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1. Gün
1. Oturum

salon1 (1. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Dursun Eğriboyun
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Dursun Eğriboyun

Eğitim Kurumlarında Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki
İl̇ işkinin İṅ celenmesi: Nitel Bir Araştırma

8:15

Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan
Sarıtepe

Manastırlı İṡ mail̇ Hakkı’nın Hayatı, Eserleri ̇ ve Usûl-İ Fıkıh
̇ ṅ Değerlendiṙ il̇ mesi ̇
Adlı Eserini

8:30

Hatice Kübra Dokumacı

Diyarbakır Mutlu Yuva Evlerinde Yaşayan Çocuklar ile
Ailesiyle Birlikte Yaşayan Çocukların Akademik Başarı
Seviyelerinin Karşılaştırılması

8:45

Doç.Dr. Ebru Gözükara - Doç.Dr.
F. Oben Ürü - Doç.Dr. Yağmur
Özyer Aksoy

̇
̇ :̇
İşyerinde
Duygular ve Çalışan Yaratıcılığı Arasındaki ̇ İl̇ işki
̇
Kuramsal Bir Çalışma

9:00

Dr. Öğretim Üyesi Murat Gökalp

Hadis-i Şeriflerde Tebşîr ve İṅ zâr Sarkacında Beş Duyu
Organı

9:15

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (1. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Semra Yılmaz Çildam
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Öğretim Üyesi Semra Yılmaz
Çildam

Çağdaş Toplumların Çevre Sorunlarına Yönelik Nitel Bir
Araştırma: Siirt Örneği

8:15

Dr. Öğretim Üyesi Derya Yücel

̇
̇ zli
̇ k̇
Covid-19
ve Eşitsi

8:30

Prof.Dr. Mutluhan Taş - Hakan
Özdemir - Yılmaz Gök

̇ ṅ Şii̇ rleri
̇
̇
Aşık Yoksul Derviş’i
nde
Vahdet-İ Vücud
̇ ṅ Etkileri
̇ ̇
Düşüncesini

8:45

Gizem Cengiṅ Ünüvar - Doç.Dr.
Şebnem Bora - Arş.Gör.Dr. Sevcan
Emek

̇
̇ İç̇ erik̇ ve Beceri ̇ Destekli ̇ Dönüşüm
Eğiti̇ mde
Diji̇ tal

9:00

Dr. Öğretim Üyesi Devrim Günay

İngilizce Öğretiminde Çevrilemezlik Yapısının
İṅ celenmesi: İş̇ birlikli Bütünce Tasarımı Olarak Türkçe
Çevrilemezler Sözlüğü

9:15

Soru, cevap ve tartışma
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2. Oturum

salon1 (1. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Ülge Taş
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Dr. Ülge Taş

̇ gelerinde Korku Retoriğinin
Kamu Spotu Reklam İm
Göstergebilimsel Analizi

9:30

Dr. Lütfi Sürücü

Zorunlu Vatandaşlık Davranışının İş̇ Stresi Üzerindeki Etkisi:
Otel Sektöründe Bir Araştırma

9:45

Araştırmacı İṙ em Özbek Doç.Dr. Mustafa Kale

̇ Soru ve Problemleriṅ Çözümünde
Dört İş̇ lem Gerektiren
̇
̇ ni
̇ ṅ Akademik̇ Başarı Üzerindeki
̇
̇
Gerçekçi Matematik̇ Eğiti̇ mi
̇ ni
̇ ṅ İṅ celenmesi ̇
Etkisi

10:00

Araştırmacı Kübra Nur Yaşa Doç.Dr. Mustafa Kale

̇
̇ ş̇ Öğrenme Ortamlarında Yapılan Matematik̇
Zenginleşti
ri̇ lmi
̇
̇
̇ ni
̇ ṅ Akademik̇ Başarılarına Etkisi
̇ ̇
Derslerinin 4.Sınıf Öğrencileri

10:15

Arş.Gör. Nurdan Doğru
Çabuker - Prof.Dr. Seher
Balcı Çelik

Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Gelişimlerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi

10:30

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (1. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Şengül Pala
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Arş.Gör.Dr. Şengül Pala

Okul Öncesi Çocuğu Olan Annelerin Model Olma
Yoluyla Gerçekleştirdikleri Duygu Sosyalleştirme
Davranışlarının İncelenmesi

9:30

Dr. Burhan Akyılmaz

Gaziantep İl̇ i Ar-Ge Merkezleri Genel Durum Analizi

9:45

Dr. Muhammet Emre Kılıç - Dr.
Mehmet Yaşar Kılıç

Öğrencilerin Üniversite Sınavına Hazırlık Motivasyonları
Üzerine Nitel Bir Araştırma

10:00

Dr. Muhammet Emre Kılıç - Dr.
Mehmet Yaşar Kılıç

Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Nitel
Bir Araştırma

10:15

Prof.Dr. Murat Anıl Mercan - Dr.
Öğretim Üyesi Hande Barlın Arş.Gör. Nazire Begen

Uluslararası Göç, Ev Sahibi Ülkelerin Evlilik Oranlarını
Etkiler Mi': Türkiye ve Suriyeli Mülteciler Bağlamında
Bir Örnek

10:30

Soru, cevap ve tartışma
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3. Oturum

salon1 (1. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Ramazan Özkul
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Dr. Ramazan Özkul

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol
İḋ eolojileri

10:45

Dr. Ramazan Özkul - Dr. Dilek
Kırnık

Eğitim Çalışmalarına Dayanak Oluşturan "Temel Değerlere"
İl̇ işkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

11:00

Öğr.Gör. Serkan Eti - Doç.Dr.
Mehmet Nuri İṅ el

Veri Madenciliği ile Markaların Dijital Pazarlama Kanallarının
Performansının Değerlendirilmesi

13
11:15

Dr. Öğretim Üyesi Sulhi Eski ̇

Küçük ve Orta Büyüklükteki (Kobi) İş̇ letmelerde Yönetim
Muhasebesi Uygulaması

11:30

Gamze Dertli

Orhan Oğuz ve Yılmaz Büyükerşen’in Akademik Liderlik
Özelliklerinin Analizi

11:45

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (1. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Hakan Kalkavan
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Dr. Öğretim Üyesi Hakan
Kalkavan

İslam Ahlak Değerleri Çerçevesinde Sürdürülebilir SosyoEkonomik Refah

10:45

Dr. Öğretim Üyesi Fatma
̇ ner
̇ Özsaatcı
Gül Bilgi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bağlamında Markaların Sosyal
Medya Kullanımının İṅ celenmesi:̇ İṅ stagram Örneği ̇

11:00

Dr. Öğretim Üyesi Gül Ekinci

Ne Kadar Dijital İl̇ iz' Gaziantep Dijital Platform Endeksi Genel
Durum Analizi

11:15

Soru, cevap ve tartışma
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4. Oturum

salon1 (1. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Meltem Oral
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Dr. Öğretim Üyesi Meltem Oral Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Karakurt

Covıd-19 Pandemisi Döneminde Üniversite
Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılığın Belirsizliğe
Tahammülsüzlük Üzerindeki Etkisi

12:00

Gülsüm Turay - Prof.Dr. Cengiż
Şahiṅ

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile
Sosyal Onay İḣ tiyacı Arasındaki İl̇ işkinin İṅ celenmesi

