti. %64’ü ise 
klorheksidinin bu virüs karşısında yetersiz olduğunu savundu. 
 

SONUÇ 

Burada sunulan bulgulara göre, diş hekimlerinin COVID-19 semptomları, bulaşma ve korunma yolları 
hakkında farkındalığı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca dental kliniklerde, hekimlerin endişelerine 
rağmen, yeterli önlemlerin alındığı görülmüştür. Bu bulgulara rağmen, anketin bu sürede az sayıda diş 
hekimine ulaştığı göz önüne alınmalı ve bu alanda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. 
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ABSTRACT: Digital, mobile and telecommunication technologies differentiate the way people 
communicate in daily life. Eighty-four out of every hundred people in Turkey are using smart phones. 
With the pandemic period, the importance of providing remote care services is better understood. With 
remote care management, it is possible to manage the care of diabetics. In diabetes management with 
digital solutions, it can be possible to maintain the recommendations and motivation of therapeutic 
education, diets and exercises, control and control of the disease, personalized approach to each person, 
diabetic team at every stage of a diabetic's life, preventing the development of disease complications 
and maintaining the quality of life of diabetics. Digital care service centers are multi-faceted for 
diabetics, caregivers and healthcare professionals. Although international, there are remote diabetes 
management digital applications used in the Turkish Community. It is especially common among young 
diabetics. Information on the introduction and implementation of these practices should be provided in 
diabetes education in order to conduct remote diabetes management in a healthy way. 
 
Keywords: Remote diabetes management, Digital solutions, Diabetes education 
 
INTRODUCTION 
 
Diabetes is one of the most common chronic diseases today. Due to diabetes complications, individual 
and social burdens gradually increase. It is estimated that every 1% increase in HbA1c leads to a 25% 
increase in mortality risk due to diabetes (www.sdplatform.com,2020). Digital, mobile, and 
telecommunication technologies differentiate the way people communicate in daily life. Even though 
most patients and physicians continue to communicate face to face and over the phone for years, this 
situation is changing slowly. Various applications in health technology allow patients to communicate 
with physicians, access test results, and schedule medical appointments. Artificial intelligence 
developing in recent years and its applications constitute practical applications for lifestyle in the 
diagnosis and management of diabetes (Ellahham, 2020). More interestingly, thanks to developing 
technology, physicians diagnose and treat patients remotely (Kerr et al., 2015). From this point of view, 
it is undeniable that digital health literacy (Elgiz Yılmaz, 2020) and digital health technologies training 
for patients' compliance is included in the education of diabetics. This study aims to use digital health 
applications with remote diabetes management with a holistic approach for effective diabetes 
management in other possible epidemic periods as in the COVID-19 epidemic period and to discuss the 
place of remote digital applications in changing diabetes education and management. 
 
Ease and Requirements of Remote Diabetes Management 
Diabetes prevalence is rapidly increasing in the face of limited healthcare personnel and resources, and 
diabetes care is becoming increasingly challenging in developing countries. However, results in the first 
quarter of 2016 the total number of mobile subscribers in Turkey reached 73.3 million, while the number 
rose to 44.5 million smartphone owners. In 2018 eighty-four out of every hundred people in Turkey use 
their smartphones (https://www.turkiyegazetesi.com.tr, 2020). Therefore, it is easier for people to use 
and access mobile applications today. The convenience and requirements of remote diabetes 
management and digital applications are given below: 
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It reduces the burden of patients on caregivers and healthcare team. 
It offers tools that are simple for carers, simple for patients, and reduces the burden of diabetes 
monitoring for everyone. It is easy and practical to use. Diabetics do not need to remember, calculate, 
or write anything. Long-term monitoring of individuals with chronic diseases in the hospital 
environment imposes a financial burden on the country's economy (Chamber et al., 2020). In addition, 
the rapidly increasing population and the decrease in the number of hospital beds per person cause 
physical, psychological, and social problems due to hospitalization. With remote maintenance 
management, the workload of health institutions can be reduced. Reduces diabetes application burden 
from patients, caregivers, and healthcare providers, making diabetes care both more effective and cost-
effective (https://www.glucome.com/, 2020; Terkeş ve Bektaş, 2016).  
 
Diabetes facilitates information flow. 
It provides better and more efficient maintenance without additional resources. Real-time patient data is 
automatically transferred from any mobile device to the cloud-based clinic. Carers and medical 
professionals receive real-time alerts, insights, and reports that provide guidance and feedback anytime 
and anywhere.  
 
Provides holistic (Holistic) diabetes care. 
Remote digital care practices significantly change the way healthcare teams and diabetics work together. 
It simplifies diabetes care by providing reports on glucose measurements and insulin dosage, disease 
management information, and treatment information. In diabetes management with digital solutions, it 
is possible to maintain the motivation to comply with the recommendations regarding therapeutic 
education, diets and exercises, control and self-control of the disease, personalized approach to each 
person, prevention of the development of disease complications at every stage of a person's life with 
diabetes and maintaining the quality of life of people with diabetes (Neborachkho and et al., 2019). 
 
Personalized, optimized diabet care is provided. 
Diabetes care has optimized for diabetics and clinicians. People with diabetes receive more personalized 
treatment that matches their condition. A detailed step-by-step treatment plan, predefined and monitored 
remotely by medical professionals, accompanies every patient on his smartphone at every step. It 
provides the comfort brought by better decision making, easier diabetes management, and cutting-edge 
treatment for professionals. 
 
Remote Diabetes Management and Digital Solutions 
While the world is becoming more and more digital, the world with diabetes will also be in this 
digitalization. Due to its young age group and its tendency to technological developments, the type 1 
diabetic group is the most benefited from digitalization or digital products are currently accepted by type 
1 diabetics (Levine et al., 2015). 
 
Technologies / digital solutions developed or to be released will facilitate the daily life of diabetics and 
their relatives in the fight against diabetes, a chronic disease. In line with these technological 
developments, it is aimed to collect data on diabetes in the cloud environment, to interpret and follow 
the related health teams and to provide personalized diabetes management 
(https://www.freestylelibre.com.tr/,2020). 
 
Individuals with diabetes can share their glucose data remotely with healthcare professionals. In this 
way, remote diabetes management is possible. With new generation digital diabetes management 
products, glucose data can be shared with healthcare professionals remotely and the effective treatment 
process can be continued without interruption. 
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Continuous blood glucose monitoring (SMBG) is frequently performed by people with diabetes; 
however, there is no action as a result. In these follow-ups, diabetics often aren't sure if and how they 
can change their diet or medical treatment in the light of glucose measurements. In addition, these data 
may not be evaluated regularly by healthcare team members because they do not go to the diabetic's 
controls frequently. In addition, it may not be remembered why the abnormal glucose values (hypo and 
hyperglycemia) experienced after a few weeks may not be discussed and these measurement values may 
not be discussed with healthcare team members to prevent subsequent events (Grant et al., 2015). Digital 
solutions aim to use blood glucose data that diabetics measure on their own. With the developing mobile 
technology, glucose values are shared with the center simultaneously. With this system, diabetics of a 
single center can be tracked centrally, or they can be used to recognize and monitor the trends and 
regional structure of diabetics in a large population (Fleming, et al., 2020). With the use of digital health 
services, healthcare providers can ensure that these data are used correctly and at the right time. In this 
way, while the outpatient visits of the diabetic patients, who are followed up, are reduced, it is ensured 
that the limited and few resources are used wisely. This kind of digital care service centers are prepared 
for versatile people with diabetes, caregivers and health professionals (Glucome Solution Overview, 
2020). This way, diabetics are offered holistic digital solutions. 
 
Wireless Blood Glucose Meter 
With this simple CE (Conformite Europenne) blood glucose monitor attached to the arm, it is possible 
to constantly monitor blood sugar without puncturing fingers. The data of each measurement are 
automatically sent to the mobile management system, which is accessible to the healthcare professional, 
free of charge. With the sensor attached to the arm and the mobile application downloaded to the mobile 
phone, blood sugar is read and the data is shared with healthcare professionals through the prepared 
system. The data are encoded into sound frequencies in the form of acoustic data. Received by the 
microphone of the smartphone through the speaker of BGM. The sound waves received by the 
smartphone are converted to real values. The data transmission mechanism of the glucose measurement 
monitor is not affected by environmental noise (Glucome Solution Overview, 2020). 
 
Community Mobile Application 
Digital apps are compatible with iOS and Android smartphones. Blood sugar data is transferred 
simultaneously to the cloud-based infrastructure for analysis. The data flow is two-way communication 
for both patients and healthcare professionals. The notebook, which contains a record of application 
measurements, includes a set of user-friendly monitoring and applications, including management tools 
for diabetes, including estimated HbA1c, glucose distribution and trends. In addition to this, it enables 
data such as carbohydrate intake and exercise count to be shared with diabetes care providers, healthcare 
professionals besides diabetes treatment planning (Khanh ve ark., 2020; 
https://www.freestylelibre.com.tr/, 2020). 
 
Although there are many digital applications for diabetics, it provides services in the following subjects 
in each application in general. 

• Automatic glucose monitoring 
• Insulin intake tracking 
• Information logbook 
• Charts and trends 
• HbA1c prediction 
• Viewing treatment plan 
• Daily to manage and monitor medications 
• Reminders and alerts 
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• Data sharing - manual/automatic settings 
• Direct chat with the carer 
• Device agnostic 

 
Multiple options for manual diabetes data entry 
(https://www.henryscheinsolutionshub.com/solutions/clinical/digital-diabetes-care/glucome/, 2020; 
Greenwood ve ark, 2017; Muslu ve Öncel, 2019).  
 
Cloud-Based Digital Diabetes Clinic 
This software is linked to external sources for data monitoring and evaluation of blood glucose. Patient 
data is analyzed and presented at the user-friendly interface. The data is also provided by many diabetics 
and community-based reports. Individualized alarms can be defined according to predetermined 
thresholds and warnings are sent to patients and health professionals below and above the limit values 
(Khanh, 2020). In cases where glucose levels change rapidly, blood glucose levels may not be read 
correctly. When the system warns of hypoglycemia or impending hypoglycemia, or when symptoms do 
not match system readings, a finger glucose meter should be measured (www.freestylelibre.com.tr , 
2020). 
 
With detailed reports and an easy-to-use interface provided by the system, diabetes management 
becomes easier and effective for both diabetics and healthcare professionals. In the reports, the main 
points in the treatment can be easily identified and the appropriate treatment steps can be followed. 
Effective diabetes management continues without interruption by sharing glucose measurement results 
from home with healthcare professionals. (www.libresensor.com/ , 2020).  Digital solutions for self-
monitoring with the use of remote diabetes management digital technology significantly reduces the 
level of glucose hemoglobin (Greenwood, 2017). Also, the user who logs in with the “Health Specialist 
Group Identity” to be provided by the healthcare professional can easily connect with the healthcare 
professional (www.libresensor.com/, 2020) 
 
Frequently Used Digital Services for Diabetes Patients 
The number of digital care services centers is increasing day by day. There are digital diabetes plaforms 
such as GlucoMe, glooko, WellDoc, Freestylelibre, Bluestar, Mysugar with this functioning 
(www.glucome.com/2020;www.glooko.com/,2020;www.welldoc.com, 
2020;www.freestylelibre.com,2020;www.siemens-healthineers.com/,2020; www.mysugr.com , 2020).  
With these platforms, it is possible to improve the diabetes care cycle, results, and reduce the cost of 
diabetes management in the long term. These platforms consist of a new generation of glucose tracking 
devices, mobile software on mobile phones, and cloud-based big data computing infrastructure (Khanh 
et al., 2020). Diabetes management on these platforms is considered a model to help patients with 
chronic non-communicable diseases. Digital platforms also offer many suggestions for solving problems 
related to diabetes. (https://www.glooko.com/, 2020; Khanh 2020). 
 

WellDoc is not only a digital platform for people with diabetes but also a chronic disease care 
digital service platform. The Glooko digital platform, as a successful example of insulin pumps, is also 
part of rapid service access in the field of digital diabetic care. BlueStar is the first FDA-approved digital 
healthcare solution to guide individuals on the complex journey of living with diabetes (www.siemens-
healthineers.com/, 2020). WellDoc helps individuals with chronic diseases to manage their condition on 
their own by connecting them to healthcare teams. It also simplifies the work of patients, caregivers, 
and healthcare professionals and prevents waste of resources in health systems by focusing on a digital 
healthcare solution to help better manage populations. (www.welldoc.com,2020). 
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BlueStar was recognized by IQVIA as the “Best Practice for the treatment of type 2 diabetes” in 2017, 
and the 2019 Digital Diabetes Congress Mobile Application Competition in the “Established 
Application” category of the Diabetes Technology Association, and MedTech Breakthrough's 2019 
“Best Personal Health Application ”received the award (www.siemens-healthineers.com/, 2020). 
WellDock, Glooko, Redox, Bluestar, Mysugar (www.welldoc.com, 2020; www.glooko.com, 2020; 
https://mysugr.com, 2020) helps remote disease management for diabetics and some chronic diseases, 
FreeStyle Libre (www.freestylelibre.com.tr,2020).  

 
Monitoring and self-management of diabetics should be maintained effectively in seven areas such as 
healthy eating, being active, home blood glucose monitoring, regular use of medications, daily foot care, 
medical checks, physical activity, and compliance with dietary recommendations (Greenwood et al, 
2017; Muslu and Öncel, 2019). Digital technologies enable the management of diabetes to strengthen 
in these areas (PWC, 2019).  

 
The use of digital technologies can strengthen the self-management of diabetics and lower the level of 
HbA1c. In addition, reducing the need for manual input of blood glucose values reduces both the time 
and the possibility of human error. The most frequent use of diabetics and App Store personal digital 
applications daily use, continuous glucose estimation system (CGMS), carbohydrate counting, 
determining basal and bolus insulin requirement for pump users, continuous glucose monitoring systems 
(CGMS), manual daily for exercise and other factors Provides digital solutions in diabetes management 
by providing inputs, coaching practices for accurate dosing, statistical assessment services (Khanh et 
al., 2020). The use of these digital applications strengthens the self-management of diabetics 
(www.diabetes.co.uk,2020).  
 
The use of these digital applications by diabetics provides diabetes education, care and evidence support. 
For this reason, it is important to update the care and education practices of diabetics within the 
framework of digital health practices and to spread them among diabetics (Karahan & Kuroğlu, 2015). 
In this context, new roles and responsibilities are added to diabetes educators (Uelmen and MacLeod, 
2020). Considering the diabetes care that is changing nowadays, digital health standards should be 
established, and a team of physicians, nurses, diabetes educators, pharmacologists, dieticians and psycho 
diabetes professionals should be given by considering the holistic care (Abdul Aziz et al. , 2020). 
  
 CONCLUSION 
 
In this study, the use of digital health applications, in which diabetics increased with the pandemic 
period, with a holistic approach for effective diabetes management and its place in the changing diabetes 
education and management. 
 
Digital health applications are an opportunity for diabetics to improve their quality of life. It was initially 
preferred by adolescents and young diabetics due to their susceptibility to digital applications but should 
be extended to all diabetics. Extending digital health practices and increasing their effectiveness brings 
new roles and responsibilities to diabetes professionals. In order to introduce these systems to diabetics 
and to teach practice, distance education / digital diabetes management tools should be included in the 
training. 
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ÖZ: Bu çalışmada koronavirüs (Covid-19) pandemi döneminin, salgından korunmak amacıyla sosyal 
izolasyon uygulanan önemli bir yaş grubu olan üniversite öğrencilerinde kaygı ve duygusal yeme 
üzerine etkilerini değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
 
Materyal ve Yöntemler: Kesitsel türde yapılan bu çalışmaya, 18 yaşından büyük olan 304 kız ve 56 
erkek olmak üzere toplamda 360 üniversite öğrencisi katılmıştır. Covid-19 salgınından dolayı en az 2 
aydır evlerinde sosyal izolasyonda olan öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. Koronavirüs 19 Fobisi 
(CP19-S) Ölçeği ve Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30) kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. 
Katılımcıların demografik özellikleri ve ölçeklere verilen yanıtları online olarak hazırlanmış anket 
formu aracılığıyla ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programıyla değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen kız ve erkeklerin yaş ortalaması 21.2 ±2.59 ve 22.9±4.32 yıldır.  
Koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin değerlendirilmesine göre kızların skor ortalaması 50.1 ±10.70 
erkeklerin ise 49.5±11.29 bulunmuştur. Öğrencilerin yeme farkındalığı ölçeğine göre 
değerlendirildiğinde kız ve erkeklerin sırasıyla ortalama 97.0 ±12.88 ve 92.7±12.59 skorlarına sahip 
olduğu saptanmıştır. Bireylerin Covid 19 fobisi arttıkça yeme farkındalığının (farkına vararak yeme) da 
azaldığı belirlenmiştir (r:-0,219 p<0.001).  
 
Sonuç: Bu çalışmada, sosyal izolasyon döneminde üniversite öğrencilerinin koronavirüs fobi düzeyinin 
yeme farkındalığını etkilediği saptanmıştır. Pandemi sürecinin uzamasına bağlı olarak artan Covid-19 
fobisi öğrencilerin yeme farkındalıklarını da olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.   
 

Anahtar Kelime: Covid-19 korkusu, kaygı durumu, yeme farkındalığı   

 
THE EFFECT OF SOCİAL ISOLATİON ON CORONARY VİRUS (COVİD-19) 

PHOBİA AND MİNDFUL EATİNG İN UNİVERSİTY STUDENTS 
 

ABSTRACT: In this study, it was aimed to evaluate the effects of the Covid-19 pandemic period on 
anxiety and mindful eating in university students, who are an important age group in which social 
isolation is applied to protect from the epidemic. 

Material and Methods: A total of 360 university students (304 females, 56 males) who were aged >18 
years. The students who have been in social isolation in their homes for at least 2 months due to the 
Covid-19 outbreak were included in the study.The evaluation was made using the Coronary Virus 19 
Phobia (CP19-S) Scale and Mindful Eating Questionnaire (MEQ).  Demographic characteristics of the 
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participants and the scale responses were collected by online survey.  The data obtained were evaluated 
with SPSS 22.0 statistical program. 

Results: The mean age of females and males included in the study was 21.2±2.59 and 22.9±4.32 years. 
According to the evaluation of CP19-S, the mean score of the females was 50.1±10.70 and the males 
49.5±11.29. When the students were evaluated according to MEQ-30, it was found that the mean of 
97.0±12.88 and 92.7±12.59 scores of females and males respectively. It was determined that as the 
Covid 19 phobia of individuals increased, mindful eating (eating with awareness) decreased (r: -0,219 
p <0.001). 

Conclusion: In this study, it was found that the level of coronavirus phobia affects eating awareness of 
university students during the period of social isolation. It is expected that depending on the prolonged 
pandemic process, increased level of a is affect students' mindful eating. 

Keywords: Covid-19 phobia, anxiety, mindful eating. 

GİRİŞ 

Son dönemde ortaya çıkan SARS-CoV-2 (COVİD-19), 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde 
ortaya çıkmış olup dünya geneline yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya 
Sağlık Örgütü “PANDEMİ” olarak ilan etmiştir (Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2020). Obezite, diyabet, 
kanser, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın Covid-19 riskini ve hastalığın seyrini etkilediği 
bildirilmektedir.  

Beslenmede yer alan doymuş yağ asitleri, şeker ve şeker içeren ürünlerin aşırı tüketimi obezite, diyabet, 
kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalık riskiyle ilişkilendirilmektedir. Yetersiz ve dengesiz 
beslenmeyle bağışıklık sistemi için gerekli vitamin (A,C,D,E gibi) ve minerallerin (çinko, demir, bakır 
gibi) de yetersiz alınmasına neden olacağından olumsuz etkileyeceği bilinmektedir (Laviano, Koverech, 
Zanetti, 2020). Beslenme birçok hastalığın riskinin önlenmesi, hastalık sırasında semptomların 
azaltılmasında, hastalığın tedavisinde önemli olduğu düşünülmektedir (Ahorsu, Lin, Imani, Saffari, 
Griffiths ve Pakpour,2020). Ayrıca enfekte olmayan bireylerin de Covid-19’un bulaş riskinden kaynaklı 
korkularının olduğu bildirilmiştir (Lin,2020). Bilindiği üzere bireylerin psikolojik durumları (kaygı, 
korku gibi)üıjğuj yeme davranışlarını da olumsuz etkileyebilmektedir (Serin ve Şanlıer,2018). Bunlara 
ek olarak yeterli ve dengeli beslenmeyi temel almayan diyet programlarının bağışıklık sistemini 
olumsuz etkilediği, bakteri ve virüslere karşı savunmayı bozduğu bilinmektedir. 

Yeme davranışına verilen dikkatin arttırılması, besin tüketimi sırasında düşünce ve duygulara olan 
hassasiyetin azaltılması ile daha sağlıklı besin seçimleri yapılabildiği bildirilmektedir. (Baer, Fischer ve 
Huss, 2005). Yeme farkındalığı, ‘Ne yenildiğinden çok, nasıl ve neden yeme davranışının oluştuğunu 
fark ederek, fiziksel açlık-tokluk kavramını içselleştirip duygu ve düşüncelerin etkisinin farkında olarak, 
çevresel etmenlerden etkilenmeden, besin seçimlerini yargılamadan burada ve şu anda tüketilecek olan 
besine odaklanarak yeme’ olarak tanımlanmıştır (Köse, Tayfur, Birincioğlu ve Dönmez, 2016). Yeme 
farkındalığı besin aşermelerini azaltmakla (Alberts, Thewissen ve Raees, 2012) kalmayıp vücut ağırlığı 
kontrolününde de etkili olabilmektedir (Forman, Butryn, Hoffman, ve Herbert, 2009).  
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Bu çalışmada koronavirüs (Covid-19) pandemi döneminin, salgından korunmak amacıyla sosyal 
izolasyon uygulanan önemli bir yaş grubu olan üniversite öğrencilerinde kaygı ve duygusal yeme 
üzerine etkilerini değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Kesitsel türde yapılan bu çalışmaya, 18 yaşından büyük olan; 304 kız ve 56 erkek; olmak üzere toplamda 
360 üniversite öğrencisi katılmıştır. Covid-19 salgınından dolayı en az 2 aydır evlerinde sosyal 
izolasyonda olan öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. Koronavirüs 19 Fobisi (CP19-S) Ölçeği ve Yeme 
Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30) kullanılarak değerlendirme yapılmıştır.  

Koronavirüs 19 Fobisi (CP19-S) Ölçeği Ahorsu ve ark. tarafından oluşturulmuştur (Ahorsu ve diğerleri, 
2020). Satıcı ve ark tarafından Türkçe adaptasyonu yapılmıştır (Satici, Gocet-Tekin, Deniz, Satici, 
2020). 20 sorudan oluşan bu ölçekte 5’li likert skalası kullanılmalktadır. Ölçek maddeleri; 1 “Kesinlikle 
Katılmıyorum” ile 5  “Kesinlikle Katılıyorum”    arasında değerlendirilir.  Psikolojik, somatik, sosyal 
ve ekonomik olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır.  

Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30),Köse ve ark tarafından Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Ölçekte 5’li 
likert skalası (1:hiç, 2:nadiren, 3:bazen, 4:sık sık, 5:her zaman) kullanılmıştır. Ölçeğin 7 alt faktörü 
bulunmaktadır: Disinhibisyon, Duygusal Yeme, Yeme Kontrolü, Odaklanma, Yeme Disiplini, 
Farkındalık ve Enterferans. Katılımcıların demografik özellikleri ve ölçeklere verilen yanıtları online 
olarak hazırlanmış anket formu aracılığıyla ulaşılmıştır (Köse ve diğerleri, 2016).  

Elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programıyla değerlendirilmiştir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışmaya dahil edilen kız ve erkek öğrencilerin yaş ortalaması 21.2 ±2.59 ve 22.9±4.32 yıldır.  
Koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin değerlendirilmesine göre; kızların skor ortalaması 50.1 ±10.70, 
erkeklerin ise 49.5±11.29 bulunmuştur. Öğrencilerin yeme farkındalığı ölçeğine göre 
değerlendirildiğinde, kız ve erkeklerin sırasıyla ortalama 97.0 ±12.88 ve 92.7±12.59 skorlarına sahip 
olduğu saptanmıştır.  Bireylerin Covid-19 fobisi arttıkça yeme farkındalığının (farkına vararak yeme) 
da azaldığı belirlenmiştir (r:-0,219 p<0.001).  
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İnfluenza pandemileri için, sadece beslenme yetersizliğinin değil, obezitenin de büyük bir risk faktörü 
olduğu bildirilmektedir Artan yağ kütlesiyle birlikte bağışıklık sistemi hücrelerinin işlevinde bozulmalar 
olabileceği gösterilmiştir. Obezite influenza virüsüne karşı bağışıklık yanıtlarında yetersizliğe neden 
olduğu için ölümcül sonuçlara yol açtığı bildirilmektedir. (Maier , Lopez, Sanchez, Gresh, Ojeda vd., 
2018). Bu çalışmada Covid-19 fobisinin artmasıyla birlikte yeme farkındalığının azaldığı gösterilmiştir. 
Bu azalma obeziteyle ilişkilendirildiğinden (Forman ve diğerleri,2009) hastalığın seyrini 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu olumsuz durumun kontrolünde bireylerin Covid-19’dan korunma 
kurallarına uyması hastalık korkusunun azaltılmasında etkili olabilir.  
 
Obezitenin ayrıca influenza aşılarına olan bağışıklık yanıtını bozduğu, hastalığın daha uzun sürmesine 
neden olduğu, hastalık şiddetini ve ölüm oranını artırdığı bildirilmektedir. Obez bireylerin normal 
ağırlıktaki bireylere kıyasla Covid-19 klinik tablosunun daha kötü olmasına ve hastalık süresinin 
uzamasına yol açabilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu şüphesi olanların obezite ve obeziteyle ilişkili 
hastalıkların varlığı (kardiyovasküler hastalık, diyabet gibi) açısından değerlendirilmesi hastalığın seyri 
için oldukça önemlidir (Luzi ve Radaelli,2020) 
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Yeme farkındalığının sağlanması sadece obezite için değil aynı zamanda yeterli ve dengeli beslenmeye 
katkı sağlayabilmektedir. Enfeksiyondan önce ve sonra yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. 
Enfeksiyonlar vücutta özellikle ateşe neden olduğunda, vücudun ekstra enerji ve besin ögesine ihtiyaç 
duyduğu bilinmektedir. Bu nedenle, Covid-19 salgını sırasında sağlıklı bir diyetin ayrı bir önem 
taşımaktadır. Hiçbir besin veya besin takviyesi Covid-19 enfeksiyonunu önleyemezken, sağlıklı ve 
dengeli bir diyetin sürdürülmesi güçlü bir bağışıklık sistemini desteklemenin önemli bir parçasıdır. 
Besin ögelerinin yeterli miktarda alınmasını sağlamak besin grubunun tüketilmesi yani besin 
çeşitliliğinin sağlanması önerilmektedir (Butler ve  Barrientos,2020) (Laviano, Koverech  ve 
Zanetti,2020).  
 

SONUÇ 

Bu çalışmada, sosyal izolasyon döneminde üniversite öğrencilerinin koronavirüs fobi düzeyinin yeme 
farkındalığını etkilediği saptanmıştır. Pandemi sürecinin uzamasına bağlı olarak artan Covid-19 fobisi 
öğrencilerin yeme farkındalıklarını da olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.  Bireylerin alacağı 
önlemlerle Covid-19 korkusunun azaltılmasında etkili olabilir. Yeterli ve dengeli beslenmenin ise hem 
hastalık riskinin azaltılması hem de hastalık seyrini olumlu etkileyebileceği düşünülmektedir.  

 

KAYNAKÇA 

Ahorsu, D. K. ,Lin, C. Y.,Imani, V., Saffari, M., Griffiths,M. D., Pakpour, A. H. (2020) The Fear of 
COVID19 Scale: development and initial validation. International Journal of Mental Health and 
Addiction, Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8  
Alberts, H.J.E.M., Thewissen, R., Raes, L. (2012). Dealing with problematic eating behavior: The 
effects of a mindfulness-based intervention on eating behavior, food cravings, dichotomous thinking 
and body image concern. Appetite, 58: 847–851. 
Baer, R.A.., Fischer, S., & Huss, D.B. (2005). Mindfulness and acceptance in the treatment of disordered 
eating. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 23(4): 281–300. 
Butler, M.J., Barrientos, R.M. The impact of nutrition on COVID-19 susceptibility and long-term 
consequences. Brain, Behavior, and Immunity, 2020. 
Forman, E.M., Butryn, M.L., Hoffman, K.L., Herbert,  J.D. (2009). An open trial of an acceptance-based 
behavioral intervention for weight loss. Cognitive and Behavioral Practice, 16(2): 223–235. 
Köse, G., Tayfur, M., Birincioğlu, İ., Dönmez, A. (2016). Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve 
Araştırmalar Dergisi, 3:125-134.  
Laviano, A., Koverech, A., Zanetti, M. (2020). Nutrition support in the time of SARS-CoV-2 (COVID-
19). Nutrition 74: 110834. 
Lin, C.Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Social Health and 
Behavior, 3(1), 1–2. Erişim adresi: https://doi.org/10.4103/SHB.SHB_11_20. 
Luzi, L., Radaelli, M.G. (2020). Influenza and obesity: its odd relationship and the lessons for COVID-
19 pandemic. Acta Diabetologica, 1-6. 
Maier, H.E., Lopez, R., Sanchez, N., Ng, S., Gresh, L., Ojeda S, et al. (2018) Obesity increases the 
duration of influenza a virus shedding in adults. The Journal of infectious diseases, 218(9):1378-82. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1095 

Satici, B., Gocet-Tekin, E., Deniz, M.E.,  Satici, S.A. (2020). Adaptation of the Fear of COVID-19 
Scale: Its Association with Psychological Distress and Life Satisfaction in Turkey. International Journal 
of Mental Health and Addiction, Erişim adresi:  https://doi.org/10.1007/s11469-020-00294-0. 
Serin Y ve Şanlıer N. (2018). Duygusal yeme, besin alımını etkileyen faktörler ve temel hemşirelik 
yaklaşımları. J Psychiatric Nurs, 9(2):135-146 
World Health Organization (WHO). Q & A on coronaviruses (COVID-19). March 9, 2020. Erişim 
adresi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-
hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses Erişim tarihi: 9 Temmuz 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1096 

COPING WITH STRESS for DIABETES MANAGEMENT in THE PANDEMIC 
PERIOD 

Ayfer BAYINDIR ÇEVİK 1, Gizem AKCAN2 

1Bartin University, Health Science Faculty, Nursing Department, Bartin / Turkey 
2 Bartin University, Faculty of Literature, Psychology Department, Bartin / Turkey 

Email: ayferbayindir@hotmail.com.tr ,  gakcam@bartin.edu.tr 
 
ABSTRACT: In diabetics, there is an increased susceptibility to infections. Management of 
these parameters is difficult during the pandemic period. In the period of anxiety pandemic 
created by all this, it can adversely affect the mental health of diabetics and impair their ability 
to cope with stress. All this shows that stress management is important for successful 
management of diabetes during epidemic period. In this context, it is necessary to strengthen 
the skills of diabetics to cope with stress and to teach diabetic methods and techniques for 
possible crises. In this review, it was aimed to give information about the strengthening of 
diabetics' ability to cope with stress during crisis periods such as epidemic and what should be 
done for stress management in possible new crisis periods. 
 
Keywords: Diabetes, diabetes management, coping with stress, anxiety. 
 
INTRODUCTION 
In the pandemic period, COVID-19 mortality with diabetes was found to be 7.3% in China 
(Wang et al., 2020). Unhealthy eating habits, physical activity, inadequate diabetes care and 
follow-up contribute to complication development (TEMD, 2019). In addition, transmission 
and preservation of not having enough knowledge about the way that individuals in 
vulnerable groups, are another source of anxiety to the long duration of stay at home (Turkey 
Psychiatric Association, 2020).  
 
In patients with diabetes, many stress symptoms and problems, especially anxiety and 
depression, are more common than those without diabetes (Anderson, Freedland, Clouse, & 
Lustman, 2001). Emotional reactions and adaptation difficulties are the most common problems 
in patients with diabetes. These problems affect the cognitive and emotional functions of the 
diabetic negatively (Özkan, 1993). In addition to pharmacological treatment, cognitive 
psychotherapy, family and group treatments, cognitive behavioral therapy, interpersonal 
psychotherapy, counseling, relaxation treatments should be applied in the management of the 
mental aspect of diabetes (Garret & Doherty, 2014). In cases of epidemic-like crisis, individuals 
with diabetes should be taught to reduce stress by teaching their body, mind and behavioral 
stress coping techniques (Olgun & Ulupınar, 2004). 
 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1097 

Risk of COVID-19 in Diabetes Patients 

COVID -19 is considered a pandemic by the World Health Organization (WHO) (WHO, 2020). 
Until 30 April 2020, 93081 died in our country. T. C. Ministry of Health, 2020). Social 
isolation, which is recommended in the fight against the virus (European Center for Disease 
Prevention and Control, 2020) and also applied in our country, is an effective and evidence-
based measure. According to the COVID-19 report of the People's Republic of China, deaths 
were generally elderly or individuals with concomitant systemic disease (Wang et al., 2020). 
COVID-19 progresses more severely due to an impaired immune system in diabetic patients 
(Center for Disease Control and Prevention, 2020). More serious complications and deaths have 
been observed in individuals with diabetes (American Diabetes Association, 2020). Clinical 
data have shown that the mortality of COVID-19 patients is between 2.3% and 15% (Center for 
Disease Control and Prevention, 2020). The presence of diabetes is associated with increased 
mortality. At this stage, the largest epidemiological study in China showed that COVID-19 had 
diabetes mortality of up to 7.3% (Wang et al., 2020). 

People with diabetes have increased sensitivity and increased disease severity after COVID-19 
infection. It is known that unhealthy eating habits, physical activity, diabetes care, and follow-
up fail to contribute to the development of acute and often chronic complications in diabetes 
(TEMD, 2019). Managing diabetes well will delay the development of complications and 
improve the quality of life. Life routine can be significantly impaired due to prolonged stay at 
home. Another stressful factor is COVID-19 prevalence, measures to be taken with diabetes, 
and insufficient information about the length of stay. Since they do not have enough information 
about transmission and prevention, and they are individuals in the sensitive group, they are 
concerned about the transmission of COVID-19 disease. The long duration of the stay at home 
and is another source of anxiety not knowing how much longer it may take longer (Turkey 
Psychiatric Association, 2020). Having infected people around it can raise concerns about the 
transmission of the disease to itself. The anxiety created by all of these can negatively affect 
the mental health of diabetes and impair the ability to cope with stress during the COVID-19 
outbreak. All these uncertainties and stress can reduce an individual's self-management / self-
effectiveness in diabetes management (Bandura, 1982). Self-management power gives 
individuals the power to self-motivate under difficult conditions. This strong effect makes it 
important to use self-efficacy in diabetes education (Kara et al., 2006). In a study on diabetes 
management in China during the COVID-19 epidemic, educational videos and e-books to 
ensure diabetes management have reported various applications on personal diabetes control of 
individuals with diabetes through a mobile application called WeChat (Wang et al. 2020). Such 
practices can reduce the level of stress by supporting diabetes during the pandemic period. 

Psychological Problems in Diabetics and Their Effects 
Emotional reactions and adaptation difficulties are the most common problems in patients with 
diabetes. In addition to the natural troubles caused by the symptoms, complications, and 
treatments of the disease, future concerns negatively affect the cognitive and emotional 
functions and social life of diabetes patients (Özkan, 1999). Psychopathological responses 
affect the appearance, severity, course of diabetes, and response to treatment (Küçük, 2015). 
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Diabetes itself, its complications, and the limitations of the treatment disrupt the person's 
homeostatic balance, leading to emotional responses. Many problems such as anxiety and 
depression, sexual problems, eating disorders, impaired eating behaviors, and post-traumatic 
stress symptoms are more common in diabetic patients than those without diabetes (Anderson, 
Freedland, Clouse, & Lustman, 2001). The vicious circle between diabetes and COVID-19 can 
be explained as follows (www.diabetcemiyet.org/, 2020): 
 
The degree of severity of COVID-19 increased due to impaired immune system in T2 DM 
patients. Viral infections can exacerbate diabetes and cause fluctuations in blood sugar in 
diabetic patients, which negatively affects prognosis. It is known that stress conditions such as 
infection increase glucocorticoid release. Both the risk of illness and death caused by COVID-
19, as well as the limitations and uncertainty associated with the epidemic, can lead to 
psychological troubles such as fear, anxiety, and tension, increasing glucose levels and causing 
glucose fluctuation. 
  
The relationship between mental state and blood sugar and their interaction in diabetes can be 
summarized as follows: 
• Blood sugar disorder can disrupt brain function, causing organic brain syndrome. 
• Psychosocial difficulties and mental conflicts can play blood glucose. 
• Diabetes can trigger the development of mental disorders. 
• The mental-behavioral condition can affect the course of diabetes, its course, and response to 
treatment. 
• In diabetics, anxiety and depressive temperament adjustment disorders may develop 
depending on the disease, complications, or treatment methods (Özkan, 1999). 
 
Effects of Stress on Diabetes Management 
Stress is one of the main problems among patients with diabetes. Many studies have found that 
stress and psychological distress play an important role in the development, intensification, and 
chronicization of diabetes (Alonso-Morán, Satylganova, Orueta & Nuño-Solinis, 2014). It 
states that stress can be considered as both a cause and a consequence of diabetes in the 
relationship with diabetes and therefore plays a dual role (Brannon, Feist, and Updegraff, 2013). 
On the one hand, stress increases the level of glucose and glycosylated hemoglobin (HbA1C), 
on the other hand, diabetes and its consequences lead to an increase in stress levels among 
individuals with Type 2 diabetes, resulting in other physical, behavioral and mental disorders 
(Eren, Erdi & Özcankaya, 2013; Pitts & Phillips, 1998). It is stated in the literature that people 
with diabetes experience higher levels of stress and anxiety compared to healthy people (Eren, 
Erdi & Özcankaya, 2013), and stressful events in life cause problems ineffective management 
and control of diabetes (Pitts & Phillips, 1998). 
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In addition, stress is known to increase blood sugar levels. The hypothalamic pituitary adrenal 
(HPA) axis, which is the central stress response system in humans, manages the neuroendocrine 
adaptation component of the stress response through a simple function. The hypothalamic 
release of the corticotropin release factor (CRF) is the main representation of this response. 
After binding to CRF receptors on the anterior pituitary gland, CRF (also known as CRH or 
corticotropin-releasing hormone) releases adrenocorticotropic hormone (ACTH). This 
hormone, in turn, binds to receptors on the adrenal cortex and leads to the release of cortisol. 
The cortisol secreted in response to stress stimulates glucose and glycogenolysis, leading to 
high blood sugar levels (Chrousos, 2000). 
 