12:15

Prof.Dr. Hasan Bayramov - Dr. Sara
Bayramova - Dr. Öğretim Üyesi
Ayten Can

̇ Tarihi
̇ ne
̇ Genel Biṙ Bakış
Azerbaycan'da Eğiti̇ m

12:30

Öğr.Gör. Asiye Şimşek Ademi

̇ zm
̇ Teorisi
̇ ̇ Çerçevesinde
̇
̇
Femini
Türkiye'ye
Yapılan
̇ ̇
Göçleriṅ Analizi

12:45

Öğr.Gör. Murat Kara

̇
̇
Mustafa Kutlu’nun Beyhude Ömrüm Adlı Hikâyesi
̇
̇
̇
Üzerine Bir İnceleme

13:00

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (1. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Deniz Sahın
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Doç.Dr. Deniz Sahın

̇
̇ ̇
Türkiye'de
Su Yönetimi

12:00

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan
̇ oğlu
̇
Demirci

̇
̇
̇ Alanda Görülen Tektonik̇
Kabalı (Sinop)
Güneyindeki
Yapılar

12:15

Doç.Dr. Emine Baştürk - Doç.Dr.
Alper Alver

Hava Kalitesinin Markov Zinciri ile Tahmini: Nevşehir
Örneği

12:30

Uğur Üçok - Doç.Dr. Fatih Apaydın
- Zuhal Karaağaç

̇ ve Ziṙ kon Katkılı Sili̇ syum
̇
̇
Alümina
Karbürün Sinterlenme
Davranışlarının İṅ celenmesi ̇

12:45

Araştırmacı Esra Kaya - Dr. Nimet
Kılınçoğlu - Prof.Dr. Abdulcenap
Cevheri ̇

Bezelye Bitkisinde (Pisum Sativum L.) Farklı Organik
Gübrelerin Kullanımının Topraktaki Bazı Besin
Elementlerinin Üzerine Etkisi

13:00

Soru, cevap ve tartışma
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5. Oturum

salon1 (1. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Uzman Emine Öztürk - Ayşe
Ertürk Şan - Rüstem Kal Uzman Neslihan Kızıl

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ Nde Görev Yapan İl̇ kokul ve
Ortaokul Öğretmenlerinin Fetemm Eğitimine Yönelik
Farkındalıklarının İṅ celenmesi

13:15

Uzman Nursel Ata - Doç.Dr.
̇ Yılmaz Bolat
Emine

̇ Programındaki ̇ Aylık Plan ve Günlük
Okul Öncesi ̇ Eğiti̇ m
̇ Akışındaki ̇ Genel Değerlendirme
̇
Eğiti̇ m
Çalışmalarının
İṅ celenmesi ̇

13:30

Uzman Nursel Ata - Doç.Dr.
̇ Yılmaz Bolat
Emine

̇ Kurumlarında Okul Müdürünün
Okul Öncesi ̇ Eğiti̇ m
̇
̇
Öğretimsel
Liderli
k̇ Rolünün İṅ celenmesi ̇

13:45

Kübra Akduman - Doç.Dr.
Yılmaz Soysal

The Effects of the Stımulated Recall Sessıons On a Preschool
Teacher’s Questıon-Askıng Qualıty

14:00

Dr. Celalettin Özden - Dr.
Öğretim Üyesi Ramazan Atasoy

̇
̇
̇ ve Sanat Merkezi ̇
Covid-19
Pandemi ̇ Sürecinde
Bili̇ m
̇ ni
̇ ṅ Uzaktan Eğiti̇ me
̇ Yönelik̇ Memnuniyet
̇
Öğrencileri
̇
Düzeyleri

14:15

Soru, cevap ve tartışma
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17

salon 2 (1. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Öğr.Gör. Yiğit Ali Üncü
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Öğr.Gör. Yiğit Ali Üncü

̇ Verileri
̇ ṅ Geri ̇
Tomografi ̇ İl̇ e Elde Edilen
̇
̇
Projeksiyon
Algoritması
İl̇ e Görüntüye
Dönüştürülmesi ̇

13:15

Dr. Öğretim Üyesi Adnan Fatih Dağdelen - Büşra
̇ Nur Kahraman - Arş.Gör. Fatma Tuba Piṙ inç
Doç.Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu

Esansiyel Yağ Ekstraksiyon Yöntemleri

13:30

İl̇ ayda İṅ geç

̇
̇ Yağı Atığından Aktiḟ
Pamuk Çekirdeği
̇ ̇
Karbon Üretimi

13:45

Araştırmacı Behzad Akbari

Bir Fotometrik Test Makinesinin Tasarım
Gerekleri

14:00

Dr. Öğretim Üyesi Adnan Fatih Dağdelen - Özgür
Küçükçakır - Büşra Temur - Arş.Gör. Fatma Tuba
̇ - Doç.Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu
Piri̇ nç

Polivinil Klorür ve Jelatin Filmlerden Çok
Katlı Ambalaj Üretimi

14:15

Soru, cevap ve tartışma
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6. Oturum

salon1 (1. Gün - 6. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Eyup Atioğlu
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:15

Dr. Öğretim Üyesi Eyup
Atioğlu

̇
̇ ̇ Etkileyen
̇
̇ ̇
Havayolu Operasyonel Maliyetleri
ni
Faktörleriṅ Analizi

14:30

̇
Doç.Dr. Duygu Çetingöz
̇ Sunay
Prof.Dr. Safiye
Yıldırım Doğru

Okul Öncesi ̇ Dönemde Kaynaştırma Kapsamında Uygulanan Oyuṅ kleri
̇
̇ Programının Özel Gereksini
̇ mli
̇ ̇ Çocuğun Sosyal
Etkinli
̇ ̇ Üzerindeki
̇
̇ Etkileri
̇ ne
̇ Yönelik̇ Öğretmen Görüşleri ̇
Becerileri

14:45

Bilal Coşkun

Sağlık Harcamaları İl̇ e Doğuşta Beklene Yaşam Süresi ̇ Arasındaki ̇
̇ :̇ Türkiye
̇ Örneği ̇
İl̇ işki

15:00

Arş.Gör. Ezgi ̇ Çakır

Medya Çalışmalarında Aktör Ağ Kuramı Üzerine Düşünme: “aktör
Medya Teorisi”

15:15

Araştırmacı Mahfouz
Mako

Turkısh Presıdentıal System and Its Weak Lınk Parlıament

15:30

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (1. Gün - 6. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Ergun Uzlu
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:15

Dr. Öğretim Üyesi Ergun
Uzlu

Kıyıya Dik Katı Madde Hareketi Sonucu Oluşan Yığılma Bölgesi
Hacminin Fiziksel Modelle İṅ celenmesi

14:30

Arş.Gör. Nazlı Ceren Şahiṅ
- Prof.Dr. Yakup Kara

Tedarik Zinciri Yönetiminde Miktar İṅ dirimli Sipariş Tahsisi İç̇ in
Çok Amaçlı Matematiksel Model Önerisi ve Bir Uygulama

14:45

Dr. Esen Hanaç

Analysing Similarity Solution of Modified Fisher Equation

15:00

Dr. Emre Deniz Yalçın Prof.Dr. Aykut Çanakçı

Hegzegonal Bor Nitrür Katkılı Za40 Alaşımının Aşınma
Parametrelerinin İṅ celenmesi

15:15

Soru, cevap ve tartışma
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7. Oturum

salon1 (1. Gün - 7. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Salih Serkan Kaleli ̇
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

15:30

Dr. Öğretim Üyesi Salih Serkan
Kaleli ̇

Gıda Tedarik Zincirinde Blokzincir Teknolojisinin Yükselişi

15:45

Uzman Emine Öztürk - Uzman
Neslihan Kızıl - Ayşe Ertürk Şan Rüstem Kal

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ Nde Okul Yöneticilerinin
Fetemm Eğitimine Yönelik Farkındalıklarının İṅ celenmesi

16:00

İl̇ ayda İṅ geç

̇
̇
̇ ği
̇ ̇
Covıd-19 Pandemi ̇ Sürecinde
Kimya
Mühendisli
̇
̇
̇ Biṙ
Alanında Türkiye’de
Yapılan Lisansüstü
Tezler Üzerine
̇
Değerlendirme

16:15

Dr. Tuğba Yulet Yılmaz

̇ kli
̇ ̇ Sanal Sınıf Ortamında Karide
̇ Modeli ̇
İşbirli

16:30

Öğr.Gör. Asiye Şimşek Ademi

Kosova'nın Bağımsızlık Sürecine Etki Eden Faktörlerin
İṅ celenmesi

16:45

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (1. Gün - 7. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur Keleş Dayauç
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

15:30

Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur
Keleş Dayauç

Anodizasyon Yapılmış Al2024 Alaşımlarının Korozyon, Adezyon
ve Triboloji Özellikleri

15:45

Dr. Öğretim Üyesi Mikail
Koç

Gömülü miknatıslı Senkron Motor Sürücülerin Bağlaşım
Kompanzasyonu ile İẏ ileştirilmesi

16:00

Uzman Okan Yılmaz Uzman Barış Yılmaz Uzman Ayşegül Tekne

̇ ̇ İç̇ iṅ Delme Presi ̇
Docol 1500m Yüksek Mukavemetli ̇ Çeliği
̇ ri̇ l̇ mesi ̇
Gelişti

16:15

Dr. Öğretim Üyesi Onur
Karaman

The Potential Use of Platinum Nanoparticles Supported by
Nitrogen and Sulfur Co-Doped Three-Dimensional Graphene
Network As Electrocatalysts in Fuel Cells

16:30

Emre Kabaoğlu - Doç.Dr.
Fazliye Karabörk

Galvanizli Çelik Yüzeyine Uygulanan Epoksi Kaplamaya Katılan
Partiküllerin Kaplama Özelliklerine Etkilerinin İṅ celenmesi
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2. Gün
1. Oturum

salon1 (2. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Emre Tercan
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Emre Tercan

Karayolu Kavşak Bağlantı Yollarında Dever Uygulaması

8:15

Arş.Gör.Dr. Mehmet Ufuk
Özbek

Gentiana Lutea L. (Gentianaceae) Üzerine Koruma Çalışmaları

8:30

Emrullah Kamalak, Seyit Ali
Güngör, Mehmet Tümer

Geçiş Metal Komplekslerinin Mn (Iı) ve Ru (Iı) Biyolojik
Özelliklerin İṅ celenmesi

8:45

Doç.Dr. Hakan Şimşek Araştırmacı Şevval Sarı

Bulanık Mantık Yardımı ile Sağlıklı Ekmek İṅ deksinin
Belirlenmesi

9:00

Ibraheim Sherwani - Hilal
Kırpık - Prof.Dr. Muhammet
Köse

Benzimidazol Bazlı Ligandların Metal Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Fotofiziksel ve Biyolojik Özelliklerinin
Araştırılması

9:15

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (2. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Mert Mutlu
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Arş.Gör.Dr. Mert Mutlu

Aksaray İl̇ indeki Bir Taş Ocağında İş̇ Sağlığı ve
Güvenliği Kapsamında Fine-Kinney Metodolojisi ile
Risk Değerlendirmesi

8:15

Dr. Özge Erken

Kimyasal Depolama Yöntemi İl̇ e Elde Edilen ZNS:Cu
İṅ ce Filmlerin Optik Özellikleri

8:30

Dr. Öğretim Üyesi Murad Kucur

Elektro-Osmotik Akışın Openfoam ile Analizi

8:45

Semanur Torlak - Dr. Öğretim Üyesi
Serhat Anıktar - Dr. Öğretim Üyesi
Erdem Köymen

̇ Biṙ Araştırma
İstanbul Geneli ̇ Altyapı Sorunsalı Üzerine

9:00

Dr. Öğretim Üyesi Esen Çakmak

Akciğer Kanserinde Biyoinformatik Yaklaşımlar ile
Potansiyel Biyobelirteçlerin Belirlenmesi

9:15

Soru, cevap ve tartışma
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2. Oturum

salon1 (2. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Prof.Dr. Bekir Saliḣ
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Dr. Mehmet Emrah Yaman Prof.Dr. Bekir Saliḣ

Ticari Gıda Takviyeleri, Doğal Süt ve Peynir Üretiminin Yan
Ürünü Whey Proteinlerinin N-Glikozilasyon Profillerinin
Karşılaştırılmalı Analizleri

9:30

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Eker Leyla Bozkurt

Kahramanmaraş Orman İş̇ letme Müdürlüğü Kapsamında
Başkonuş Yaylası’nın Ekoturizm ve Rekreasyonel
Özelliklerinin Sosyo-Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi

9:45

Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Yılmaz

Rethinking Energy Performance of Public Buildings Adapted
to Covıd-19 Measures

10:00

Dr. Mustafa Bal - Prof.Dr.
Mehmet Tümer

̇ Sahiṗ İṅ dirgenmi
̇
Floresans Özelliğe
ş̇ Grafen Oksiṫ Esaslı
̇ tleri
̇
̇
Hibri
ṅ Bazı Katyonlara Karşı Kimyasal
Sensör
̇
̇ ṅ İṅ celenmesi ̇
Özellikleri
ni

10:15

Araştırmacı Mustafa Doğan Araştırmacı Ömer Metin Prof.Dr. Mehmet Reşit Tolun

Pekiştirmeli Öğrenme Kullanan Otonom Gezinme Etmeni

10:30

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (2. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Alper Demirci
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Semanur Kenar - Doç.Dr. Alper
Demirci

Biga Yarımadası’nın Sismik Soğrulma Yapısı

9:30

Asude Türkoğlu - Prof.Dr. Ali Özpınar

Farklı Besinlerde Elde Edilen Ephestia Kuehniella
Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtaları Üzerinde
Trichogramma Evanescens Westwood
(Hymenoptera: Trichgrammatidae)’in Etkinliğinin
Belirlenmesi

9:45

Tugay Sonsuz Sert - Doç.Dr. Özlem
Baran Acımert - Dr. Öğretim Üyesi
Ayşenur Keleş Dayauç - Arş.Gör. Yaşar
Sert - Prof.Dr. Tevfik Küçükömeroğlu

Sürtünme Karıştırma Prosesi ile Üretilen Al2o3
Tabakası ve Al2o3/h-Bn Kompozit Tabakasının Al5083 Alaşımının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine
Etkisi