Since it is not easy to achieve feminization with effective measures to deal with stress associated 
with chronic diseases such as diabetes, patients face many problems associated with the 
management of this disease. Because diabetes affects all aspects of personal life, including 
nutrition, exercise, occupation, entertainment, and family and social life (Emelyanova et al. 
2016). Studies show that about 20-40% of people with Type 2 diabetes who have been 
outpatient experience some stress and depression. Low emotional and psychological health 
leads to other problems such as increased probability of complications and mortality rates in 
these patients (van Son, Nyklíček, Pop & Pouwer, 2011). Therefore, it is considered that all 
patients with diabetes should participate in structured training and follow-up programs to 
improve their metabolic control and quality of life (Braun et al., 2008). The positive effects of 
blood sugar control have been proven in improving the health of individuals with type 2 
diabetes, and it is therefore advocated that some interventions should be designed to achieve 
this goal (Zamani - Alavijeh, Araban, Koohestani & Karimy, 2018).  
 
Suggested Methods for Coping with Stress in Diabetes Management 
Coping with stress during the pandemic period, 

1) Progressive Muscle Relaxation training (PMR), 
2) Instructions for the use of cognitive and behavioral skills to recognize and reduce 

physiological stress levels (recognition of major stress factors in life, directed images, thought 
stop and deep breathing) 

3) Various methods can be applied, such as training about the effects of stress on health 
(Surwit et al. 2002). 
PMR training consists of exercises to stretch and stretch certain muscle groups in the body, 
starting from the feet to the head, paying attention to the tense areas of the body. These exercises 
are combined with techniques such as deep breathing and mental imaginations to completely 
relax the mind and body. Participants learn PMR in part by listening to an audio track during 
each group session. In addition, with the help of a cassette, it is necessary to perform muscle 
relaxation exercises twice a day at home, for a longer exercise and then to a shorter version to 
provide relief. After some skills are developed, small exercises are given, a short 30-second 
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version of the PMR session using deep breathing and imaging techniques. The inclusion of 
mini-exercises in daily life to provide physical and mental relaxation is the ultimate goal of 
PMR training. Patients are told to practice mini at least twice an hour, and in the last session, 
patients are encouraged to continue practicing the acquired skills. It is recommended to include 
frequent mini-exercise in daily life and use the relaxation band during more stressful periods or 
when skills need to be improved. 
 
In addition, hormones secreted during and after aerobic exercises appear to reduce stress (Guler 
& Ünal, 2018). In the pandemic period, the World Health Organization (WHO) (2020) provides 
diabetes patients with regular activities such as regular sleep, healthy nutrition and routines, 
cleaning, daily work, singing, painting, as well as at home or in quarantine to maintain mobility, 
and reduce stress and stress. simple physical exercises are recommended in the accommodation 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331490/WHO-2019-nCoVMentalHealth-
2020.1-eng.pdf, 2020). In addition, regular exercise can reduce the dose of the drug used in 
chronic diseases or eliminate the need for medication, reduce the risk of getting heart disease 
and other chronic diseases, strengthen the immune system, reduce stress, help with weight loss, 
strengthen muscle and bone structure, increase self-confidence and all this. As a result, it states 
that it increases the life and quality of individuals (Caner et al., 2020). Michael Dansinger 
(2019) advices dealing with diabetes suffering stress, 
1) to have a positive attitude when things seem to be going wrong, 
2) being kind to yourself, 
3) accepting what it cannot change, 
4) speaking with someone like a trusted family member, close friend, psychologist or 
counselor, 
5) doing relaxing exercises such as walking, yoga or tai chi, and 
6) proposes 6 ways to take time for relaxation exercises 
https://www.webmd.com/diabetes/stress-management, 2020). 
 
In addition to pharmacological treatment, cognitive psychotherapy, family and group 
treatments, cognitive behavioral therapy, interpersonal psychotherapy, counseling, relaxation 
treatments should be applied in the management of the mental aspect of diabetes (Garret & 
Doherty, 2014). The primary goal of Cognitive Behavioral Therapy is to prevent the 
dysfunctional avoidance/avoidance type coping mechanism caused by this cognitive 
impairment by changing bias and distortions in information processing processes that are 
thought to trigger anxiety (Kendall & Suveg, 2006). Psychoeducation, relaxation techniques, 
technique of drawing attention to another direction, cognitive reconstruction, etc. techniques 
are among the techniques commonly used in coping with stress with cognitive behavioral 
therapy approach. 
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The main purpose of psychoeducation is that individuals have information about anxiety in 
many different dimensions (such as its nature, its components) during therapy. As a result of 
this training, individuals can distinguish the emotional processes of themselves and others and 
express them correctly. When individuals feel anxiety and fear, they experience various 
physiological symptoms such as abdominal pain, shortness of breath, and headache. Therefore, 
it is a prerequisite for them to know and cope with the nature of these physiological symptoms, 
in what cases they arise, how they trigger or exacerbate the feeling of anxiety. It is stated in the 
literature that individuals who can define their anxiety well and distinguish it from other 
situations can effectively cope with this intense emotion (Beidas, Podell and Kendall, 2008). 
 
The purpose of relaxation techniques used in the treatment of anxiety disorders is to reduce the 
level of psychophysiological arousal in the presence of stimuli that trigger emotions such as 
fear, anxiety, and anger. It is aimed for individuals to realize their own subjective muscle and 
body reactions against anxiety and learn to control these physiological reactions (Beidas, Podell 
& Kendall, 2008; Kendall & Suveg, 2006). When an anxious thought comes to mind, 
individuals focus their attention entirely on this negative thought and selective attention fuels 
anxiety further. Shifting attention from anxiety-causing thought to a neutral or relaxing mental 
activity with the attention shifting technique is used as an auxiliary technique in reducing 
anxiety of individuals (Beidas, Podell & Kendall, 2008; Kendall & Suveg, 2006). 
 
Cognitive restructuring means that dysfunctional thoughts are replaced by more constructive 
thinking styles, in a sense, correction in thought (Ingram, Kendall & Chen, 1991). For cognitive 
restructuring, the individual must first realize in which situations, which events and stimuli are 
triggered by the stress response (Onbaşıoğlu, 2004). Once the individual has identified the event 
that triggered the stress response, they are asked to review their assessment of this event. The 
goal at this stage; to be able to capture automatic thoughts that are incompatible and unrealistic, 
irrational as Ellis 'statement, and Beck'. The individual can only change the reaction by gaining 
awareness of these thoughts and evaluations and by challenging them. 
 
Psychotherapies are known to reduce emotional stress, improve compliance and decrease the 
cost of treatment (Pearce, Pereira and Davis; 2013). In cases of epidemic-like crisis, it is thought 
that individuals with diabetes are taught ways to cope with stress, and it is considered important 
to prevent or reduce the anxiety and stress that negatively affect individuals' self-efficacy 
perception and thus the behavior (Aksayan and Gözüm 1998, Olgun & Ulupınar 2004). 
 
CONCLUSION 
All this shows that it is important for sensitive diabetics to know and apply the methods and 
techniques of coping with stress in terms of successful diabetes management during the 
pandemic period. Changing care, nutrition, physical activity and the complications that may 
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occur as a result of long-term stay depends on the well-being of the psychology and continuing 
diabetes management. In this context, it can be said that strengthening the skills of individuals 
with diabetes to cope with stress will increase the self-efficacy perception of diabetics and 
decrease their anxiety and stress levels. 
 
Nurses should determine the level of stress in their diabetes education during this period so 
that diabetes management can be carried out successfully and they should be relieved by 
talking with diabetics. It should also refer diabetics with high-stress levels and those who 
cannot cope with stress to the psychologist. 
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ABSTRACT: It all started with the evolution of traditional patient-based medicine into evidence-based 
medicine. 100 years ago, doctors considered the patient individually. There were no antibiotics and 
many diagnostic methods. The operation techniques were few. The materials were limited. Moreover, 
there were false beliefs. Life expectancy was shorter even in the most developed countries. With the 
support evidence-based medicine, developments took place in these simultaneous issues. The average 
life expectancy got longer. By using evidence-based medicine statistics, the normal value of the society 
was found and those with close values were considered normal and distant ones were considered 
abnormal. The fact that there is only one result in mathematics provides and requires the acceptance of 
mathematical theories by everyone. Besides, statistics is a math-based science. So if we simply explain 
a thought with statistics, everyone will either agree or reject it. So beautiful so far. But wouldn't these 
initiatives that remind you of automation cause machines to diagnose as technology advances? Of course 
it would caused to this. Because the machines process more flawlessly than the human as the data is 
entered correctly. They don't question. They obey unconditionally. The self-guided systems will be 
designed and constructed open to remote intervention by their nature. The crisis between Google and 
Huawei in 2019 has proven brutality and unreliability in the global world. Another point worth to 
consider is that the computer aided systems will act in a straightforward manner and cannot act in illogic 
situations. They will be dependent on statistical goals expressed by standard deviation and will not be 
able to meet the artistic needs of medicine and surgery. 

Keywords: Artificial İntelligence; Standard Deviation; Evidence-Based Medicine. 

ÖZ: Herşey geleneksel hastaya dayalı tıbbın, kanıta dayalı tıbba evrilmesiyle başladı. 100 yıl önce 
doktorlar hastayı bireysel değerlendirirdi. Antibiyotikler, bir çok tanısal yöntemler yoktu. Ameliyat 
teknikleri azdı. Materyaller kısıtlı idi. Dahası yanlış inanışlar vardı. Yaşam süresi en gelişmiş ülkelerde 
bile kısa idi. Kanıta dayalı tıbbın destek bulması ile, eşzamanlı bu mevzularda gelişmeler yaşandı. 
Ortalama yaşam süresi uzadı. Kanıta dayalı tıp istatistik kullanarak toplumun normal değerini bularak 
değerleri buna yakın olanların normal uzak olanların ise anormal olarak nitelendirilmesine başlandı. 
Çünkü matematikte tek sonuç olması matematiğe dayanan teorilerin herkesçe kabulünü sağlar ve 
gerektirir. İstatistik matematik temelli bir bilimdir. O halde basitçe bir düşünceyi istatistikle açıklarsak 
ya herkes kabul edecek ya da herkes reddecektir. Buraya kadar çok güzel. Peki otomasyonu hatırlatan 
bu girişimler teknoloji ilerledikçe teşhislerin makinelerce yapılmasını getirmeyecek miydi? Tabiiki 
gerektirecekti. Çünkü makineler onlara veriler doğru girildikçe insandan daha kusursuz işlem yaparlar. 
Sorgulamazlar. Koşulsuz itaat ederler. Peki yapay zeka tıp bilimlerinde insanın yerini alacak mı? Yazar 
olarak bizim kanaatimiz bunun en azından yıllar içinde mümkün olmadığı yönündedir. 2019 daki küresel 
ölçekte şirketler olan Google ve Huawei arasındaki kriz global dünyadaki acımasızlığı ve güvenilmezliği 
ispat etmiştir. Özgüdümlü sistemler kendi doğaları gereği uzaktan müdahaleye açık olarak tasarlanıp 
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yapılacaktır. Gözönünde bulundurulması gereken diğer bir husus ise bilgisayar destekli özgüdümlü 
sistemlerin düz mantıkla hareket edecekleri ve mantığa ters durumlarda hareket edemeyecekleridir. 
Standart sapma ile ifade edilen istatistiksel hedeflere bağımlı olacaklar ve hekimlik ve cerrahinin 
sanatsal gereksinimlerini karşılayamayacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka; Standart Sapma; Kanıta Dayalı Tıp. 

INTRODUCTION  

It all started with the evolution of traditional patient-based medicine into evidence-based medicine.  
100 years ago, doctors considered the patient individually. There were no antibiotics and many 
diagnostic methods. The operation techniques were few. The materials were limited. Moreover, there 
were false beliefs. Life expectancy was shorter even in the most developed countries. With the support  
evidence-based medicine, developments took place in these simultaneous issues. The average life 
expectancy got longer. By using evidence-based medicine statistics, the normal value of the society was 
found and those with close values were considered normal and distant ones were considered abnormal. 
The fact that there is only one result in mathematics provides and requires the acceptance of 
mathematical theories by everyone. Besides, statistics is a math-based science. So if we simply explain 
a thought with statistics, everyone will either agree or reject it.  

DISCUSSION 

So far so good. But wouldn't these initiatives that remind you of automation cause machines to diagnose 
as technology advances? Of course it would caused to this. Because the machines process more 
flawlessly than the human as the data is entered correctly. They don't question. They obey 
unconditionally. They have to work according to evidence-based medicine perspective. So is evidence-
based medicine successful? Given the prolongation in human life in the last century, it is so. But this 
success does not just belong to evidence-based medicine. There have been other advances in medicine. 
Ian Donald started the use of ultrasound in medicine in 1956,In 1971, Raymond Damadian opened MRI 
to tumor diagnosis, and developments like Alexander flemming’s finding the penicillin probably have 
more to do with it .  

Will artificial intelligence replace human in medical sciences? Our opinion as a auther is that this is not 
possible at least over the years. Operations with robots that are currently used by humans increase the 
cost of surgery compared surgeries performed only by humans. As well as, when the cost of the machines 
that direct the surgery as a decision maker is added, it will be concluded that computers cannot make 
the medical worker idle in a short period of time. Another issue that needs to be added to the cost is the 
cost burden that these systems will bring to the healthcare provider in case of failure due to the advanced 
technology required by these systems. Most technologies can be made by a number of countries around 
the world, and the supplier will not want to take this cost risk. Currently used artificial intelligence 
systems are systems that require frequent updating and are applied programmatic aging and this situation 
will increase the costs. Moreover, since the companies that will put this technology on the market will 
have the monopoly power in the world, it is not possible to change these conditions by the users will. 
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The crisis between Google and Huawei in 2019 has proven brutality and unreliability in the global world. 
In this crisis, Google has announced that Huawei will not update its phones and it has come to light that 
every country must produce its own operating system. 

 
Most likely, companies producing this technology will be the major companies in the world and other 
companies will be eliminated. Indeed, this will keep the already ironically expensive robotic 
technologies away from the rest of the world. The personnel required for the repair of artificial 
intelligence, their training, availability of spare parts, will question applicability of the systems. 

The self-guided systems will be designed and constructed open to remote intervention by their nature. 
In this case, heads of state, first-degree relatives and other state elders may not want to entrust themselves 
to these self-controlled systems that can be remotely controlled. Eventually, the medical staff of the 
country's own people are more closed to outside interventions on human treatment and diagnosis. 

We have mentioned that the self-guided systems can only be made by global companies and that 
monopoly will occur. In this case, if the health needs are fully met by these companies, the knowledge 
in other countries will erode, and after a generation, the countries will be completely dependent on these 
mega companies for their needs. This is an important drawback in an environment where countries are 
made dependent on seeds. 

Another point worth to consider is that the computer aided  systems will act in a straightforward manner 
and cannot act in illogic situations. To overcome this, it will be necessary to develop computers with 
humanistic awareness. For example, Abraham Maslow placed breathing, eating and drinking, excretion 
and sex at the bottom of the needs pyramid. According to simple logic this should not be like this. 
Because lack of sex is not a need incompatible with life such as eating and drinking. However, in 
societies with reduced security, the fertility rate is very high despite the decrease in resources, and in 
safe and stable societies, the decrease in fertility despite the high resources justifies Maslow. Maslow's 
pyramid is an example of  awareness and thought which is beyond logic and. Normally, the computer 
will not be able to produce this type of information, and the subject, which is accepted as an error, will 
constantly disrupt the process. External intervention is required for computers to exceed error codes. 

Even if artificial intelligence diagnoses the illnesses, the severity of the disease and how much it affects 
the quality of life of the patient and the side effects that will be taken into consideration due to individual 
treatment are advanced stages. And adapting the information obtained from the evidence-based 
medicine to the patient that will always be unique is a question that needs to be solved. After the 
evidence-based medicine performs its function, patient-based medicine will come into play, ask 
questions, discuss and organize treatment. The treatment provider will arrange the treatment of the 
patient based on previous experience, the patient's lifestyle, quality of life, future expectations 
(conception etc.), side effects of the treatment. 

CONCLUSION:  
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Artificial intelligence will be based on evidence-based medicine during the process. The goal of success 
in diagnosis of evidence-based medicine is ± 3 SD or ± 2 SD. Considering that the success target of 
treatment is usually ± 2SD, the ultimate success of patient management will target 90%. This is below 
100% success, which is the target of patient-based medicine. 

References:  

https://radiopaedia.org/articles/history-of-ultrasound-in-medicine 
Damadian, R. (1971). Tumor detection by nuclear magnetic resonance. Science, 171(3976), 1151-1153. 
Landau, R., Achilladelis, B., & Scriabine, A. (Eds.). (1999). Pharmaceutical innovation: revolutionizing 
human health (Vol. 2). Chemical Heritage Foundation. 
Dubertret, L. (2006). Patient-based medicine. Journal of the european academy of dermatology and 
venereology, 20, 73-76. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1108 

QUARANTINE, WEIGHT GAIN AND PRECOCIOUS PUBERTY 

Mustafa Kurt1 

1 Hitit University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology, Corum. 
 

ABSTRACT: Menarche is the first vaginal bleeding of a girl and symbolizes her sexual maturation. It 
occurs 2-3 years after thelarche (breast development) and pubarche (development of armpit and pubic 
hair). The average age of occurrence in USA is 12.8. Menarche is more striking than thelarche and 
pubarche in the sense that it takes place instantaneously rather than ocurring along a lineer process. 
Given that the height of the adolescent will not grow much after menarche it carries importance in the 
development of the individuals. Its relation with the quarantine can be linked to the fact that girls were 
not allowed to go out of home during the quarantine time period and thus have started to gain weight. 
Therefore number of girls who applied to the outpatient clinics with premature menarche have increased 
when compared to the previous years before quarantine. This can be attributed to the increasing body 
fat.  While the average puberty age in the 19th century was 15 among girls, this figüre decreased in 20 
century. One study correlates this fact to gaining weight, change in composition of nutrition and fat 
deposition. Based on the studies low birth weight and excessive weight gain in infancy and childhood 
might increase risk of early menarche and therefore measures taken to put brake on gaining weight 
during the aforementioned stages might reduce the likehood of early menarche and consequent possible 
complications. Another study points out to the fact nutrition is the most important environmental factor 
at the onset of the puberty. Another study found that nutrition is the most important environmental factor 
at the onset of puberty. Girls are more sensitive to nutrition than boys. In the same study it is stated that 
receiving excessive calories and nutrients is perceived by the brain as a suitable environment for the 
care of the fetus. 

Keywords: Quarantine; Obesity, Precocious Puberty, Premature Menarche. 

KARANTİNA, KİLO ALIMI VE PUBERTE PREKOKS 

ÖZ: Menarş kız çocuğunun ilk adeti olup cinsel olarak matürasyonunu simgeler. Telarş (meme 
gelişmesi) ve pubarş (koltukaltı ve pubik kıllanma)tan 2-3 yıl sonra olur. ABD’de ortalama görülme 
yaşı 12.8’dir. Menarş süreç değil anlık olması nedeniyle telarş ve pubarştan daha uyarıcıdır. Bireyin 
gelişmesindeki önemi ise menarştan sonra ergenin boyunun çok fazla uzamayacak olmasıdır. Karantina 
ile ilişkisi, kızların karantina döneminde evden çıkmalarına izin verilmemesi ve dolayısıyla kilo almaya 
başlamasıyla ilişkilendirilebilir. Bu nedenle erken menarş ile polikliniklere başvuran kızların sayısı, 
önceki yıllara göre karantina öncesi ile karşılaştırıldığında artmıştır. 19. yüzyılda ortalama puberte yaşı 
kızlarda 15 iken 20 yüzyılda azalmıştır. Bunun nedeni bir çalışmada artmış kilo alımı, beslenme ve yağ 
depolanması olarak açıklanmıştır. Yapılan çalışmalarda düşük doğum ağırlığı, infant ve çocuklukta fazla 
kilo alımının erken menarş riskini arttırabileceği ve bu evrelerde kilo alımının kısıtlanmasına yönelik 
müdahalelerin erken menarş riskini ve olası komplikasyonlarını azaltabileceği öne sürülmüştür. Diğer 
bir çalışmada ise beslenmenin ergenlik başlangıcındaki en önemli çevresel faktör olduğu bulunmuş. 
Kızlar beslenmeye erkeklerden daha hassastır. Aynı çalışmada, yeterinden fazla kalori ve nutrient 
alınmasının beyin tarafından fetusun bakımı için uygun ortamın var olduğu şeklinde algılandığı 
belirtilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Karantina; Obezite; Puberte Prekoks; Erken Menarş. 

INTRODUCTION 

Menarche is the first menstrual bleeding of a girl and symbolizes her sexual maturation.  
It occurs 2-3 years after telarche (breast development) and pubarche (armpit and pubic hair).  
The average age of occurrence in USA is 12.8. Although there is a change in breast development and 
hair growth density and characteristics after menarche, menarche is decisive point of sexual maturation.  

DISCUSSION  

Although it is irregular at the beginning it indicates fertility. The importance of the development of the 
individual is that the adolescent's height will not grow too much after menarche. The relationship with 
quarantine is that girls who are locked in their homes during the quarantine period gain weight due to 
their inactivity and the increase in the time they spend in front of the television, phone and computer at 
home, and they apply to polyclinics with the complaint of having earlier periods compared to the years 
before quarantine. While the average age of puberty for girls was 15 in the 19th century, it decreased in 
the 20th century. This was explained by increased weight gain, nutrition, and fat storage in one study. 

Studies have suggested that low birth weight, excessive weight gain in infants and childhood may 
increase the risk of early menarche, and interventions aimed at limiting weight gain at these stages may 
reduce the risk of early menarche and its possible complications. In another study, it was found that 
nutrition is the most important environmental factor in the onset of puberty. Girls are more sensitive to 
feeding than boys. It was stated that taking more calories and nutrients than enough is perceived by the 
brain as a suitable environment for the care of the fetus . 

In addition to the quarantined girls being more sedentary, consuming more calories than necessary, and 
consuming more often than usual, there was no school stress during this period.  
Since they do not have to go to bed early and get up early, they are exposed to more light.  
They spent more time with TV, phone and computer. Weight gain is a subject that the patient can easily 
indicate in her statement, and exposure to light cannot be easily described by the patient. Based on 
previous publications it is possible to associate the pubertal development of girls in quarantine with the 
exposure to the light they had.  

CONCLUSION 

COVID-19 does not threaten children. Nor can they be blamed for illness. However, they are forced to 
stay at home during the quarantine period. In this period when the human body develops very rapidly, 
we should be able to produce other solutions so that they do not pay a cost for a reason they are not 
responsible for. And considering that they can reach the refrigerator faster than any age of humanity, 
the frequency of feeding seems as important as the calories taken, even more. 
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NÖTROPENİK ENTEROKOLİT, AKUT BATININ NADİR BİR NEDENİ: OLGU                                  
SUNUMU VE LİTERATÜR İNCELEMESİ 
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ÖZ: Nötropenik enterokolit (NE), bağırsak duvar inflamasyonu ile karakterize nekroz ve perferasyon 
gelişebilen klinikopatolojik tablodur. Sıklıkla lösemi ve lenfoma ile ilişkili görülür. Maligniteli bir hastada, nötropeni, ateş, sağ alt kadranda 

ağrı ve hassasiyet mevcutsa ilk akla gelmesi gereken tiflitisdir. Hastalık çoğunlukla sağ kolon ile sınırlı olmasına rağmen, 
rektum tutumu çok nadir olarak vakaların %6’sında tüm kolon tutulumuda gözlenmektedir. NE tanısı 
konulan hastaya destek tedavisiyle birlikte olası etkenleri kapsayacak spektrumda antibiyotik 
başlanmalıdır. Bağırsak perforasyonu gelişen, kontrolsüz kanaması olan ve klinik olarak kötüleşen 
hastalarda cerrahi müdahale düşünülmelidir. Erken tanı konulmalı ve tedaviye başlanılmalıdır. 
 

Anahtar Kelimeler: Nötropeni, Enterokolit, Tiflit, İnflamasyon, Malignite. 
 

NEUTROPENIC ENTEROCOLITIS, A RARE CAUSE OF ACUTE                                                 
ABDOMEN A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE 

 
ABSTRACT: Neutropenic enterocolitis (NE) is a clinicopathologic condition characterized by 
bowel wall inflammation, which can proceed to necrosis and perforation. If neutropenia, fever, 
pain in lower right quadrant and sensibility is present in a patient with malignancy, the first 
thing to think about is typhlitis. The disease usually is limited to the right colon, and the entire 
colon has been described to be involved in only 6% of cases. Rectal involvement seems to be 
even more rare. Supporting therapy and broad spectrum antibiotics that covers possible 
pathogens should be started for neutropenic enterocolitis. Surgery should be considered in 
patients with clinical deterioration, perforation and uncontrolled hemorrhage. Diagnosis should 
be early and therapy should be started immediately. 
 

Key Words: Neutropenia, Enterocolitis,Ttyphlitis, İnflammation, Malignancy. 

 
GİRİŞ: Nötropenik enterokolit (NE), başlıca çekum olmak üzere ince ve kalın bağırsakların 
transmural inflamasyonu ile karakterize klinik bir sendromdur. NE dışında ‘tiflit’, ‘nekrotizan 
enterokolit’ ve ‘ileocekal sendrom’ olarak adlandırılmaktadır(1). Nötropenik enterokolit 
immünsupresif hastalarda oldukça nadir görülen bir klinik tablodur. Sıklıkla nötropenik hastada 
ateş, karın ağrısı ve/veya hassasiyet ve diyare ile seyreder(2). Nötropenik enterokolit 
tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi yaklaşımı esastır. Bu olguyu sunmaktaki amacımız, 
sitotoksik tedavi sonrası veya immün sistemi baskılanmış durumlarda yüksek ateş, karın ağrısı 
ve kanlı ishal gibi yakınmalarla başvuran hastalarda, NE tanısının düşünülmesi gerektiği ve 
tedavisinin zaman geçmeden düzenlenmesi gerekliliğidir.  
 
OLGU SUNUMU: 39 yaşında kadın hasta, 1,5 ay önce baş ağrısı, burun akıntısı, boğazda 
yanma ve ağrı şikayetleri ile başvurduğu sağlık kuruluşunda yapılan tekikleri sonucunda akut 
miyelositer losemi (AML) tanısı konuldu. Hasta hastanemiz hematoloji servisine sevk edildi. 
Hemotoloji servisinde lösemi tanısı ile citozin arabinozid 360 mg ve idorubicin 20 mg 
kemoterapi tedavisi başlandı. Hastada tedavisinin 7. gününde yüksek ateş (38.5C), bulantı, 
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kusma, karın ağrısı ve kanlı ishal gelişti. Hastanın fizik muayenesinde batında yaygın 
hassasiyet, defans ve rebound mevcuttu. Laboratuvar bulgularında Hb 10.8 mg/dl, RBC 
3400000/mm3, trombosit 40.000/mm3, WBC 200/mm3 (notrofil 130, monosit 30, lenfosit 70), 
ALP 40 U/L (N=40-150), ALT 268 U/L (N=0-55), AST 1311 U/L (N=5-30)  idi. Hastaya 
kontraslı tüm batın tomografisi çekildi. Tomografi yorumu  ''invajinasyon?'' şeklinde idi (Resim 
1). Hastaya kolonoskopi planlandı. Kolonoskopide inen kolon proksimalinde, bağırsak 
lümeninden endoskobun geçişine izin vermeyecek düzeyde daralmaya sebep olan, ileri 
derecede eritemli bağırsak segmenti görüldü (Resim 2). Acil ameliyat kararı verildi. Ameliyat 
sırasında inen kolonda 15 cm lik bir segmenti tutan ekimotik görünümde ileri derecede ödemli 
bağırsak segmenti görüldü (Resim 3). Hastaya sol hemikolektomi ve uç transvers kolostomi 
yapıldı. Postoperatif yoğun bakıma alınan hasta, 25. gününde multple organ yetmezliği 
nedeniyle exitus oldu.  
 
TARTIŞMA: Nötropenik enterokolit (NE), başlıca çekum olmak uzere ince ve kalın 
bağırsakların transmural inflamasyonu ile karakterize klinik bir sendromdur. NE dışında ‘tiflit’, 
‘nekrotizan enterokolit’ ve ‘ileocekal sendrom’ olarak adlandırılmaktadır(1). Olguların %6 
sında çok nadir rektumda da izlenmekle birlikte tüm kolon tutulumuda gözlenmektedir(3). 
Nötropenik enterokolit immünsupresif hastalarda oldukça nadir görülen bir klinik tablodur. 
Etyopatogenezinde, kemoterapötik ilaçların uygulanması ile oluşan mukozal hasar ve bağırsak 
florasında bulunan mikroorganizmaların bağırsak duvarına invazyonunu kolaylaştırması 
sorumlu tutulmaktadır. Mikroorganizmalar, oluşturdukları toksinlerin yardımıyla da, bağırsak 
duvarında nekroz, hemoraji ve perforasyona neden olmaktadırlar(4). Bağırsak florasının 
çoğunluğunu oluşturan Gram-negatif çomaklar etken olarak başı çekmektedir(5). Anaerop 
bakteriler etyolojide başı ceken diğer bir bakteri grubudur. Bu grup bakteriler icerisinde 
bulunan Clostridium septicum’un önemi son yıllarda ön plana çıkmıştır(6). Son zamanlarda 
maligniteli hastalarda agresif kemoterapi uygulamaları özellikle lösemik hasta grubunda bu 
tablonun artan sıklıkta karşımıza çıkmasına neden olmaktadır(7).  
 
Semptomlar genellikle kemoterapiden yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Sıklıkla  
nötropenik hastada ateş, karın ağrısı  ve/veya hassasiyet ve diyare ile seyreder(2). Ayırıcı tanıda 
psödomembranoz kolit, akut apandisit, iskemik kolit, mezenterik lenfadenit, inflamatuar 
bağırsak hastalığı ve infeksiyöz kolit düşünülmelidir(8). Bu hastada da AML tanısı konulması 
ve kemoterapiye başlanılmasının 7. gününde NE saptandı. 
 
Tanısı batın ultrasonografisinde veya tomografisinde ince veya kalın bağırsaklarda transmural 
inflamasyonu sonucu ile ortaya çıkan ödemin duvar kalınlaşması oluşturması ile 
konulmaktadır(1). Ultrasonografi (USG), tanı ve takip konusunda sağladığı faydalar ile yararlı 
ve ucuz bir incelemedir. Günümüzde ise, görüntüleme konusundaki duyarlılığı nedeniyle, 
bilgisayarlı tomografi (BT) seçkin tanı yöntemi haline gelmiştir(9). Buna göre USG veya BT’de 
duvar kalınlığının 4 mm’den fazla olması NE lehine yorumlanmalıdır(10). Bu hastada ise NE 
tanısı radyologlar tarafından düşünülmemiş ve atlanmıştır. Kemoterapi alan hastalarda NE 
ayırıcı tanıda yer alması gerekmektedir. 
 
Nötropenik enterokolit tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi yaklaşımı temel prensiptir. 
Medikal tedavi oral alımın kesilmesi, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine gecikmeden 
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başlanması, total parentral beslenme, nazogastrik drenaj uygulaması ile yapılır. Yoğun medikal 
tedaviye rağmen; kanaması devam eden, perforasyon gelişen, klinik olarak kötüleşen hastalarda 
cerrahi girişim gündeme alınmalıdır. NE tanısı alan hastaların %5’inde cerrahi gerektirecek 
komplikasyonla karşılaştırıldığı bildirilmiştir(2). Cerrahi olarak, eğer sadece sağ kolon 
tutulumu varsa sağ hemikolektomi yapılmalıdır. Sol taraflı tutulum varsa ileostomi ile subtotal 
kolektomi önerilir. Rektal tutulumu olmayan hastalarda ileorektal anastomoz 
gerçekleştirilebilir. Aksi halde ileoanal anastomoz (J-poş rezervuar) yapılır(11). Bu hastaya sol 
hemikolektomi ve uç transvers kolostomi yapıldı. Genel durumu bozuk olması ve bağırsakların 
ödemli olması sebebiyle anastomoz yapılmadı. 
SONUÇ: Kemoterapi alan hastada, nötropeni ile birlikte akut batın bulguları gelişmesi, tanıda 
nekrotizan enterekolit olabileceğinin akılda tutulması gerekir. 
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             Resim 1. Kontrastlı abdomen BT de invajinasyon olarak değerlendirilen kesit 
  
 
 

 
Resim 2. Kolonoskopisinde inen kolon düzeyinde endoskobun geçişine izin vermeyen 
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Resim 3. İnen kolonda 15 cm lik  ekimotik ve ödemli segment 
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NADİR BİR AKUT BATIN VAKASI: SPONTAN İNCE BARSAK PERFORASYONU 
A RARE ACUTE ABDOMEN CASE: SPONTANEOUS SMALL BOWEL 

PERFORATİON 
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Uzman Doktor, Muş Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Birimi-Türkiye 

E-mail: rifat-peksoz@hotmail.com 
 
ÖZ: İnce barsak perforasyonları hızlı tanı konulup acil ameliyat gerektiren bir durumdur. Etyolojide 
sıklıkla travma ve iyatrojenik nedenlere bağlı delinmeler yer almakta iken nontravmatik olaylar ise diğer 
nadir sebeplerdir. Bu çalışmada yapılan tüm tetkiklere rağmen akut patoloji saptanmayan spontan ince 
barsak peforasyon olgusunu sunmayı amaçladık.  
 
Olgu: Karın ağrısı, bulantı, kusma, gaz/gayta yapamama, karında şişkinlik şikayeti ile ilçe devlet 
hastanesi acil servis birimine 63 yaşında erkek bir hasta başvurmuş. Hemogram ve biokimyasal 
değerlerinde anlamlı bir özellik yok, hastanın ADBG’sinde silik hava sıvı seviyeleri ve batın CT’sinde: 
pelviste minimal mai saptanmış. Medikal tedavi uygulanan ve şikayetleri gerilemeyen hasta il devlet 
hastanesine sevkedildi. Hastanın şuuru uykuya meyilli, fizik muayenesinde karın hafif distandü, barsak 
sesleri kaybolmuştu. Özellikle sağ alt kadranda olmak üzere batında tahta karın hali mevcuttu. Hastanın 
10 saat sonraki kan değerlerinde wbc:2x103/mm3 amilaz:417 u/l, Inr:2,29, Ph:7,19, lac:5,4   Ta:80/50 
mm/hg, khz:120/dk. Hasta akut batın ön tanısıyla ameliyata alındı. Batında barsak içeriği mevcuttu ve 
barsaklar yapışıktı. İnce barsaktaki perforayon alanı primer sütüre edildi. Ameliyat sonrası sırasıyla 
yoğun bakım ünitesi, servis biriminde takiplerinde genel durumu düzelen hasta şifa ile taburcu edildi.  
Sonuç: Acil servise akut karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda yapılan tüm tetkiklere rağmen hiç 
bir patoloji bulunamayabilir. Hastanın batın muayenesi ön planda tutularak bir an önce hasta ilgili 
uzmana danışılmalı. Cerrahi hekimlerin nadir sebeplere bağlı bağırsak perforasyonlarını göz önünde 
bulundurarak hastalığın tedavisinde erken cerrahi girişim kararı verebilmesi; mortalite ve morbiditeyi 
önemli ölçüde azaltacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Acil servis, Karın ağrısı, Spontan ince barsak perforasyonu, Akut batın, Olgu 
sunumu 
 
Abstract: Perforations of the small intestine are among the pathologies requiring urgent surgery. 
Etiology often includes punctures due to trauma and iatrogenic causes. Punctures due to Crohn's disease, 
tuberculosis, typhoid, and foreign body ingestion are other rare causes. This study intends to present a 
case of spontaneous small intestine perforation on which none of the examinations detected acute 
pathology. 
 
Case: A 63-year-old male patient was admitted to the district state hospital emergency room with 
complaints of abdominal pain, nausea, vomiting, inability to pass gas/excrete, abdominal bloating. No 
significant finding was detected on the patient’s hemogram and biochemical values. The patient had 
WBC: 5.8x 103/mm3 and weak air-fluid levels in DSAR, and abdominal CT showed the appendix was 
6.4mm-slightly edematous and minimal fluid in the pelvis, while there was no free air inside the 
abdomen. The patient whose medical treatment did not improve complaints of abdominal pain was 
transferred to the provincial state hospital. The patient's consciousness was prone to sleep, and his 
physical examination revealed the abdomen was slightly distended and bowel sounds disappeared. There 
was a wooden abdomen especially in the right lower quadrant. The blood test run 10 hours later showed 
Wbc:2x103/mm3, amylase: 417 u/l, Inr:2.29, Ph:7.19, lac:5.4, Ta:80/50 mm/hg, and khz:120/min. The 
patient was operated for prediagnosis of acute abdomen. His abdomen had intestinal contents, the 
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intestines were attached probably secondary to previous inflammation. The perforation area in the small 
intestine was primarily sutured. He was taken to the ICU in a post-op intubated state. The general 
condition of the patient improved throughout the clinical follow-up and was discharged with healing. 
Ischemic changes were reported as chronic inflammation according to the pathology. 
 
Result: No pathology may be found despite all the examinations in patients admitted to emergency 
room with complaints of acute abdominal pain. Patients should be consulted with the appropriate 
specialist based on their preliminary examination, since deciding early surgical intervention considering 
rare causes of intestinal perforations will significantly reduce mortality and morbidity. 
 
Keywords: Emergency depertmant, Abdominal pain, Spontaneous small bowel perforation, Acute 
abdomen, Case report  
 
GİRİŞ 
 İnce barsak perforasyonları nadir görülen ve sebebi ne olursa olsun acil cerrahi gerektiren bir durumdur. 
Travma ve iyatrojenik nedenler en başta gelen sebeplerdir.  Crohn hastalığı, tüberküloz, tifo ve yabancı 
cisim yutulmasına bağlı delinmeler diğer nadir sebeplerdendir (1,2). 
 
Bu çalışmada anamnez ve fizik muayenenin önemi vurgulanarak karın ağrısı şikayeti ile acil servise 
başvuran kan değerlerinde ve görüntüleme yöntemlerinde patolojik bulgu tespit edilmeyen spontan ince 
barsak peforasyon olgusunu literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçladık. 
 
OLGU SUNUMU 
 
Karın ağrısı, bulantı, kusma, gaz/gayta çıkaramama, karında şişkinlik şikayeti ile ilçe devlet hastanesi 
acil servis birimine 63 yaşında erkek bir hasta getirlmiş. Hemogram ve biokimyasal değerlerinde anlamlı 
bir özellik saptanmamış wbc: 5.8x 103/mm3 hastanın ADBG’sinde silik hava sıvı seviyeleri ve batın 
CT’sinde: Apendiks 6.4 mm hafif ödemli ve pelviste minimal mai saptanmış (Şekil1,2), karın içinde 
serbest hava yok (Şekil 1). Medikal tedavi uygulanan ve karın ağrısı şikayetleri gerilemeyen hasta il 
devlet hastanesine sevkedildi. Hastanın şuuru uykuya meyilli, fizik muayenesinde karın hafif distandü, 
barsak sesleri kaybolmuştu. Özellikle sağ alt kadranda olmak üzere batında tahta karın hali mevcuttu. 
Hastanın 10 saat sonraki kan değerlerinde wbc:2x103/mm3 amilaz:417 u/l, Inr:2,29, Ph:7,19, lac:5,4, 
Ta:80/50 mm/hg, khz:120/dk. Hasta akut batın ön tanısıyla ameliyata alındı. Batında barsak içeriği 
mevcuttu, barsaklar muhtemelen daha önce geçirdiği enflamatuar olaylara sekonder yapışıktı. İnce 
barsaktaki perforayon alanı primer sütüre edildi. Ameliyat sonrası entübe halde yoğun bakım ünitesine 
alındı. Hastanın servis takiplerinde genel durumu düzeldi ve şifa ile taburcu edildi. Patoloji sonucu 
iskemik değişiklikler, kronik inflamasyon olarak raporlandı 
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Şekil 1: Karaciğer düzeyi, normal CT bulguları 

 
Şekil 2: Pelviste minimal serbest mai 

 
TARTIŞMA 
 
Acil servise başvuran hastaların önemli bir bölümünü karın ağrısı oluşturur. Doğru tanı konulabilmesi 
için hastadan iyi bir anamnez alınmalı ve batın içi ve dışı ağrı sebeplerinin iyi bilinmesi gerekir (3). 1 
haftadan daha az süren ağrılara akut ağrı denir.  Akut apandisit, akut kolesistit, ince barsak 
obstruksiyonu, peptik ülser perforasyonu ve divertikülitler en sık akut karın nedenleridir (4). Akut karın 
ağrılarının %40 kadarını bilinen karın ağrısı bulgularına uymayan, karışık ve birçoğu kendiliğinden 
geçen hasta grubu oluşturur (5). 
 
Akut batının nadir sebeplerinden biri de spontan ince barsak perforasyonu olup görülme insidansı 
1/350.000 dir. Hızlıca tanı konulup cerrahi tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır (6). Jejunal 
divertikülit, crohn hastalığı, çöliak hastalığı, ileri yaş, aterosklerozis, maliginiteler, barsak ülserleri, 
radyasyon spontan ince barsak peforasyonunun altta yatan sebepleridir (6,7). Bizim olgumuzda etyoloji 
net olarak aydınlığa kavuşturulamazken, enflamatuar barsak hastalıklarına sekonder perfore olduğunu 
düşünüyoruz. 
 
Hastalıkların tanısında anamnez, fizik muayene ile birlikte laboratuar ve görüntüleme yöntemleri 
kullanılabilir. Ancak her şeye rağmen akut karını belirten patognomik laboratuar ya da görüntüleme 
yöntemi yoktur. Hastada cerrahi karın düşünülüyorsa laparotomi yapmak gerekir (4).  Bizim olgumuzda 
görüntüleme yöntemleri normal bulgular vermesine rağmen, karın muayenesi ön planda tutularak 
ameliyat kararı alındı. 
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Etyolojisi bilinmeyen pertionitli bir hasta ameliyat edilirken barsak perforasyonunun nedeni bilinmeli 
ve tedavi edilmelidir. Hastaların tamamına yakınında peritonit olmasına rağmen ateş ve lökositoz her 
zaman görülmeyebilir. Perforasyon olan segmentin yönetiminde uygulanacak cerrahi prosüdür etyoloji 
ve batın kirlenmesininin derecesine bağlıdır (8,9). Hastamızda perfore alanının küçük olması ve erken 
dönemde ameliyat edilmesinden dolayı, primer barsak onarımı yapıldı. 
 
Cerrahi teknik ve yoğun bakım şartlarındaki ilerlemelere rağmen nontravmatik barsak 
perforasyonlarının mortalitesi (%7.1-%42) hala yüksek seyretmektedir (9,10). Hastamızda herhangi bir 
morbidite ve mortalite görülmedi. Hastanın ek hastalığının olmaması ve erken cerrahi müdahale 
edilmesi hastanın en büyük avantajıydı. 
 
SONUÇ 
 
Karın ağrısı ile acile başvuran hastalar değerlendirilirken iyi bir anamnez ve fizik muayene yapılması 
gerekir. Hastanın hemodinamisinin sağlanmasından sonra ileri tanı ve tetkik yöntemlerinin kullanılması 
gerekir. Ancak her şeye rağmen ileri yöntemlerle var olan mevcut patoloji açığa kavuşturulamayabilir. 
Hastanın vital ve muayene bulguları ön planda tutularak bir an önce hasta ilgili uzmana 
yönlendirmelidir.  Cerrahların da akut batın nadir sebeplerinden olan spontan bağırsak delinmelerini göz 
önünde bulundurarak hastalığın tedavisinde erken cerrahi girişim kararı verebilmesi mortalite ve 
morbiditeyi önemli ölçüde azaltacaktır. 
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ÖZ: 2019-20 Coronavirüs pandemisi,ciddi akut solunum sendromu Coronavirüs 2 'nin (SARS-CoV-2) 
neden olduğu, devam eden bir Coronavirüs  hastalığı (COVID-19) salgınıdır.Pandemi, bir halk sağlığı 
acil durumudur ve dünya çapında uzun süreli etkili olabilir.COVID-19 pandemisi’nin etkilenen tüm 
ülkelerde genel nüfusun sağlığı ve refahı üzerinde önemli bir etkisi olmuştur ve  olmaya da devam 
etmektedir.Bir pandeminin etkisi insanların davranışlarına dolayısıyla maruz kaldığı bilginin kalitesine 
bağlıdır. Bu bağlamda,mevcut salgının yayılmasını önlemenin ve yavaşlatmanın en iyi yolu, 
doğru/gerçek bilgidir.Bununla beraber, referanslar COVID-19 ve yanlış bilgilendirme olmak üzere iki 
pandemi ile savaşmamız gerektiğinden bahsetmektedir.Dünya Sağlık Örgütü(WHO),sahte haberlere 
karşı savaşın virüs kadar uzun sürdüğünü belirterek,halk sağlığı için ciddi bir sorun olan yanlış bilgilerin 
yayılmasını “infodemi” olarak nitelendirmiştir.İnfodemi,yanlış veya yanıltıcı bilgilerin dolayısıyla bir 
salgının tüm sürecini değiştirme kapasitesine sahiptir.Nitekim önceki salgınlarından elde edilen kanıtlar, 
yanlış bilgilendirmenin, halk sağlığı çabalarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu göstermiştir. Bunun 
birçok nedeni olabilir.Toplumda veya sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlarda doğru bilgi 
eksikliği yanlış bilgilerin çoğaltılması için alan sağlayabilir. Diğer bir neden ise kısmen, COVID 19 ile 
ilgili birçok sorunun bilimsel cevaplarının (henüz) olmaması olabilir.Sonuç olarak, insanların COVID-
19 ile ilgili yanlış  bilgilere neden inandıklarını ve paylaştıklarını  anlamak ve yanlış bilginin azaltılması 
için gerekli stratejilerin oluşturulması ve geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Türkiye’de 
infodemi terimi yeterince bilinmemektedir. Bu,çalışmada,infodemi ve ortaya çıkısındaki faktörler 
literatür analizleri sonucunda değerlendirilmiştir. İncelememizin, COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerin 
nasıl yayıldığını anlaşılmasına ve bu konudaki  farkındalıkların  geliştirilmesine  katkı sağlayacağı 
görüşündeyiz. 
 
Anahtar kelimeler: COVID 19,Pandemi,İnfodemi 
                                                 
 
COVID 19 and INFODEMIA 
 
ABSTRACT: The 2019-20 Coronavirus pandemic is an ongoing Coronavirus disease (COVID-19) 
outbreak caused by severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).Pandemi is a 
public health emergency and can be long-term worldwide.The COVID-19 pandemic has had a 
significant impact on the health and well-being of the general population in all affected countries and 
continues to be. The effect of a pandemic depends on the quality of the information that people are 
exposed to. In this context, the best way to prevent and slow the spread of the current outbreak is true / 
real information. However, the references, mention that we need to fight two pandemics, covid-19 and 
misinformation. The World Health Organization (WHO), described the spread of false information, 
which is a serious problem for public health as an "infodemic" ,stating that the fight against fake news 
takes as long as a virus. Infodemia has the capacity to change the entire process of an outbreak due to 
false or misleading information. Indeed, evidence from previous outbreaks has shown that 
misinformation poses a serious threat to public health efforts. There may be several reasons for this. 
Lack of accurate information in the community or on social media and other online platforms can 
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provide space for duplication of false information. Another reason may be partly that many questions 
about COVID 19 have (yet) no scientific answers. As a result, it is crucial to understand why people 
believe and share false information about COVID-19 and to develop  necessary strategies to reduce false 
information. In Turkey, the term is unknown infodemia enough.  
 
In this study, as a result of the literature analysis, infodemia and the causing factors were evaluated. We 
believe that our review will contribute to understanding and raising awareness about how false 
information about COVID-19 is spread. 
 
Keywords: COVID 19, Pandemic, Infodemia 
 
GİRİŞ 
 
31 Aralık Çin'in Hubei Eyaleti Wuhan'dan pnömoni vakalarının ortaya çıkması ile yeni bir Coronavirus 
tanımlandı (2019-nCoV) (WHO, 2020).30 Ocak 2020’ de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel 
Direktörü yeni Coronavirüs salgınını (2019-nCoV) bir uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak ilan 
etti (WHO,2020 a;WHO,2020b). Bugün COVID 19 küresel bir salgındır ve virus tüm dünyada dramatik 
bir şekilde yayılmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO),14 Temmuz 2020 itibariyle 
küresel olarak 570.288 ölüm  dahil olmak üzere 12.964.809 onaylanmış COVID-19 vakası bildirmiştir 
(WHO,2020 c).Bir halk sağlığı acil durumu veya bir pandemi  sırasında doğru bilgilendirilmek etkili ve  
uygun halk sağlığı tepkisi için her zamankinden daha önemlidir  ve hayat kurtarıcı niteliktedir.Ancak 
COVID-19 salgını büyük yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve dijital aldatmacaya yol açmıştır 
(WHO,2020 d;European commission ,2020a;WHO,2020e).Dünya Sağlık Örgütü (WHO)sahte 
haberlere karşı savaşın virüs kadar uzun sürdüğünü belirterek , halk sağlığı için ciddi bir sorun olan 
yanlış bilgilerin yayılmasını infodemi olarak nitelendirmiştir (WHO,2020; 
Zarocostas,2020).İnfodemi,yanlış veya yanıltıcı bilgilerin dolayısıyla bir salgının tüm sürecini 
değiştirme kapasitesine sahiptir.Nitekim önceki salgınlarından elde edilen kanıtlar, yanlış 
bilgilendirmenin,halk sağlığı çabalarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu göstermiştir (European 
Commission ,2020a; SSHAP,2020).Benzer şekilde,mevcut COVID 19 salgınında da gerçek olmayan 
tedaviler öneren sosyal medya mesajları, komplo teorileri, hastalığın   ciddiyeti, bulaşma, tanı 
testleri,tedavi ve aşı vd. ile ilgili yanlış bilgiler  toplumda kafa karışıklığına yol açmıştır 
(Lytvynenko,2020;Shmerling,2020).Bir salgın sırasında söz konusu olan, insanların hastalığı kontrol 
etmek veya etkisini hafifletmek için doğru şeyi yapacaklarından emin olmaktır. Dolayısıyla, insanların 
bilgilendirilmesini sağlamak yalnızca bilgi değildir,aynı zamanda insanların uygun davranmaları için 
bilgilendirilmelerini sağlamaktır (Zarocostas,2020). 
 
Tanımlar 
Infodemi terimi SARS salgını sırasında ortaya çıkmıştır, ancak COVID-19 pandemisinde nispeten daha 
ciddi hale gelmiştir (Khan,2020).İnfodemi;Bir sorunla ilgili olarak ,çözümü daha zor hale getirecek aşırı 
miktarda bilgi  veya yanlış bilginin geniş ve hızlı bir şekilde yayılmasıdır.İnfodemi bir bilgi salgınıdır 
(Dictionary com,2020 ).Diğer bir ifadeyle ,infodemi sosyal medya platformları ve diğer yayınlar 
aracılığıyla yanlış bilginin veya sahte haberlerin hızla yayılmasını ifade etmek için kullanılanılmaktadır. 
'İnfodemi' terimi, sosyal araştırmalarda  yerleşik bir kavram değildir.Bu terim ilk kez, 2003 yılında 
yılında Washington Post’da gazeteci ve siyaset bilimci David Rothkopf tarafından 'bilgi salgınlarını' 
tanımlamak için bir gazete açıklamasında sunuldu.Rothkopf infodemileri ,ulusal ve uluslararası 
ekonomileri, politikaları ve hatta güvenliği kök gerçeklerle tamamen orantısız bir şekilde etkileyen aşırı 
tepki olarak önerdi (Stalcup,2020; Dictionary com,2020). 
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İnfodemi’nin halk sağlığına etkileri 
Yanlış bilginin,COVID-19 salgını sırasında psikososyal refahta olumsuz bir rol oynadığı gösterilmiştir 
(Fiorillo  ve Gorwood,2020; Qiuet al,2020, UNRIC,2020;Ornell etal.,2020).Nitekim, salgın hastalıklar 
sırasında zihinsel sağlığı etkilenen insan sayısı, enfeksiyondan etkilenen insan sayısından daha fazla 
olma eğilimindedir.Geçmiş salgınlar, zihinsel sağlık etkilerinin salgının kendisinden daha uzun 
sürdüğünü ve yaygın olduğunu göstermiştir (Ornell etal.,2020).Bir pandemi sürecinde her birimizin 
stres, endişe, korku ve yalnızlık hissetmesi son derece doğaldır. Ancak korku tehdide iyi kalibre 
edilmelidir.Aşırı bilgi, özellikle içerik alarmist veya yanlış olduğunda psikolojik olarak bunaltıcı ve 
üzücü olabilir.Diğer taraftan  bilgi yokluğunda artan belirsizlik tehdit algısına  yol açabilir ve  gereksiz 
korku ve paniğe neden olabilir(Mertens etal.,2020; Schimmenti et al.,2020).Korku  kronik veya orantısız 
olduğunda, zararlı hale gelir ve çeşitli psikiyatrik bozuklukların gelişiminde anahtar  rol 
oynayabilir(Ornell .et al,2020) Sosyal medya tarafından yaratılan virüs korkusunun COVID 19'un 
kendisinden daha bulaşıcı olduğu açıktır(Patel et al.,2020).Fiziksel tehditlerin doğru anlaşılması,duygu 
durumunun düzenlenmesi,kabul etmek ve sorumluluğun geliştirilmesi ile korku yönetilebilir 
(Schimmenti etal,2020).İnfodemi’nin diğer bir tehlikesi, sosyal stigma(sosyal 
damgalanma)‘dır(WHO,2020f;CDC,2020;Nature,2020).Sağlık bağlamında sosyal damgalanma, belirli 
özellikleri ve belirli bir hastalığı paylaşan bir kişi veya grup arasındaki negatif 
ilişkidir(WHO,2020).Damgalanan gruplar sosyal durumlarda dışlanabilir veya çekilebilirler, iş ve 
eğitim olanaklarından mahrum kalabilirler,yeterli barınma ve sağlık hizmetlerine erişimleri 
ulaşamayabilir,sözel, duygusal ve fiziksel istismarın hedefi olabilirler.Sonuçta, sosyal stigma insanları 
izole ve hatta terk edilmiş hissettirebilir.COVID-19'dan etkilenen insanlar tedavi altındaki insanlardır. 
Onlara empatik bir bakış açısı ve hoşgörü ile bakılmalıdır(WHO,2020;CDC,2020;Nature,2020). 
Damgalamayı önlemek ve azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız; COVID-19'u belirli insan 
veya yer gruplarıyla ilişkilendirmemelidir; ve virüslerin ayrımcılık yapmadığını vurgulayın - hepimiz 
risk altındayız(Nature,2020). 
 
İnfodemi ile mücadele  
Özellikle bir  pandemi sırasında infodemi ile  mücadelede doğru çözümü bulmak, en büyük zorluklardan 
biridir ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir (WHO,2020).WHO risk iletişim ekibi, uyarlanmış bilgileri 
paylaşmak için bir dizi amplifikatör kullanmak amacıyla WHO Salgın Bilgi Ağı (EPI-WIN) adlı yeni 
bir bilgi platformu başlattı (Zaocostas,2020). Bununla birlikte, e-Sağlık okuryazarlığının etkisi 
açıklanmazsa, doğru ve kaliteli bilgi sağlanması yetersiz kalabilir(Chong etal.,2020).eSağlık 
okuryazarlığı, bireyin elektronik kaynaklardan sağlık bilgilerini arama, anlama, değerlendirme ve aynı 
zamanda  günlük faaliyetlerde bir sağlık sorunu için bilinçli sağlık kararlar verme yeteneğini ifade 
eder(Levin-Zamir ve Bertschi,2018).Ancak buradaki problem, insanların yeterli digital becerilere sahip 
olmamasıdır(European Commission,2016). Bu bağlamda daha iyi sağlık sonuçları için digital 
okuryazarlık ve eSağlık okuryazarlığının tüm toplumlarda geliştirilmesi gereklidir (Levin-Zamir ve 
Bertschi,2018; Orhan etal.,2020) 
 
Özetle,bir infodemi ortadan kaldırılamaz, ancak yönetilebilir(WHO,2020e).O halde, COVID 19 ile ilgili 
gerçek bilgilere ulaşmak için ne yapmalıyız? 
•CDC ve DSÖ gibi yetkili sağlık kurumlarının bilgilerine ve kaynaklarına güvenmeliyiz.  
•Hastalık hakkında gerçekleri ve doğru bilgileri paylaşmalıyız. 
•Efsanelere ve klişelere inanmamalıyız. 
•Kelimeleri dikkatlice seçmeliyiz. İletişim kurma şeklimiz başkalarının tutumlarını etkileyebilir.  
•Sadece herkesin yaptığı şeyleri değil, sağlıklı olanları yapmalıyız (Naeem ve Bhatti,2020; 
Shmerling,2020; UNICEF,2019). 
Sonuç olarak;Efsaneler ve klişeler değil gerçekler COVID-19’u durdurabilir,belkide sonlandırabilir. 
Ancak literatürler ,bunu yeterince anlamadığımızı göstermektedir.Oysa COVID 19 dramatik bir şekilde 
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küresel  yayılılımına devam etmektedir.İnsanlığın virus ile olan savaşımını kazanabilmesi için zaman 
geçmeden kanıta dayalı  bilginin paylaşılması için gerekli  tüm stratejilerin oluşturulması ve hayata 
geçirilmesi bir zorunluluktur. 
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ÖZ: İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), toplumda en önemli morbidite nedenlerinden birisidir ve dünya 
çapında her yıl 150 milyon insan  etkilemektedir.Bu çalışmada, üniversitesi öğrencilerinin idrar 
örneklerinde  bakterüri  prevalansını araştırdık.2018-2019 yılları arasında, Gazi Üniversitesi, sağlık 
hizmetleri meslek yüksekokulu laboratuvarında,108 laboratuvar teknikeri  öğrencisinin idrar örneği 
incelemeye alınmıştır.İdrar örnekleri,steril  0.01 ml lik kalibre edilmiş standart öze ile, Eosin Metilen 
Blue (EMB) agar ve kanlı agar besiyerlerine ekilmiş ve 18-24  saat süreyle 35-37 °C’de inkübe 
edilmiştir.İnkübasyondan sonra kültürler incelemeye alınmış  ve  koloni sayısı ≥ 105 CFU / ml idrar 
örnekleri bakteriüri olarak kabul edildi.İzolatların Gram boyanma özelliği ve  koloni morfolojileri 
(koloni,rengi,kokusu,şekli)dikkatle incelenerek kaydedilmiştir. İdentifikasyon biyokimyasal testlerle 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda bakteriüri prevalansı% 18.5 olarak bulundu. İzole edilen 
mikroorganizmalar sırasıyla; Escherichi coli (% 60.0), Staphylococcus saprophyticus(%25.0), 
Klebsiella spp. (% 0.5.0) ve Candida spp. (% 10.0)’ dir. Sonuç olarak,öğrenciler % 18.5 oranında 
bakteriüri prevalansına sahipti.Bulgularımız, genç poulasyonda,İYE’ nın nedenleri,bulaş yolları ve 
korunma ile ilgili farkındalıkların oluşturulması ve geliştirilmesinin gerekliliğini göstermektedir.Ayrıca 
bu stratejilerin, antibiyotiklerin rasyonel kullanımınıda destekleyeceği düşüncesindeyiz. 
 
Anahtar Kelimeler:Bakteriüri , Prevalans, Üniversite öğrencileri 
 
                         
             BACTERIURIA PREVALENCE IN UNIVERSITY STUDENTS 
 
ABSTRACT: Urinary tract infection (UTI) is one of the major causes of morbidity in the community 
and affects 150 million people worldwide each year. In this study, we investigated the prevalence of 
bacteriuria in urine samples of university students.Between 2018-2019, urine samples of 108 laboratory 
technician students were examined in the laboratory of vocational school of health services, Gazi 
University. Urine samples were planted in Eosin Methylene Blue (EMB) agar and blood agar media 
with sterile 0.01 ml calibrated sterile  loop and incubated  35-37 ° C at 18-24 hours. After incubation, 
the cultures were examined and the colony count <105 CFU / ml urine sample was accepted as 
bacteriuria.Gram staining feature and colony morphology (colony, color, odor, shape, etc.) of the 
isolates were carefully examined and recorded. Identification was done by biochemical tests. In our 
study, the prevalence of bacteriuria was found to be 18.5%. The isolated microorganisms were 
respectively; Escherichi coli (60.0%), Staphylococcus saprophyticus (25.0%), Klebsiella spp. (0.5.0%) 
and Candida spp. (10.0%).  As a result, students had a prevalence of bacteriuria 18.5%.Our findings 
show that in the young population, awareness about the causes of UTI, transmission routes and 
prevention should be created and developed.We also think that these strategies will support the rational 
use of antibiotics. 
 
Keywords: Bacteriuria, Prevalence, University students 
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1. GİRİŞ 
 
İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), doku invazyonu ile birlikte mikroorganizmaların üriner sistemin 
bir veya birden fazla bölgesinde(böbrekler,üreter,üretra,mesane) çoğalmasıdır(CDC,2019; 
Flores-Mireles etal.,2015; Wagenlehneret al,2011; Balentine ve Conrad Stöppler,2019; 
Schmiemann,2010).Bu enfeksiyonlar toplumda en önemli morbidite nedenlerinden birisidir ve 
dünya çapında, her yıl 150 milyon insanı etkilemektedir(Flores-Mireles 
etal.,2015;Wagenlehneret al,2011;Balentine ve Conrad Stöppler,2019; 
Schmiemann,2010)..Kadınların yaklaşık% 40'ı ve erkeklerin% 12'si hayatlarının bir döneminde 
idrar yolu enfeksiyonu geçirmektedir (Balentine ve Conrad Stöppler,2019).Bununla beraber 
üropatojenlerin yüksek nüks oranları ve artan antimikrobiyal dirençleri, bu enfeksiyonların 
ekonomik yükünü büyük ölçüde arttırmaktadır(Flores-Mireles etal.,2015).İYE 
epidemiyolojisi,etiyolojisi  ,enfeksiyonun yeri ve şiddeti açısından farklılık gösteren çeşitli 
klinik tabloları kapsar (UCLA Health).Mikroorganizmalar hematojen veya lenfatik yayılım ile 
idrar yoluna ulaşabilir, ancak mikroorganizmaların üretradan çıkışı, özellikle enterik 
mikroorganizmalar için en yaygın yoldur (Escherichia coli ve diğer Enterobacteriaceae) ( 
Wagenlehner,2011).Kural olarak, idrar yolunda enfeksiyon ne kadar uzağa yerleştirilirse, o 
kadar ciddi olur. Üst üriner sistemdeki enfeksiyon genellikle ciddi semptomlara neden 
olabilecek böbrekleri (piyelonefrit) alt üriner sistemdeki enfeksiyon üretrayı (üretrit) veya 
mesaneyi (sistit) etkileyebilir(CDC,2019; Wagenlehner,2011; Balentine ve Conrad 
Stöppler,2019;UCLA Health). İdrar yolu enfeksiyonu tanısı için altın standart, klinik 
semptomların varlığında patojenin saptanmasıdır. Patojen, idrar kültürü ile (orta akış idrar 
kullanılarak) tanımlanır. Bu ayrıca bakteriüri seviyesinin tahmin edilmesini sağlar. Konumuzu 
oluşturan asemptomatik bakteriüri;İYE semptomları olmayan bir bireyin idrarında önemli 
bakteri sayımı(≥105 CFU/ml) olarak tanımlanmaktadır (Schmiemann,2010;Murgia  etal,2017). 
İYE,bir dizi patojen neden olmaktadır, ancak en yaygın olanlar Escherichia coli , Klebsiella 
pneumoniae , Proteus mirabilis , Enterococcus faecalis ve Staphylococcus saprophyticus’dur 
(Flores-Mireles etal,2015). İYE'ler hem toplumda hem de özellikle sağlık hizmetlerinde en 
yaygın enfeksiyonlardan biri olmaya devam etmektedir(Medina ve Castillo-Pino,2019). 
Türkiyede’de İYE’ larının yaygınlığı  konusunda ulusal düzeyde bir veri yoktur 
(Çağlayan,2010).Oysaki,bu enfeksiyonların prevalansı hakkındaki araştırmalar, 
antibiyotiklerin doğru seçimi ve kullanımı için çok önemlidir (Abbo ve Hooton,2014).                               
Bu çalışmanın amacı, üniversitesi öğrencileri arasında  idrar yolu enfeksiyonu prevalansı ve 
bakteriyolojik profilini değerlendirmek ve bu konudaki referanslara katkıda bulunmaktır. 
 
2.YÖNTEM 
 
2018-2019 yılları arasında,Gazi Üniversitesi,Sağlık Hizmetleri laboratuvarında,108 
laboratuvar teknikeri  öğrencisinin idrar örneği incelemeye alınmıştır.Öğrencilerin 
tamamı,asemptomatik ve 18-21 yaş aralığındaydı. 
 
2.1.Örneklerin toplanması 
Toplam 108 öğrenci çalışmaya alınmıştır.İdrar örnekleri toplanmadan önce ,öğrencilerden  su 
ve sabun kullanarak, perine temizliği yapması ve  orta akım idrar vermesi istenmiştir 
(Schmiemann,2010). Toplanan İdrar örnekleri  bekletilmeden incelemeye alınmıştır. 
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 2.2.Mikrobiyolojik Yöntemler 
 
 İdrar örnekleri,steril  0.01 ml`lik kalibre edilmiş standart öze ile, Eosin Metilen Blue (EMB) 
agar ve Kanlı agar besiyerlerine ekilmiş ve 18-24  saat süreyle 35-37 °C’de inkübe 
edilmiştir.İnkübasyondan sonra kültürler incelemeye alınmış  ve   anlamlı üreme  ≥ 105 koloni 
oluşturan birim CFU / mL orta akım idrar olarak değerlendirilmiştir. İzolatların Gram boyanma 
özelliği ve  koloni morfolojileri (koloni,rengi,kokusu,şekli vd.) dikkatle incelenerek 
kaydedilmiştir. İdentifikasyon biyokimyasal testlerle (katalaz, oksidaz, indol  testi, MR testi, 
VP testi, sitrat testi) gerçekleştirilmiştir(Diagnostic microbiology,1992). 
 
 
 3.BULGULAR 
 
Çalışmaya dahil edilen öğrencilerin 86 ‘sı (%79.6 ) kız ve 22‘si (%20.3) erkek’ di.İdrar 
örneklerinden toplam  18 bakteri ve 2 maya olmak üzere toplam  20 (%18.5)  izolat elde 
edilmiştir(≥ 105 cfu / ml).İzolatların 17 ‘si (%15.7) kadın ve 3’ü (% 2.7) erkek öğrencilerin 
idrar örneklerinden elde edilmiştir.Pozitif kültür sayısı ve cinsiyete göre dağılımları Tablo 1.de 
sunulmuştur.Kültürlerde üreyen mikroorganizmalar sırasıyla, Escherichi coli 
12(%60),Staphylococcus saprophyticus 5(%25), Klebsiella spp. 1(%5)  ve Candida spp. 2 
(%10).En sık izole edilen etken E.coli olmuştur.İzole edilen mikroorganizmaların dağılımı 
Tablo 2.de gösterilmiştir. 
 
Tablo1.Pozitif Kültürlerin  Cinsiyete göre Dağılımları. 
Cinsiyet Öğrenci Sayısı (%) Pozitif Kültür Sayısı (%) 
Kız             86 (%79.6)                  17 (%15.7) 
Erkek             22 (%20.3)                    3 (%2.7) 
Toplam            108                   20 

  
Tablo 2.İdrar Örneklerinden İzole Edilen Mikrorganizmalar  
            İzole edilen              
      Mikroorganizmalar                                   

                   Sıklık                   % 

Escherichia coli                        12              %  60.0 
Stapylococcus saprophyticus                          5               % 25.0 
Klebsiella pneumonia                          1               % 5.0 
Candida spp.                          2                %10.0    
Toplam                         20                %100 

 
 
 4.TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Asemptomatik bakteriüri İYE'nin ana nedenlerinden biri olup sık görülmekte ve  uygun koşullar 
altında asemptomatik bakteriüri, semptomatik (klinik) İYE 'ye ilerleyebilmektedir(Nsofor 
etal,2016).  
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Çalışmamızda,toplam 108 öğrencinin20 (%18.5)’sinin idrar kültürü  pozitif di (bakteriüri). 
İzolatların 17’si kız (%15.7) ve 3’ü (%2.7) erkek öğrencilerin idrar örneklerinden elde 
edilmiştir (Tabio 1).Üniversite öğrencileri arasında yapılan benzer çalışmalarda, farklı 
prevalans oranları ( % 14 -% 89) gözlemlenmiştir (12,13,14,15,16). Bu durum, metodolojik, 
örnek sayısı, sosyo- ekonomik ve hijyen farklılıklarıyla ilişkili olabilir.Diğer taraftan,bu 
çalışmada bakteriüri prevalansı kız öğrencilerde  erkek öğrencilere göre oldukça 
yüksek(%15.7) oranda saptanmıştır.İYE kadınlarda  daha yaygındır. Bunun nedeni tam olarak 
anlaşılamamıştır, ancak cinsiyetler arasındaki anatomik farklılıkların (kadınlarda daha kısa bir 
üretra) kısmen sorumlu olabileceği bildirilmiştir (2,3).Bu bulgumuz, Nijerya (12), Etihopya 
(13) ve Irak(16)’da  üniversite öğrencileri arasında,bakteriüri prevalansının kız öğrencilerde 
daha yüksek olduğunu bildiren çalışmalarla uyumludur.İYE'nin etyolojik ajanları,çoğunlukla 
Gram negatif bakterilere aittir (Chijioke,2016;Zare etal.2018;Al-Hilali,2018).Benzer 
şekilde,bu çalışmada,toplam 20 izolatın ,13'ü (% 63.5)Gram negatif  olarak saptanmıştır.Diğer 
taraftan izolatların 5'i (% 25.0 ) Gram pozitif bakteri olup,2 (%10)’si Candida  spp. olarak 
saptanmıştır.Genel olarak, E.coli baskın  izolat olup 12 (%60,0 ), diğerleri sırasıyla S. 
saprophyticus (koagülaz negatif stafilokoklar) 5 (%25,0 ) ve K.pneumonie 1(%5,0 ) ‘dir (Tablo 
2).İran (Zare et al,2018),Nijerya (Nsofor etal.,2016) ve Irak (Al-Hilali,2018) ‘da  üniversite 
öğrencilerinde E.coli ‘ nin idrar örneklerinden en sık izole edilen bakteri olduğunu bildiren 
çalışmalarla desteklenmektedir.E. coli'nin bu yüksek izolasyon oranı,üriner sistemin rektal 
bölgeden kontaminasyonundan  ve E.coli'nin idrar epitelinin kolonizasyonuna özgü gelişmiş 
virülans faktörlerine sahip olmasından kaynaklanabilir (Schmiemann,2010 
).S.saprophyticus,toplum kökenli idrar yolu infeksiyonlarında,E.coli den sonra ikinci sıklıkta 
görülen Gram-poziti koagülaz negatif bir bakteridir. Genç, cinsel olarak aktif kadınların% 
40'ından fazlası  genitoüriner florasında bulunur.16-25 yaş arasındaki kadınlarda, tüm 
enfeksiyonların% 42'sine neden olur (Latham etal.,1983).Bu çalışmada,S.saprophyticus  ikinci 
sıklıkta izole edilen bakteridir (%25.0).Bu bulgumuz,idrar örneklerinde  S.saprophyticus un 
,Ecoli’ den sonra ikinci sıklıkta  izole edildildiğini bildiren  çalışmalar ile uyumludur 
Latham,1983; Nwankwo,2017; Ehlers ve Merrill,2020).  
 
Ayrıca S. saprophyticus , İYE ampirik tedavisinde en sık kullanılan ilaçlara dirençlidir ve 
bakterilere bağlı İYE için reçete edilen antimikrobiyal tedavilerin yeterliliği genellikle 
sorgulanmaz (Pailhoriès et al,2017).Sonuçlarımız,S.saprophyticus’un genç popülasyonda İYE 
sorumlu bir bakteri olduğu gerçeğini göstermekte olup, bu  bakterilerin,antibiyotiklere  karşı 
artan direncinin,  tedavide gözden kaçırılmaması gerektiğini açıkca ortaya 
koymaktadır.Çalışmamızda,2(%10.0) Candida ssp.izole edilmiştir(Tablo 2).İdrarda  Candida 
türlerinin varlığı, vajinal mikoz veya perinenin mantar kolonizasyonundan 
kaynaklanabileceğini gibi,aynı zamanda etiyolojik ajan olduğunuda 
gösterebilir(Tomczak,2014; Gajdacs,2019).Bu durumlar dikkate alındığında, Candida spp. 
üremesi olan idrar testinin tekrarlanması önerilmektedir (Tomczak,2014; Gajdacs,2019). 
 
Sonuç olarak,öğrencilerde ,% 18.5'lik bir prevalansa sahipti.Bu nedenle,genç populasyonlarda 
İYE’nın nedenleri,bulaş yolları,korunma yolları ile ilgili farkındalıkların oluşturulması ve 
geliştirilmesi gerekmektedir.Bu stratejilerin, antibiyotiklerin rasyonel kullanımınıda 
destekleyeceği düşüncesindeyiz. 
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ÖZ: Amaç: ACEF skoru (yaş, serum kreatinini, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu), kardiyak cerrahi 
ve perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan hastalarda prognostik değere sahip bir skor sistemidir. 
Bu çalışmanın amacı koroner anjiyografi (KAG) ve PKG uygulanan hastalarda ACEF skorunun kontrast 
madde nefropatisi (KMN) gelişimini öngörmedeki değerini araştırmaktır.  

Metod: Kliniğimizde KAG veya PKG uygulanan 3104 hasta prospektif olarak KMN açısından 
değerlendirildi. Glomerüler filtrasyon hızı [(GFR:Cocraft-Gault formülü ile; (140-yaş)xVücut ağırlığı 
(kg) (kadın isex0.85)/72xserum kreatinini)] hesaplandı. Elektif vakalarda (KAG ve elektif PKG) işlem 
öncesi serum kreatinin değeri ≥1,5mg/dl olan hastaların tamamına hidrasyon uygulandı. KMN 
gelişimini değerlendirmek amacıyla işlem sonrası 48-72 saatler arasında hastaların üre ve kreatinin 
değerleri kontrol edildi. KMN; kontrast madde maruziyetinden 48-72 saat sonra bakılan serum kreatinin 
seviyelerinde 0.5 mg/dl den daha fazla bir artış, yada bazal serum kreatinin seviyesine göre %25 ve daha 
çok artış meydana gelmesi olarak tanımlandı.  