10:00

Melih Tümer - Zafer Yavuz Merkiṫ Arş.Gör. Bahadır Aydın - Prof.Dr.
Hüseyin Özkan Toplan - Prof.Dr. Nil
Toplan

Tio2 ve Zro2 Katkılarının Mgo-Al2o3-Sio2-B2o3
(Masb) Camlarının Viskoz Akış ve Kristallenme
Kinetiğine Etkisi

10:15

Dr. Öğretim Üyesi Alper Aydemir Ümmügülsüm Ağaç - Selahattin
Başarslan

̇ ṅ 45°’lik̇ Dirsekten
̇
Türbülans Modellerini
Geçen Akım
̇
̇
̇
̇
Üzerindeki Etkisi

10:30

Soru, cevap ve tartışma
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3. Oturum

salon1 (2. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Asıl Uğurlu
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Asıl
Uğurlu

Ti/ P-Gan Schottky Diyotunun Seri Direnç Değerlerinin
Belirlenmesi

10:45

Elif Adıgüzel

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamalarının
Etkisi

11:00

Ümit Doğan

̇ ̇ Yöntemiyle
̇ Kırşehiṙ , Kırıkkale ve
Veri ̇ Zarflama Analizi
̇
̇
Nevşehiṙ İl̇ lerinde
Hazır Beton Sektöründe Faaliyet
̇
̇ kleri
̇
̇ ṅ Belirlenmesi
̇
̇
Gösteren Firmaların
Etkinli
ni

11:15

Dr.Araştırmacı Hakan Çay - Olkan
Akarkan - Özge Karataş - Aylin
Razlıklı

Jelatin-Arap Zamkı Kabuk Sistemi Kullanarak
Zeytinyağının Kompleks Koaservasyon Yöntemi ile
Kapsüllenmesi

11:30

Sibel Kayahan - Dr. Serkan Aydınlı Dr. Öğretim Üyesi Olcay Genç Prof. Dr. Ercan Erdiş

Moora Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Finansal
Performans Ölçümü: İṅ şaat Malzemeleri Sektörü
Özelinde Bir Uygulama

11:45

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (2. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Karaduman
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Dr. Öğretim Üyesi Özgür
Karaduman - Dr. Öğretim
Üyesi Haluk Eren

Şehiriçi Yol Güvenliği İç̇ in Agresif Sürüş Stili Tespiti Üzerine
Bir Araştırma

10:45

Dr. Gürol Canbek

Veri Kümelerinin Makine Öğrenmesinde Kullanımına Yönelik
Bir Kesit Çıkartma Yöntemi: Büyük Veri ile Bağdaştırılmış Bir
Genişletme Önerisi

11:00

Murat Mercan - Prof.Dr. Fevzi
̇ oğlu
̇
Bediṙ - Prof.Dr. Selim Sivri

Askeri ̇ Paletli ̇ Araç Sürücüsünün Sürüş Konforunun
̇
̇
Değerlendiri̇ lmesi

11:15

Samet Aslan - Doç.Dr. Alper
Demirci

Batı Anadolu’da Geniş-Bant Deprem Kayıtları ile Spektral
Kaynak Parametrelerinin Belirlenmesi

11:30

Doğukan Cihan Türk

Cu ve Al Levhaların Sürtünme Karıştırma Kaynağında Kaynak
̇ ṅ Kaynak Edilebi
̇ li̇ rli
̇ ğe
̇ Etkisi
̇ ̇ ve Mekanik̇
Parametrelerini
̇
̇ ṅ İṅ celenmesi ̇
Özellikleri
ni

11:45

Soru, cevap ve tartışma
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4. Oturum

salon1 (2. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Öztürk
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Simay Özcan - Dr.
Öğretim Üyesi Fatih
Öztürk

Portfolio Optimization Using Investment Funds

12:00

Ali İḣ san Odabaş Prof.Dr. Faik Ahmet Sesli

Arazi ve Arsa Düzenlemesi Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin ve
Etkilerinin İṅ celenmesi

12:15

Öğr.Gör. Nur Çebi Öğr.Gör. Azime Erarslan

Bergamot Uçucu Yağının Kimyasal Parmak İż inin, Uçucu Bileşen
Kompozisyonunun, Antibakteriyel ve Antifungal Etkilerinin
Belirlenmesi

12:30

Dr. Öğretim Üyesi Ayten
Can - Şükrü Can Tunalı

̇
̇ k̇
Baki ̇ Ali ̇ Neft Mektebi ̇ Örneğinde
Azerbaycan’da Mühendisli
̇ ni
̇ ṅ Değerlendiṙ ilmesi
̇
̇
Eğiti̇ mi

12:45

Bürke Çırçırlı - Uzman
Mert Can Emre

Nanoparçacıkların Yeşil Sentezi, Antikanser ve Korozyon Önleyici
Aktiviteleri

13:00

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (2. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Muhammet Kerim Ayar
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Doç.Dr. Muhammet Kerim Ayar

Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültesi Çalışanlarında ve
Öğrencilerinde Hepatit A, Hepatit B, ve Hepatit C
Seroprevalansları

12:00

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Çelik - Dr.
Murat Yıldız - Melek Çakır - Tuğçe
Döndü Savaşır

Yoğun Bakım Ünitesi ve Palyatif Bakım Servisinde Çalışan
Hekim ve Hemşirelerinin İẏ i Ölüme ve Saygın Ölüm
İl̇ kelerine İl̇ işkin Tutumları

12:15

Dr. Fahrettin Kırçiçek

Gonartrozda Ultrason Eşliğinde Geniküler Sinir Termal
Radyofrekans Tedavisi

12:30

Dr. Fahrettin Kırçiçek

Gebelerde Baş Ağrısı

12:45

Dr. Öğretim Üyesi Boğaç Bilgiç

Manyetoreolojik Sönümleyicinin Mekanik Davranışının
Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

13:00

Soru, cevap ve tartışma
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5. Oturum

salon1 (2. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Uğur Karahan

Sert Eloksal Kaplama Kalınlığına ve Sertliğine Banyo Sıcaklığı ile
Kaplama Süresinin Etkisi

13:15

Yara Shakran - Dr. Öğretim
Üyesi Yiğit Yılmaz

Energy-Effıcıent Buıldıng Desıgn Guıde for Cold Clımates: Health
Care Centre

13:30

Bürke Çırçırlı - Uzman
Mert Can Emre - Prof.Dr.
Aysun Özkan

Titanyum Dioksit ve Zirkonyum Dioksitin A431 Hücre Canlılığı ve
Membran Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

13:45

Gamze Soycan - Prof.Dr.
Abdullah Yeşilova - Dr.
Rıdvan Kara

̇
Sayıma Dayalı Olarak Elde Edil̇ en Küçük Veri ̇ Kümelerinde
Bağımlı
̇
̇
Değişkeni
ṅ Modellenmesinde
Uygun Doğrusal Olmayan
̇ ṅ Belirlenmesi
̇
̇
Regresyon Modelini

14:00

Dr. Öğretim Üyesi Ali
Ağçal - Galip Aksu

Elektrikli Araçlar İç̇ in 3,3 Kw Kablosuz Enerji Transferi Sistem
Tasarımı

14:15

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (2. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Selma Çakmakcı
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Dr. Selma Çakmakcı - Dr. Feyza Mediha
Yıldız

Obez Çocuklarda Sekonder Dislipidemi Sıklığının
Araştırılması

13:15

Dr. Zuhal Kuş Silav - Prof.Dr. Türkan
Atasever Rezanko

̇ İṅ traoperatiḟ Konsültasyonda Tanısal
Nöropatolojide
̇ ̇
Yaklaşımın Kurumsal Deneyimi

13:30

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bozkurt - Dr.
Öğretim Üyesi Emre Atay

Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle
Hastanemize Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

13:45

Öğr.Gör. Mahmut Çalık - Araştırmacı
Alihaydar Demirkan - Araştırmacı
Nevzat Erdem Şerefli

Sağlıklı Bireylerde Nörodinamik Mobilizasyonun
Omuz Propriyosepsiyonu ve Üst Ekstremite
Fonksiyonelliğine Akut Etkisi

14:00

Araştırmacı Tarık Buğra Şimşit Öğr.Gör. Mahmut Çalık

Sağlıklı Bireylerde Nörodinamik Mobilizasyonun Diz
Propriyosepsiyonu Üzerine Akut Etkisi

14:15

Soru, cevap ve tartışma
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6. Oturum

salon1 (2. Gün - 6. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Sertaç Serkan Doğru
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:15

Dr. Öğretim Üyesi Sertaç
Serkan Doğru

Astronomi Ve/veya Meteoroloji Verilerini Görüntülemede
Kullanılan Tam-Küre Projeksiyon Perdesi Dıştan Aydınlatma
Sistemi

14:30

Uğur Karahan

Aısı 4140 Malzemenin Sertleştirme Isıl İşleminde Yağ
Sıcaklığının Sertliğe Etkisi

14:45

Arş.Gör. Mecit Emre Duman Dr. Öğretim Üyesi Önder Şuvak

Olasılıksal Taşıyıcı Model Özelliklerinin Karakterizasyonuna
Uygun Rastgele Sayı Üretim Gerçeklemeleri

15:00

Prof.Dr Kasım Mermerdaş Lecturer Hewr Rasool

Mechanıcal and Thermal Propertıes of Rubberızed Fly Ash
Based Geopolymer Composıte

15:15

Uzman Mert Can Emre

Çeşitli Konsantrasyonlarda İṅ organik ve Organik Asitlerde
Az31 Magnezyum Alaşımın Korozyon Davranışı

15:30

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (2. Gün - 6. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:15

Uzman Taner Daş

̇ oblastosi
̇
̇ ṅ Postmortem Patolojik̇ Tanısı: Olgu
Nesidi
si
Sunumu

14:30

Dr. Tahsin Karaaslan

Hemodiyaliz ve Böbrek Nakilli Hastalarda Uyku Kalitesi

14:45

Dr. Öğretim Üyesi Semiha Çakmak
- Dr. Öğretim Üyesi Halil İḃ rahim
Çakmak

̇
Covid-19
Pandemisinde Pandemi Hastanelerinde Doğum
Oranları

15:00

̇
Araştırmacı Aybüke Afra Keskiner

Gıda Takviyesi Olarak Kullanılan Apilarnilin
Antikarsinojenik ve Antitoksik Etkilerinin in Vivo ve in
Vitro Şartlarda Belirlenmesi

34
15:15

Dr. Öğretim Üyesi Görkem Yalçın

15:30

Soru, cevap ve tartışma

Derleme: Lavanta Bitkisine Tıp ve Eczacılık Açısından
Genel Bir Bakış.
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7. Oturum

salon1 (2. Gün - 7. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

15:30

Uzman Mert Can
Emre

Farklı Konsantrasyonlarda İṅ organik ve Organik Asitlerde 5754
Alüminyum Alaşımının Korozyon Davranışı

15:45

Araştırmacı Oğulcan
Aydın

Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Kavram Yanılgılarını Belirleme ve
Giderme Çalışmalarının İṅ celenmesi

16:00

Araştırmacı Esra
İṅ an Baş

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Öğrencilerin Akademik Başarı
Düzeyleri Üzerindeki Etkisini Fen Bilimleri Dersi Bağlamında İṅ celenmesi

16:15

Dr. Öğretim Üyesi
Zeliha Atioğlu

X-Işınları Difraksiyon Metodu (Xrd) ile Latixa İl̇ acının Etken Maddesinin
Kristal Yapısının Analizi

16:30

Doç.Dr. Cem Burak
Yıldız

Silisyum İçeren İkili Bağ Sistemleri ile N2o Aktivasyonu

16:45

Soru, cevap ve
tartışma
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salon 2 (2. Gün - 7. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Göktaş
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

15:30

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Göktaş

Toplumda Yaşayan Bireylerin Covid 19
Döneminde Stresle Başa Çıkma
Yöntemleri

15:45

Dr. Cuma Uz

Spinal Kord Hasarında Fonksiyonel
Hedefler ve Rehabilitasyon

16:00

Dr. Arif Özsarı

Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi

16:15

Prof.Dr. Aysel Güven Bağla - Dr. Öğretim Üyesi
Meltem İç̇ kiṅ Gülen - Prof.Dr. Bahadır Kırılmaz Prof.Dr. Ertuğrul Ercan

Kardiyak Trombüste Pentraksin-3 ve
Cd68 Ekspresyonlarının
Değerlendirilmesi

16:30

Öğr.Gör. Pınar Akokay - Prof.Dr. Orhan Kalemci ̇ Doç.Dr. Tuğra Gençpınar - Dr. Öğretim Üyesi Şule
Olgun - Prof.Dr. Bekir Uğur Ergür

̇
Deneysel Olarak Diyabet
Oluşturulan
̇ ni
̇ ṅ
Sıçanların Kan Beyiṅ Bariyeri
̇İncelenmesi ̇
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3. Gün
1. Oturum

salon1 (3. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Cafer Tayyar Ateş
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Dr. Öğretim Üyesi Cafer Tayyar Ateş

İvesi Kuzuların Doğum Ağırlıkları Üzerine Bazı
Faktörlerin Etkisi

8:15

Dr. Öğretim Üyesi Ayse İdil Cakmak - Dr.
Öğretim Üyesi Nursel Kaya Dikmen

Covıd-19 Enfeksiyonu Geçirmiş Erişkinlerde Optik
Koherens Tomografi Anjiyografi Bulguları

8:30

Dr. Meryem Doğan - Prof.Dr. Fügen
Vardar Aker - Dr. Gülistan Gümrükçü

2002-2011 Yılları Arasındaki ̇ Haydarpaşa Numune
̇ Araştırma Hastanesindeki
̇
̇ 10 Yıllık Meme
Eğiti̇ m
̇ ni
̇ ṅ
Kanseri ̇ Vakalarının Demografik̇ Verileri
Karşılaştırılması

8:45

Dr. Sedat Yahşi

Postrenal Akut Böbrek Yetmezliğinde Hastanede
Yatış Süresini Etkileyen Faktörler

9:00

Dr. Öğretim Üyesi Semiha Çakmak Uzman Selin Onay Işık - Dr. Öğretim Üyesi
Mert Ali Beşenek - Doç.Dr. Mehmet
Kenan Kanburoğlu

Türkiye’de Yeni Başlayan Otizm Spektrum
Bozukluğu Tarama Programının Etkinlik
Değerlendirmesi, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm
Önerileri