Bulgular: 3104 hastanın %13.7’sinde KMN saptandı. KAG yapılan 2108 hastanın %13.3’ünde (280 
hasta), elektif PKG uygulanan 882 hastanın %13.5’inde (119 hasta), primer PKG uygulanan 114 
hastanın %21.9’unde (25 hasta) KMN gelişti. Bu üç grup hasta KMN açısından birbirleri ile 
karşılaştırıldığında, primer PKG uygulanan hastalardaki KMN sıklığının koroner anjiyografi (p=0.009) 
ve elektif PKG uygulanan (p=0.01) hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü (şekil 1). 
KAG ve elektif PKG uygulanan hastalar arasında KMN açısından fark görülmedi (p=0.88). KMN 
gelişimini öngörme açısından tek değişkenli lojistik regresyon analizinde; yaş, kadın cinsiyet, 
hipertansiyon, diyabetes mellitus, metformin kullanımı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, kullanılan 
kontrast miktarı, serum kreatinini, GFR değeri, primer PKG yapılması ve ACEF skoru anlamlı 
prediktörler olarak bulundu. Tekdeğişkenli analizde anlamlı bulunan parametreler ile yapılan çok 
değişkenli lojistik regresyon analizinde ise yaş (OR:1.029 (1.008-1.05), p=0.007), serum kreatinini 
(OR:1.62 (1.13-1.83), p=0.02), GFR değeri (OR:0.98 (0.98-0.99), p=0.001) ve ACEF skoru (OR:2.16 
(1.15-4.07), p=0.01) anlamlı parametreler olarak bulundu.  

Sonuç: ACEF skoru, KAG ve PKG uygulanan hastalarda KMN gelişimini gösterme açısından bağımsız 
bir prediktördür. 

ANAHTAR KELİMELER: ACEF skoru, Kontrast Madde Nefropatisi, Koroner Girişim 
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GİRİŞ 

ACEF skoru; yaş, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve serum kreatinin değerlerini içeren bir skordur 
(1). Kardiyak cerrahi ve perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan hastalarda mortalite ve morbidite 
açısından prognostik değere sahip olduğu çalışmalar ile gösterilmiştir (1,2). 

Kontrast madde kullanımı, kardiyovasküler müdahalelerin ve kontrast kullanılan tetkiklerin daha yaygın 
kullanımı ile her geçen gün artmaktadır. Kontrast madde nefropatisi (KMN) iatrojenik akut böbrek 
yetmezliğinin üçüncü sıklıkta görülen nedenidir, %11 civarında görülmektedir (3,4). Periprocedural 
KMN; renal replasman tedavisi, uzun süreli hastane yatışı, kalıcı böbrek yetmezliği ve mortalite riskini 
artırır (5). Hastane içi mortalite oranları KMN olmayan hastalar için% 1.1, KMN'li hastalar için% 7.1 
ve diyaliz gerektiren KMN'li hastalar için% 35.7 olarak hesaplanmıştır (3,4). Glomerüler filtrasyon 
hızının (GFR) düşük olması, kreatinin değerlerinin yüksek olması, ejeksiyon fraksiyonunun (EF) düşük 
olması, ileri yaş, diyabetes mellitus varlığı, hipovolemi, anemi, nefrotoksik ilaç kullanımı, hiperosmolar 
ve yüksek volümde kontrast kullanımı KMN gelişimi için risk faktörleridir (3-5). Bu risk faktörlerinin 
tamamının değerlendirilmesi çok sayıda tetkik gerektirmekte ve acil vakalarda her zaman 
yapılamamaktadır.  

Bu çalışmanın amacı koroner anjiyografi (KAG) ve PKG uygulanan hastalarda ACEF skorunun KMN 
gelişimini öngörmedeki değerini araştırmaktır. 

YÖNTEM  

Kliniğimizde KAG veya PKG uygulanan 3104 hasta prospektif olarak KMN açısından değerlendirildi. 
Kronik böbrek yetersizliği bulunan ve bu nedenle hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanan hastalar 
ve 48 saat içinde by-pass cerrahisine verilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Hastaların demografik özellikleri sorgulandı ve fizik muayeneleri yapıldı. İşlem öncesi hastaların 
başlangıç biyokimyasal değerleri, risk faktörleri kaydedildi, kan basıncı ölçüldü. Sistolik kan basıncı 
(SKB) ≥ 140 mmHg ve/ veya diyastolik kan basıncı (DKB) ≥ 90 mmHg'dan yüksek olan hastalar ile 
antihipertansif ilaç kullanan hastalar hipertansif olarak kabul edildi. Oral antidiyabetik veya insülin 
kullanan ya da iki kez ölçülen açlık kan şekeri ≥126 mg/dl olan hastalar diyabetik olarak kabul edildi. 
Ekokardiyografik değerlendirme ile EF hesaplandı.  

Hastaların boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Vücut kitle indeksleri (VKİ); vücut ağırlığı (kg) / boy 
uzunluğunun karesi (m²) formülüne göre hesaplandı. Glomerüler filtrasyon hızı [(GFR: Cocraft-Gault 
formülü ile; (140-yaş) x Vücut ağırlığı (kg) (kadın ise x 0.85) / 72 x serum kreatinini)] hesaplandı (6). 
Elektif vakalarda (KAG ve elektif PKG) işlem öncesi serum kreatinin değeri ≥ 1,5mg/dl olan hastaların 
tamamına 1ml/kg/saat olmak üzere %0.9 luk sodyum klorür ile hidrasyon uygulandı. Kalp yetersizliği 
saptanan hastalarda hidrasyon 0.5 ml/kg/saat üzerinden yapıldı. Hastaların kulladığı ilaçlarda işlem 
öncesi değişiklik yapılmadı. İşlemlerin tamamında kontrast madde olarak omnipaque 350 mg I/ml 
(iohexol) kullanıldı. 

KMN gelişimini değerlendirmek amacıyla işlem sonrası 48-72 saatler arasında hastaların üre ve 
kreatinin değerleri kontrol edildi. Erken taburcu edilen hastalar 48-72 saat sonra tekrar çağrılarak 
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biyokimyasal tetkikleri yapıldı.  KMN Tanımı; böbrek yetersizliği yapan diğer sebeplerin yokluğunda 
kontrast madde maruziyetinden 48 ila 72 saat sonra bakılan serum kreatinin seviyelerinde 0.5 mg/dl den 
daha fazla bir artış ya da bazal serum kreatinin seviyesine göre %25 ve daha çok artış meydana gelmesi 
olarak tanımlandı. 

ACEF skoru; Yaş / EF + 1(eğer kreatinin değeri >2 mg/dl ise) formülü ile hesaplandı. 

 İstatistiksel Analiz 

İstatiksel değerlendirme SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ver. 22 SPSS Inc, Chicago, 
Illinois, USA) bilgisayar programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenler, ortalama ± standart sapma 
olarak, kategorik değişkenler yüzde olarak ifade edildi. KMN prediktörleri tek değişkenli ve çok 
değişkenli lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmelerde p < 0,05 değeri 
istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR 

3104 hastanın %13.7’sinde KMN saptandı. KAG yapılan 2108 hastanın %13.3’ünde (280 hasta), elektif 
PKG uygulanan 882 hastanın %13.5’inde (119 hasta), primer PKG uygulanan 114 hastanın %21.9’unde 
(25 hasta) KMN gelişti (şekil 1).  

Bu üç grup hasta KMN açısından birbirleri ile karşılaştırıldığında, primer PKG uygulanan hastalardaki 
KMN sıklığının koroner anjiyografi (p=0.009) ve elektif PKG uygulanan (p=0.01) hastalara göre 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu görüldü. KAG ve elektif PKG uygulanan hastalar arasında KMN 
açısından fark görülmedi (p=0.88) (şekil 1).    
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Şekil 1: Grupların kontrast madde nefropatisi insidansı. 

KMN gelişimini öngörme açısından tek değişkenli lojistik regresyon analizinde; yaş, kadın cinsiyet, 
hipertansiyon, diyabetes mellitus, metformin kullanımı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, kullanılan 
kontrast miktarı, serum kreatinini, GFR değeri, primer PKG yapılması ve ACEF skoru anlamlı 
prediktörler olarak bulundu (Tablo 1).  

Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ise yaş, serum kreatinii değeri, GFR ve ACEF skoru anlamlı 
parametreler olarak bulundu (Tablo 1).   

Tablo 1: Kontrast madde nefropatisi prediktörlerinin tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon 
analizi ile belirlenmesi  

Değişken Tek değişkenli analiz Çok değişkenli analiz 

OR (%95 GA) P değeri OR (%95 GA) P değeri 

Yaş 1.02 (1.01-1.029) <0.001 1.029 (1.008-
1.05) 

0.007 

Kadın cinsiyet 1.25 (1.01-1.54) 0.03 0.89 (0.67-1.18) 0.43 

VKI 0.99 (0.97-1.01) 0.38 
  

Hipertansiyon 1.27 (1.03-1.56) 0.02 1.11(0.85-1.46) 0.42 

Diyabetes Mellitus  1.33 (1.05-1.69) 0.01 1.14(0.74-1.76) 0.52 

ACEİ 0.86 (0.69-1.07) 0.19 
  

Statin 1.16 (0.94-1.44) 0.16 
  

Metformin 1.39 (1.05-1.84) 0.02 1.04(0.61-1.77) 0.86 

Ejeksiyon Fraksiyonu 0.98 (0.97-0.99) <0.001 1.005(0.98-1.02) 0.65 

Kontrast miktarı 1.004(1.002-1.005) <0.001 1.002(0.99-
1.005) 

0.11 

Kreatinin 1.77(1.65-1.84) <0.001 1.62(1.13-1.83) 0.02 

GFR 0.94(0.97-0.99) <0.001 0.98(0.98-0.99 0.001 

İşlem 

Primer PKG - KAG 

1.83(1.15-2.90) 

1.01(0.80-1.28) 

0.01 

0.87 

0.65(0.38-1.11) 0.11 
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Elektif PKG - KAG 

ACEF skoru 1.53(1.29-1.82) <0.001 2.16(1.15-4.07) 0.01 

VKI: Vücut kitle indeksi, ACEİ: Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, GFR: Glomerüler 
Filtrasyon Hızı, PKG: Perkütan koroner girişim, KAG: Koroner anjiyografi. 

TARTIŞMA  

Çalışmamızda yaş, serum kreatininin değeri, GFR ve ACEF skorunun KAG ve PKG uygulanan 
hastalarda KMN gelişimini öngörme açısından bağımsız prediktörler olduğunu saptadık.    

ACEF skoru kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi gösteren basit ve kolay uygulanabilir bir 
skordur. Bizde çalışmamızda bu skorlama sisteminin KAG ve PKG uygulanan hastalarda KMN 
gelişimini predikte ettiğini gösterdik. Daha önce Mehran ve arkadaşları, Gurm ve arkadaşları 
KMN’yi öngörmek için çeşitli risk skorları geliştirmiştir (7,8). Mehran risk skoru 8 parametre 
(hipotansiyon, IABP kullanımı, Kalp yetersizliği, Kronik renal yetersizlik, Yaş >75, Diabetes 
mellitus, anemi ve kontrast volümü) içermektedir. Gurm ve arkadaşlarının geliştirdiği skor ise 
15 parametre içermektedir. Bu nedenle uygulanması zorlaşmaktadır. Mehran risk skoru çok 
sayıda parametre içermesinin yanında preprosedürel risk belirlemede kullanılamamaktadır 
çünkü prosedürel kriterler içermektedir. ACEF skoru ise işlem öncesi bakılan 3 parametre ile 
basit bir şekilde hesaplanabilmektedir. Bu nedenle uygulanması kolaydır. 

İleri yaş, artmış kreatinin değeri ve azalmış GFR değerinin KMN gelişimine neden olduğu bir 
çok çalışma ile gösterilmiştir (4,7,8). Bu faktörlerin tamamı böbrek fonksiyonlarında azalma 
ile ilişkilidir ve azalmış renal fonksiyonlar KMN gelişimine neden olmaktadır.  

KMN nin gerçek insidansının hesaplanması oldukça güçtür. Çünkü birçok klinikte hastalar kalp 
kateterizasyonu işlemlerinden birkaç saat sonra veya ertesi gün taburcu edilmektedir. Erken 
taburcu olan hastalarda KMN gelişip gelişmediği değerlendirilememektedir. Yapılan 
çalışmalarda seçilmiş hasta gruplarında olduğu için veya bir tedavi rejiminin etkisini araştırdığı 
için KMN insidansının net olarak değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır (9). Avrupa ve 
Amerika çalışmaları kardiyak girişimsel işlemlere bağlı KMN insidansının %3 ile %37 arasında 
olduğunu göstermiştir (10-12). Bizim çalışmamızda da KMN insidansı %13.7 olarak 
saptanmıştır.  

KAG ve elektif PKG uygulanan hastalarda KMN insidansı benzerken primer PKG uygulanan 
hastalarda KMN insidansı daha yüksektir. Primer PKG yapılan hastalarımızda daha yüksek 
KMN insidansı görülmesi, KMN patofizyolojisinde yer alan hemodinami teorisi 
ilişkilendirilebilir (13). Primer PKG hastaları koruyucu değerlendirmeler yapılamadan işleme 
alınmakta, gelişen akut kardiyak yetmezlik sonucunda böbrek perfüzyonu bozulmaktadır. 
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Normal renal fonksiyonları olan hastalarda bile primer PKG yapıldıktan sonra KMN gelişime 
riski elektif hastalara göre daha yüksektir (13).  

SONUÇ 

Acil girişimlerde KMN sıklığının arttığını gösterdik. ACEF skorunun, KAG ve PKG uygulanan 
hastalarda KMN gelişimini gösterme açısından uygulanması kolay bağımsız bir prediktör 
olduğunu saptadık. 

 

KAYNAKLAR: 

1. Ranucci M, Castelvecchio S, Conte M, et al. The easier, the better: Age, creatinine, 
ejection fraction score for operative mortality risk stratification in a series of 29,659 
patients undergoing elective cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;142:581-
6. 

2. Wykrzykowska J.J, Garg S, Onuma Y, et al. Value of Age, Creatinine, and Ejection 
Fraction (ACEF Score) in Assessing Risk in Patients Undergoing Percutaneous 
Coronary Interventions in the ‘All-Comers’ LEADERS Trial. Circ Cardiovasc Interv. 
2011;4:47-56 

3. McCullough PA, Wolyn R, Rocher LL, Levin RN, O’Neill WW: Acute renal failure 
after coronary intervention: Incidence, risk factors, and relationship to mortality. Am J 
Med 1997; 103: 368–375. 

4. Ari H, Cosar SO, Ari S, Doganay K, Aydin C, Emlek N, et al. Incidence and risk factors 
of contrast-induced nephropathy after diagnostic or interventional coronary 
angiography. Eur Res J 2017;3(1):16-24.  

5. Hou SH, Bushinsky DA, Wish JB, Cohen JJ, Harrington JT. Hospital-acquired renal 
insufficiency: a prospective study. The American journal of medicine 1983;74:243-248. 

6. Cockcroft, D.W. and M.H. Gault. Prediction of creatinine clearance from serum 
creatinine. Nephron. 1976. 16(1):31-41. 

7. Mehran R, Aymong ED, Nikolsky E, et al. A simple risk score for prediction of contrast-
induced nephropathy after percutaneous coronary intervention: development and initial 
validation. J Am Coll Cardiol. 2004;44:1393-1399. 

8. Gurm HS, Seth M, Kooiman J, Share D. A novel tool for reliable and accurate prediction 
of renal complications in patients undergoing percutaneous coronary intervention. J Am 
Coll Cardiol. 2013 Jun 4;61(22):2242-8. 

9. B Hölscher, C Heitmeyer, M Fobker, et al. Predictors for contrast media-induced nephropathy 
and long-term survival: Prospectively assessed data from the randomized controlled Dialysis-
versus-Diuresis (DVD) trial. Can J Cardiol 2008;24(11):845-850. 

10. Gruberg L, Mintz GS, Mehran R. The prognostic implications of further renal function 
deterioration within 48 h of interventional coronary procedures in patients with preexisitent 
chronic renal insufficiency. J Am Coll Cardiol 2000;36:1542–8. 

11. Barrett BJ, Parfrey PS. Preventing nephropathy induced by contrast medium. N Engl J Med 
2006;354:379-86. 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1137 

12. Parfrey PS, Griffiths SM, Barrett BJ, et al. Contrast materialinduced renal failure in patients 
with diabetes mellitus, renal insufficiency, or both. A prospective controlled study. N Engl J 
Med, 1989. 320:143–149 

13. Marenzi G, Lauri G, Assanelli E, et al. Contrast-induced nephropathy in patients undergoing 
primary angioplasty for acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2004; 44:1780-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1138 

HIV ENFEKSİYONUNDA AKTİF TÜBERKÜLOZ VE KAPOSİ SARKOMU 
(OLGU SUNUMU) 

ACTIVE TUBERCULOSIS AND KAPOSİ'S SARCOMA IN HIV INFECTION 
(A CASE REPORT) 
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ÖZ: İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu/Edinilmiş İnsan İmmün Yetmezlik Sendromu 
(AIDS) bağışıklık sisteminin giderek baskılandığı kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. HIV enfeksiyonun 
seyri boyunca CD4 +T hücre sayısı giderek azalmakta olup buna bağlı olarak da fırsatçı enfeksiyonlar 
ve kanserler ortaya çıkmaktadır. Tüberküloz, dünya çapında HIV ile yaşayan hastalar arasında morbidite 
ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Burada tüberküloz ve cilt kaposi sarkomu ile başvuran ve HIV 
tanısı alan hasta sunulmuştur. Hasta 46 yaşında erkek, bir aydır devam eden ateş, kilo kaybı, öksürük ve 
balgam ile tetkik için Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğine yatırıldı. Yapılan muayenede ateş 38.8ᵒ C idi ve 
sağ uyluk iç kesiminin ortasında 3x5 cm, mor renkli plak tespit edildi. Yapılan tetkiklerde anti HIV 
pozitif saptandı. Hastanın CD4 sayısı 94/µl, HIV RNA düzeyi 161,000 (1x 105) kopya/ml olarak 
ölçüldü.Toraks bilgisayarlı tomografide her iki akciğer üst loblarda daha yoğun olmak üzere 
kavitasyonlar saptandı. Hastadan trans-torasikbiopsi yapıldı, doku kültürü asidreszistan (ARB) boyama, 
mikobakteri PCR ve kültür, mantar kültürü ve patolojiye gönderildi. Sağ uyluktaki lezyondan punch 
biyopsi yapıldı. Akciğerden alınan örneğin ARB boyaması pozitif gelince hastaya tüberküloz tanısıyla 
tedavi başlandı (izoniazid+rifampin+ pirazinamid+ etambutol+vit B6). Daha sonra akciğerden alınan 
örnekte Mycobacteriumtuberculosis PCR ve kültür de pozitif çıktı.Bacaktan alınan biyopsi kaposi 
sarkomu plak evresi olarak sonuçlandı. Tüberküloz tedavisinin 2. haftasında hastaya antiretroviral tedavi 
başlandı (Tenofovir-emtrisitabin+ efavirenz). 
 
Günümüzde antiretroviral tedavinin (ART) uygulanması ile birlikte HIV enfeksiyonlu hastalarda 
görülen fırsatçı enfeksiyonların ve kanserlerin insidansında önemli ölçüde azalma olup, hastaların 
sağkalımı belirgin bir şekilde artmıştır. Buna rağmen geç tanı alan hastalarda burada sunulan hastada 
olduğu gibi tüberküloz başta olmak üzere fırsatçı enfeksiyonlar ve kaposi sarkomu gibi kanserlerin 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. 
 
ANAHTAR KELİMELER: HIV enfeksiyonu, tüberküloz, kaposi sarkomu 
 
ABSTRACT: Human Immundeficiency Virus (HIV) infection / Acquired Human Immun deficiency 
Syndrome (AIDS) is a chronic infectious disease where the immune system is increasingly suppressed. 
During the course of HIV infection, the number of CD4 + T cells gradually decreases, resulting in 
opportunistic infections and cancers. Tuberculosis is the leading cause of morbidity and mortality among 
patients living with HIV worldwide. Herein, a patient who was admitted with tuberculosis and skin 
kaposi sarcoma and diagnosed with HIV is presented. A 46-year-old man was admitted to the Infectious 
Disease Clinic with a history of a month-long fever, diarrhea, weightloss, cough and sputum. In the 
examination, he had fever ( 38.8ᵒ C) and a purple colored plaque (3x5 cm) was detected in the middle 
of the right thigh. In laboratory tests anti HIV positivity was detected that was confirmed in the reference 
laboratory. The patient's CD4 count was 94 / µl and HIV RNA levelwas 161,000 (1x 105) copya / ml. 
Thorax computed tomography revealed cavitations in both lungs specially in upper lobes. Transthoracic 
biopsy was performed. Samples were sent to tissue culture, acid resistant staining, mycobacterium PCR 
and culture, fungal culture and pathology. Punch biopsy was performed from the right thigh lesion. Acid 
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resistant staining of the sample taken from the lung resulted positive. So treatment was started with the 
diagnosis of tuberculosis (isoniazid + rifampin + pyrazinamide + ethambutol + vit B6). Later, 
Mycobacterium tuberculosis PCR and culture were also positive in the sample taken from the lung. 
Pathological examination of the sample taken from the leg resulted in kaposi's sarcoma plaque stage. In 
the second week of tuberculosis therapy, the patient was started on antiretroviral therapy (Tenofovir-
emtricitabine + efavirenz). 
 
With the administration of antiretroviral therapy (ART), the incidence of opportunistic infections and 
cancers in patients with HIV infection has decreased significantly, and the survival of patients has 
increased significantly. However, in patients diagnosed with HIV in the late stages, opportunistic 
infections, especially tuberculosis, and cancers such as kaposi's sarcoma are inevitable as in the patient 
presented here. 
 
KEYWORDS: HIV infection, tuberculosis, kaposi's sarcoma 
 
GİRİŞ  
 
İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu ve sonucunda oluşan Edinilmiş İnsan İmmün 
Yetmezlik Sendromu (AIDS), bağışıklık sisteminin giderek baskılandığı kronik bir enfeksiyon 
hastalığıdır. HIV enfeksiyonunun seyri boyunca özellikle hasta tedavi edilmediğinde CD4 +T hücre 
sayısı giderek azalmakta olup buna bağlı olarak da fırsatçı bakteri, virüs, mantar ve protozoa kaynaklı 
enfeksiyonlar ve kanserler ortaya çıkmaktadır. Fırsatçı enfeksiyonlar, klinisyenleri AIDS varlığı 
konusunda uyaran ilk klinik belirtiler olabilir; 
 
- Pneumocystis pnömonisi(PCP) 
- Toxoplasma ensefaliti 
- Cytomegalovirus(CMV) retiniti 
- Cryptococcal menenjit 
-  Tüberküloz 
-  Yaygın Mycobacteriumavium complex (MAC) hastalığı  
- Pnömokokal solunum yolu enfeksiyonu 
- Kaposi sarkomu ve santral sinir sistemi lenfoması gibi bazı enfeksiyonlar ve kanserler AIDS 
için tanımlayıcıdır. 
-  
Bu fırsatçı enfeksiyonlar genelde HIV ile enfeksiyondan 7-10 yıl sonra ortaya çıkmaktadır (Guidelines 
AIDS info, 2020). Tüberküloz (TB) Önlenebilir ve iyileştirilebilir bir enfeksiyon olmasına rağmen, 
küresel olarak bulaşıcı hastalıklar arasında önemli ölüm nederindendir. 2016 yılında 10.4 milyon kişide 
TB gelişmiş ve 1.7 milyon kişi TB'den ölmüştür. Aynı zamanda, TB, dünya çapında HIV ile yaşayan 
insanlar arasında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir ve 2016 yılında 1 milyon HIV’li 
hastada TB varlığı ve bu hastalarda 374.000 ölüm bildirilmiştir.(World Health Organization, 2017). 
Burada tüberküloz ve cilt kaposisarkomu ile başvuran ve HIV tanısı alan hasta sunulmuştur.   
 
VAKA  
46 yaşında erkek hasta, özgeçmişinde bilinen komorbiditesi yoktu. Hasta bir aydır devam edenateş, 
öksürük, beyaz renkli balgam,eforla nefes darlığı, 10 kg kilo kaybı iştahsızlık, halsizlik ve gece terlemesi 
ile Enfeksiyon Hastalıklaı Polikliniğine başvurdu. Hasta ileri  tetkik için Enfeksiyon Hastalıkları 
Kliniğine yatırıldı. Özgeçmişinde; son 3 ayda antibiyotik  kullanımı ve hastanede yatış öyküsü, seyahat 
öyküsü, geçirilmiş önemli hastalık öyküsü,   hayvan besleme öyküsü ve şüpheli cinsel temas 
öyküsü yoktu. Fizik muayenede genel durumu orta, kaşektik, ateş:38,8ᵒc, tansiyon:120/80 mmHg, O2 
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saturasyonu:%90, nabız:90/dk, mukozalar kuru, ağız içinde mantar plakları mevcuttu, solunum sesleri 
ve batın muayenesi normal idi. Sağ uyluk  iç kesiminin ortasında 3x5 cm, mor renkli plak tespit edildi 
(Şekil 1). Biyokimyasal anormal bulgular;  AST: 73,0 U/L( ns:0-50 U/L), GGT: 66,3 U/L( ns:0-50 U/L), 
CRP:146,06 mg/L ( ns:0-5),  sedimantasyon hızı:  65 mm/saat idi. Hemogramda anormal bulgular: 
WBC: 5,09  x103cell/ml(Lenfosit: 0,13 x103cell/ml), RBC: 3,60 ×106cell/ml, HGB: 9,5 g/dL 
idi.Serolojik  tetkiklerde: Anti HCV: negatif, HBsAg:  negatif, Anti HIV: pozitif saptandı. Anti HIV 
pozitif  çıkınca hastanın kanı doğrulama testi için Halk Sağlığı Laboratuvarı’na gönderildi. Anti HIV 
pozitif  saptanınca immünsupresyon zemininde reaktif olabilecek latentviral enfeksiyonlara yönelik 
serolojik  tetkik istendi. Bu serolojik tetkiklerde aktif viral enfeksiyon saptanmadı (tablo 1). Uyluktaki 
lezyondan dermatoloji tarafından punch biyopsi yapıldı. 
 

Şekil 1: Hastanın sağ uyluk iç kesiminde 3x5 cm, mor renkli plak 

 
Tablo 1: Hastada aktif ve latent viral enfeksiyonlara yönelik yapılan serolojik tetkikler 
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Kronik öksürüğü olan hastadan Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi: 
Her iki akciğer üst loblarda daha yoğun olmak üzere akciğer parankim alanlarında içerisinde 
kavitasyonlar ve hava dansiteleri bulunduran yamalı tarzda çok sayıda konsolidasyon alanları izlendi. 
Fissürler yaygın kalın görünümde olup, sağ hemitoraksta serbest plevral sıvı izlendi. Akciğer parankim 
alanlarında yaygın plevral ve subplevral milimetrik nodüller mevcuttu. Mediastende en büyüğü 1.5 cm 
çapa ulaşan lenf nodları saptandı (Şekil 2). 
 
Şekil 2: Hastanın toraks bilgisayarlı tomografi görüntüsü 
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Girişimsel radyoloji tarafından plevral mayiden örnek alındı, akciğerdeki lezyondan transtorasik biopsi 
yapıldı, doku kültürü ARB boyama, mikobakteri PCR ve kültür, mantar kültürü ve patolojik incelemeye 
gönderildi. 
Yapılan tetkiklerin sonucunda;  
- hastanın HIV doğrulama testi pozitif geldi, HIV RNA PCR testi ve CD4 sayımı istendi. 
Bacaktan yapılan biyopsinin sonucu; kaposi sarkomu(KS) plak evresi olarak sonuçlandı.  
- Akciğerden alınan örneğin asid reszistan boyası (ARB) pozitif geldi (TB?). 
- Gaitada gizli kan (KS) negatif olarak sonuçlandı, bu durumda kaposi sarkomu viseral tutulumu 
dışlamış oldu. 
- Akciğerden alınan örnekte; Mycobacterium tuberculosis  PCR pozitif olarak sonuçlandı 
- Transtorasik biopsi: nekroz alanları içinde Mycobacterium tuberculosis ile uyumlu basiller 
içeren pnömoni raporlandı. 
- HIV RNA düzeyi 161,000 (1x 105 ) copya/ml olarak saptandı. 
- CD4 sayısı 94/µl geldi. 
 
Tedavi planı: 
Hastaya  HIV+ TB + kaposi sarkomu tanıları kondu ve dörtlü anti TB tedavisi olarak izoniazid (INH) + 
rifampin + pirazinamid + etambutol + vitamin B6 başlandı. Anti TB tedavisinden 2 hafta sonra anti 
retroviral tedavi başlanması planlandı. Kaposi sakomu ile ilgili viseral tutulum bulguları olmadığı için 
ilk etapta antiretroviral tedaviye yanıtın izlenmesine karar verildi. Anti TB tedavisinin 2. Haftasında 
hastaya Türkiye HIV/AIDS tanı, izlem, tedavi klavuzuna göre (2018) Tenofovir-emtrisitabin+ 
efavirenz’ten oluşan antiretroviral tedavi başlandı ve hasta takibe alındı.  
 
TARTIŞMA 
Fırsatçı enfeksiyonlar, tedavi almayan HIV ile enfekte hastalarda ana morbidite ve mortalite nedenidir. 
Antiretroviral tedavinin (ART) uygulanması ile birlikte HIV enfeksiyonlu hastalarda görülen fırsatçı 
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enfeksiyonların insidansında azalma gözlenmiştir. Bu hastalarda fırsatçı enfeksiyonların önlenmesi: 
antimikrobiyallerin kullanımı, aşıların kullanımı, halk sağlığı önlemlerinin uygulanmasını içermektedir. 
1990'ların ortasında yüksek etkili ART kombinasyonu, HIV'li hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar ile ilişkili 
morbidite ve mortaliteyi azaltmakta en büyük etkiye sahip olmuştur. Tüm bunlara rağmen özellikle, geç 
tanı, tedaviye erişimin olmaması, tedavi uyumsuzluğu, ilaç etkileşimi gibi faktörlerden dolayı uygun 
ART tedavisi alamayan hastalarda fırsatçı enfeksiyonlar ortaya çıkmaktadır (Miller V, 1999, Mocroft 
A, 2003). 
 
TB enfeksiyonu, Mycobacterium tuberculosis organizmalarını içeren damlacık çekirdeklerinin 
solunmasıyla ortaya çıkmaktadır. Canlı basiller yıllarca ilk enfeksiyon odağında kalmakta ve latent TB 
enfeksiyonu (LTBI) olarak adlandırılan bir durum ortaya çıkmaktadır. HIV ile yaşayan insanlarda TB 
gelişme riskinin, HIV enfeksiyonu olmayanlara göre 16-27 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir 
(Luetkemeyer, A. 2013) 
 
HIV enfeksiyonu, gizli TB'den (LTBI) aktif  TB'ye ilerlemeyi hızlandırmakta, aynı zamanda TB de HIV 
enfeksiyonunun ilerlemesine neden olmaktadır (Mayer, K, 2010). 
 
Tedavi edilmemiş HIV enfeksiyonu olan kişiler için LTBI'nin yeniden aktifleşme ve hastalık geliştirme 
riskinin yılda % 3- % 16 olduğu tahmin edilmektedir ki bu rakam HIV negatif olan LTBI hastaların 
yaşam boyu TB riskine denk gelmektedir. TB enfeksiyonu herhangi bir CD4 T lenfosit (CD4) hücre 
sayısında ortaya çıkabilmektedir, ancak progresif immün yetmezlik ile risk artmaktadır (Wood R, 2000). 
Bizim hastanda HIV enfeksiyonu ile akciğer TB aktivasyonunun tanısı eş zamanlı konmuştur . 
Hastamızın HIV ve TB tanısı anındaki CD4 sayısı 94/µl idi (progresif hastalık). 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölüm oranlarını azaltmak amacıyla HIV ile enfekte olmuş tüm TB 
hastalarında CD4 değeri ne olursa olsun ART'a başlanmasını önermektedir (World Health Organization, 
2017). Ancak HIV ART terapisi ve anti TB ilaç tedavisinin aynı anda başlanması bir dizi potansiyel 
zorluk içermektedir; kümülatif ilaç toksisiteleri, ilaç - ilaç etkileşimleri, yüksek hap yükü ve immün 
rekonstrüksiyon inflamatuar sendromu (IRIS) bunların arasında sayılabilir (Piggott, D, 2011). ART, 
antitüberküloz  tedavisinin başlamasından sonraki 8 hafta içinde ve CD4 sayısı ≤ 50 hücre / mm olan 
TB hastalarında, antitüberküloz tedavisinin başlamasından sonraki 2 hafta içinde başlanmalıdır 
("entegre ART") (Panel on Opportunistic Infections in HIV, 2020 ). 
 
HIV'li bireyler için TB tedavisi, HIV olmayan bireylerle aynıdır ve dört ilaçlı; izoniazid, rifampin, 
etambutol ve pirazinamid kombinasyonunu içermelidir. Hastamıza da dörtlü anti TB tedavisi başlandı. 
Tenofovir disoproksil fumarat (TDF), abakavir, emtrisitabin ve lamivudin dahil olmak üzere nükleosid 
(tid) backbone ilaçları, doz ayarlaması yapılmadan rifampin içeren TB tedavisi ile birlikte 
verilebilmektedir. Non-Nucleoside ReverseTranscriptase İnhibitörlerinden(NNRTIs), efavirenz anti TB 
tedavi ile en iyi sonuç veren ve en az etkileşim gösteren ART dır. Dolaysıyla bir rifampin bazlı TB 
rejimi ile en sık uygulanan ART rejimi, iki nükleosid analogu ile birlikte NNRTI olarak efavirenz'den 
oluşmaktadır ( Panel on Opportunistic Infections in HIV, 2020). Bizim hastaya anti TB olarak rifampin 
içeren rejim ve iki nükleozid analoğu (Tenofovir-emtrisitabin)+ efavirenz içeren ART başlandı.  
 
Kaposi sarkomu (KS), insan herpes virüsü 8 (HHV-8) enfeksiyonu ile ilişkili düşük dereceli bir vasküler 
tümördür, lenf ve kan damarları endötel hücrelerin anormal çoğalmasıyla karakterize nadir görülen bir 
kanser türüdür. Kaposi sarkomu kırmızı veya mor doku lezyonları şeklinde cilt altında, ağız, burun veya 
boğaz mukozasında oluşmaktadır. AIDS ile ilişkili KS, tesadüfi bir bulgu olarak ortaya çıkan minimal 
hastalıktan, spesifik tutulum alanlarına bağlı olarak önemli morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilen 
hızla ilerleyen bir neoplazmaya kadar değişen bir klinik seyir gösterebilmektedir (Dezube BJ, 1996). 
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Viseral tutulumun değerlendirilmesi semptomatoloji ve temel laboratuvar testleri ile yönlendirilir. 
Dışkıda gizli kan için test etmek, gastrointestinal tutulumu taramanın en basit yoludur. Bizim hastada 
gaitada gizli kan negatifti ve gastrointestinal şikayeti olmayınca kaposi sarkomun viseral tutulumu 
düşünülmedi. 
 
Sınırlı KS geliştiren HIV pozitif hastalar için, asıl tedavi ART tedavisidir. Sınırlı hastalığa neden olan 
veya kozmetik şekil bozukluğu olan hastalarda ART'a ek olarak sistemik kemoterapi yerine lokal tedavi 
önerilmektedir (Vinblastine, topikal alitretinoin ). Daha büyük lezyonları olanlar için radyasyon 
tedavisini önerilmektedir. Sistemik kemoterapi endikasyonları arasında; yaygın kutanöz hastalık, 
semptomatik viseral tutulum, lokal tedaviye yanıt vermeyen kutanöz KS , ayrıca immün rekonstrüksiyon 
enflamatuar sendromu olan hastalar yer almaktadır (Ramírez-Amador V, 2002, Donato V, 2013, 
Olweny CL, 2005). 
 
SONUÇ 
 
Günümüzde antiretroviral tedavinin (ART) uygulanması ile birlikte HIV enfeksiyonlu hastalarda 
görülen fırsatçı enfeksiyonların ve kanserlerin insidansında önemli ölçüde azalma olup, hastaların 
sağkalımı belirgin bir şekilde artmıştır. Buna rağmen geç tanı alan hastalarda burada sunulan hastada 
olduğu gibi tüberküloz başta olmak üzere fırsatçı enfeksiyonlar ve kaposi sarkomu gibi kanserlerin 
ortaya çıkması kaçınılmazdır  
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ÖZ: Hipertansiyon 65 yaş ve üzeri bireylerin yarısından fazlasında görülen kronik hastalıklardan 
birisidir. Türkiye’ de hipertansiyon prevalansının %30.3 olarak saptandığı ve hipertansiyonun en fazla 
oranla (%85.2) 70-79 yaş grubunda görüldüğü bildirilmektedir. Yaşlı bireylerin yüksek kan basıncına 
sahip olduklarını bilmemeleri, tedavilerini düzgün uygulamamaları ve kan basıncını kontrol altında 
tutmakta zorluk yaşamaları hipertansiyon prevalansının yüksek olmasına yol açan faktörlerdendir.  Aynı 
zamanda hipertansiyon tedavi edilmediği takdirde kalp yetersizliği, kalp krizi, böbrek yetersizliği, felç, 
görme kaybı gibi pek çok hastalığa neden olması bakımından da kontrol altına alınması gereken önemli 
bir hastalıktır. Hipertansiyonda hastalığın ilaç dışı tedavi ve ilaç tedavisini kapsayan yaklaşımlarla 
kontrol altına alınabilmesi; yaşlıların tedavi ve yaşam biçimindeki değişikliklere uyum sağlaması, 
hastalığa bağlı semptomları kontrol altına alması ve yetersizliklerle baş etmeyi öğrenmesi ile 
mümkündür.  Hipertansiyon yönetiminde başarı olmak için kan basıncı kontrolünü sağlama ve devam 
ettirmede hastaların kararlı olması, ilaç tedavilerine uyum göstermeleri gerekmektedir. İlaç tedavisine 
uyumu arttırmada hasta ve ailesinin eğitimi ve bilgilendirilmesi çok önemlidir.  Yaşlı bireylerde başarılı 
bir hipertansiyon yönetiminde ilaç tedavisine uyumu artırmak, hastalığa bağlı gelişebilecek 
komplikasyonları azaltmak ve uygun yaşam tarzı değişiklikleri sağlamak önemlidir. Bu amaçla,  
hipertansiyonu olan yaşlı birey sağlık personeli tarafından sık aralıklarla değerlendirilmeli, birey ve 
ailesi tedaviye uyum konusunda cesaretlendirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Hipertansiyon, İlaç Kullanımı, Tedaviye Uyum, Eğitim 
 
ABSTRACT: Hypertension is one of the chronic diseases seen in more than  half of individuals aged ≥ 
65 years. It has been reported that the prevalence of hypertension is 30.3% and hypertension is mostly 
seen in the 70-79 years age group by 85.2%. High prevalence of hypertension among elderly people is 
caused by that these patients are not aware to have high blood pressure levels, they do not adhere to 
treatment and they have difficulty in keeping their blood pressure under control. At the same time, if not 
treated hypertension is an important disease that should be controlled, because it causes many diseases 
such as heart failure, heart attack, renal failure, stroke and loss of vision. It is possible that hypertension 
can be controlled with the approaches including non-medical and medical therapies, elderly people to 
adapt changes in treatment and lifestyles, to take disease related symptoms under control and to learn 
coping with insufficiency. In order to be successful in the control of hypertension, patients should be 
decided in controlling blood pressure and maintenance of the control, and showing adaptation for 
adherence to medical therapy. Education and information of the patient and her/his family is crucial for 
increasing adherence to treatment. It is important to increase adherence to medical treatment, decrease 
disease-related complications and provide appropriate lifestyle changes in a successful hypertension 
management in elderly people. For this purpose, elderly people with hypertension should be frequently 
accessed by healthcare personnel, and these patients and their families should be encouraged for 
adherence to treatment. 
 