9:15

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (3. Gün - 1. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Olcay Boratav
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

8:00

Arş.Gör. Soner Şanlı - Doç.Dr. Olcay
Boratav

̇ ̇ Mozaikleri
̇
̇ ve Seramik̇
Battalgazi ̇ Ulu Camii̇ ̇ Çini
Yüzeylerde Yorumlamaları

8:15

Dr. Elif Fatma Tolun - Okutman
Pınar İç̇ emer

Dil ve İk̇ tidar İl̇ işkisine Sanatsal Bir Bakış

8:30

Dr. Elif Fatma Tolun - Okutman
Pınar İç̇ emer

̇ ge ve Anlam Arayişi
Yeni Dünya Düzeninde Sanatta İm
Bağlaminda Hibrit Sanat

8:45

Öğr.Gör. Bayram Bozhüyük

Grafik̇ Tasarımda İż ometrik̇ Görüntülerden Yararlanma

9:00

Arş.Gör. Soner Şanlı - Doç.Dr.
Hikmet Serdar Mutlu

̇ Gök Medrese (Sahiṗ Ata Medresesi)̇ Çini
̇ ̇ Süslemeleri ̇
Sivas
ve Çağdaş Yorumlamaları

9:15

Soru, cevap ve tartışma

38
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2. Oturum

salon1 (3. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Fatma Özcan
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Dr. Fatma Özcan

̇ ṅ iği
̇ ne
̇ Başvuran 8-18 Yaş Arası Serebral Palsili̇ ̇
Ftr Polikli
̇ ̇
Hastaların Demografik̇ Verileri

9:30

Dr. Aytül Buğra - Dr. Abdül Kerim
Buğra - Dr. Fatih Muhammet
Özner

Sağ Koroner Arterin Sol Sinüs Valsalvadan Sol Koroner
Arter ile Ortak Ostiumdan Açılanarak Çıktığı Bir Koroner
Arter Anomalisi

9:45

Dr. Meltem Sertbaş

Diyabetli Covıd-19 Hastalarının Mortalite ve
Morbiditelerinin Değerlendirilmesi

10:00

Dr. Öğretim Üyesi Farise Yılmaz

̇ grafi
̇
̇ ̇ (Mps) Yapılan Pcr Testi ̇
Myokard Perfüzyon Sinti
si
̇
̇
̇
̇
̇
̇
Pozitif Hastalarda Sintigrafik Olarak İṡ kemi ̇ İṅ sidansında
Farklılık Var mi'

10:15

Dr. İḃ rahim Özcan

̇ ṡ Hastalarında Sigara
̇
Psoriasi
ve Alkol Kullanımının Hastalık
̇
̇
̇
̇
̇
Şiddeti Üzerine Etkisi

10:30

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (3. Gün - 2. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Öğr.Gör. Bayram Bozhüyük
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

9:15

Öğr.Gör. Bayram Bozhüyük

̇ ̇ Tercihleri
̇
̇ Etkisi
̇ ̇
Sürdürülebili̇ ṙ Tasarımın Tüketici
ne

9:30

Dr. Öğretim Üyesi Çimen
Bayburtlu - Doç.Dr. Kevser
Gürcan Akbaş

Dünya Genç Modasını Etkisi Altına Alan K-Pop Performansçıları
Özelinde Sahne Giysisi Tasarım Hatalarının Performansa
Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri

9:45

Dr. Öğretim Üyesi Seyhan
Boztepe

̇ l̇ Toplum Hareketi ̇ Olarak Uluslararası Çanakkale Bienali
̇
̇
Biṙ Sivi
̇İnisi
̇ yati
̇ fi̇ ̇ (Cabının)

10:00

Arş.Gör.Dr. Emine Begüm
Savçın

̇ Sanatında Biṙ İṡ tanbul
17-20. Yüzyıllar Arası Avrupa Resim
Geleneği;̇ Sokak Satıcıları

10:15

Dr. Didar Ezgi Özdağ

̇ ̇
Dante, İl̇ ahi ̇ Komedya ve Plastik̇ Sanatlara Etkisi

10:30

Soru, cevap ve tartışma
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3. Oturum

salon1 (3. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Köylü
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Köylü

Peripartum Dilate Kardiyomiyopati Gelişmesi:
Olgu Sunumu

10:45

Dr. Öğretim Üyesi Eda Özturan Özer

̇
̇ teleri
̇
̇
Metalleriṅ Koç Testiṡ Arjinaz
Aktivi
ne
̇ ̇
Etkisi

11:00

Dr. Burak Bayraktar

Covıd-19 ve Gebelik Yönetimi

11:15

Araştırmacı Nurcan Yıldırım - Doç.Dr. Gonca
İṅ ce

Covid-19 Pandemi Döneminde Down
Sendromlu Bireylerin Çevrimiçi Yoga
Deneyimi

11:30

Dr. Öğretim Üyesi Atila Altuntaş - Dr.
Bünyamin Aydın - Dr. Öğretim Üyesi Sıddıka
Ersoy - Prof.Dr. Özcan Erel

̇
̇ Hastalarında
Tiṗ 2 Diyabetes
Mellitus
̇
̇
̇
̇
Thiol/di
sülfi
ḋ Hemostazı Albuminüri
ye
Alterantiḟ Olabili̇ ṙ Mi'̇

11:45

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (3. Gün - 3. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Doç.Dr. Gülnur Ballice
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

10:30

Araştırmacı Elif Dede - Doç.Dr.
Gülnur Ballice

̇
Sinemada
Mekân Kurgusu: Sabrına (1954) ve Şoförün Kızı
̇
(1965) Fil̇ mleri ̇ Üzerinden
Biṙ Analiż

10:45

Hatice İṙ em Çalık

Pandemi Sonrası Ofis Yapılarının Durumu ve Gelecek
Kullanımına Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi

11:00

̇
Buket Giresun
Erdoğan Prof.Dr. Çiğdem Polatoğlu

Binalarda Uyarlanabilir Yeniden Kullanımı Yönlendiren
Ölçütlerin Belirlenmesinde Delphi Tekniği Kullanımı

11:15

Arş.Gör.Dr. Nermin Merve
Yalçınkaya

̇
̇ Olanaklarının
Sakinşehi
ṙ Kavramının Kırsal Turizm
̇ ri̇ lmesi
̇
̇ Katkısı: İż mir-Seferi
̇
̇ sar
̇ Örneği ̇
Gelişti
ne
hi

11:30

̇ ge
̇ Araştırmacı Simay Sevimbi
̇
Doç.Dr. Gülnur Ballice

̇
̇ Kültürel Miras
̇ Değerlerini
̇ ṅ Korunması:
Yerel Mimari
de
̇ ̇ Konutları
Sığacık Kaleiçi

11:45

Soru, cevap ve tartışma
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4. Oturum

salon1 (3. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Meltem Aslan - Reyhan Çetiṅ

Tandem Emzirme

12:00

Meltem Aslan - Reyhan Çetiṅ

Covid 19 ve Emzirme

12:15

Selda Aktağ

0-18 Yaş Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tamamlayıcı
ve Alternatif Tedavi Kullanımı ile Bütüncül
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı
Tutumlarının Belirlenmesi

12:30

Dr. Öğretim Üyesi Serhat Korkmaz

Sağlık Çalışanlarında Bilgisayar Kullanımının Baş
ve Boyun Ağrısı Üzerine Etkileri

12:45

Dr. Öğretim Üyesi Aydın Balcı - Dr. Öğretim
Üyesi Muzaffer Sarıaydın - Prof.Dr. Ersin
Günay - Prof.Dr. Sevinç Sarınç Ulaşlı Prof.Dr. Mehmet Ünlü

̇
Tuğla Fabrikası
Çalışanlarının Çalıştıkları
Bölümlere Göre Aralarındaki ̇ Solunumsal
Semptom, Hastalık ve Bulgular Arası Farklar

13:00

Soru, cevap ve tartışma
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salon 2 (3. Gün - 4. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Arş.Gör. Salih Gürbüz
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

11:45

Arş.Gör. Salih
Gürbüz

̇
Türk Geliṙ Verginde
Beyan Esasının Teorik̇ Yapısı ve Uygulama Esasları

12:00

Dr. Emin
Gitmez

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Adil Yargılanma Hakkı

12:15

Ferdi ̇ Sucu

Anayasa Mahkemesi ̇ İl̇ e Avrupa İṅ san Hakları Mahkemesi ̇ Kararları Işığında
̇ ṅ Yetkil̇ eri ̇
Tutuklu ve Hükümlüleriṅ Hakları İl̇ e Cezaevi ̇ İḋ arelerini

12:30

Soru, cevap ve
tartışma

44
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5. Oturum

salon1 (3. Gün - 5. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Serkan Özsoylu
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

13:00

Dr. Serkan Özsoylu

̇
̇
Kriti̇ k̇ Hasta Çocukta Hipofosfatemi

13:15

Uzman Fatıma Gürsoy

̇
̇
̇
Renal Allograft Rejeksiyonda
Peritubuler
Kapillerde
C4d
̇
̇
̇
̇
̇
̇
Pozitifliğinin Tanısal Önemi

13:30

Dr. Şenay Yıldırım - Prof.Dr. Bahar
Akkaya

Germinal Merkez Kaynaklı Olan ve Olmayan Diffüz Büyük
B Hücreli Lenfomalarda C-Myc Translokasyonu Sıklığı

13:45

Dr. Öğretim Üyesi Serhat Özçiftçi Arş.Gör.Dr. Tayfun Cincorop

Covid-19 Olgusunda Guillain-Barre Sendromu

14:00

Dr. Öğretim Üyesi Begüm Evranos
Aksöz

̇
̇ ṅ Siklooksi
̇
̇
̇ i̇
Bazı 2-Pirazoli
ṅ Türevlerini
jenaz-2
Enzim
̇
̇ Çalışmaları
Üzerinde
Moleküler Doking

14:15

Soru, cevap ve tartışma
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6. Oturum

salon1 (3. Gün - 6. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Pınar Gundoğan Bozdağ
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

14:15

Dr. Pınar Gundoğan Bozdağ

̇ ṅ Retrospektiḟ Değerlendiri̇ l̇ mesi ̇
Mamografi ̇ Görüntülerini

14:30

̇ Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dinç
Arş.Gör.Dr. Ahmet Erdi
Avanoğlu

̇
̇ Fakültesi ̇ Öğrencileri
̇ ni
̇ ṅ Spor Okur-Yazarlığı
Spor Bili̇ mleri
̇
̇
̇
̇
Farkındağının İncelenmesi (Niğde Ömer Halisdemi
ṙ
̇
̇ ̇ Örneği)̇
Üniversi
tesi

14:45

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Öner
- Araştırmacı Ferhat Güler

̇ mleri
̇
̇ ṅ Teoril̇ er
Egzersiż Katılımcılarının Davranış Değişi
ni
̇
̇
Üstü Modele Göre İncelenmesi

46
15:00

Dr. Aysun Yahşi ̇

Çocuklarda Kedi Tırmığı Hastalığına Bağlı Lenfadenopatiler

15:15

Dr. Cem Yalçınkaya - Doç.Dr.
Pınar Uyar Göçün

Normal, Hiperplazik ve Malign Endometrial Dokularda
Glikodelin Ekspresyonu

15:30

Soru, cevap ve tartışma
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7. Oturum

salon1 (3. Gün - 7. Oturum)
Oturum Başkanı

Oturum Başkan Yrd.

Dr. Öğretim Üyesi Seyhan Boztepe
Sıra

Yazar Bilgisi

Bildiri Bilgileri

15:30

Dr. Öğretim Üyesi
Seyhan Boztepe

̇ si
̇ ̇ Bağlamında Troya
Arkeoloji ̇ ve Çağdaş Sanat İl̇ işki

15:45

Dr. Öğretim Üyesi
Mehmet Erdoğan

Yaşlı Hasta Gruplarında Transkateter Aort Kapak Replasmanı Sonuçları:
Seksenlikler ile Doksanlıkların Karşılaştırılması

16:00

Uzman Bilge Özcan

Alt ve Üst Birinci Molar Dişlerin Mesial Köklerindeki İl̇ ave Kanal Varlığı,
İṡ tmus İṅ celemesi ve Tiplerinin Sınıflandırılması: Retrospektiv Çalışma

47
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EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER
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Dr. Dursun EĞRİBOYUN
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Erdoğan SARITEPE
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Lütfi SÜRÜCÜ
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Nurdan DOĞRU ÇABUKER1, Seher BALCI ÇELİK 2
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Dr. Ramazan ÖZKUL1

Eğitim Çalışmalarına Dayanak Oluşturan "Temel Değerlere" İlişkin Öğretmen ve Yönetici
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Eğitim Kurumlarında Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
Examining the Relationship Between Leadership and Organizational Commitment in
Educational Institutions: A Qualitive Study
Dr. Dursun EĞRİBOYUN1
1

E-mail: degriboyun@gmail.com; Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi,
İzmir / Türkiye.