Keywords: Elderly, Hypertension, Drug Use, Adherence To Treatment, Education 
 
 



 
 

3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR) 1147 

1.Giriş 
 
Dünya genelinde ve Türkiye’de yaşlı birey sayısı giderek artmaktadır. Tıp ve bilimsel alandaki  
teknolojik gelişmeler, hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve tedavi, koruyucu sağlık hizmetlerindeki 
gelişim, doğurganlık hızı ve bebek ölüm oranlarının azalması gibi faktörler yaşlı bireylerdeki nüfus 
artışının önemli nedenleri arasındadır (Oktay ve Akıncı, 2001; Bahar vd., 2009; Aslan ve Ertem, 2012).  
Nüfus oranındaki bu değişim ve gelişmeler ise önemli sağlık sorunlarından birisi olan kronik 
hastalıkların artışına neden olmuştur (Tezcan, 2015; Sayın Kasar ve Karadakovan, 2017). Hipertansiyon 
yaşlılarda sık görülen kronik hastalıklardan birisidir ve yaşlıların yaklaşık yarısından fazlasını 
etkilemektedir (Özdemir vd., 2016). 
 
Hipertansiyon; sistolik kan basıncı değerinin 140 mmHg, diyastolik kan basıncı değerinin 90 mmHg ve 
üzerinde olması ya da antihipertansif ilaç kullanıyor olmak şeklinde tanımlanmaktadır (McCormack vd., 
2012; Williams vd., 2018). Hipertansiyon insan sağlığını, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini ve yaşam 
süresini azaltma riski yüksek olan, arter içi kan basıncı ile karakterize, kalıtımve metabolik 
bozuklukların sebep olabileceği gibi edinsel etmenlerinde etkileyebileceği önemli sağlık sorunlarından 
biridir (Hacıhasanoğlu, 2009) 
 
Türkiye’ de 2012 yılında yapılan Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması 2’ de (PatenT2) hipertansiyon 
prevalansı %30.3 olarak saptanmış ve hipertansiyonun en fazla oranla (%85.2) 70-79 yaş grubunda 
olduğu, hipertansiyon farkındalık oranının ise %54.7’ye çıktığı bildirilmektedir. Buna bağlı olarak da 
antihipertansif ilaç kullanımının %47.5 olduğu ve antihipertansif ilaç alanlarda kan basıncının kontrol 
altına alınma oranının ise %53’e yükseldiği görülmektedir. Bu sonuçlar her 10 bireyden  3’ünün 
hipertansiyon hastası olduğunu, hipertansiyonun farkındalığı, tedavi ve kontrolünde olumlu gelişmeler 
yaşandığını ancak yine de farkındalık ve tedavi oranlarının yeterli düzeyde olmadığı belirtilmektedir 
(Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, 2012).  
 
Türkiye’de hipertansiyon prevalansının yüksek olma nedeni olarak insanların yüksek kan basıncına 
sahip olduklarını bilmemeleri, tedavinin düzgün uygulanmaması ve hastalığın kontrol altında 
tutulmasının güçlüğü olarak ifade edilmektedir (Öngen, 2005). Aynı zamanda hipertansiyon yol açtığı 
diğer hastalıklar nedeniyle de toplum sağlığı açısından kontrol altına alınması gereken önemli bir 
hastalık grubudur. Tedavi edilmediği takdirde kalp yetersizliği, kalp krizi, böbrek yetmezliği, felç, 
görme kaybı gibi pek çok hastalığa neden olabilmektedir. Ayrıca bu hastalık bütün ölümlerin %20-
50’sine sebep olan kardiyovasküler mortalitenin de temel risk faktörlerindendir (Hacıhasanoğlu, 2009; 
Mert vd., 2011; Öztürk, 2011). 
 
Hipertansiyon tedavisinde amaç, hastalığa bağlı ölüm ve sakatlık oranını en aza indirgemektir. Bu da 
ancak, arteriyal kan basıncınının 140/90 mmHg veya daha düşük düzeyde tutulması ile mümkün 
olmaktadır (ESH/ ESC, 2013).  
 
 
2. Hipertansiyonda Tedavi 
 
Hipertansiyon tedavisi nonfarmakolojik ve farmakolojik tedavi olmak üzere iki başlık altında 
incelenmektedir. 
 
2.1.Farmakolojik Tedavi; hipertansiyonda etkin farmakolojik tedaviye yönelik çalışmalar başarılı 
sonuçlar göstermektedir. Kronik hastalığı bulunan yaşlı bireylerde yapılan çalışmalarda hipertansiyon 
eğitimleri sonrasında düzenli ilaç kullanımının ve yaşam kalitesini puanlarının arttığı bulunmuştur. 
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Yaşlı hipertansif hastalarda uzun süreli kan basıncı kontrolünü sağlamak için yaşam biçimi değişiklikleri 
yanında sıklıkla ilaç kullanımı gerekli olabilmektedir. 
 
2.2.Nonfarmakolojik Tedavi; Bu tedavi kapsamında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 
kazandırılması ile kan basıncının düşürülmesi, diğer risk faktörleri ile klinik durumların kontrol altına 
alınması ve antihipertansif ilaç sayısının ve dozunun azaltılması amaçlanmaktadır (Mancia vd., 2013). 
Kan basıncını ve kardiyovasküler riskleri düşüreceği tahmin edilen ve tüm hastalarda uygulanması 
gereken yaşam tarzı değişiklikleri aşağıdakileri içermektedir; 
• Fazla kilonun düşürülmesi ve ideal kilonun kontrol altında tutulması 
• Sebze, meyve ve baklagillerin tüketiminin artırılması, potasyumdan zengin diyet uygulanması 
• Tuz tüketiminin azaltılması  
• Alkol tüketiminin sınırlandırılması (<20 gram/gün) 
• Stres yönetiminin sağlanması 
• Fiziksel egzersizin haftada dört kez 30-45 dakika olacak şekilde yapılması 
• Tütün kullanımına son verilmesi (Kaya ve ark, 2011; Kılıç ve Üstü, 2012; Katalambula vd., 2017). 
 
3. Hipertansiyon ve Tedaviye Uyum 
 
Dünyada ve Türkiye’ de kan basıncı kontrolünün %25’in üzerine çıkarılamamasında rol oynayan en 
önemli faktörlerden birisi hastanın tedaviye uyumsuzluğudur (Hacıhasanoğlu, 2009). Tedavi 
uyumsuzluğu; hastanın davranışları ile sağlık veya tıbbi önerilerin örtüşmeme durumu olarak 
tanımlanmaktadır. Uyum/ uyumsuzluk; hastanın bireysel özellikleri, hasta/ hekim ilişkisi ve sağlık 
bakım sisteminin özellikleri gibi birçok faktörden etkilenen karmaşık ve davranışsal bir süreçtir 
(Rajpura ve Nayak, 2014). Yaşlılarda tedaviye uyumu etkileyen faktörler değerlendirildiğinde; yaş, ırk, 
cinsiyet, sosyal konum ve yaşam koşulları gibi sosyal değişkenler; psikolojik stres, sahip olunan kronik 
hastalıklar, birden fazla ilaç kullanımı, bilişsel ve fonksiyonel değişimler (unutkanlık, görme sorunları, 
ilaçları karıştırma, el becerisinde azalma), ciddi yan etki olasılığı, ilaç tedavisine bağlı kalmamak, reçete 
yazımında karşılaşılan güçlükler, tedaviye yetersiz inanç, yetersiz hasta/ sağlık bakım profesyoneli 
iletişimi ve hastaların sağlık inançları bulunmaktadır (Cooney ve Pascuzzi, 2009; Demirbağ ve Timur, 
2012; Gülhan, 2013).  
 
Bu nedenle, yaşlılarda iyilik durumunun geliştirilmesinde, ilacın istenmeyen etkilerinin önlenmesinde 
ve ilaçla ilgili ekonomik yükün azaltılmasında tedaviye uyumun etkisi oldukça önemlidir. Ancak yaşlılar 
bazen hiç ilaç almayarak bazen de gereğinden fazla ilaç alarak tedaviye uyum sürecinde direnç 
gösterebilirler. Literatürde tüm yaş gruplarında görülebilen ilaca uyumla ilgili hata çeşitleri; tedavi planı 
dışında doz atlanması, gereken ilaç dozunu almama, fazladan ilaç dozu alma ve ilacı zamanında almama 
olarak bildirilmektedir (Bogin vd., 2000; Demirbağ ve Timur, 2012; Sayın Kasar ve Karadakovan, 
2017). 
 
4. Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye Uyumunda Hemşirenin Rolü 
 
Hemşirelerin birey ve toplumu hastalıklardan koruma, hastalık durumunda gerekli yaşam şekli 
değişikliği sağlama, tedavi konusunda onlara bilgi ve danışmanlık verme gibi önemli sorumlulukları 
vardır. Özellikle sağlıklı yaşam ve tedaviye uyum konusunda hastalara eğitim ve danışmanlık hizmeti 
verilmesi hipertansiyon yönetimi açısından oldukça önemlidir (Akça Ay, 2012). 
 
Hipertansiyondan korunmak ve hipertansiyon tedavisi için sağlıklı yaşam biçimi alışkanlığı 
kazandırmak gerekmektedir. Bu amaçla hemşire tarafından verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde 
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süreklilik önemli bir yere sahiptir. Öyle ki olumlu davranışsal değişikliklerin yaşama geçirilerek kalıcı 
olması uzun zaman alan bir süreçtir. Hemşireler hipertansiyonun sonuçlarını, hastalığın altında yatan 
problemleri ve nedenleri en iyi anlayabilen sağlık profesyonellerindendir (Hacıhasanoğlu, 2009).  
 
Hipertansiyon hastasının bakımında hemşirenin temel amacı; yan etkisi az, düşük maliyetle kan 
basıncını düşürmek ve kan basıncını kontrol altına almaktır. Bunun için hemşirenin rolü; kan basıncını 
normal sınırlarda tutmak, tedaviye uyuma katılımı sağlamak, hastalık yönetiminde bireyleri motive 
etmek, kardiyovasküler riskleri azaltmak ve komplikasyonları önlemek olmalıdır. Böylece hastaların 
hastalığa ve ilaca uyumsuzluğu önemli ölçüde azalmakta ve toplumun sağlık seviyesinin yükseleceği 
düşünülmektedir (Kulak, 2014; İncirkuş, 2016; Kolcu, 2016; Erci, 2018). 
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ÖZ: Tiroid kanserleri tüm malign tümörlerin yaklaşık %1- 2’sini oluştururlar. Endokrin sistemde en sık 
görülen malignitelerdir.Tüm endokrin malignitelerin yaklaşık % 95’ini oluşturur.  Az görülen bir kanser 
olması nedeniyle, literatürde sağkalımı etkileyen faktörlerle ilgili veriler azdır.Kurumumuzda 1980-
2000 yılları arasında ameliyat edilen 45 tiroid kanseri olgusu 1995 öncesi retrospektif, 1995 sonrası 
prospektif olarak; risk faktörleri, prognostik faktörler, yaş, cinsiyet, tümörün histopatolojisi, İİAB 
sonuçları, uygulanan cerrahi yöntem, uzak metastaz, lokal nüks, grade ve evresi, tanı yöntemleri, 
tümörün büyüklüğü yönünden incelendi. Çalışmaya 32'si kadın toplam 45 hasta alındı. Ortalama yaş 48 
(18-80) bulundu. Tüm hastalara preoperatif dönemde tiroid fonksiyon testleri ve tiroid ultrasonografisi, 
40 hastaya ise tiroid sintigrafisi uygulandı. Hastaların 6'sına İİAB ile histopatolojik tanı konduğu tespit 
edildi. Tüm olgular AMES ve AGES kriterlerine göre değerlendirildi. Düşük risk grubundakilere(n:21) 
daha çok total tiroidektomiden küçük işlemler, yüksek risk grubundakilereyse(n:24) çoğunlukla total 
tiroidektomi veya tamamlama tiroidektomisi uygulandı. Otuz altı (%80) hastada diferansiye tiroid 
kanseri saptandı.En sık görülen (%60) alt tip papiller tiroid kanseriydi. Takiplerinde mortalite gelişen 5 
hastanın tamamı (%100) yüksek risk grubundaydı ve hepsi (%100) 50 yaş üstündeydi. Bu hastaların 4'ü 
kadındı(%80). Mortalite gelişen hastaların tamamında (%100) ekstratiroidal yayılım ve uzak metastaz 
mevcuttu. Tüm verileri incelendiğinde tiroid kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen en önemli faktörler; 
ileri yaş (>50) , kadın cinsiyet, lokal nüks ve ekstratiroidal yayılım varlığı, uzak metastaz gelişmesi ve 
ileri evre (klinik ve histopatolojik) tümör varlığı olarak bulundu. 
        
Anahtar Kelimeler: Tiroid Kanseri, Metaplastik Tiroid Kanseri, Sağkalım,Prognostik faktörler 
 
 
GİRİŞ 
 
Tiroid kanserleri bezin cerrahi gerektiren en önemli lezyonudur. Etyolojisi tam olarak bilinmese de 
çocukluk çağında boyun bölgesine radyasyon alınması ilerleyen yıllarda tiroid kanseri insidansını 
arttırmaktadır. Endemik bölgelerde insidansın biraz daha fazla olduğu söylenmektedir. Yine etyolojide 
genetik faktörlerin de rol oynadığını gösteren çalışmalarda bulunmaktadır. Boyun bölgesine ışınlama, 
iyot eksikliği, TSH fazlalığı, Guatrojenlerle temas, antitiroid ilaçlar, doğal ve kimyasal guatrojenler  ile 
TSH’nın  sürekli salgılanması çoğalmanın hızlanması ve belkide hücre bütünlüğünün bozulmasına 
,hücreler arası adezyonun azalmasına,mutasyon ve seleksiyon olaylarında bağımsız olarak çoğalmasına 
neden olabilir. Olaylar lokalize kalabileceği gibi diferansiye karsinom özelliğini kazanabilir.  
Maligniteyi düşündürmesi gereken semptomlar   hızlı büyüme disfaji, ağtı, stridor, hemoptizi, ses 
değişikliğidir. Tiroid neoplazileri benign ve malign olarak ikiye ayrılır. (1,2,3) 
 
Papiller tiroid kanseri ve folliküler tiroid kanseri; tedavisi doğru yapılırsa  0’a yakın oranda “tedavi 
edilebilen,kür şansı çok yüksek” kanserlerdir. Medüller tiroid kanseri daha karmaşık ve daha ileri tedavi 
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yapmak koşulu ile tedavi şansı son yıllarda çok artmış bir kanser türüdür. Ancak  anaplastik kanserde 
tedavi özellikle geç kalınmış vakalarda oldukça zordur ve mortalitesi yüksektir.Tiroid kanselerinde 
prognostik faktörler; Histolojik tip, yaş, primer tümörün boyutları, uzak metastaz, tümör hacmi, 
hematojen yayılım, multipl odak, cins, lenf nodu metastazı olarak sıralanabilir.(4,5,6,7) 
 
İyi diferansiye tiroid kanserli hastaların prognozunun belirlenmesinde kullanılan EORTC, De Groot, 
TNM ve MACIS  evreleme sistemleri kulanılmaktadır. MACIS sınıflaması: AGES sınıflamasının 
modifiye edilmesiyle ortaya çıkmıstır. AMES sınıflaması: Age(yas), Metastaz, Ekstratiroideal yayılım, 
Size(tümörün büyüklüğü) AGES sınıflaması:1987’de Mayo Clinic tarafından AGES sınıflaması ortaya 
konmustur. age: yas, grade, extrathyroideal invasion and metastases (extratiroideal invazyon ve 
metastaz), tumor Size( tümörün büyüklügü).Düsük risk gurubunu genç, iyi diferansiye tümörü olan, 
tümör boyutu küçükolan ve metastazı olmayan hastalar olusturur. Yine AMES ve AGES skalaları 
yüksek ve düşük risk gruplarını ortaya koyarak prognoz açısından fazlasıyla fikir verir.En önemli 
prognostik faktör histolojik tiptir. Agresivite kriterleri;Tümör>1cm, Yaş>50, Lenfovasküler invazyon, 
Multisentrik odaklar sıralanabilir.Tiroid kanserlerinde  düşük ve yüksek  risk parametreleri ; Düşük risk 
grubu: a-Uzak metastazı olmayan tüm genç hastalar(erkek<41;kadın<51) b-Tüm yaşlı hastalarda 
(intratiroidal papiller kanser veya minör kapsüllü folliküler  karsinom,primer kanser<5cm,uzak metastaz 
olmaması). Yüksek risk grubu a-Uzak metastazı olan tüm hastalar b-Tüm yaşlı hastalarda (Ekstratiroidal 
papiller kanser yada kapsül ilişkili büyük folliküler karsinom,primer kanser>5 cm’den büyük kanser ve 
yaygın hastalık tır. Tiroid kanserlerinin tanısı anamnez,fizik bakı,laboratuvar testleri,hormonal ve 
bioşimik davranışların incelenmesi,radyolojik ve sintigrafik incelemeler ve ultrasonografik bulgulara 
göre konmaktadır.Kanser evrelemesi kanser tedavisinin çok önemli,vazgeçilmez bir parçası olup  
doktora ve hastalara doğru prognostik bilgi sağlamaktadır. Bununla birlikte, mevcut evreleme 
sistemlerinden  hangisinin en doğru prognostik bilgiyi verdiği günümüzde belirsizliğini korumaktadır. 
Günümüzde TNM sistemi en sık kullanılan evreleme sistemi olma özelliğini kazanmıştır. TNM sistemi 
(T)tümörün genişliği ,(N) bölgesel lenf düğümü metastazlarının genişliği ve(M) uzak metastazı 
değerlendiren evreleme sistemidir.Önemli olmakla birlikte günümüzde ATA (American Thyroid 
Association - Amerikan Tiroid Birliği) kılavuzu önerileriyle birlikte kullanılmalıdır.(8,9,10,11,12) 
 
GEREÇ YÖNTEM 
 
Kurumumuzda 1980-2000 yılları arasında ameliyat edilen 45 tiroid kanseri olgusu 1995 öncesi 
retrospektif, 1995 sonrası prospektif olarak; Yaş,cins, tümörün histopatolojisi, İİAB, uygulanan cerrahi 
yöntem, risk faktörleri, prognostik faktörler, uzak metastaz, lokal nüks, tümörün grade ve evresi, tanı 
yöntemleri, tümörün büyüklüğü, ayrıntılı olarak incelenip değerlendirildi.  
 
Bulgular 
 
İncelemeye alınan 45 tiroid karsinom olgusunun 32 si kadın;13 ü ise erkekti.Bu 45 olgunun yaş aralıkları 
18-80 arasında ve ortalama yaş 48 idi.Kadınlarda yaş aralığı 18-80 arasında ve ortalama yaş 48 
,erkeklerde ise 21-64 ortalama 42,5 olduğu görüldü.Olguların tamamına preoperatif dönemde tiroid 
fonksiyon testleri,tiroid ultrasonografisi;40’ına tiroid sintigrafisi yapılmış olduğu görüldü.Ayrıca 6’sına 
İİAB ile histopatolojik tanı konmuş olduğu tespit edildi.Tüm olgular ötiroid koşullarda AMES ve AGES 
kriterlerine göre düşük ve yüksek risk grubuna göre değerlendirildi . Düşük risk grubundakilere(n:21) 
daha çok total tiroidektomiden küçük işlemler, yüksek risk grubundakilere ise (n:24) çoğunlukla total 
tiroidektomi veya tamamlama tiroidektomisi uygulandı. Otuz altı (%80) hastada diferansiye tiroid 
kanseri saptandı.En sık görülen (%60) alt tip papiller tiroid kanseriydi. Takiplerinde mortalite gelişen 5 
hastanın tamamı (%100) yüksek risk grubundaydı ve hepsi (%100) 50 yaş üstündeydi. Bu hastaların 4'ü 
kadındı(%80). Mortalite gelişen hastaların tamamında (%100) ekstratiroidal yayılım ve uzak metastaz 
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mevcuttu. Tüm verileri incelendiğinde tiroid kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen en önemli faktörler; 
ileri yaş (>50) , kadın cinsiyet, lokal nüks ve ekstratiroidal yayılım varlığı, uzak metastaz gelişmesi ve 
ileri evre (klinik ve histopatolojik) tümör varlığı olarak bulundu. 
 
Tartışma 
 
Daha önceden de belirtildiği gibi tiroid kanserleri bezin cerrahi gerektiren en önemli lezyonudur. Tiroid 
kanserleri beş ana gruba ayrılır: 1-Diferansiye tiroid kanserleri(Papiller kanser’occult 
sklerozan,intratiroid,ekstratiroid’, folliküler kanser’mikroanjioinvaziv tip,anjioinvaziv tip’, Hurthle 
hücreli karsinom. 2-Parafoliküler ‘c’ hücre orijinli tiroid kanserleri’Meduller karsinom’ 3-Diferansiye 
olmayan tiroid kanserleri’Anaplastik karsinom’ 4-Tiroidin lenfoma ve sarkomları, 5.Metastatik 
kanserler ‘hipernefroma, bronkojenik ve meme karsinomları’.(13,14,15,16) 
 
Genel literatürde görüldüğü üzere olguların %85’ini diferansiye tiroid kanserleri oluşturmaktadır. Bizim 
çalışmamızda bu oran %80dir. Literatürde papiller kanserler diğer tiroid kanserlerinin üçte ikisini 
oluşturmaktadır ve kadınlarda erkeklere oranla üç misli fazla görülmektedir. Yine folliküler kanserler 
tüm tiroid kanserlerinin %25 ‘ini oluşturmakta kadınlarda üç misli fazla görülmektedir.(17,18,19,20) 
Bizim çalışmamızda otuz altı (%80) hastada diferansiye tiroid kanseri saptandı.En sık görülen (%60) alt 
tip papiller tiroid kanseriydi. Takiplerinde mortalite gelişen 5 hastanın tamamı (%100) yüksek risk 
grubundaydı ve hepsi (%100) 50 yaş üstündeydi. Bu hastaların 4'ü kadındı(%80). Mortalite gelişen 
hastaların tamamında (%100) ekstratiroidal yayılım ve uzak metastaz mevcuttu. Tüm verileri 
incelendiğinde tiroid kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen en önemli faktörler; ileri yaş (>50) , kadın 
cinsiyet, lokal nüks ve ekstratiroidal yayılım varlığı, uzak metastaz gelişmesi ve ileri evre (klinik ve 
histopatolojik) tümör varlığı olarak bulundu. Mayo Klinik tarafından AGES, Lahey Klinik tarafından 
AMES,Avrupa Kanser Araştırma Derneği tarafından EORTC skorlama sistemleri bulunmuş olup bunlar 
hem risk gruplarını ve faktörlerini belirlemede hemde prognostik faktörleri belirlemede kullanılır.   
EORTC (Avrupa Kanser Araştırmave Tedavi Organizasyonu), AMES (Yaş, Metastaz, Yayılma, 
Büyüklük), AGES(Yaş,Grade,Yayılım,Büyüklük). Bizim çalışmamızda  AMES ,AGES kriterlerinden 
faydalanıldı.Tüm oranlar genel literatürle uyumlu bulundu.Sadece folliküler kanserlerde cinsiyet 
açısından bir fark gözlendi. AMESve AGES skorlama sistemleri risk faktörlerini ortaya koymakla 
birlikte prognoz açısından fazlasıyla fikir verir.Prognostik faktörleri belirlemede ;yaş,cins,tümörün 
histopatolojisi, İİAB,uygulanan cerrahi yöntem,risk faktörleri,prognostik faktörler, uzak metastaz,lokal 
nüks,grade ve evresi,tümörün büyüklüğü,tanı yöntemleri araştırılmış olup en önemlisi histopatolojik 
tiptir.(17,18,19,20) 
 
Çeşitli kaynaklarda belirtilen histolojik tipler ve yüzdeleri aşağıdaki gibidir:-Papiller karsinom(%55-
60)-Folliküler karsinom(%25)-Hurthle hücreli karsinom(%7-10)-Meduller karsinom(%10)-Anaplastik 
karsinom(%3-10) -Diğerleri . Bizim çalışmamızda ise papiller karsinom%60,folliküler karsinom 
%25,hurthle hücreli karsinom%8.5, meduller %4.4, anaplastik karsinom %2.2, diğerleri%4.4 
bulunmuştur.Bunların içinde prognozu en kötü olan ve agresif seyredenler anaplastik karsinom, 
lenfoma, yassı epitel karsinom ve metastatik karsinomlardır. İleri yaş ,ekstratiroidal yayılım,uzak 
metastazların varlığı, cinsiyet yüksek risk ve kötü prognoz açısından önemlidir.(21,22,23,24) 
 
Sonuç olarak benzer ölçütler kullanılarak yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan inceleme 
sonuçlarının bizim çalışmamızdaki sonuçlarla korelasyon gösterdiği gözlendi. 
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Özet 

Spor günümüzdeki toplumun önemli paydaşlarından biridir.Bir çok spor dalı canlı ya da iletişim araçları 
sayesinde milyarlarca insan tarafından takip edilmektedir. Futbol branşı bu spor dalları arasında en 
popüler olanlardandır. Ulusal veya uluslararası organizayonlar yapılmaktadır..Fifa futbolu dünyada 
idare eden kurumdur, ulusal federasyonlar buraya bağlıdır ve kuralları bu kurum tarafından belirlenir. 
Futbolun gelişimi özellikle son çeyrek asırda hızlanmıştır. Futbol kulüpleri daha çok taraftar daha çok 
izleyici kazanmak için uğraşmaktadırlar.Popülerliği sağlayan unsurların başında ise başarı 
gelmektedir.Futbol bir takım oyunudur ve her bölge için oyuncuların ayrı özellikleri vardır. Takımlar, 
kendi öz kaynaklarından çıkaramadıkları oyuncuları transfer ederek takım oluştururlar.Bu transferler 
yerli oyuncu ya da yabancı oyuncu şeklindedir. Türkiye'de yabancı oyuncular 1951 yılından itibaren 
ligimizde oynamaya başlamışlardır. O günden bugüne kadar yabancı sınırlaması ile ilgili kural birçok 
kez revize olmuştur. Yabancı oyuncu sınırlaması tartışmasının en önemli odak noktası ise milli takıma 
zarar verip vermediği şeklindedir. Takımların teknik direktörleri, yabancı futbolcular konusunda ile 
birbirlerine zıt açıklamalar yapmaktadır. Çalışmamızda yabancı sınırlamasının farklı dönemleri 
incelenmiş, o dönemlerdeki milli takım ve futbol takımlarının başarıları ile futbol takımlarının oyuncu 
satışları analiz edilmiştir. Araştırmadaki verileri nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi 
yoluyla toplanmıştır. Çalışmadaki veriler dünya futbolunda önemli söz sahibi konumunda olan 
FIFA’nın resmi internet sitesinden, uluslararası futbolcu değerlerinin analiz edildiği sitelerden ve 
TFF’nin resmi internet sitesinden alınmıştır. Araştırmamızın sonucunda uluslararası arenada futbol 
takımlarının ulaştığı en yüksek başarının olduğu senelerde milli takımın da tarihinde en büyük başarının 
elde edildiği ancak daha sonra aynı başarının uzun süre tekrarlanamadığı görülmüştür. Daha sonraki 
yıllarda ise yabancı sınırlamasının en genişletildiği zamanlarda futbol kulüpleri en yüksek rakamlı 
oyuncu satışlarını gerçekleştirmiştir ve milli takımımız istatistiklere göre en pahalı oyunculardan 
oluşmuştur. Yabancı oyuncuların futboldaki rekabeti üst seviyelere taşıdığı istatistiklerde görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:Futbol,Yabancı Oyuncu Kuralı,Başarı 

Abstract 

Sports is one of the important stakeholders of today's society. Many sports branches are followed by 
billions of people through live or communication tools. The football branch is one of the most popular 
among these sports branches. National or international organizations are organized. Fifa is the institution 
that manages football in the world, the national federations depend on it and its rules are determined by 
this institution. The development of football has accelerated especially in the last quarter century. 
.Popularity is one of the most important elements. Football is a team game and players have different 
features for each region. Teams transfer teams that they cannot remove from their own resources. These 
transfers are either domestic or foreign players.There is freedom of foreign players in Turkey since 1951. 
The reason for the foreign player restriction debate is whether it harms the national team. The technical 
directors of the teams make contrasting statements about the foreign players. In our study, the different 
periods of the foreign restriction were examined, the success of the national team and the soccer teams 
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and the sales of the soccer teams were analyzed. The data in the research were collected through 
document analysis from qualitative research techniques. The data in the study were taken from the 
official website of FIFA, which has an important place in world football, from the sites where 
international football player values are analyzed, and from the official website of TFF. As a result of 
our research, it was seen that the highest success achieved by the football teams in the international 
arena was the greatest success in the history of the national team, but later the same success could not 
be repeated for a long time. According to the statistics, our team consists of the most expensive players. 

Keywords: Football, Foreign Player Regulations,Success 

Giriş 

Spor günümüzdeki toplumun önemli paydaşlarından biridir. Bir çok spor dalı iletişim araçları sayesinde 
milyarlarca insan tarafından takip edilmektedir. Futbol branşı ise bu spor dalları arasında en popüler 
olanlardandır. Futbolu dünyada idare eden kurum Fifa’dır, ulusal federasyonlar buraya bağlıdır ve 
futbolun kuralları bu kurum tarafından belirlenir. 

Futbolun gelişimi özellikle son çeyrek asırda hızlanmıştır. Futbol kulüpleri daha çok taraftar ve daha 
çok izleyici kazanmak için yarış halindedir. Futbol takımının başarısı ise popülerlik için en önemli 
etkenlerdendir. Futbol bir takım oyunudur ve her bölge için oyuncuların ayrı özellikleri vardır. 
Takımlar,kendi öz kaynaklarınından çıkaramadıkları oyuncuları transfer ederek takım oluştururlar. Bu 
transferler yerli oyuncu ya da yabancı oyuncu şeklindedir. 

Futbolun ekonomisi yıllar geçtikçe büyümüş ve takımların özellikle yayıncılık gelirleri artmış ve 
oyuncuların bonservisleri ve yıllık ücretleri yükselmiştir. 
Takımlar arasında rekabet daha iyi oyuncuyu transfer etme mücadelesine dönmüştür. 
2019-2020 yılında Atletico Madrid Joao Felix için 126 milyon Euro bonservis ödemiş 2017-18 
döneminde PSG Neymar için 222 milyon Euro bonservis ödemiştir.(en pahalı transferler,wiki) 

Türkiye'de yabancı oyuncular 1951 yılından itibaren ligimizde oynamaya başlamışlardır.O günden 
bugüne kadar yabancı sınırlaması ile ilgili kural bir çok kez revize olmuştur. 2016-2017 sezonu itibari 
ile Türkiye Futbol Süper Liginde yer alan yabancı futbolcu sayısının tüm zamanların en yüksek oranına 
ulaşması (%50,5), sürekli devam eden yabancı futbolcu sayısı ve sınırlamasına yönelik tartışmaların 
daha da artmasına neden olmuştur. ( Yüce A. ve ark  2017)   

Araştırmamızın amacı, Türkiye Süper Liginde yabancı oyuncu sınırlamasının ülke futboluna etkilerini 
görmektir. Çalışmamızda yabancı sınırlamasının farklı dönemleri incelenmiş, o dönemlerdeki milli 
takım ve futbol takımlarının başarıları ile futbol takımlarının oyuncu satışları analiz edilmiştir. 

Yöntem 

Araştırmadaki verileri nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. 
Çalışmadaki veriler dünya futbolunda söz sahibi olan kurumu olan FIFA’nın resmi web sitesinden, 
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uluslararası futbolcu değerlerinin analiz edildiği sitelerden Transfermarkt  ve TFF’nin resmi internet 
sitesinden alınmıştır.  
Yabancı sınırlamasının değiştiği yıllar ,milli takımımızın başarısı, kulüp takımlarının başarıları ve 
oyuncu satışları incelenmiştir 

  Bulgular 

u 1951-1966- 1 yabancı oyuncu    2013-2014   10 (6 sahada) 
u 1966-1989-  2 yabancı oyuncu   2014-2015   8   ( 5 sahada) 
u 1989-1996   3  2015-2021  14 
u 1996-1997   3 + 1  2021-8+4  
u 1998-1999   5
u 2000-2001   5 + 1
u 2001-2002   5 +1+2
u 2005-2007   6
u 2007-2008   6 + 2
u 2008-2009  6 + 2 + 2
u 2009-2010  6 + 2

14 sezon (2005-2019) boyunca Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden takımların genel transfer 
harcamaları ile yapılan bir araştırmada altyapılardan yetiştirilip satılan oyunculardan 65,014 milyon € 
transfer ücreti kazanmışlardır. Takımlar, yabancı futbolculara toplam 959,69 milyon € transfer bedeli 
öderken, sattıkları yabancı oyunculardan 532,305 milyon € gelir elde etmişlerdir. 14 sezonluk süreçte 
takımlar yerli oyuncuya 331,132 milyon € transfer ücreti öderken, 322,86 milyon € da yerli oyuncuların 
transferlerinden gelir elde ettikleri görülmektedir. (Bolat G. ve ark) 

Milli takımımız 1996 ve 2000 yıllarında peş peşe iki kere Avrupa Şampiyonasına katılmıştır.2016 ve 
2020 yıllarında da bu başarıyı tekrarlamıştır.9.Haziran.2004 tarihinde dünya kupası 3.lüğünden sonra 
Fifa sıralamasında 5.durumda olan ülkemiz şu anda 29.sıradadır.14 tanesi yurt dışı takımlarında oynayan 
oyuncularımızın oluşturduğu milli takımımız tarihteki en pahalı milli takım kadrosudur. 
Futbol kulüplerimizin ulaştığı en büyük başarı olan Uefa kupası birinciliğinden sonra kulüp takımları 
seviyesinde bir başarımız olmamıştır. 

Yurtdışına satılan Türk Futbolcuları 
1. Cenk Tosun           22.5 milyon Euro    17/18 
2. Yusuf Yazıcı           18.5 milyon Euro  19/20 
3. Cengiz  Ünder      14.25 milyon Euro  17/18 
4. Arda Turan   13 milyon Euro  11/12 
5. Ozan Kabak  11 milyon Euro   18/19 
Transfermarkt.com
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  Yurtdışına satılan Yabancı Oyuncular 
1. Elvir Baljic                 21 milyon Euro  99/00 
2. Eljif Elmas                 16 milyon Euro   19/20 
3. Badou Ndiaye        16 milyon Euro       17/18 
4. Moussa Sow            16 milyon Euro     15/16 
5. Bruma  15 milyon Euro  17/18 

 Transfermarkt.com 

Ayrıca Türkiye Birinci liginden Freiburg takımına transfer olan Çağlar Söyüncü 21 milyon Euro ,Ozan 
Kabak 15 milyon Euro,Merih Demiral 18 milyon Euro ücretle Avrupa’nın önde gelen takımlarına 2018-
2019 döneminde transfer olmuşlardır.Bu oyuncularımız dışında son 5 yılda yurt dışı takımlarına transfer 
olan Türk oyuncularımızın sayısı artmıştır. 

 Daha önce Galatasaray’ın ve Milli Takımımızın en başarılı olduğu dönem olan 2000- 2002 döneminden 
sonra ilk defa çok sayıda oyuncu Avrupa’ya transfer olmuştur 
Futbol kulüplerimizin ulaştığı en büyük başarı olan UEFA Kupası birinciliğinden sonra kulüp takımları 
seviyesinde bir başarımız olmamıştır. 

Avrupa’da 5 Büyük Lig Yabancı Oyuncu Sınırı 

•Premier Lig’de  sınırsız(milli takım şartı)

•La Liga’da Avrupa birliği uyruklu oyuncuları + 3 yabancı oyuncu

•Bundesliga’da sınırsız yabancı +kadroda en az 12 alman ve 8 altyapı

•Serie A’da Avrupa Birliği uyruklu oyuncuları + 5 yabancı

•Ligue 1’de Avrupa Birliği uyruklu oyuncuları + 4 yabancı

Tablo:1 Avrupa Ülkelerin Son Beş Yılda Uefa Puan Durumu 

Ülkeler 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Puan Takım 
S. 

İspanya 23.928 20.142 19.714 19.571 8.785 92.140 7/7 

İngiltere 14.250 14.928  20.071 22.642 9.285 81.176 7/7 

Almanya 16.428 14.571   9.857 15.214 7.714 63.784 7/7 

İtalya 11.500 14.250 17.333 12.642 6.071 61.796 6/7 
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Fransa 11.083 14.416 11.500 10.583 5.666 53.248 5/6 

Portekiz 10.500 8.083 9.666 10.900 6.700 45.849 5/5 

Rusya 11.500 9.200 12.600 7.583 3.500 44.383 4/6 

Belçika 7.400 12.500 2.600 7.800 6.000 36.300 4/5 

Hollanda 5.750 9.100 2.900 8.600 7.800 34.150 4/5 

Ukrayna 9.800 5.500 8.000 5.600 4.200 33.100 3/5 

Türkiye 6.600 9.700 6.800 5.500 3.200 31.800 4/5 

Avusturya 3.800 7.375 9.750 6.200 3.600 30.725 3/5 

(UEFA Ülke Sıralaması 2019) 

Şampiyonlar ligi Finalinin son 5 yılında İngiltere takımları 3 kere,İspanyol takımları 5 kere,İtalya 
takımları ise 2 kere finale kalmışlardır.Liverpool takımı son 2 senede de finale kalma başarısı 
göstermiştir. 
Liverpool takımının kadrosunda 21 tane, Real Madrid takımında 20 tane, Barcelona takımında 17 tane, 
Juventus takımında da 17 yabancı oyuncu vardır. 
İngiltere takımlarının gelirleri arttıkça futboldaki başarıları artmaya başlamıştır. Kazanımlarını futbolcu 
yetiştirmeye ve daha kaliteli futbolcuları kadrolarına katmak için harcamaktadırlar. (B.Buraimo,2019) 

 Süper Lig’de gol krallığı yarışına yabancı oyuncu damgası. Süper Lig'de ilk 11 haftada ortaya çıkan gol 
krallığı tablosunda yabancı oyuncuların ağırlığı göze çarpıyor.(Sözcü Gazetesi.23.11.19) 
Son 6 yılda yabancılar zirveye çıktı. Süper Lig'de son 6 sezonda yabancı futbolcular gol krallığına ulaştı. 
Aa.com.tr 13.08.19 
Son 10 sezonda gol krallarının 8 tanesi yabancı oyunculardan olmuştur. 

 Tablo 1 Son iki sezonda Avrupa Seyirci Durumu 

Ülkeler 2017-18 S.O 2018-19 S.O Değişim Or. Ort.Stad.Do. Yüzdelik 

Bundesliga 44.646 43.449 - %3 48.696 %89 

Premier L. 38.297 38.168 - 39.434 %97 

La Liga 26.939 26.843 - 36.348 %74 

Serie A 24.767 25.237 %2 36.348 %69 
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Ligue 1 22.524 22.799 %1 32.710 %70 

Hollanda E. 19.001 17.964 -%5 20.829 %86 

Rusya P. 13.956 16.801 %20 31.988 %53 

Süper Lig 12.821 13.939 %9 28.146 %50 

Portekiz Pl 11.967 11.639 -%3 22.598 %52 

 Ekolig Türkiye Raporu 

Ekolig Türkiye raporuna göre 2016-2017 sezonunda 261,5 milyon TL olan Süper Lig'in maç günü 
gelirleri son iki sezonda yükselişe geçti. 2017-2018 sezonunda yüzde 52'lik artışla 396,3 milyon TL olan 
maç günü gelirleri, 2018-2019 sezonunda da yüzde 24 yükselerek 491,1 milyon TL'ye ulaştı. 

Son 2 yılda ülkemizde seyirci sayılarında yüzde 10 artış olmuştur.Futbol takımları arasında rekabet 
yükselmiş ve taraftarlar stadyumlara daha sık ziyaret etmişlerdir.4.6 milyon kişide Passolig kartı vardır. 
Son 5 futbol sezonunda Süper Lig’in yayın gelirleri toplamı 5,9 milyar TL’ye ulaşırken, naklen yayın 
gelirleri 2018-2019 futbol sezonu itibariyle 5 sezon öncesinin 2,5 katına çıkmıştır. Fakat son dönemde 
oluşan kur artışı ve pandemi süreci sonrası bu rakamların azalması beklenmektedir. 

 Sonuç 

Yabancı oyuncular Türkiye Süper Liginde rekabeti arttırmış ve stadyuma gelen seyirci sayısında artış 
olmuştur.(tablo 2) 

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın bu takımlarla eşit şekilde rekabet halinde olabilmesi 
için yabancı oyuncu sınırlamasının olmaması gerekmektedir. Ülke puanında geriye düşülürse Avrupa 
kupalarına katılım zorlaşacak ve ekonomik kayıp olacaktır.(tablo 1) 

Son dönemde kulüplerimiz gelirleri çok arttırmıştır.Burada önemli olan harcama detaylarıdır. Özellikle 
son 3 yılda oyuncu satışları ciddi rakamlara ulaşmıştır. 

Yabancı kuralının son halinde Milli Takımımız arka arkaya 2 kere Avrupa Şampiyonasına katılmış ve 
Milli Takımın değeri en üst seviyeye ulaşmıştır. 

Avrupa takımlarına transfer olan oyuncularımız orada performanslarını ileriye taşımışlardır,şayet 
yabancı oyuncu kuralı esnek olmasaydı ülkemizde kalıp yüksek sözleşmelere imza atmaların kaçınılmaz 
olduğu otoriteler tarafından da dile getirilmiştir.Bu da milli takımımızı performans açısından etkileyecek 
bir husustur. 
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Yabancı kuralının son halinde Milli Takımımız arka arkaya 2 kere Avrupa Şampiyonasına katılmış ve 
Milli Takımın değeri en üst seviyeye ulaşmıştır. 

Avrupa takımlarına transfer olan oyuncularımız orada performanslarını ileriye taşımışlardır,şayet 
yabancı oyuncu kuralı esnek olmasaydı ülkemizde kalıp yüksek sözleşmelere imza atmaların 
kaçınılmaz olduğu otoriteler tarafından da dile getirilmiştir. 
Bu da milli takımımızı performans açısından etkileyecek bir husustur. 
Öneriler 

ü Kaliteli yerli oyuncu yetişen bu dönemde,milli takım seviyesinde yerli oyuncu yetiştiren takımlara prim
sistemi getirilebilir

ü Yabancı oyuncuların belirli bir kısmı için yaş,milli takım gibi standartlar getirilebilir
ü Yabancı oyuncu kısıtlaması olacaksa Avrupa kupası oynayan takımlara 1 veya 2 oyuncu fazla kontenjan

verilebilir
ü Yabancı oyuncu limitinin hepsini kullanan takımlara altyapıya

  yatırım mecburiyeti getirilebilir 
ü Yatırım yapılacak yabancı oyuncular için scout ekibi kurulması ve sezon içersinde incelenmesi

gerekmektedir
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ÖZ: Gündelik yaşamda karşılaşılan ekonomik veya sosyal baskı gibi kronik stres koşullarında 

normal homeostaz bozulur ve organizmada moleküler, hücresel, psikolojik ve davranışsal düzeyde 

yanıtlar gelişir. Bu nedenle stresin, etiyolojisi bilinmeyen birçok hastalıkta olduğu gibi infertilite 

patogenezinde de rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada sudan kaçınma ve hareketsizlik 

stresi modelleri kullanılmış ve sebebi açıklanamayan erkek infertilitesine yol açabileceği düşünülen 

yaşamsal stresin etkilerinin immünohistokimyasal ve elektron mikroskopik düzeyde gösterilmesi 

amaçlanmıştır.  

Çalışmada 10 adet Wistar Albino erkek sıçan (200-300 gr) iki eşit gruba ayrılmıştır: 1) Kontrol grubu 

(K), 2) Kronik Stres grubu (KS). KS grubundaki deneklere 3 gün/2 saat sudan kaçınma stresi ve 2 

gün/2 saat hareketsizlik stresi uygulanmıştır. Deneylerin sonunda serumda kortizol düzeyi 

ölçülmüş, hematoksilen&eozin (H&E) boyamasıyla genel testis morfolojisi incelenmiştir. 

β-aktin immünohistokimyası ve geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ile Sertoli hücre iskeletinin 

strese verdiği yanıt gözlemlenmiştir. Dokular, glutatyon (GSH) ve malondialdehit (MDA) 

değerleri ölçülerek oksidatif hasar; akım sitometri ve DNA fragmantasyon oranları incelenerek 

apoptoz açısından değerlendirilmiştir. KS grubunda Sertoli hücre iskeletinde aktin kaybı, kan-testis 

bariyeri morfolojisinde bozulma ve spermatogenik hücrelerde kayıplar görülmüştür. Aynı grupta 

GSH düzeylerinin azaldığı, 
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kortizol, MDA ve DNA fragmantasyon oranının arttığı; akım sitometri sonuçlarına göre bölünmenin 

farklı evrelerindeki hücrelerin sayısının azaldığı belirlenmiştir.    

Sonuç olarak gündelik yaşamda anksiyete ve depresyon davranışlarını taklit eden sudan kaçınma ve 

hareketsizlik stres modelleri, uzun süreli ve ard arda uygulandıklarında kan-testis bariyeri morfolojisinin 

bozulduğu, buna bağlı olarak apoptoza uğrayan germ hücrelerinin kaybedildiği ve spermatogenez 

sürecinin bozulduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucunda gündelik yaşamda karşılaşılan farklı stres 

kaynaklarının hücresel düzeyde oluşturduğu yıkıcı hasarın, sebebi açıklanamayan erkek infertilitesinin 

etiyolojisinde rol oynayabileceği kanısına varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kronik stres, oksidatif stres, erkek infertilitesi, β-aktin, apoptoz. 

ABSTRACT :Under chronic stress conditions such as economic or social pressure in daily life, 

normal homeostasis is disrupted and molecular, cellular, psychological and behavioral responses 

develop in the organism. Therefore, it is thought that stress plays a role in infertility pathogenesis, 

which is an important problem of our age, as in many diseases with unknown etiology. In 

this study, water avoidance and immobilization stress models were used, and it was aimed to 

demonstrate the effects of life stress on the immunohistochemistry and electron microscopic level, 

which is predicted to cause unexplained male infertility. In the study, 10 Wistar Albino male rats 

(200-300 g) were divided into two equal groups: 1) Control group (C), 2) Chronic Stress group (CS). 

Rats in the group were exposed to 3 days / 2 hours of water avoidance stress and 2 days / 2 hours of 

immobilization stress. At the end of the experiments, serum cortisol levels were measured and general 

testis morphology was examined by hematoxylene&eosin (H&E) staining. Sertoli cytoskeleton response 

to stress was observed by β-actin immunohistochemistry and transmission electron microscopy 

(TEM). Tissues were evaluated for oxidative damage by measuring glutathione (GSH) and 

malondialdehyde (MDA) values, and for apoptosis by analyzing flow cytometry and DNA 

fragmentation rates. In the CS group, actin loss in the Sertoli cytoskeleton, disruption in the blood-testis 

barrier morphology and spermatogenic series losses were observed. In the same group, GSH levels 

decreased, cortisol, MDA and DNA fragmentation rate increased. According to the results of flow 

cytometry, the number of cells in different stages of division decreased. As a result, it has been 

observed that water avoidance and immobility stress models mimicking anxiety and depression 

behaviors in daily life, when they are applied for a long time and consecutively, the 
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blood-testicle barrier morphology is disrupted, accordingly, the germ cells undergoing apoptosis are 

lost and the spermatogenesis process is impaired.  

As a result of the study, it was concluded that disruptive damage caused by different stress sources at 

the cellular level in daily life may play a role in the etiology of unexplained male infertility. 

Key words: Chronic stress, oxidative stress, male infertility, β-actin, apoptosis. 

GİRİŞ 

Fizyolojik ve psikolojik türdeki stres, modern çağımızda global bir sorun haline gelmiştir 

(Nandam, Brazel, Zhou ve Jhaveri, 2020). Stres, organizmanın homeostazını korumak için iç 

ve dış stres oluşturuculara karşı geliştirdiği fizyolojik bir adaptasyondur (Ercan, Akıcı, Ersoy, 

Hürdag ve Erin, 2006). Organizma, stres oluşturucular ile karşılaştığında bunlara karşı 

moleküler, hücresel, psikolojik ve davranışsal düzeyde adaptasyon göstererek homeostazını 

sürdürür (Mawdsley, 2005). Uzamış ya da tekrarlayıcı şekilde kronikleşmiş stres, organizmanın 

tüm sistemlerlerini olumsuz yönde etkileyerek homeostazın bozulmasına yol açar (Chrosus, 

2009). Gündelik hayatta sıklıkla ekonomik veya sosyal baskı şeklinde etkisi hissedilen stresi 

taklit etmek üzere geliştirilen deneysel hayvan modelleri, stresin organizmayı oluşturan pek çok 

sistemi etkilediğini; gastrointestinal, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıkların 

oluşumunda önemli bir risk veya ağırlaştırıcı faktör olduğunu göstermiştir (Nandam ve 

diğerleri, 2020). Kronik stres etkisi altında organizmada davranışsal olarak kaygı ve depresyon 

artar. Depresyon günümüzde yaklaşık 120 milyon insanın yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Organizmada, depresyonun varlığına hormonal olarak hipotalamo-pitüiter-

adrenal (HPA) aksının aşırı uyarılması eşlik eder. Normal koşullarda organizma herhangi bir 

stres oluşturucu ile karşılaştığında HPA aksı kısa süreliğine aktive olur ve aksın son hormon 

ürünü kortizol, organizmanın bu kısa süreli stres koşullarına adaptasyonunu sağlar (Nozu, 

Kumei, Takakusaki ve Okumura, 2014), (Sun ve diğerleri, 2013) Kronik stres varlığında ise 

HPA aksı aşırı uyarılır ve kortizol salgısı artar (Dinan ve Scott, 2005). Yüksek miktardaki 

kortizol varlığı, HPA aksının sürekli olarak uyarılmasına neden olur. Yüksek miktardaki 

kortizolün uzun süreli varlığı, dokularda reaktif oksijen türleri (Reactive Oxygene 

Species=ROS)’nin oluşumunu artırır (Aschbacher, O'Donovan, Wolkowitz, Dhabhar, Su, Epel, 

2013). ROS’lar, mitokondri elektron taşıma sistemi (ETS) içerisinde üretilen metabolik 
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üründürlerdir. ROS’lar hücre hasarı, hücre farklılaşması ve apoptoz olaylarında bir sinyal 

molekülü olarak görev yaparlar (Zhang ve diğerleri, 2015).	Normal homeostaz koşullarında 

ROS’lar antioksidan savunma sistemleri tarafından temizlenir, engellenir veya neden oldukları 

hücre hasarları onarılır (Akkan, Şenses ve Özyazgan, 1999). Stres koşullarında ise yüksek 

düzeyde kortizol varlığı sonucunda ROS birikimi artar ve vücuttaki oksidan-antioksidan 

dengesi bozulur. Vücutta antioksidan miktarının artan oksidanlar karşısında yetersiz kaldığı bu 

durum oksidatif stres olarak adlandırılır. Oksidatif stres durumunda önce hücresel 

membranların yağ ve protein bileşenlerinde sonra DNA’da ve sonunda hücrenin tamamında 

hasar oluşur (Sergent, Griffon, Cillard ve Cillard, 2001). Antioksidan savunma sistemlerinin 

ana bileşeni olan γ-glutamilsisteinil gliserin (GSH)’in indirgenmiş formu, ROS’ların hücrelerde 

ve DNA’da meydana getirdiği hasarın durdurulmasında kritik rol oynar (Misner, 2003). 

Oksidatif stres koşullarında ROS’ların DNA’da meydana getirdiği hasar onarılamazsa hücreler, 

apoptotik sürece girerler (Altunkaynak ve Özbek, 2008).  

Memelilerde testislerin işlevsel üniteleri seminifer tübüllerdir. Seminifer tübüller içerisinde 

artmış ROS miktarları sperm sayısı, morfolojisi ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyerek 

erkek infertilitesinin patogenezinde rol oynar (Wright, Milne ve Leeson, 2014). Seminifer tübül 

epiteli farklı bölünme evrelerindeki germinal seri hücreleri ve Sertoli destek hücrelerinden 

oluşur. Sertoli hücreleri, spermatogenez ve spermiyogenez süreçlerinde germ hücrelerine 

ihtiyaçları olan yapısal ve işlevsel desteği sağlar. Sertoli hücrelerinin kendi aralarında ve germ 

hücreleri ile aralarında bağlantı noktaları yer alır. Sertoli hücrelerinin kendi aralarındaki 

bağlantı noktaları bazal laminanın yakınında, testise özgü kan-testis bariyerini oluşturur (Cheng 

ve Mruk, 2002). Hücreler arası sıvı ile lümen sıvısı arasındaki seçici geçişin kontrolünü 

sağlayan kan-testis bariyeri, germ hücreleri için bir mikro-çevre sağlar (Pelletier, Okawara, 

Vitale ve Anderson, 1997). Böylece mayoz bölünme devam ederken seminifer tübülün 

bazalinden adlüminal alana doğru yer değiştiren farklı bölünme evrelerindeki germ hücreleri, 

spermiyogeneze kadar immün sistemin etkilerinden korunmuş olurlar (Cheng ve Mruk, 2002; 

Lee ve Cheng, 2004). Kan-testis bariyeri yapısında Sertoli hücrelerinin membran altındaki 

paralel yerleşimli aktin filamentleri ve bu filamentler ile ilişkili bağlantı proteinleri yer alır. 

Aktin ökaryotik hücre iskeletinin ana bileşenidir ve hücre şekli, hareket ve adezyon gibi pek 

çok olaydan sorumludur (Lee ve Cheng, 2004; Siu ve Cheng, 2004). Kas olmayan hücrelerde 
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bulunan β-aktin izoformu hücrenin periferine yakın yerleşerek hücreye şeklini veren üç boyutlu 

bir ağ şeklinde dağılım gösterir (Dugina, Zwaenepoel, Gabbiani, Clément ve Chaponnier, 

2009). 

Bu çalışmada erişkin erkek sıçanlara iki farklı kronik stres modeli uygulanmıştır. Bu 

modellerden sudan kaçınma stresi günlük yaşamdaki kaygı modeline karşılık gelen psikolojik 

ve fizyolojik bir model iken hareketsizlik stresi depresyona karşılık gelen bir strestir 

(Tsuchimine ve diğerleri, 2020). Kronik stres koşullarında kan-testis bariyeri yapısında ve 

Sertoli-germ hücreleri arasındaki bağlantılarda önemli bir protein olan Sertoli hücre membranı 

altındaki aktinin yıkıma uğradığı ve Sertoli hücre morfolojisinin bozulduğu görülmüştür. 

Ayrıca stres uygulanan gruba ait dokularda DNA fragmantasyon oranı artmış ve farklı bölünme 

evrelerindeki germ hücre sayısı azalmıştır. Germ hücre sayısındaki azalma spermatogenez 

sürecini kesintiye uğratarak erkek infertilitesine yol açar (Holstain, Schulze ve Davidoff, 2003). 

Bu çalışmada iki farklı kronik stres modelinin kronik olarak uygulandığında testis dokusunda 

morfolojik hasar ve buna bağlı olarak germ hücre kayıplarına yol açtığını gösterilmiştir. 

Çalışmamızın amacı gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılaşılan stres faktörlerinin neden olduğu 

anksiyete ve depresyon gibi duygu durumlarına eşlik eden nedeni belirlenemeyen erkek 

infertilitesinin mekanizmasının immünohistokimyasal ve ince yapısal düzeyde ortaya 

konulmasıdır.  

YÖNTEM 

Denekler 

Çalışmada erkek Wistar Albino sıçanlar (250-300 gr) kullanıldı. Denekler oda standart oda 

sıcaklığındaki % 65-70 nem içeren laboratuvar koşullarında 12 saat aydınlık/12 saat karanlık 

koşullarında, musluk suyu ve standart yem ile beslendiler. Toplam 10 adet denek eşit olacak 

şekilde 2 gruba ayrıldı: “Kontrol Grubu (K)”, herhangi bir işlem uygulanmadan testisleri alınan 

grup ve “Kronik Stres Grubu (KS)”, 3 gün/2 saat sudan kaçınma stresi ve bunu izleyen 2 gün/2 

saat boyunca hareketsizlik stresi uygulanan grup. 

Bu çalışma Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurul (15.2007.mar) 

kararı ile onaylanmıştır.  
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Stres Yöntemi 

Kronik sudan kaçınma stresi modeli için 90 cm çaplı, 50 cm su derinliği olan bir havuzun 

ortasına 8 X 8 cm boyutlarında, su seviyesinin 1 cm üzerinde kalacak şekilde bir platform 

yerleştirildi ve denekler ilk 3 gün, günde 2 saat boyunca bu platformun üzerine bırakıldı (Çikler, 

Ersoy, Çetinel ve Ercan, 2009). Deneylerin 4. ve 5. günlerinde ise denekler, günde 2 saat 

süresince yarı-silindirik, plastik immobilizasyon kafeslerinde tutuldular (Yazawa, Sasagawa, 

Ishigooka ve Nakada, 1999).  

Ötenazi ve Doku Alma Yöntemi 

Son deneyden 2 saat sonra deneklerin testisleri çıkartılarak ışık mikroskobik preparasyon için 

Bouin solüsyonu içinde, immünhistokimyasal incelemeler için ise %4’lük paraformaldehit 

içinde tespit edildiler. Geçirimli elektron mikroskobunda (TEM) incelenmek üzere alınan testis 

örnekleri ise %2,5’luk glutaraldehit içinde tespit edildiler. Akım sitometri çalışması için alınan 

dokular %10’luk formaldehit içinde tespit edildiler. MDA, GSH ölçümleri ve DNA 

fragmantasyon tayini için alınan testis örnekleri alüminyum folyo ile sarılarak -20°C’de; 

kortizol düzeyinin belirlenmesi ayrılan kan serumları ise -80°C’de korundular. 

Histolojik Yöntemler 

Işık Mikroskopisi 

Bouin solüsyonunda ve paraformaldehitte fikse edilen testisler yükselen alkol serilerinde (%70, 

%90, %96, %100) dehidrate edilip ksilen ile şeffaflaştırıldılar. Işık mikroskobunda incelenmek 

üzere LEICA RM2125 RT döner mikrotom ile alınan 5 µm kalınlığındaki kesitlere genel testis 

morfolojisini göstermek amacıyla hematoksilen-eozin (H&E) boyası uygulandı. Seminifer 

tübüllerdeki aktin dağılımını immünohistokimyasal olarak göstermek amacıyla 1:1000 

oranında β-actin (C4) fare monoklonal antikor (Santa Cruz Biotechnology, inc.) kullanıldı. Işık 

mikroskopisi için hazırlanan tüm kesitler Olympus BX51 fotomikroskop ile incelenip 

fotoğraflandılar. 

Histolojik Boyama Protokolü 

Kesitler 1 gece boyunca etüvde bekletilip ksilende deparafinize edildikten sonra, alçalan alkol 

serileri (%100, %96, %90, %70) ve distile sudan geçirilerek H&E ile boyandılar.  

İmmunohistokimya Protokolü 
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Kesitler 58 °C’de 1 saat süresince inkübe edildiler. Ksilende deparafinize edildikten sonra % 

96’lık alkol içerisinde rehidrate edildiler ve % 50 metanolde hazırlanmış % 3’lük hidrojen 

peroksit (H2O2) içinde bekletilip musluk suyu ve distile su ile yıkandılar. Kesitler, antijenin 

geri-kazanımı için 200 W mikrodalgada sitrat tampona alınıp PBS ile yıkandıktan sonra nemli 

ortamda bloklama solüsyonu (Histostain-Plus Kit, broad spectrum, Zymed laboratories) ile 

inkübe edilip 1:1000 oranında sulandırılmış primer antikor (Santa Cruz Biotechnology, inc.) ile 

1 saat +4°C’de inkübe edildiler. PBS içine alındıktan sonra kesitler sekonder antikorla inkübe 

edildiler (Histostain-Plus Kit, broad spectrum, Zymed laboratories) ve PBS ile yıkanıp HRP 

streptavidin ile inkübe edildiler. Diaminobenzidin (DAB) (Histostain-Plus Kit, broad spectrum, 

Zymed laboratories) ile boyanan kesitlere Mayer hematoksilende zıt boyama yapıldı.   

Negatif kontrol kesitlerinde primer antikor ile inkübasyon aşaması atlandı. 

Elektron Mikroskopisi 

Glutaraldehit içerisinde tespit edilen dokulara osmiyum tetraoksid (OsO4) ile postfiksasyon 

uygulandı. Saf epona gömülen dokulardan LEICA ULTRACUT R ultra-mikrotom ile alınan 

600 nm kalınlığındaki yarı-ince kesitlere toluidin mavisi uygulandı. Bu kesitler Olympus BX51 

fotomikroskopta incelenip fotoğraflanarak ince kesitlerin alınacağı alanlar belirlendi ve bu 

alanlardan alınan 60 nm kalınlığındaki ince kesitler bakır gridler üzerine yerleştirildi. Uranil 

asetat ve kurşun sitrat kullanılarak kontrastı sağlanan ince kesitler JEOL elektron mikroskobu 

ile incelendi ve fotoğraflandılar. 

Biyokimyasal Yöntemler 

Kortizol Tayini 

Kardiyak kan örnekleri EDTA’lı tüplere alınarak serumları ayrıldı. Sıçan serum örneklerinde 

Siemens ticari kitleri (Medical Solutions Diagnostics, Los Angeles, USA) kullanılarak, solid-

faz kemiluminesans enzim immunoassay yöntemi ile Immulite 2000 cihazında kortizol 

düzeyleri ölçüldü. 

Malondialdehit (MDA) Tayini 

Dokuda MDA tayini, Buege yöntemine göre yapıldı. Ika Werk homojenizatöründe buz üstünde 

150 mM KCl çözeltisiyle %10’luk testis homojenatı hazırlandı. Üzerine tiyobarbitürik asit (1 

ml % 0.375 TBA) eklenen homojenatlar 3000 devir/dakika santrifüj (Hettich Universal) 
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edildiler. Üst faz alınarak oluşan rengin absorbansı spektrofotometrede 532 nm’de okutuldu 

(Beuge ve Aust, 1978). 

Glutatyon (GSH) Tayini 

Dokuda GSH tayini Ellman yöntemine göre yapıldı. MDA tayini için hazırlanan %10’luk 

homojenatlar 0.2 ml % 20’lik trikloroasetik asit ile karıştırılarak 3000 devir/dakikada santrifüj 

(Hettich Universal) edildi. Üst faza 1 ml 0.3 M Na2HPO4 + 0.05 ml Ellman çözeltisi ilave 

edildi. Oluşan rengin absorbansı spektrofotometrede 412 nm’de okutuldu (Beutler, 1975). 

DNA Fragmantasyonu Tayini  

Testis örnekleri buz üzerinde Tris.HCl, EDTA, Triton X-100 içerisinde homojenize edildi. 

Homojenat 27000 g devirde ve çökelti Tris:EDTA (10:1) pH 8,0 içinde resüspanse edildi. 

Çökelti ve üst sıvının üzerine %25 trikloroasetik asit (TCA) eklendi ve soğuk santirfüjde elde 

edilen üst sıvı atılıp çökelti %5 TCA içinde resüspanse edildi. Örneklerin üzerine difenilamin 

çözeltisi eklendikten sonra oluşan reaksiyon ürününün 600 nm dalga boyundaki absorbans 

değeri ölçülerek ilk homojenatın satrifüjünde ayrılmış olan sağlam DNA ve parçalanmış 

DNA’nın absorbans değerleri birbirine oranlandı (Burton, 1956), (Burton, 1968). 

Akım Sitometri Yöntemi ve Değerlendirme 

DNA ploidi miktarındaki değişiklikleri ölçmek amacıyla rutin ışık mikroskopi takibi yapılan 

parafine gömülü testis bloklarından elde edilen doku örneklerine propidyum iodid solüsyonu 

eklenerek DNA metaryalinin boyanması sağlandı. Örnekler FacScan cihazıyla incelendi.     

İstatistiksel Değerlendirme 

GraphPad Prism (GraphPad Software Inc.) programı kullanıldı. Elde edilen tüm verler ± 

standart hata şeklinde ifade edildi. İki grup arasındaki farklılık Student t testi ile karşılaştırıldı. 

P değerinin 0,05’ten küçük olması (p<0,05) durumunda veriler anlamlı olarak değerlendirildi. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Histolojik Bulgular 

K grubunda H&E ile boyanmış testis örneklerinde, seminifer tübüller ve interstisyel alanın 

normal yapıda olduğu gözlendi (Resim 1A). KS grubunda H&E ile boyanan örneklerde 

seminifer tübül yapısının bozulduğu, seminifer tübüllerin bazal membranlarında hasar 
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oluştuğu ve interstisyel alanda açılmaların yanı sıra hücre morfolojisinde bozulmalar olduğu 

gözlendi (Resim 1B). 

Resim 1: (A) K grubunda hasarsız seminifer tübül ve bazal membran (ok); (B) KS grubunda seminifer 

tübüllerde germ hücre kayıpları (ok), H&E boyaması, büyütme: x200.  

İmmünohistokimyasal Bulgular 

K grubunda, spermatogenik seri hücrelerinde ve Sertoli hücrelerinde yoğun β-aktin 

ekspresyonu görüldü (Resim 2A); KS grubunda, Sertoli hücrelerinin bozulmuş morfolojisine 

paralel olarak β-aktin ekspresyonunun zayıf olduğu, germ hücre kayıplarının olduğu 

bölgelerde ise hiç boyanma olmadığı görüldü (Resim 2B). Negatif kontrolde β-aktin 

ekspresyonu görülmedi (Resim 2C). 

 

Resim 2: (A), (küçük resim) K grubunda düzgün seminifer tübül morfolojisinde yaygın ve şiddetli 

β-aktin pozitif alanlar (ok); (B) KS grubunda seminifer tübüllerde yer yer düşük şiddette β-aktin 

pozitif alanlar ve (küçük resim) germ hücre kayıpları (*); (C) Negatif kontrol boyaması β-aktin 

negatif. β-aktin immünohistokimyası, (A) ve (B) büyütme: x100; küçük resim büyütme: x400, (C) 

büyütme: x400.  

Elektron Mikroskopik Bulgular 

K grubunda, Sertoli hücreleri ve germ hücre morfolojisinin hasarsız olduğu kan-testis 

bariyerinin bütünlüğünü koruduğu görüldü (Resim 3A ve 3B); KS grubunda, Sertoli hücre 

A B C
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morfolojisinde bozulma, kan-testis bariyerinde açılmalar ve Sertli-germ hücre 

bağlantılarında kayıplar gözlendi (Resim 3C ve 3D). 

 

 
Resim 3: (A) K grubunda bütünlüğü korunmuş bazal membran (*) ve üzerindeki Sertoli (S)-germ 

hücre (G) bağlantıları ile (B) Sertoli (S) hücresi ile germ hücresi (G) arasındaki membran-altı 

filamentler ile ilişkili düzenli bağlantılar (ok); (C-D) KS grubunda Sertoli (S) ve germ (G) hücreleri 

arasındaki bağlantılarda açılmalar (ok) ve hücreler arası alanda şişme ve açılmalar (*). TEM, bar: (A) 

5µ, (B) 1µ, (C) 10µ, (D) 2µ. 

Biyokimyasal Bulgular 

Testis örneklerinde K ve KS grupları arasındaki biyokimyasal parametrelerin değişimi 

incelendiğinde KS grubundaki sıçanların serumlarında ölçülen kortizol (C) düzeyinin K 

grubundakiler oranla anlamlı düzeyde artmış olduğu görüldü (Grafik 1A). KS grubuna ait 

testis dokularında MDA düzeyinin K grubundakilere göre anlamlı derecede artmış (Grafik 

1B); GSH düzeyinin ise azalmış olduğu (Grafik 1C) saptandı. 
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Grafik 1: K ve KS grupları arasında (A) kortizol (C), (B) MDA ve (C) GSH düzeylerinin 

karşılaştırılması. **p<0,001 ve *p<0,05.  

DNA Fragmantasyon Oranı 

KS grubundaki testis dokularından elde edilen DNA fragmantasyonu oranı K grubundakilere 

oranlı anlamlı düzeyde yüksek bulundu (Grafik 2). 

Grafik 2: K ve KS grupları arasında DNA fragmantasyon oranlarının karşılaştırılması. **p<0,001. 

Akım Sitometri Bulguları 

K grubuna ait testis dokularındaki haploid, diploid ve tetraploid hücre sayılarının KS 

grubunda anlamlı düzeyde azaldığı görüldü (Grafik 3A ve B). 

Grafik 3: K ve KS gruplarında (A) haploid, diploid ve tetraploid hücrelerin dağılımı ve (B) 

haploid, diploid ve tetraploid hücre sayılarının karşılaştırılması. **p<0,001 ve *p<0.05. 

TARTIŞMA 

Çağımızda günlük hayatın bir parçası olan ekonomik ve toplumsal baskı gibi stres faktörlerinin 

tetiklediği anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklar, yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltmakta 

ve her geçen gün bunlara bağlı ölümler artmaktadır (Lassnig ve Hofmann, 2007). Özellikle stres 
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etkenlerinin kronikleşmesi ile artan kaygı ve depresyon, organizmanın tüm sistemlerini 

olumsuz yönde etkileyerek homeostazın bozulmasına yol açar (Chrosus, 2009). Günlük 

yaşamda karşılaşılan farklı stres etkenlerini modellemek ve stresin etkilerini gözlemlemek 

üzere hayvan deneyleri geliştirilmiştir (Nandam ve diğerleri, 2020). Bu amaçla stres 

modellerinin uygulandığı rodentler ile yapılan çalışmalarda anksiyete ve majör depresyon gibi 

davranışsal değişiklikler görülmüştür (Planchez, Surget ve Belzung, 2019). Günlük hayatta 

karşılaşılan stresi taklit etmek üzere geliştirilen deneysel hayvan modelleri, stresin vücuttaki 

birçok sistemde oluşabilecek hastalıklar için önemli bir risk veya ağırlaştırıcı faktör olduğunu 

göstermiştir (Nandam ve diğerleri, 2020). Bu çalışmada erkek sıçanlara, sudan kaçınma ve 

hareketsizlik stresleri kronik olarak ard arda uygulanmıştır. Sudan kaçınma stresi, hem 

psikolojik hem de fiziksel stres olması özellikleri ile literatürde yaşamsal kaygıyı karşılayan bir 

deney modelidir (Çikler, Sağlam, Zeybek, Ercan, Çetinel ve Şener, 2005). Sudan kaçınma 

stresi, sıçanların ve farelerin beyinlerinde bulunan stresle ilişkili mekanizmaları uyarır ve 

tekrarlayıcı stres varlığında denekler, anksiyete davranışları sergilerler (Hassan, Silva, 

Mohammadzai, da Rocha ve Landeira-Fernandez, 2014), (Nozu ve diğerleri, 2014). 

Çalışmamızdaki deneklerde de literatürdekine benzer olarak deneylerin ilk üç gününde 

ajitasyon görülmüştür. Sudan kaçınma stresinin davranışsal etkilerinin yanı sıra birçok organda 

hücresel düzeyde hasara neden olduğu bildirilmiştir (Çetinel, Ercan, Çikler, Contuk, Şener, 

2005). Çikler ve diğerleri günde 2 saat uygulanan 5 günlük sudan kaçınma stresinin sıçan 

mesanesindeki ürotelyal hücreler arasında açılmalara yol açtığını ve bağ dokuda mast hücre 

sayısı ve aktivasyonunda artışa neden olduğunu bildirmişlerdir (Çikler ve diğerleri, 2005). 

Genel olarak hayvanlar çevresel değişimlere daha kolay adapte olabildiklerinden çalışmamızda, 

3 günlük sudan kaçınma stresinin ardından 4 ve 5. günlerde stres protokolü değiştirilerek 

deneklere hareketsizlik stresi uygulanmıştır. Hareketsizlik stresi, günlük yaşamdaki depresyonu 

taklit eden fiziksel bir deney modelidir (Tsuchimine ve diğerleri, 2020). Rodgers ve diğerleri, 

farelerde yaptıkları çalışmada günlük hayatta karşılaşılan stres faktörlerinin erkek cinsel 

davranışları üzerine etkileri incelenmiş ve BALB/c farelere uygulanan 10 günlük hareketsizlik 

stresi protokolünün insanlardaki depresyon benzeri davranışlara yol açtığı bildirilmiştir 

(Rodgers, Cao, Dalvi ve Holmes, 1997). Yazawa ve diğerlerinin yapmış oldukları 

immobilizasyon stresi çalışmasında, deneyden 24 saat sonra stres grubundaki deneklerin testis 
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ağırlıklarının kontrol grubundakilere göre azaldığı ve bu azalmanın nedeninin stres grubunda 

görülen hücresel kayıplar olduğu bildirilmiştir (Yazawa ve diğerleri,1999). Bu çalışmada genel 

doku morfolojisini incelemek üzere H&E boyaması yapılan kesitlerde stres uygulanan deney 

grubunda seminifer tübüllerin bazal membranlarında ayrılmalar, tübül içerisinde kan-testis 

bariyerinin birçok bölgesinde kopmalar ve germinal seride hücre kayıpları gibi spermatogenez 

sürecini sekteye uğratacak pek çok morfolojik hasara rastlanmıştır. Akım sitometri sonuçlarına 

göre KS grubuna ait testislerdeki haploid, diploid ve tetraploid hücre sayılarının histolojik 

bulgularımızla paralel şekilde kontrol grubuna göre azalmış olması genel testis dokusunda germ 

hücre kaybına bağlı olarak kütlesel azalma olabileceğini düşündürmüştür. 

Organizma stres koşullarına maruz kaldığında homeostazını korumak için hipotalamo-pitüiter-

adrenal (HPA) aksı aktive olur. Normal koşullarda stres etkenleri ile karşılaşıldığında HPA aksı 

kısa süreliğine aktive olarak organizmanın stres koşullarına uyumunu sağlar. HPA aksının son 

basamağında, kortizol, negatif feed-back etkisi göstererek aksın uzun süreli aktivasyonunu 

baskılar. Uzun süreli veya tekrarlanan kronik stres koşullarının varlığında ise kortizolün negatif 

feed-back etkisi bozulur ve HPA aksının sürekli uyarımı gerçekleşir (Dinan ve Scott, 2005). Bu 

çalışmada toplam 5 günlük stres uygulaması sonunda KS grubunda ölçülen serum kortizol 

seviyesinin K grubuna göre yüksek olması stres uygulanan deney grubunda HPA aksının 

negatif-feedback mekanizmasının bozulduğunu göstermektedir. Uzun süreli ve yüksek düzeyde 

kortizol salgılanması, vücuttaki birçok sisteme ait dokularda reaktif oksijen türleri (Reactive 

Oxygene Species=ROS)’nin oluşumunu artırır (Aschbacher ve diğerleri, 2013). Dokulardaki 

ROS’ların aşırı artışı yaşlanma, infertilite, kanser, nörodejeneratif ve kardiyovasküler 

hastalıkların patofizyolojisinde rol oynar (Aschbacher ve diğerleri, 2013). ROS’lar toksik 

etkileri nedeniyle sperm morfolojisinin ve fonksiyonlarının bozulmasına yol açarak ve 

spermatogenezin farklı evrelerindeki germ hücrelerinde apoptozu uyararak infertilite 

patogenezinde yer alırlar (Wagner, Cheng ve Ko, 2018). ROS artışı, mitokondrilerin iç ve dış 

membranlarına zarar vererek apoptotik yolakları indükler (Marchi ve diğerleri, 2011). 

Çalışmamızdan elde edilen akım sitometri sonuçlarına göre KS grubuna ait testislerdeki mayoz 

bölünmenin farklı evrelerindeki hücre sayılarının K grubuna göre azalmış olması bu hücrelerin 

apoptoza uğramış olabileceğini düşündürmektedir. KS grubunda artan hücre ölümüne bağlı 
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olarak histolojik kesitlerde germ hücre kayıplarının görülmüş olması muhtemeldir. Yazawa ve 

diğerlerinin kronik hareketsizlik stresine ilişkin sıçanlarda yaptıkları bir çalışmada, sıçanların 

testis tübüllerinde ileri derecede apoptoz olduğunu bildirmişlerdir (Yazawa ve diğerleri, 1999). 

Kronik hareketsizlik stresi ile spermatogenez arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalarda apoptoz 

belirteci olarak DNA fragmantasyonu incelenmiştir. Hücre içinde artan ROS, germ hücrelerinin 

nükleer DNA’sında fragmantasyona yol açar. Erkek infertilitesine neden olan durumlarda germ 

hücrelerinde yüksek oranda DNA fragmantasyonu görüldüğü bildirilmiştir (Li ve Lloyd, 2020). 

Çalışmamızda KS grubuna ait dokulardaki DNA fragmantasyon oranı K grubuna göre yüksek 

bulunmuştur. KS grubunda DNA fragmantasyon oranının akım sitometri bulgularımızla 

örtüşecek şekilde artmış olması, ışık ve elektron mikroskobik düzeydeki incelemelerimizde KS 

grubunda gözlemlediğimiz germ hücre morfolojisindeki bozulma ve kayıpların apoptoza bağlı 

olduğu düşüncemizi destekler niteliktedir. Apoptozda meydana gelen DNA fragmantasyonu, 

hücresel morfolojideki ince yapısal değişikliklerle yakından ilişkilidir (Altunkaynak ve Özbek, 

2008). Sperm morfolojisi ve fonksiyonlarının bozulması ve spermatogenezin sekteye 

uğramasının en dramatik sonucu erkek infertilitesidir (Hatier ve Grignon, 1980).  

Testis seminifer tübülleri içerisinde gerçekleşen spermatogenez sürecinin, interstisyel alandan 

izole bir şekilde ilerlemesi ve farklı bölünme evrelerindeki germ hücrelerinin otoimmün etkilere 

karşı korunması, kan-testis bariyeri ile sağlanır (Cheng ve Mruk, 2012). Kan-testis bariyeri, 

komşu Sertoli hücreleri arasındaki bazo-lateral yüzey bağlantılarından oluşur. Sertoli 

hücrelerinin şeklinin belirlenmesinde ve kan-testis bariyerinin oluşturulmasında hücre içi aktin 

önemli rol oynar. Aktin, hücre iskeleti elemanlarından mikrofilamentlerin ana bileşenidir. Kas 

olmayan hücrelerde bulunan aktin izoformlarından biri β-aktindir ve genellikle hücrenin 

periferine yakın yerleşerek hücreye şeklini veren üç boyutlu bir ağ şeklinde dağılım gösterir 

(Dugina ve diğerleri, 2009). Bizim çalışmamızda hücre içi aktini işaretlemek için yapılan β-

aktin immünohistokimyası sonuçlarına göre KS grubunda bozulan hücre morfolojisi ile uyumlu 

olarak dağılımın sağlam kalan alanlarla sınırlı ve heterojen olduğu gözlenmiştir. Kan-testis 

bariyerinin bozulduğu bazal bölgelerde ve adlüminal alana yakın bölgelerde, germinal hücre 

kaybına bağlı olarak, β-aktin işaretlenmesi ortadan kalkmıştır. Bu bulgular kronik stresin germ 

hücrelerine olduğu kadar Sertoli hücrelerine de zarar vererek kan-testis bariyerini bozduğunu 

ve germ hücre kaybına yol açtığı yönündeki düşüncemizi desteklemektedir. Itoh ve diğerleri 
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hücre kültüründe yaptıkları çalışmada, β-aktin halkalarının bozulmasına bağlı olarak hücreler 

arası bağlantılardaki zonula okludens-1 (ZO-1) proteininde de azalma olduğunu bildirmişlerdir 

(Itoh, Nagafuchi, Moroi ve Tsukita, 1997). Elektron mikroskopik bulgularımıza göre KS 

grubunda Sertoli hücre morfolojisinin bozulduğu alanlarda komşu Sertoli hücreleri arasındaki 

bağlantıların açıldığı ve germ hücre kayıplarının, bu açılmaların olduğu bölgelerde olduğu 

görülmüştür. Ayrıca Sertoli hücreleri arasındaki genişlemelerin olduğu alanlarda sıvı benzeri 

birikimlerin olduğu gözlenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda kan-testis bariyerinin zarar 

görmesi ve peritübüler alanda inflamatuar hücrelerin bulunmasının, tübül içerisinde ROS’ların 

artmasına neden olarak spermatogenezi tehlikeye sokabileceği bildirilmiştir (Nikki, Lee ve 

Cheng, 2008). Çalışmamızda KS grubundaki komşu Sertoli hücreleri arasındaki alanda görülen 

genişlemelerin, kan-testis bariyerinin bütünlüğünü kaybetmesi sonucunda interstisyel alandan 

kaynaklanabileceğini ve bunun da seminifer tübüller içerisindeki ROS artışına neden olarak 

germ hücrelerinin kaybına yol açabileceğini düşündürmektedir. Normal homeostaz 

koşullarında serbest radikaller hücre metabolizmasının bir ürünüdürler ve ortamdaki ROS 

miktarını artırırlar; ancak serbest radikal üretimi veya ROS etkisiyle oluşabilecek hücresel 

hasarlar hücre içi enzimatik ya da enzimatik olmayan antioksidanlar tarafından engellenir 

(Akkan ve diğerleri, 1999). Uzun süreli veya tekrarlayan kronik stres, hipertermi, enfeksiyonlar 

ve çeşitli toksisite koşulları, dokulardaki ROS miktarı artırarak veya oksidanlara karşı hücre içi 

antioksidanların seviyesini azaltarak oksidatif strese sebep olur (Toufexis, Rivarola, Lara ve 

Viau, 2014). Sogut ve diğerleri, farelerde oluşturdukları kronik alkol toksisitesinin, hücre içi 

antioksidan miktarını azaltarak oksidatif stresi artırdığını bildirmişlerdir (Sogut ve diğerleri, 

2015). Oksidatif stres koşullarında dokularda artan ROS, hücre membranlarının çoklu 

doymamış yağ asitleri ve protein bileşenlerinin bütünlüğünü, lipid peroksidasyonu yolu ile 

bozar. Membran yapısındaki lipidlerin peroksidasyonu, membranların akışkanlık ve 

geçirgenliklerinde bozulmaya yol açarak sonunda hücrenin tamamında hasar oluşturur. Bu 

nedenle lipid peroksidasyonunun artması önemli bir hücre hasarı göstergesidir (Al-Rawi, 

2011). Çalışmamızda kronik stresin seminifer tübüllerdeki Sertoli hücre morfolojisinde ve buna 

bağlı olarak kan-testis bariyerinde meydana getirdiği hasarın oksidatif stres ile ilişkisinin ortaya 

konulması için dokularda lipid peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) 

düzeyleri ölçülmüş ve KS grubuna ait testislerdeki MDA düzeyinin K grubuna oranla artmış 
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olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar kronik stres koşullarının, testislerde oksidatif stresi 

tetikleyerek ROS miktarını artırdığını ve lipid peroksidasyonu ile kan-testis bariyerini oluşturan 

Sertoli hücre membranlarında ve protein hücre iskeletinde hasarın meydana getirdiğini 

göstermektedir. Aerobik hücreler, ROS’un etkilerini kontrol etmek için hücre içi antioksidan 

savunma sistemlerini kullanırlar. Antioksidan savunma sistemindeki enzimatik ve enzimatik 

olmayan bileşenler, serbest radikalleri nötralize etmek için birlikte çalışırlar (Halliwell ve 

Whiteman 2004). İndirgenmiş glutatyon (GSH), hücre içi enzimatik antioksidanlardan biridir 

(Percival M, 1998). GSH, tüm aerobik dokularda yaygın olarak bulunur ve oksidatif strese karşı 

birincil savunma mekanizmasını, serbest radikalleri temizleyerek veya hidrojen peroksit (H2O2) 

azaltılmasına katılarak gerçekleştirir (Pasupathi, Chandrasekar ve Senthil, 2009). Antioksidan 

tüketimi veya metabolitlerindeki artışın ölçülmesi oksidatif stresin ortaya konmasında 

kullanılan biyobelirteçlerden biridir. Oksidatif streste lipid peroksidasyonu artarken hücre içi 

antioksidan, GSH azalır (Yin, DeWolf ve Morgentaler, 1998). Bizim çalışmamızda da MDA 

düzeyi K grubuna göre yüksek bulunan KS grubunda GSH düzeyinin düşük olması, gündelik 

yaşam stresinin testis dokusunda oluşturduğu oksidatif stresin, lipid peroksidasyonunu 

artırırken hücre içi antioksidan savunma sistemilerinin de yetersiz kalmasına yol açtığını 

göstermektedir.  

SONUÇ 

İnfertilite, dünya genelinde çiftlerin yaşadığı önemli cinsel sorunların başında yer almaktadır. 

Yarısı erkekten kaynaklanan nedeni açıklanamayan infertilitenin etiyolojisinde, çağımızın 

önemli sorunu stresin rol oynadığı düşünülmektedir (Repokari ve diğerleri, 2007). 

Çalışmamızda günlük yaşamda karşılaşılan kronik stres etkenlerinin nedeni açıklanamayan 

infertilite üzerine etkileri, immünohistokimyasal ve ince-yapısal düzeyde incelenmiş; farklı 

kaynaklı ve devam eden kronik fizyolojik ve psikolojik stres koşullarının testis dokusunda 

oksidatif stresi ve apoptozu uyararak hücre morfolojisinde bozulmalara ve farklı bölünme 

aşamalarındaki germ hücre kayıplarına neden olarak erkeğe bağlı nedeni açıklanamayan 

infertilitenin etiyolojisinde rol oynadığı sonucuna varılmıştır.  
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PROPTOZİSİN NADİR BİR NEDENİ: ORBİTAL VARİS 

Ferda BACAKSIZLAR SARI 
Muğla Sıtkı Koçman Training Research Hospital, Department of Radiology, Muğla, Turkey 

fbacaksizlarsari@gmail.com 

ÖZ: Proptozis göz küresinin orbitadan protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Proptozis doğumsal ya da 
kazanılmış, tek taraflı ya da çift taraflı olabilir. Proptozisin geniş bir ayrıcı tanı listesi vardır. Enfeksiyöz, 
inflamatuar, vasküler ya da neoplastik nedenler propitozise neden olabilir. Unilateral proptozise neden 
olan vasküler patolojiler içerdikleri akıma göre 3 gruba ayrılmaktadır: Tip 1 (akım yok) Lenfanjioma, 
tip 2 (venöz akım ) varis, tip 3 (arteriyel akım) arteriovenöz malformasyon. Orbital varis vasküler 
disgeneziye bağlı oluşan oldukça nadir bir durumdur. Histopatolojik olarak tanısı konmuş orbital 
kitlelerin ancak %0-1,3’ünü orbital varisler oluştur. Bu lezyonlar tipik olarak hayatın 2. ve 3. 
dekadlarında görülselerde herhangi bir dekadda da karşımıza çıkabilirler. Kadınlarda ve erkeklerde eşit 
sıklıkta görülür. Olguların çoğu tek taraflıdır. Ancak literatürde çift taraflı olgularda bildirilmiştir. 
Orbital varisler bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MR)  görüntüleme ve doppler 
ultrasound görüntülemede kolaylıkla teşhis edilebilirler. Görüntüleme işlemleri sırasında varis 
seçilemiyorsa hastanın valsalva manevrası yaptığı sırada alınan ek  görüntülerde varis kolaylıkla 
görünür hale gelir. Bu bildiride valsalva manevrası öncesi ve sonrası alınan BT ve MR görüntüleri 
eşliğinde unilateral orbital varis olgusunu sunmayı amaçladık. 

Anahtar Kelimeler: Orbital varis, Propitozis, BT, MR 

A RARE REASON OF PROPTOSIS : ORBITAL VENOUS VARIX 

Ferda BACAKSIZLAR SARI 
Muğla Sıtkı Koçman Training Research Hospital, Department of Radiology, Muğla, Turkey 

fbacaksizlarsari@gmail.com 

ABSTRACT: Proptosis is defined as the protrusion of the eyeball fro the orbit. Proptosis can be 
congenital or acquired, and unilateral or bilateral. They have a broad  differential diagnosis. The causes 
of unilateral proptosis include infectious, inflamatory, vascular and neoplastic entities. The vascular 
lesions of unilateral proptosis have three categories based on flow: Type 1 (no flow) lymphangioma, 
type 2 (venous flow) varices, type 3 ( arterial flow) arteriovenous malformation. Orbital varices are very 
rare conditions that caused by vascular dysgenesis. 0- 1,3% of all histopathologically proven orbital 
masses are orbital varices. This lessions typically manifest  in the 2nd or 3rd decade of life. But they can 
be seen in all decades. Males and females are affected equally. Most of the cases are unilateral.But also 
cases of bilateral varices have been reported in the literature. Orbital varices can be  easily  identifiable 
on CT, MRI and douplex ultrasound imaging. In some cases, the varix is not seen on on CT, MRI and 
douplex ultrasound imaging. If the patient performs a Valsalva maneuver during the scan, orbital varix 
will become easily seen. In this report we want to discuss a case of an unilateral varix with MRI and CT 
imagings. 

Keywords: Orbital varix, Proptosis, CT, MRI 
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GİRİŞ 

Proptozis göz küresinin orbitadan protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Proptozis primer ya da 
sekonder, tek taraflı ya da çift taraflı olabilir. Proptozisin geniş bir ayrıcı tanı listesi vardır. Enfeksiyöz, 
inflamatuar, vasküler ya da neoplastik nedenler propitozise neden olabilir. Proptozise neden olan 
vasküler patolojiler içerdikleri akıma göre ;Tip 1 (akım yok) lenfanjioma, tip 2 (venöz akım ) varis, tip 
3 (arteriyel akım) arteriovenöz malformasyon olarak 3’e ayrılmaktadır. Orbital varisler ani gelişen , 
zaman zaman tekrarlayan proptozis şikayetine neden olmaktadırlar. Daha önce şikayeti olmayan ani 
gelişen proptozis ile başvuran olgumuzun valsalva manevrası ile belirginleşen varisinin BT  ve MR 
bulgularını paylaşmayı ve literatür bilgileri eşliğinde tartışmayı amaçladık. 

YÖNTEM-BULGULAR 

Öne eğilmekle ani gelişen sağ gözde öne doğru belirginleşme ve ağırlık hissi   şikayeti ile acil servise 
başvuran 73 yaşındaki bayan hastanın daha önce benzer bir şikayeti olmamış. Travma ve enfeksiyon 
öyküsü bulunmayan hastaya acil polikliniğinden orbital BT istemi yapılarak bölümümüzde kontrastsız 
orbita BT tetkiki gerçekleştirilmiştir (Resim 1). 

Resim 1: Sağ orbitada intrakonal yerleşimli ovoid şekilli hiperdens  lezyon 

Hastanın sağ orbitasında intrakonal retrobulber yerleşimli 19x25x26 mm boyutlarında , keskin kenarlı 
,bulbusta proptozise neden olan hiperdens lezyon mevcuttu. Lezyon hemorajik kitle olarak 
raporlandırıldı. Göz polikliniğinde muayenesi yapılan hastanın oftalmolojik muayenesinde her iki gözde 
görme keskinliği 5/10 düzeyinde olup bilateral senil katarakt mevcuttu. Bilateral  fundus muayeneleri 
doğal olarak bulundu. Laboratuvar tetkiklerinde tiroid fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. BT’sinde 
intrakonal hemorajik kitle saptanan  hastaya bölümümüzde kontrastlı orbital MR tetkiki yapıldı. Lezyon 
MR’da T1A görüntülerde diffüz ara sinyal özelliğinde iken ,T2A görüntülerde diffüz düşük sinyalli 
periferden hiperintens olup, T1A Fat-sat postkontrast alınan görüntülerde periferden kontrastlandığı 
izlendi  (Resim 2).  
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Resim 2: A) T1A görüntülerde diffüz izointens B) T2A görüntülerde santrali belirgin düşük periferi 
hiperintens C) Fat Sat T1A kontrastlı görüntülerde santrali düşük sinyalli periferden kontrastlanan 
intrakonal  retrobulber  lezyon 

Lezyon santral kesiminde akut hemoraji içeren periferal kontrastlanan kitlesel lezyon olarak tanımlandı. 
Lezyonun ayırıcı tanısında akut hemoraji içeren orbital varis, hemanjiom, lenfanjiom düşünülebileceği 
belirtildi. Hasta bu ön tanılarla takibe alındı. 2 ay sonra yapılan kontrolde  proptozis saptanmayan 
hastanın kontrol kontrastsız BT’sinde lezyonun boyutunda ve dansitesinde belirgin azalma olduğu 
gözlendi. Valsalva sırasında gerçekleştirilen kontrastlı orbital BT tetkikinde lezyon boyutunda artış ve 
kontrastlanma tespit edildi.  Lezyon orbital varis olarak raporlandırıldı  (Resim 3). 
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Resim 3: A) kontrastız BT’de kısmen seçilebilen sağ orbitada asimeetrik dansite artımı ( kalın 
ok). B) Valsalva sırasında alınan  postkontrast BT görüntüde varisin belirgin hale geldiği 
izlenmekte. 

TARTIŞMA 

Orbital varis ilk olarak 1805 yılında Schmidt tarafından tanımlanmıştır. Orbital varisler primer ve 
sekonder varisler olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Primer orbital varisler konjenital olup sekonder varisler 
ilerleyen yaşlarda travma ya da AV şantlara bağlı gelişebilirler. Sekonder varisler herhangi bir bulgu 
vermeyebilir ve uzun yıllar sessiz kalabilirler. Bu lezyonlar tipik olarak hayatın 2. ve 3. dekadlarında 
görülselerde herhangi bir dekadda da karşımıza çıkabilirler. Kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta 
görülür. Olguların çoğu tek taraflıdır. Ancak literatürde çift taraflı olgularda bildirilmiştir (Menon et al., 
2004). Bizim olgumuzda  daha önce geçirilmiş  travma ve enfeksiyon öyküsü olmaksızın ani başlayan 
tek taraflı proptozis bulunması nedeni ile sekonder orbital varis olarak kabul edilmiştir. Olgumuz acile 
ilk başvurusu sırasında varis içine kanama ile oluşan proptozis şikayeti ile gelmiş olup kontrol BT’sinde 
supin görüntülerde lezyonun net ortaya konulamaması üzerine valsalva sırasında alınan kontrastlı 
görüntüler ile varis net olarak ortaya konmuştur. Kontrastlı BT ve MR’da  orbital varisler yoğun 
kontrastlanan intra-ekstra konal yerleşimli olabilen , lobüle ya da ovoid şekilli kitle lezyonları olarak 
izlenmektedirler (Kawaguchi et al., 1997). Ancak orbitadaki venöz yapıların vücuttaki diğer venlerin 
aksine kapakları olmadığından dilate venler öksürmek , ıkınmak , öne eğilmek ile sistemik basıncı 
artıran durumlarda genişleyerek hastanın şikayet nedeni olan proptozise neden olurlar (Müller-Forell & 
Pitz, 2004). Bu nedenle orbital varis düşünülen olgularda supin pozisyonunda radyolojik değerlendirme 
sırasında varis net olarak ortaya konulamaması durumunda hastaya pron pozisyon verilerek, tetkik 
sırasında valsalva manevrası yaptırılarak ya da aynı taraftaki juguler vene bası uygulayarak varisi 
belirgin hale getirmek mümkündür.  (Menon et al., 2004, White et al., 2005, Hamedani et al., 2005)  

SONUÇ 

Ani gelişen proptozis olgularında ayırıcı tanıda orbital varis göz önünde bulundurulmalıdır. Tanıda 
kullanılabilecek radyolojik tetkikler: US, RDUS, BT ve MRG’dır. Orbital varis düşünülen hastalarda 
tetkik sırasında hastalara pron pozisyon verilerek, aynı taraflı juguler vene bası yapılarak ya da valsalva 
manevrası sırasında görüntüleme yapılarak varisin daha görünür hale getirilebileceği akılda tutulmalıdır. 
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ÖZ: Travmatik dental yaralanmalar (TDY), okul öncesi, okul dönemi ve genç erişkinlerde daha sık 
gerçekleşmekle beraber, insanlarda tedavi ihtiyacı gerektiren tüm yaralanmaların yaklaşık %5’ini 
kapsamaktadır. TDY, dişler ve/veya çevre sert ve yumuşak dokularda meydana gelen bir yaralanma 
çeşididir. Genellikle aniden oluşur ve çoğu zaman acil müdahale gerektirir. Periodontal doku 
yaralanmaları dişin destek dokularında travma sonucu oluşur. Yaralanmanın şiddetine göre periodontal 
doku yaralanmaları sarsılma, sublüksasyon, ekstrüziv lüksasyon, lateral lüksasyon, ,intrüziv lüksasyon, 
avülsiyon şeklinde sınıflandırılır. Avülsiyon yaralanması dişin soket içerisinden tamamen çıkmasıdır. 
Travma sonrası sıklıkla maxiller keser dişlerde görülür. Bu olgu sunumunda 15 yaş erkek hasta TDY 
sonra sağ mandibular lateral kesici dişte avülsiyon meydana gelmiş. Hasta yaralanmasından 2 saat sonra 
kliniğimize başvuru yaptı. Hastanın avülse dişine elde kök kanal tedavisi yapıldı, replante edildi ve 4 
hafta splintlendi. 4 hafta sonra splint çıkarıldı. Hasta takip edildi. Hastanın 6 ay ve 1yıllık takip sonrası 
hastanın dişinde ankiloz gelişti. 

Anahtar Kelimeler: Avulsiyon, travmatik dental yaralanma, replantasyon 

GİRİŞ 

Daimi dişlerin avülsiyonu, tüm diş yaralanmalarının %0.5-16'sını oluşturur (J. O. Andreasen, 
Andreasen, & Andersson, 2018; Glendor, Halling, Andersson, & Eilert-Petersson, 1996). Çalışmalar, 
bu yaralanmanın en ciddi dental yaralanmalardan birisi olduğunu ve dişin prognozunun kaza yerinde ve 
avülsiyondan sonraki müdahalelere bağlı olduğunu göstermiştir (J. Andreasen, Andreasen, Skeie, 
Hjørting-Hansen, & Schwartz, 2002; Bastos, 2014; Day, Duggal, & Nazzal, 2019). Avülsiyon 
yaralanmasında yapılacak tedavi, kökün gelişim seviyesi ve periodontal ligament (PDL) hücrelerinin 
durumu ile ilişkilidir. PDL hücrelerinin durumu, ağız dışında geçen süreye ve avülse dişin içinde 
tutulduğu saklama ortamına bağlıdır. Avülsiyon yaralanması ile dişin reimplantasyonu arasında geçen 
süre arttıkça dişte replasman rezopsiyonu gelişme olasılığı da artmaktadır (Hammarström, Blomlöf, & 
Lindskog, 1989). 

Bu vaka raporunda 15 yaşındaki erkek hastanın travma sonrası avülse olan sağ alt lateral dişin gecikmiş 
replantasyonu anlatılmaktadır. 

OLGU SUNUMU 

15 yaş erkek hasta travma sonrasında dişinin avülse olması şikayetiyle kliniğimize başvuru 
gerçekleştirdi. Alınan anamnez sonrasında, hastanın herhangi bir sistemik hastalığının bulunmadığı 
belirlendi. Klinik muayenede sağ alt lateral dişin avülse olduğu, alveol soketin kan pıhtısı ile dolduğu 
görüldü (Resim 1).  
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Resim 1. Hastanın ağız içi görüntüsü 

Alınan periapikal radyografi sonrasında alveol soket normal olarak değerlendirildi, alveol kemikte ve 
komşu dişlerde herhangi bir kırığa rastlanmadı (Resim 2). Diş reimplante edilmeden önce kök kanal 
tedavisi işlemi gerçekleştirildi ve dişin üzerindeki eklentiler periodontal küret yardımıyla uzaklaştırıldı. 
Daha sonra 5 dk %2,4’lük sodyum florid (NaF) solüsyonunda bekletildi (Resim 3).  

Resim 2. Periapikal Radyografi 

Resim 3.  Dişin NaF solüsyonu içinde bekletilmesi 

Alveol soket serum fizyolojik ile yıkandı ve sokette oluşan kan pıhtısı kürete edilmeden temizlendi. 
Diş kron kısmından tutularak alveol sokete parmak basıncı ile yerleştirildi. Daha sonra diş 0.4mm 
çapında pasif esnek bir tel ve kompozit rezin kullanılarak splintlendi ve radyografik olarak kontrol 
edildi (Resim 4). 
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Resim 4. Radyografik kontrol 

Hastadan alınan anamnezde penisilin grubu antibiyotiklere alerjisi bulunmadığı için penisilin grubu 
sistemik antibiyotik (Augmentin-BID Tablet 625mg, 2x1 tb ) reçete edildi. Hasta tetanoz aşısı yaptırmak 
üzere yönlendirildi. Hastaya iki hafta süresince yumuşak diyet önerildi. Hasta 2. hafta, 1. ay, 3. ay ve 6. 
ay sürelerinde kontrol edildi. Hastada klinik ve radyolojik bir patoloji saptanmadı (Resim 5). 

Resim 5. 6. Ay kontrol 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktörler dişin ağız dışında kalma süresi ve dişin saklama 
ortamıdır. En iyi prognoz olay anında avülsiyon yaralanmasından hemen sonra yapılan reimplantasyon 
vakalarında görülmektedir (Lin, Zuckerman, Fuss, & Ashkenazi, 2007). Diş olay anında replante 
edilemiyor ise kök yüzeyinde birkaç dakika içinde başlayan dehidratasyonunu önlemek için diş en kısa 
süre içerisinde saklama ortamına konulmalıdır. Süt, en çok tercih edilen saklama ortamı olup; bunu 
sırasıyla HBSS (Hanks’in dengelenmiş tuz çözeltisi), tükürük (örneğin bir bardağa tükürdükten sonra) 
ve serum fizyolojik izlemektedir. Su kötü bir saklama ortamı olmasına rağmen, dişin kuru ortamda 
saklanmasından daha iyi olduğu bildirilmiştir (Adnan, Lone, Khan, Hussain, & Nagi, 2018). 

Apeks gelişimini tamamlamış olan avülse diş ağız dışında 60 dk'dan daha uzun bir süre kalmış ise dişin 
üzerinde canlı periodontal doku hücresinden söz etmek mümkün değildir. Enflamatuar rezorbsiyonun 
başlamasına sebep olabilecek olan diş üzerindeki nekrotik dokuların uzaklaştırılması önerilmiştir 
(Fouad et al., 2020). Bunun için diş 5 dk pH’ı 5.5 olan % 2.5'luk NaF solüsyonunda bekletilmesi tavsiye 
edilmiştir (Flores, Andreasen, & Bakland, 2001). 
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Yapılan çalışmalarda avülse olmuş dişe minimal basınç uygulanarak replante edilmesi önerilmiş ve 
alveol soket içerisindeki kan pıhtısının kürete edilmeden soketten uzaklaştırılması gerektiği belirtilmiştir 
(J. O. Andreasen et al., 2018). Uygun şekilde alveol soket içerisine yerleştirilen dişin semirijit bir splint 
ile splintlenmesi önerilmiş ayrıca kökte veya alveol kemikte kırık olmadığı durumda splint süresinin 2 
hafta olması tavsiye edilmiştir (Flores et al., 2001). Avülse olmuş dişin ağız dışında kaldığı süre 60 
dk’dan fazla ise kanal tedavisi reimplantasyondan önce yapılabileceği gibi sonra da yapılabilmektedir. 
Biz hastada daha fazla travma oluşturmamak için dişi replante etmeden önce ağız dışarısında kök kanal 
tedavisi işlemini gerçekleştirdik. 

Avülse bir dişin periodontal ligamenti genellikle ağız veya saklama ortamından ve avülsiyonun 
meydana geldiği ortamdaki bakteriler tarafından kontamine edilmiş olur. Bu nedenle, enfeksiyona bağlı 
reaksiyonları önlemek ve enflamatuar kök rezorpsiyonunun oluşumunu azaltmak için avülsiyon ve 
replantasyondan sonra sistemik antibiyotik kullanımı önerilmektedir (Hammarström, Blomlöf, Feiglin, 
Andersson, & Lindskog, 1986).  Bu olguda sistemik antibiyotik tedavisi 5 gün süre ile uygulandı, diş ve 
çevre dokularda bu süre içerisinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Hastaya yumuşak diyet önerildi ve 
çevresel kontaminasyon riski nedeniyle hasta tetanoz aşısı için yönlendirildi. 

SONUÇ 

Sonuç olarak avülsiyon yaralanmalarında önemli olan hastaya, klinik ve radyografik değerlendirme 
sonrasında mümkün olan en kısa süre içerisinde en doğru müdaheleyi gerçekleştirmek ve hastayı 
gelişebilecek komplikasyonlar için düzenli takip edilmelidir. Gecikmiş replantasyonda PDL’in 
yokluğunda ve enflamasyonun oluşmadığı  vakalarda en iyi sonucun ankiloz ve replasman rezorpsiyonu 
oluşabileceği ve alveol kemikte yükseklik kaybı olmadan yavaş bir şekilde diş kaybı olacağı 
düşünülmektedir. 
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ÖZ: Sağlık hizmetleri, kişilerin sağlığının korunması, tanı, tedavi ve bakımı için kişisel ve kurumsal 
olarak, kamu ya da özel sektör kurumlarının vermiş olduğu hizmetler olarak tanımlanabilir. Birçok 
meslek ve çalışma alanında olduğu gibi sağlık alanında da çalışan kişilerin yaptıkları işin niteliğine bağlı 
olarak maruz kaldığı tehlike veya risklerin boyutu çoğu zaman acı deneyimler sonucu ortaya çıkmıştır.  
Çok tehlikeli iş kolunda yer alan hastaneler içerisinde hizmet alanı oluşturan laboratuvarlar çalışan 
sağlığı ve güvenliği için önemli bir risk alanını oluşturmaktadır. Laboratuvarlar haftada 7 gün/24 saat 
aralıksız hizmet veren birimlerdir. Teknolojinin çok fazla kullanıldığı bu birimler eğitim, teşhis ve 
araştırma gibi üç ana amaç için tasarlanmıştır.  Araştırma laboratuvarlarında incelenen bakteri, mantar, 
virus veya parazit gibi mikroorganizmalar genellikle önceden belirlenir ve riskleri hakkında bilgi sahibi 
olunur. Teşhis laboratuvarlarında ise gelen klinik örnekteki mikroorganizmaları bilmek imkansızdır. 
Tıbbi laboratuvar çalışanlarının temel görevleri, hastalardan alınan vücut dokusu ve sıvısı gibi 
numunelerden analizleri gerçekleştirmek, doktorlara tanıyı doğrulamak ve tedaviyi değerlendirmek 
amacıyla gerekli bilgileri sunmaktır. Bu bilgileri elde ederken biyolojik risk etmenlerine yaygın olarak 
maruz kaldıkları görülmektedir. Bu yüzden laboratuvara gelen her klinik örmek enfekte olarak kabul 
edilip gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Alınması gereken tedbirler genel anlamda laboratuvar 
güvenliği kavramı içinde yer almakta olup özel anlamda biyogüvenlik kavramı ile ifade edilmektedir. 
Biyogüvenlik kapsamında laboratuvar çalışanlarının ve dış çevrenin potansiyel olarak tehlikeli ajanlara 
maruz kalmasının azaltılması ile güvenli bir ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Laboratuvar, Biyogüvenlik, Çalışan Güvenliği 

BIOSAFETY IN MEDICAL LABORATORIES 

ABSTRACT: Health services can be defined as personal and institutional services provided by public 
or private sector institutions for the protection, diagnosis, treatment and care of the health of individuals. 
As in many professions and working fields, the extent of the hazards or risks that people working in the 
health field are exposed to, depending on the nature of their work, has often emerged as a result of 
painful experiences. Laboratories that form a service area within the hospitals in the very dangerous 
business line constitutes an important risk area for employee health and safety. Laboratories are the units 
that provide service 24 hours a day, 7 days a week. These units, where technology is used a lot, are 
designed for three main purposes such as education, diagnosis and research. Microorganisms such as 
bacteria, fungi, viruses or parasites examined in the research laboratories are usually predetermined and 
informed about their risks. In diagnostic laboratories, it is impossible to know microorganisms in the 
clinical sample. The main tasks of the medical laboratory staff are to carry out analyzes from samples 
such as body tissue and fluid from patients, to provide doctors with the necessary information to confirm 
the diagnosis and evaluate treatment. While obtaining this information, they appear to be widely exposed 
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to biological risk factors. Therefore, every clinic sample that comes to the laboratory should be 
considered as infected and necessary protective measures should be taken. The precautions to be taken 
are included in the concept of laboratory safety in general and are expressed with the concept of biosafety 
in a special sense. Within the scope of biosafety, it is aimed to provide a safe environment by reducing 
the exposure of laboratory workers and the external environment to potentially dangerous agents. 

Keywords: Medical Laboratory, Biosafety, Employee Safety 

GİRİŞ 

Sağlık hizmetleri, insanların sağlığının korunması, tanı, tedavi ve bakımı için kişisel ve kurumsal olarak, 
kamu ya da özel sektör kurumlarının vermiş olduğu hizmetler olarak tanımlanabilir (Meydanlıoğlu, 
2013). Bu sektörde yer alan birimlerden biri olan tıbbi laboratuvarlar; hastalığın tanısı, önlenmesi ve 
tedavisine yönelik bilgi sağlamak, kişinin sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla vücudundan alınan 
örneklere biyolojik, mikrobiyolojik, immünolojik, kimyasal, hematolojik, sitolojik ve diğer analizleri 
yapabilen ayrıca sonuçların yorumlanması ile ileri uygun araştırmaya yönelik tavsiye dahil bütün 
laboratuvar araştırmalarını kapsayan alanlardır. Bu birimde yapılan analizler, aynı zamanda tayin etme, 
ölçme veya bunun dışında çeşitli maddelerin veya mikroorganizmaların varlığını veya yokluğunu 
açıklayabilen işlemleri içerir.  

Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, her şeyden önce analizi yapan kişinin temiz, dikkatli ve 
düzenli çalışmasıyla mümkündür. Laboratuvar çalışanları bu işlemleri yaparken çeşitli tehlike ve 
risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışanlar açısından laboratuvar kaynaklı tehlikelerin en önemlisi 
biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı enfeksiyöz ajanlara maruziyettir. Laboratuvar kaynaklı 
enfeksiyonların ve kazaların önlenmesinde; laboratuvardaki potansiyel tehlikeleri tanıyan ve kontrol 
altına alınması hakkında eğitim almış olan “biyogüvenlik bilincine sahip” çalışan önemlidir. 
Biyogüvenlik kapsamında laboratuvar çalışanlarının ve dış çevrenin potansiyel olarak tehlikeli ajanlara 
maruz kalmasının azaltılması ile güvenli bir ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu makalede, tıbbi laboratuvarlarda sağlığı ve güvenliği etkileyen biyogüvenlik kavramı, önemi ve 
alınacak koruma önlemleri özetlenmiştir. 

BİYOLOJİK RİSKLER 

Bir tıbbi laboratuvar, temel yaklaşımlarla değerlendirildiğinde potansiyel kimyasal, biyolojik, 
ergonomik, elektrik gibi tehlike ve risklere sahiptir (Tsegaye et all., 2014).  Tıbbi laboratuvarlarda 
çalışanların karşı karşıya oldukları risk, insanda hastalığa neden olan etkenlere göre tarif edilmektedir. 
Bu kapsamda biyolojik etken; herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, 
genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve 
insan endoparazitlerini ifade eder. Böylece tüm mikroorganizmalar dört risk grubunda 
sınıflandırılmışlardır:  

Grup 1 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerdir 
(Escherichia coli K12 gibi).  
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Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak 
topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik 
etkenler. Klinik mikrobiyolojide sık karşılaşılan ve insanda hastalığa neden olduğu bilinen pek çok 
mikroorganizma (Salmonella enteritidis, Shigella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Hepatit B virüs vb.) risk grubu 2 
içinde yer alır. 

Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, 
topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik 
etkenler. M. tuberculosis, Coxiella burnetii, Coccidioides immitis, “West Nile virüs” ve “Yellow fever” 
virüs bu gruba giren patojenlerden bazılarıdır. 

Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, 
topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik 
etkenler. Lassa fever virüs, Machupo, Marburg ve Ebola virüsler, diğer bazı filovirüsler ve arbovirüsler 
bu grupta sayılabilecek infeksiyöz ajanlardır (Akbaş, 2003; Biyolojik risklere maruziyetlerin önlenmesi 
hakkında yönetmelik, 2013). 

Sağlık çalışanlarının meslek riski sınıflandırmasında infeksiyon hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. 
Tıbbi laboratuvarlar ise, sağlık sektörü içinde, infeksiyöz ajanlardan kaynaklanabilecek meslek riskinin 
en yüksek olduğu alandır. Birinci neden; tanı konmak üzere çok sayıda bilinmeyen örneğin bu 
laboratuvarlara gelmesidir. Diğer neden ise; örnekte pek az sayıda bulunan mikroorganizmayı saptamak 
için kullanılan çoğaltma yöntemleri (kültür) aracılığı ile, infeksiyöz ajanların etrafa yüksek dozda 
yayılma olasılığının artmasıdır (Akbaş, 2003). 

Pike (1976) tarafından yayınlanan sürveyansa dayalı bir çalışmada ise büyük çoğunluğu bakteriyel 
(%42.5) ve viral (%26.7) olmak üzere 3921 enfeksiyon bildirilmiş ve toplam %4.2 ölüm oranı 
raporlanmıştır. Bunların yaklaşık %20’sinin sebebi bilinen bir laboratuvar kazasına, geri kalan kısmının 
ise büyük olasılıkla aerosol kaynaklı kontrolsüz laboratuvar uygulamalarına bağlı olabileceği ifade 
edilmiştir. Çok sıklıkla izole edilen mikroorganizmalar ise; Mycobacterium tuberculosis ve Hepatit B 
olmuştur (Fadeyi et all., 2011).  Bu kötü deneyimler, laboratuvarlarda çalışan personele çalışma 
koşullarına ve uygulamalara bağlı riskleri azaltmanın hatta tamamen ortadan kaldırmanın önemini 
ortaya koymuş ve çalışmalara zemin hazırlamıştır (Ceyhan, 2005). Alınması gereken tedbirler genel 
anlamda laboratuvar güvenliği kavramı içinde yer almakta olup özel anlamda biyogüvenlik kavramı ile 
ifade edilmektedir. 

BİYOGÜVENLİK 

Biyogüvenlik kavramı, “özellikle insanlar için potansiyel patojenik tehlike içeren materyal, infeksiyöz 
mikroorganizmalar veya onların genetik ya da toksik komponentleri ile yapılan çalışmaların, insan ve 
çevre için güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla laboratuvar alt yapı, tasarım, ekipman, teknik 
ve uygulamalarının en uygun kombinasyonu” olarak tanımlanmaktadır (Akşit vd., 2019).  Biyogüvenlik 
kapsamında laboratuvar çalışanlarının ve dış çevrenin potansiyel olarak tehlikeli ajanlara maruz 
kalmasının azaltılması veya elimine edilmesi amaçlanmaktadır. Bu korumada iki temel yaklaşım söz 
konusudur: 
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Birincil koruma, laboratuvar personelinin ve laboratuvar çevresinin infeksiyöz ajanlardan korunmasını 
içermektedir. Bu ise, hem iyi mikrobiyolojik teknikler, hem de uygun güvenlik malzemelerinin 
kullanımı ile sağlanabilmektedir.  

İkincil koruma ise laboratuvar dışındaki çevrenin infeksiyöz ajanlardan korunmasıdır; ünite tasarımı ve 
kurumsal uygulamaların bileşimi ile mümkün olmaktadır. Bu kapsamda; koruma mekanizması; 
laboratuvar uygulama ve teknikleri, biyogüvenlik ekipmanları ve laboratuvar tasarımı olmak üzere üç 
ana unsuru içermektedir (Richmond and McKinley, 1999;  Şeker ve Yardımcı, 2003).  

Laboratuvar Uygulama ve Teknikleri 
Yapılan işin doğası gereği laboratuvarlarda pek çok tehlike söz konusudur. Bu tehlikelerin risk oluşturup 
oluşturmadığı; tehlikeye maruz kalma olasılığını ve bunun sonuçlarının ne olacağını araştıran, 
laboratuvarlar güvenliğinin temelini oluşturan risk değerlendirme çalışması ile araştırılır. Tehlikeye 
maruz kalma olasılığı başlıca 3 kavram ile ilişkilidir. Bunlar:  

× Yapılan iş/işlem sırasında tehlikeye maruz kalma olasılığı   
× İşi yapan kişinin bilgisi, deneyimi ve güvenli çalışması   
× Maruz kalma olasılığını azaltmaya yönelik alınan önlemler 
Bu uygulamaların düzenli olarak yenilenmesi, ortaya çıkabilecek yeni risklerin bertaraf edilmesini ve 
personelin bu konuda dikkatinin çekilmesini sağlayacaktır. Proaktif yaklaşımla biyogüvenlik seviyesi 
sürekli üst düzeyde tutulacaktır. 
Her bir laboratuvar, karşılaşılabilecek tehlike ve risklerin belirtildiği bir biyogüvenlik el kitabı 
geliştirmeli ve uygulamaya koymalıdır (Richmond and McKinley,1999; Laboratuvar Güvenliği 
Rehberi; 2014). 

Laboratuvarda incelemeye alınan klinik numune, türü ne olursa olsun mutlaka "enfeksiyon kaynağı" 
olduğu düşünülerek işleme alınmalıdır. Laboratuvarda doğrudan yada dolaylı olarak bu örnekler ile 
çalışan tüm personel hem  kendi güvenlikleri hem de çevre güvenliği açısından eğitim almış olmalı ve 
tedbirli olmak zorundadır (Başustaoğlu ve Güney, 2012). 

Biyogüvenlik Ekipmanları 

Bu ekipmanlar; tehlikeli biyolojik materyallere maruz kalmayı azaltmak için tasarlanmış biyolojik 
güvenlik kabinleri (BGK), koruyucu kaplar ve diğer mühendislik tasarımlarını kapsamakta olup birincil 
(koruma) bariyerlerdir.  

Biyolojik güvenlik kabinleri, laboratuvarlarda infeksiyöz ajanlar ile çalışılırken kullanılan en etkili ve 
en yaygın olan primer koruyucu cihazlardır. Hem teşhis hem de araştırma için tasarlanmış 
laboratuvarlarda kullanılan 3 tipi vardır:  

Sınıf I Biyogüvenlik Kabini (BGK): Önceleri kimyasal gaz koruyucu kabinlerin bir modifikasyonu 
olarak yapılmış daha sonra filtre sistemlerinin spun-glass fiber filtrelerinden HEPA filtrelerine 
değiştirilmesi ile bugünkü halini almıştır. Temel olarak çalışanı ve çevreyi potansiyel enfeksiyon 
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riskinden korumaya yönelik tasarlanmış çalışma kabinleridir. Negatif basınca sahiptir, oda havası 
çalışma yüzeyine doğrudan ve tek yönlü ulaşır. Oda havası herhangi bir filtreden geçmeden kabin içinde 
dolaştığından ürün/numune korunamaz. Bu nedenle hücre kültürü gibi ürün korumaya yönelik işlerde 
kullanılamaz. Hava akışı çalışana doğru değildir. Çeker ocağa benzer ancak HEPA filtresi ile çevreye 
çıkan havayı temizleyip verir. Basit tasarımları ve daha ucuz olmaları nedeniyle çalışanı korumak 
amacıyla halen yaygın olarak kullanılmaktadır  (Karaman, 2011; Gül ve Baykalır, 2013). 

Sınıf II Biyogüvenlik Kabini: Hava giriş ve çıkışı egzoz HEPA filtrede olan, elle işlemlerin yapılabildiği 
açıklığa sahip biyogüvenlik kabinidir.  İçeri giren dış ortam havası çalışma alanında 
sirkülasyonagirmeden önce HEPA (High Efficiency Particulate Arresting - Yüksek Etkinlikte Partikül 
Yakalayıcı) filtrelere yönlendirilerek temizlendikten sonra kabin içine verildiğinden çalışan ve 
çevrenin yanı sıra ürünün de korunmasını sağlar. Klinik materyal ile çalışan laboratuvarlarda ve risk 
grup 2-3 mikroorganizmalarla çalışılırken kullanılması önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ)’nün son bir sınıflandırması ile hava akım hızları ve resirkülasyon oranlarına göre iki farklı tipi 
(A ve B), dört alt tipi (A1, A2, B1 ve B2) tanımlanmıştır (Ceyhan, 2005; Karaman, 2011; Gül ve 
Baykalır, 2013). 

Sınıf II A tipi kabinlerde laboratuvardaki hava ön açıklıktan içeri girer, dikey hava akımı ile ön hava 
alıcı ızgaraya geçer. Üfleyici fan havayı hava akım tabakasından yukarıdaki havanın belli bir yüzdesinin 
HEPA filtresine atıldığı tabakaya doğru iter. HEPA filtre desteğine zorlanan hava, çalışma alanına filtre 
edilmiş ve temizlenmiş şekilde geri döner. Ön açıklıktaki koruyucu hava perdesi ve atımdaki HEPA 
filtreleri yardımı ile infeksiyöz partiküllerin laboratuvar ortamına kaçışı engellenmiş olur (Fidanlıdağ 
vd., 2003).   

Sınıf II A1 tipi en az 75 fpm yüzey hızına sahiptir ve biyogüvenlik kabininde hava akım resirkülasyon 
oranı %70 olup, HEPA filtre yoluyla oda içerisine veya dışarıya atılan hava %30’dur .  Sınıf II A2 tipi 
havalandırmalı kabinler en az 100 fpm yüzey hızına sahiptir, içeri giren havanın %70'i entegre bir HEPA 
filtre aracılığıyla kabin çalışma alanında devridaim edilir; HEPA filtre ile havanın %30'u binanın dışına 
atılır (Alcaraz et all., 2019). 

B tipi kabinler zararlı kimyasal (örneğin, kanserojen) veya toksik maddelerle ile çalışmalar yapılması 
için Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından tasarlanmıştır. Bu kabinler için dış atılım sistemi, 
binanın dışında tekrar sirkülasyona izin vermeyecek seviyede ve konumda bir kanal sistemini 
gerektirmektedir (Ceyhan, 2005). 

Sınıf II B1 tipi havalandırmalı kabinler en az 75 fpm yüzey hızına sahiptir, hepafilte aracılığıyla kabin 
içinde resirküle hava oranı %30 , bina dışına atılan hava %70’tir. 

Sınıf II B2 tipi havalandırmalı kabinler en az 100 fpm yüzey hızına sahiptir ve HEPA filtreden kabin 
içerisine giren havanın tamamı doğrudan dışarı atılır. Kabin içerisinde hava resirkülasyonu yoktur. 
%100 temiz hava presibine göre tasarlanmıştır (Ceyhan, 2005; Chosewood and Wilson, 2009). 
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Sınıf III Biyogüvenlik Kabini: Paslanmaz çelikten yapılmış, negatif basınç altında çalışan kendinden 
havalandırmalı olup personel, çevre ve ürünün  korunmasını sağlayan tamamen kapalı bir sistemdir. 
Esas itibariyle grup 4 mikroorganizmalarla çalışmaya yönelik üretilmişlerdir. Kol uzunluğunda 
eldivenler içerir ve bütün işlemler bu kauçuk eldivenler yardımıyla yapılır ve hava HEPA filtrelerinden 
girip seri şekilde yerleşmiş iki HEPA filtreden veya tek HEPA filtrenin bir dış bağlantısı ile dışarı atılır. 
Numune çift kapılı otoklavda dekontamine edildikten sonra kabinden dışarı çıkarılır. Numune akışı 
geçiş kutusu ve otoklav yoluyla yapıldığı ve atık yolu doğrudan otoklav bağlantılı olduğu için güvenlik 
maksimum düzeydedir (Fidanlıdağ vd., 2003; Ceyhan, 2005; Karaman, 2011; Gül vd., 2013). 

Özetle; Sınıf I ve Sınıf II BGK en önemli birincil engellerdir ve iyi mikrobiyolojik teknikler kullanıldığı 
zaman çalışanları, diğer laboratuvar çalışanlarını ve çevreyi önemli ölçüde korumaktadır. Sınıf II BGK 
ayrıca kabindeki numuneyi dış kirlenmeden de korumaktadır. Sınıf III BGK, laboratuvar çalışanları ve 
çevre için yüksek derecede koruma sağlar (Richmond and McKinley, 1999). 

Diğer primer bariyerler ise; santrifüj sırasında aerosollerin serbest kalmasını önleyecek şekilde 
tasarlanmış güvenli santrifüj kapları, kapalı koruyucu kaplar ve kişisel koruyucu malzemelerden 
oluşmaktadır (Richmond and McKinley, 1999; Şeker ve Yardımcı, 2003). 

Enfeksiyöz sıvı örneklerin küçük parçacıklar (aerosol) halinde etrafa saçılması en önemli bulaş 
mekanizması olarak düşünülebilir. Olası infeksiyon kaynakları ve rutin mikrobiyolojik teknikler 
arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmalar; hemen her bakteriyolojik ve virolojik rutin işlem 
esnasında aerosol oluşabileceğini ortaya koymaktadır. Özeyi alevde yakma, özenin besiyerinde 
soğutulması, her türlü dökülme/saçılma, santrifüj tüplerinin doldurulması, santrifüjlemeden sonra 
tüplerin kapaklarının çıkartılması, süpernatant sıvının atılması ve peletlerin yeniden süspanse edilmesi 
gibi günlük çalışma uygulamasında yer alan çoğu işlem aşaması, aerosollerin laboratuvar ortamına 
salınmasına yol açabilmektedir. Vorteks, sonikasyon, ezme-parçalama işlemleri, numunelerin vakum 
altında filtrasyonu, liyofilize ampullerin açılması, pipetaj, pipetteki son damlanın üflenmesi, iğnenin 
enjektörden ayrılması, enjektör havasının çıkarılması, infeksiyöz sıvıların bir kaptan diğerine 
aktarılması gibi aerosol üreten çok sayıda uygulama her gün defalarca yapılmaktadır. Aerosol oluşumu 
laboratuvar güvenliğini iki nedenle tehdit eder; birincisi, 5 µm'den küçük partiküllerin solunum 
yolundan alınmasıdır. İkincisi ise daha büyük partiküllerin çalışma alanına, malzeme/ekipman üzerine 
veya çalışanın eline/giysisine bulaşmasıdır ve mükoz membranlar veya hasarlı ciltten geçiş için 
potansiyel risk oluştururlar (Akbaş, 2003; WHO; 2004; Ortatlı vd., 2006; Murat vd., 2014). Ayrıca; 
santrifüjler, yüksek hızlarından dolayı kullanıcıların yaralanması potansiyeline sahiptir. Dengesiz 
santrifüj rotorları yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilir (OSHA; 2011). 

Laboratuvarda çalışma sırasında kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı oldukça önemlidir. Rutin 
laboratuvarda önlük ve eldivenden başka, galoş, gaz maskeleri, botlar ve özel giysiler, iş gözlüğü, 
solunum maskesi, yüz koruyucu gibi malzemeler başlıca kişisel koruyucu ekipmanları oluşturur 
(Karaman, 2011; Mahmoud and Sabry, 2019). Yapılan işe özgü kişisel koruyucu ekipman seçilmeli, 
kullanımdan önce koruyucu etkinliğini bozacak yırtık, delik gibi olumsuzluklar incelenmeli, kullanım 
sonrası da talimatlara uygun şekilde muhafaza edilmeli yada atılmalıdır. 
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Laboratuvar Tasarımı 
Laboratuvar çalışanlarının laboratuvar dışında da infeksiyöz ajanlardan korunmasında laboratuvar 
tasarımı ve yapısı sekonder bir bariyer teşkil etmektedir (Mahmoud and Sabry, 2019). Kullanılan 
üniteler, laboratuvarların fonksiyonları ve infeksiyöz ajanların maniplasyonları sırasında önerilen 
biyogüvenlik seviyeleri ile uyumlu olmalıdır.  

Laboratuvarlarda önerilen sekonder bariyerlerin başında, laboratuvar çalışma alanlarının genel giriş 
yollarından ayrı bir yerde bulunması gelmektedir. İnfeksiyöz aerosollerin laboratuvar dışına ulaşmasını 
minimize eden özelleşmiş havalandırma sistemleri, kontrollü laboratuvar giriş alanları, laboratuvarların 
izole edildiği ayrılmış binalar, hava borularındaki ajanların dezenfeksiyonu için hava akımını 
düzenleyici sistemler, air-lock kapılar, pencerelerde sineklik bulunması ve atıkların uygun 
dezenfeksiyonu uygun tasarım örneklerinden bazılarıdır (Richmond and McKinley, 1999; Akbaş, 2003; 
Şeker ve Yardımcı, 2003; OSHA, 2011). 

Laboratuvarda göz yıkama ünitesi/malzemesi bulunması, koroziv, toksik, yanıcı, patlayıcı kimyasalların 
üzerinde uyarı levhaları olan çelik dolaplarda korunması, buzdolabı ve derin dondurucuların 
temizlenmesi esnasında infeksiyöz materyal içeren kırılmış kapların potansiyel tehlikesi gibi durumların 
da gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

BİYOGÜVENLİK SEVİYELERİ (BGS) 
Mikroorganizmalarla çalışmada, mikroorganizmanın patojenitesi (risk grubu) ile laboratuvar teknikleri, 
güvenlik ekipmanı ve laboratuvar bina/dizayn özelliklerinin bir kombinasyonu şeklinde dört güvenlik 
seviyesi tarif edilmektedir (Chosewood and Wilson, 2009). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 
(CDC) tarafından geliştirilen bu kavram, tıbbi laboratuvar bilimcileri ve diğer laboratuvar personelinin
biyolojik tehlikeleri tanımlaması ve sınırlaması ve laboratuvardaki riski daha da azaltması için bir destek
sağlar (Bayot and Kin, 2020).

Biyogüvenlik seviye 1 (BGS-1) ve seviye 2 (BGS-2) “Temel Laboratuvarlar”dır. Biyogüvenlik seviye 
3 (BGS-3) “Tecrit Laboratuvarı”, biyogüvenlik seviye 4 (BGS-4) ise “Maksimum Tecrit Laboratuvarı” 
olarak adlandırılır (Yücel vd., 2014). 
Her biyogüvenlik seviyesi, laboratuvar uygulamaları, güvenlik ekipmanları ve tesis yapı/tasarımına 
odaklanan özel öneriler içerir. 

Biyogüvenlik Seviyesi 1 (BGS-1) 
BGS-1 laboratuvarı, laboratuvar çalışanlarına ve çevreye potansiyel olarak minimum düzeyde zararlı 
olabilecek mikrobiyal ajanlar ve iyi karakterize edilmiş maddeler ile çalışma için uygun bir laboratuvar 
türüdür. Bu seviyede, önlemler diğer seviyelere göre daha sınırlıdır. BGS-1 laboratuvarlarında 
çalışmalar genellikle iyi mikrobiyolojik teknikler kullanılarak açık çalışma alanlarında yapılabilir. Bu 
tür laboratuvarlarda özel ekipman ve alanlar gerekli değildir (Yücel vd., 2014; Akşit vd, 2019; Bayot 
and Kin, 2020). 

Biyogüvenlik Seviyesi 2 (BGS-2) 
BGS-2 laboratuvarı, hayvan ya da insan hastalığına neden olabilecek ama laboratuvar personeli, toplum, 
evcil hayvanlar ve çevre için ciddi bir tehlike oluşturması muhtemel olmayan orta derece tehlikeli 
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Salmonella, Toksoplazma, Staphylococcus aureus gibi mikrobiyal ajanlarla yapılan çalışmalarda 
kullanılır (Ceyhan, 2005; Yücel vd., 2014). BGS-2 laboratuvarlarda aşağıdaki şekilde biyogüvenlik 
yönetimi sağlanmalıdır: 

- Çalışma sırasında laboratuvara giriş sınırlı olmalıdır, laboratuvar kapıları çalışma sırasında kapalı
tutulmalıdır.

- Aerosol riski taşıyan işlemler için biyogüvenlik kabin/leri gereklidir.
- Laboratuvar çalışmalarında giyilen önlük/gözlük gibi giysiler kantin, ofis ve kütüphane gibi

laboratuvar dışı alanlarda giyilmemelidir.
- Önü açık ayakkabı, sandalet türü terlik giyilmemelidir.
- Çalışma önlüğü ile dış kıyafetleri aynı dolaba konulmamalıdır.
- Ağızla pipetasyon işlemi yasaklanmalı, bu amaç için mekanik pipetasyon araçları kullanılmalıdır,

kullanım esasına göre tek kullanımlık pastör pipetleri tercih edilebilir.
- Plastik tek kullanımlık öze kullanılmalıdır. Mümkün değilse biyogüvenlik önlemleri sağlanmış

alternatif yöntemler tercih edilmelidir.
- Laboratuvar sorumlusu tarafından biyogüvenlik yönetim planı oluşturulması ve talimatlar el kitabı

hazırlanması sağlanmalıdır.
- Periyodik olarak; laboratuvarda kullanılan alet, ekipman ve metotların olası tehlike ve riskleri,

yutma riskleri, kesici ve delici aletle yaralanma riskleri, deney hayvanı ile çalışılıyorsa ısırma ve
tırmalama riskleri, materyalin taşıma ve çalışma sırasındaki kırılma, dökülme ve sıçrama riskleri,
dekontaminasyon/sterilizasyon, atık yönetimi bilgilerini içeren eğitim programları düzenlenmelidir.

- İnfeksiyöz madde ya da kültürlerin taşıma ve kargo işlemleri ulusal veya uluslararası talimatlara
göre yapılmalıdır.

- Yemek yenilmesi, dinlenme ve benzeri şahsi ihtiyaçlar için gereken alanlar laboratuvar dışında
konuşlandırılmalıdır.

- Kapılarda bir gözlem penceresi bulunmalı ve kapılar tercihen kendiliğinden kapanan tipte
yapılmalıdır.

- Acil göz yıkama ünitesi olmalıdır.
- Haşarat kontrolü sağlanmalıdır.
- Çalışan personele periyodik sağlık tarama programı uygulanmalıdır (Ceyhan, 2005; Chosewood

and Wilson, 2009).

Biyogüvenlik Seviyesi 3 (BGS-3) 
Klinik tanı, eğitim ve araştırmalarda hem risk grubu 2 mikroorganizmalar ile hem de insan ve hayvanlar 
için tehlike oluşturan ciddi ya da ölümcül olabilecek hastalıklara neden olabilecek yüksek düzeyde riskli, 
aerosol formunda yayılabilen patojenlerle (Avian influenza, Mycobacterium tuberculosis, HIV, H B V, 
Varicella zoster, Bacillus anthracis vb.) kontrollü ve güvenli olarak çalışmaların yürütülmesine olanak 
sağlayan, oluşabilecek risklerin ortaya çıkması halinde, zararların kontrol altında tutulması için alınacak 
önlemleri kapsayan alt yapı sistemleridir (Karaman, 2011; Yücel vd., 2014). BGS-3 laboratuvarlarda 
biyogüvenlik seviyesi 2 önlemlere ilave olarak aşağıdaki şekilde biyogüvenlik yönetimi sağlanmalıdır: 
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- BGS-3 laboratuvarı yapımı; tasarım ve projelendirmendirme aşamasından başlayarak, test ve
devreye alma süreçlerinin tümünde sertifikalı bir biyogüvenlik uzmanının kontol ve denetiminde
olmalıdır.

- Tüm laboratuvarlar yürütülecek çalışmalara özel olarak tasarlanır. Oda büyüklükleri ve cihaz
yerleşimleri BGS-3 laboratuvarları için kritik öneme sahiptir.

- Laboratuvar kapı girişine biyogüvenlik tehlike işareti yanında giriş sınırlamasından sorumlu
laboratuvar biyogüvenlik sorumlusu ve özel giriş koşulları belirtilmelidir.

- Tüm manüplasyonlarda BGK kullanımı sağlanmalıdır.
- Laboratuvar içerisinde kullanılacak önlük, ayakkabı ve diğer koruyucu ekipmanlar laboratuvara

özgü ve özel olmalıdır. Önlükler arkadan düğmeli, ön kısmı dayanıklı,  kolları lastikli olmalı,
ayakkabılar açık sandalet türü olmamalıdır. Amaca uygun maske (N9-5, FFP-2 veya FFP-3), bone,
eldiven seçilmelidir. Laboratuvar içinde kullanılan malzeme ve giyilen hiçbir kişisel koruyucu
ekipman veya giysi gerekli güvenlik önlemleri alınmadan dışarıya çıkarılmamalıdır.

- Laboratuvardan çıkarken tek kullanımlık kıyafetler ve kirlenmiş laboratuvar giysileri çıkarılıp
otoklav çantasına konmalıdır. Kirlenmemiş laboratuvar giysileri ve tek kullanımlık olmayan diğer
malzemeler (gözlük, yüz koruyucu siperler ve laboratuvar terliklerinin) tekrar kullanmak için
saklanabilirler, fakat her kullanımdan sonra temizliği, haftada en az bir kere sterilizasyonu
yapılmalıdır.

- Laboratuvar içine negatif hava akımı sağlanmalı; çıkan havanın (exhaust) yeniden dolaşıma
sokulmamasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

- BGS-3 laboratuvar alanlarında ofis bulundurulmamalı, yiyecek ve içecek içeri sokulmamalıdır.
- Laboratuvar içerisinde otoklav bulunmalıdır. Tüm katı ve sıvı atıklar dekontamine veya strerilize

edildikten sonra atılmalıdır. İnfeksiyöz maddeler veya atıklar dekontamine ya da sterilizasyon
amacıyla başka bir alana taşınacak ise tamamen kapatılmış, dayanıklı, kırılmaz, sızdırmaz kaplar
içerisinde güvenlik ve biyogüvenlik önlemleri alınmış olarak transfer edilebilir (Şeker ve Yardımcı,
2003; Ceyhan, 2005; Chosewood and Wilson, 2009; Yücel vd., 2014).

Biyogüvenlik Seviyesi 4 (BGS-4) 
Biyogüvenlik seviyesi 4 laboratuvarı ise hayvan ve insanlarda bulaş yolu bilinmeyen, ciddi hastalıklara 
neden olabilen bir bireyden doğrudan ya da dolaylı olarak kolayca geçebilen, etkili tedavi ve koruyucu 
önlemleri minimal olan mikrobiyal ajanlarla (Marburg-Ebola, Dang, Hemorajik ateş virüsleri) yapılan 
çalışmalarda kullanılır (Karaman, 2011; Yücel vd., 2014). 
Bu laboratuvarlarda çalışacak personel, infeksiyöz ajanlara ve laboratuvara ait tüm prosedürler 
konusunda özel eğitim almış bireyler arasından seçilir. Ayrıca laboratuvara giriş laboratuvar 
sorumlusunun yetkisinde kontrollü bir şekilde sınırlandırılır. Bu laboratuvar üniteleri; ya ana binadan 
ayrı bir alan ya da bina içerisinde tamamen izole edilmiş bir alandan oluşur. Bu nedenle özel 
mühendislik tasarımı gerektirmektedir (Şeker ve Yardımcı, 2003). Biyogüvenlik yönetiminde BGS-3’e 
ait özel uygulamalara ek olarak şu kriterler dikkate alınmalıdır:  

- Ünite içerisindeki tüm prosedürler, pozitif basınçlı personel giysileri ile birlikte kullanılan Sınıf 3
biyolojik güvenlik kabinleri içerisinde yürütülmelidir.

- Tüm koruyucu sistemler, periyodik olarak günlük gözlenmeli ve kontrol edilmelidir
- Kirli havanın resirküle olmadığı ventilasyon sistemleri kullanılmalıdır.
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- Ünite içerisindeki malzeme ve materyaller, gerektiğinde çift kapılı otoklav veya uygun yöntemlerle
dezenfekte edilmelidir.

- Biyolojik materyaller, Sınıf 3 biyolojik güvenlik kabinlerinden uygun ve steril bir şekilde
çıkartılmalı ve dayanıklı, kırılmaz kaplar içerisine aktarılmalıdır.

- Biyolojik materyaller dışındaki hiçbir materyal, otoklava koyulmadıkça veya dezenfekte
edilmedikçe laboratuvardan çıkarılmamalıdır.

- Kirli havanın çalışılan alanlardan dışarıya geçişi filtreler aracılığıyla olmalı ve bu filtreler, çalışılan
alanlara yakın kısımlarda bulunmalı ve yılda bir kez kontrol edilmelidir (Şeker ve Yardımcı, 2003;
Ceyhan; 2005; Chosewood  and Wilson, 2009; Karaman, 2011; Janosko et all., 2016).

SONUÇ 

Doğrudan klinik örnekler ya da mikroorganizmaların kendileri ve çeşitli hücresel yapıları ile analiz ya 
da araştırma yapan laboratuvarlarda, hem çalışanlar hem de çevreleri için belirtisiz geçirilenlerden 
yaşamı tehdit edebilecek düzeye kadar çeşitli enfeksiyon etkenleri ile karşılaşma riski bulunmaktadır. 
Her bir laboratuvar çalışacağı mikroorganizmanın özel karakteristikleri, bulaş yolu, hayvan modelleri, 
tedavi ve korunma yolları (aşısının olup-olmaması/temini) ile birlikte yapılacak çalışmanın yöntem ve 
prosedürleri gibi özellikleri dikkate alarak mikrobiyal risk değerlendirmesi yapmalıdır ve değerlendirme 
sonucuna göre en uygun biyogüvenlik önlemlerinin alınması hem çalışan hem de çevre güvenliği 
açısından çok önemlidir. 
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ÖZ: Enfekte veya nekrotik pulpa dokusu tedavi edilmediği zaman, kök kanal sistemi içinde bulunan 
toksik ürünler apikal foramenden periradiküler dokulara ve alveol kemiğe yayılım gösterip fistül 
oluşumuna sebep olabilir. Ekstraoral fistül oluşumu estetik ve fonksiyonel sorunlar oluşturabilmektedir. 
Dental orjinli ekstraoral fistülün intraoral veya ekstraoral bölgeye açılması dişin bulunduğu alana ve 
enfeksiyon tarafından alveol kemikte oluşan perforasyonun lokalizasyonuna bağlıdır. Ekstraoral 
fistüller deri lezyonları, tüberküloz, osteomyelit gibi birçok farklı patoloji ile karıştırılabilir ve hastalara 
başarısız tedaviler uygulanmasına sebep olabilir. Bu olgu sunumu; 21 yaşındaki erkek hastanın 
mandibular sağ lateral keser dişteki başarısız kök kanal tedavisinden kaynaklandığı tespit edilen 
ekstraoral fistülün retreatment uygulaması sonrasında iyileşmesi ve 6 aylık takibini içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: endodontik tedavi, ekstra oral fistül, periapikal lezyon, retreatment 

GİRİŞ  

Dental orjinli fistüller, pulpa nekrozuna bağlı olarak gelişen patolojilerdir (Assery & Al Shamranit, 
2011). Akut periapikal bir apse oluştuğunda en az direnç ile karşılaştığı yerden drene olur. Bu apse daha 
derin dokulara yayılım göstererek fasiyal bölge enfeksiyonlarına sebep olabileceği gibi intraoral veya 
ekstraoral olarak da drene olabilir. Fistülün intraoral veya ekstraoral bölgeye drenajı, kortikal kemikte 
oluşan perforasyonun lokalizasyuna ve kas ataçmanlarıyla olan ilişkisine bağlıdır (Mukerji & Jones, 
2002). Bakteriyel virülans, hastanın immün sistem cevabı, fasiyal bölgedeki doku direnci ve kas 
ataçmanlarıyla enfekte dişin ilişkisi sinüs yolunun ilerleme miktarı ve yönünü belirler (Kaban, 1980). 

Ekstraoral fistüller, deri lezyonları, travmatik yaralanma, karsinom, osteomiyelit, tüberküloz ve 
aktinomikoz gibi pek çok oluşumla karıştırılabilir. Bu durum hastanın yanlış ve etkisiz bir tedavi 
görmesine sebep olabilmektedir (Fatouris, 2000; Yasui et al., 2005). 

Bu olgu sunumu mandibular sağ lateral keser dişteki başarısız kök kanal tedavisinden kaynaklandığı 
tespit edilen ekstraoral fistülün retreatment uygulaması sonrasında iyileşmesi ve 6 aylık takibi 
anlatılmaktadır. 

OLGU SUNUMU 

Herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan 21 yaşındaki erkek hasta kliniğe çene ucunda bulunan fistül 
ağzı nedeniyle yönlendirilmiştir. Yapılan klinik muayenede mandibular sağ lateral keser dişten 
kaynaklanan ekstraoral fistül görüldü (Resim 1). 
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Resim 1. Çene ucundaki fistül ağzı. 

Yapılan radyografik muayenede ise mandibular sağ lateral keser dişi içeren periapikal lezyon tespit 
edildi (Resim 2). 

Resim 2. Periapikal lezyon varlığı. 

Dişin anestezisi 2 mL 1/100.000 epinefrin içeren artikain solüsyonu (Ultracain® DS Forte; Aventis, 
Türkiye) kullanılarak infiltratif anestezi yöntemiyle sağlandı. İlgili dişin eski kök kanal dolgusu Protaper 
Retreatment (Dentsply De Trey GmbH, İsviçre) eğeler kullanılarak söküldü. İrrigasyon ajanı olarak 
%5.25 sodyum hipoklorit (NaOCl) kullanıldı. Şekillendirme işlemi Reciproc R25 (VDW, Münih, 
Almanya ) tek eğe sistemi kullanılarak yapıldı. Kanallar Kanallar steril paper pointler (VDW,Münih, 
Almanya) ile kurutuldukan sonra 2 hafta süresince kanal içi medikament olarak kalsiyum hidroksit 
yerleştirildi. 

Hastanın 2 hafta sonraki seansında ekstraoral fistülde iyileşme başladığı, hastanın semptomlarının 
olmadığı öğrenildi. Kalsiyum hidroksit kanal içerisinden ultrasonik aktivasyon (Ultra X 
Eighteeth,Münih,Almanya) kullanılarak uzaklaştırıldı. Final irrigasyonu smear tabakasının 
uzaklaştırılması için, 2 mL %17 etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) ile 1 dk bekletilerek, 2 mL %5,25 
NaOCl solüsyonu ile yıkandı ve solüsyonlar ultrasonik aktivasyon kullanılarak aktive edildi. Kanallar 
steril paper pointler (VDW,Münih, Almanya) ile kurutulduktan sonra AH Plus  (Dentsply De Trey 
GmbH, İsviçre) kanal patı ve gütaperka ile soğuk lateral kondensasyon yöntemi kullanılarak dolduruldu. 
Kök kanal tedavisinin bitirilmesinden sonra, dişin restorasyonu (Filtek Z250, 3M ESPE, St. Paul, MN, 
ABD) kompozit rezinler kullanılarak yapıldı. 
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6 aylık takip sonrası hastanın herhangi bir semptomunun bulunmadığı, dişin fonksiyonda olduğu 
belirlendi. Klinik muayenesinde ekstraoral fistülün iyileştiği, radyolojik muayenede ise ilgili bölgede 
kemik formasyonun oluştuğu görüldü (Resim3a,b). 

Resim 3a,b. 6. ay sonraki kontrol ekstraoral fistülün ve periapikal lezyonun periapikal radyografide 
iyileşme görüntüsü. 

TARTIŞMA 

Dental kaynaklı oluşan apse derin dokulara yayılım göstererek fasiyal bölge enfeksiyonlarına,  intraoral 
veya ekstraoral olarak fistül oluşumuna sebep olabilir (Hargreaves & Berman, 2015). Bu fistüllerin 
dental kökenli olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve ayırıcı tanı yapılmalıdır (Wilson, Ward, & 
Burns, 2001). Nekroze veya apikal lezyona sahip bir diş tedavi edilmediğinde apikal bölgeye yayılan 
enfeksiyon, kas ataçmanlarına ve çevre dokunun direncine bağlı olarak intraoral veya ekstraoral 
fistülizasyon gösterebilir (Andreasen, Andreasen, Skeie, Hjørting-Hansen, & Schwartz, 2002).  Bu olgu 
sunumunda mandibular sağ lateral keser dişteki başarısız kök kanal tedavisi sonrası gelişen ekstraoral 
fistülün cerrahi olmayan tedavisi yapılmış olup, 6 ay sonraki klinik ve radyolojik kontrolde iyileşme 
görülmüştür. Eğer periradiküler patolojinin iyileşmesinde endodontik tedavi başarılı olmazsa, cerrahi 
tedavi seçenekleri düşünülmelidir (apikal rezeksiyon vb) (Sotiropoulos & Farmakis, 2014). Endodontik 
tedavinin tamamlanmasını takiben 5 -14 gün sonra fistülün kendiliğinden kapanması beklenilmedidir. 
(Al-Kandari, Al-Quoud, Ben-Naji, & Gnanasekhar, 1993). Yüz ve boyun bölgesinde görülen ekstraoral 
fistüllerin dental kaynaklı olabileceği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

SONUÇ 

Baş ve boyun bölgesinde görülen ekstraoral fistüllerin ayrıntılı bir şekilde klinik ve radyolojik 
muayeneleri yapılmalı ve uygun tedavi gerçekleştirilerek gereksiz ilaç kullanımı ve cerrahi 
müdahalelerden kaçınılmalıdır. 
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