Özet
Bu araştırmanın amacı; eğitim kurumlarında liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin
incelenmesidir. Araştırmanın kapsamını liderlik ve örgütsel bağlılık konusunda gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında yapılmış araştırmalar oluşturmaktadır. Araştırmada, amaçlı örneklem yöntemi
kullanılmıştır.
Araştırma, betimsel araştırma modeline göre yürütülmüştür. Araştırmada “nedir” ve “ne oluyor”
sorularına cevap arayan durum saptayıcı ve tanımlayıcı bir yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın
kuramsal temellerinde liderlik ve örgütsel bağlılık konusu bütün yönleriyle ele alınmış ve çeşitli bakış
açıları ve yaklaşımlarından hareket edilerek tanımlanmaya çalışılmıştır.
Araştırmada veriler, bu alanda yapılan araştırma sonuçları değerlendirilerek literatür taraması yolu
ile toplanılmıştır. Araştırmada, liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki örnekleme dahil edilen
araştırmacılar tarafından elde edilen geçerlilik ve güvenirlik değerleri göz önünde bulundurularak
anlamlı bulunmuştur. Ayrıca bulgular doğrultusunda dönüşümcü liderlik uygulamalarının örgütsel
bağlılığı daha fazla arttırdığı da söylenebilir.
Anahtar Kelimeler:Eğitim kurumları, liderlik, örgütsel bağlılık.
Abstract
The purpose of this research is to examine the relationship between leadership and organizational
commitment in the educational institutions. The scope of the research is the researches on the
leadership and organizational commitment both at home and abroad. In the research, the purposeful
sampling method was used.
The research was carried out according to description research model. In the research, a situationdetecting and descriptive method was used to search for the answers to the questions “what is” and
“what is happening”. In the theoretical foundations of the research, the issue of leadership and
organizational commitment was discussed in all aspects and tried to be defined by acting from various
perspectives and approaches.
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In the research, the data were collected by evaluating the results of the researches in this field
and through the literature review. In the study, the relationship between leadership and organizational
commitment was found to be significant considering the validity and reliability values obtained by
the researchers included in the sampling. It can also be said that the transformational leadership
practices increase the organizational commitment in line with the findings.
Keywords:Educational institutions, leadership, organizational commitment
GİRİŞ
Günümüzde büyük bir değişim yaşamaktadır. Erdoğan'ın (2004, s. 1) da belirttiği gibi içinde
yaşadığımız çağ, değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği bir çağdır. Bu nedenle, eğitim kurumlarında
oluşturulacak uygulamaların ve bu uygulamaların muhatabı olan çalışanlara yönelik örgütsel davranış
yöntemlerinin de günümüze uygun olarak düşünülmesi gerekmektedir. Rossen'a (1999) göre bu ortamın
oluşması ancak iyi eğitim almış çalışanların varlığıyla beraber bu personele karşı insan merkezli
politikaların uygulanmasını gerektirmektedir. Bu da günümüze uygun davranış yöntemleri ile
gerçekleştirilebilir.
Bu kapsamda içinde bulunduğumuz Bilgi Çağı’nda Özkök'ün (2005, s. 5) de ifade ettiği gibi özellikle,
sahip olunan vizyonu sürekli geliştirebilecek, strateji ile teknolojinin uyumunu sağlayabilen, mükemmel
iletişim yeteneği olan, mevcut gelişimi hızlandırabilecek, yaratıcı, üstün nitelikli liderlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çerçevede liderlik uygulamaları günümüzde önemli bir faktör olarak kabul
edilmektedir. Bu kapsamda liderlik; çalışanların ve eğitim kurumlarının etkililiğini sağlamak için önemli
bir araç olarak kullanılmakta ve her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu nedenle de liderliğin eğitimsel
işlevlerini yerine getirebilmesi için eğitim kurumlarının gelişme amaçları ile liderliğin amaçları arasında
bir denge ve uyumun olması gerektiği düşünülebilir. Böyle bir denge de özellikle öğretmenlerin
yaptıkları etkinliklerde desteklenmeleri ve örgütsel bağlılıklarının geliştirilerek etkililiklerinin artırılması
ile sağlanabilir.
Topaloğlu'nun (2010, s. 1) da açıkladığı gibi örgütler belli amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen
insanlardan oluşan yapılardır ve bu amaçlarına ulaşabilmek, rekabetçi dünyada devamlılıklarını
sağlayabilmek için de en önemli kaynaklardan birisi olan insan etkenini etkili olarak kullanmaları
gerekmektedir. Ayrıca Çetinel'in (2008, s. 1) de vurguladığı gibi günümüzde başarılı olmanın yolu
eğitimli, verimli, örgütsel amaçlarla uyumlu ve örgüte bağlı bireylere sahip olmaktan geçmektedir ve
bu durum örgütleri insan odaklı politikalar üretmeye yönlendirirken örgütsel bağlılık konusundaki ilgiyi
de artırmaktadır
Diğer taraftan örgütler Kaya'nın (2002, s. iii) araştırmasında belirtildiği gibi örgütsel etkililiğin tek bir
boyuta indirgenemeyeceği kadar karmaşık bir yapıya sahiptir ancak örgütsel etkililiği sağlamanın etkin
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bir yönetim anlayışının ve nitelikli liderlerin varlığına bağlı olduğu da ortak bir görüştür. Etkin
yönetimde en önemli kavram olarak karşımıza çıkan ise liderlik kavramıdır. Durmuş (2003, s. i) bu
konuyla ilgili olarak, liderlik üzerine yapılan birçok araştırmada bir yöneticinin aynı zamanda liderlik
rolünü oynadığı takdirde daha iyi yönetim sergileyeceğini ve örgütünün amaç ve hedeflerine daha emin
adımlarla ulaşacağını, çalıştığı örgütün vizyonunu daha iyi oluşturacağını ve misyonunu daha iyi yerine
getireceğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda yöneticilerin mesleklerinde liderlik davranışları
gösterebildikleri ölçüde görev yaptıkları kurumları ve çalışanlarını geliştirebilecekleri anlaşılmaktadır.
Öyleyse yönetici, kurumunu en etkili ve mantıklı bir biçimde işler duruma getirebilmek için aynı
zamanda iyi bir lider olmak zorundadır.
Liderlerin tutum ve davranışları günümüzün çalışma hayatında, dolayısıyla eğitim kurumlarının
işlevlerinde de çalışanların örgütsel bağlılıklarının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan
araştırmalar da örgütsel bağlılığın, yönetim politikaları ve liderlik davranışlarından etkilendiğini
göstermektedir. Bu konuda liderlere düşen görev, çalışanların örgütsel bağlılıklarını artıracak bir iş
ortamı yaratmaktır. Çünkü örgütsel bağlılık örgütsel etkililiğe etki eden ve liderlik süreçleriyle çok
yakından ilişkili bir konudur.
Bu kapsamda, yapılan bu araştırmada liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Şimdiye kadar belirli liderlik uygulamaları (öğretimsel, dönüşümcü, sürdürümcü,
hizmetçi, kültürel vb.) konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Fakat bu çalışmalarda, özellikle de eğitim
kurumlarında gerçekleştirilen araştırmalarda, liderlik uygulamaları ve örgütsel bağlılık arasındaki
ilişkiye yeterince yer verilmemiştir. Bu nedenle liderlik uygulamalarının eğitim kurumlarında çalışan
liderler ve çalışanları için etkili olup olmadığını değerlendirmek, örgütsel bağlılık ile aralarındaki ilişkiyi
incelemek, bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.
Liderlik
Liderlik, insanların toplum halinde yaşamaya başladığı çağlardan beri var olan, bu nedenle de uzun
yıllar, özellikle sosyal bilimcilerin üzerinde çalıştıkları, çalışıyor oldukları ve çalışacakları bir alandır.
Liderlik tarzları, son yıllarda önemi anlaşılmış bir kavramdır ve sık sık yöneticilik tarzları ile
kıyaslanmaktadır. Liderlik tarzının alan yazında pek çok tanımı vardır ancak en sade tanımıyla liderlik,
“insanları etkileyebilme gücü”dür. Liderlik insanlara yardım etmek için, onları yönlendirmek suretiyle
hedeflere ulaşma başarısıdır. Lider ise takipçilerinin belirli amaçları gerçekleştirebilmeleri için onları
başarılı bir şekilde yönlendiren kişidir (Prentice, 1961, s. 143).
Yazarlar liderliğin değişik tanımlarını yaparlarken Stoner ve Freeman'ın (1992, s. 476) aktarımlarına
göre Stogdill de yukarıdaki bulguları vurgularcasına ne kadar kişi varsa o sayıda liderlik tanımı vardır
demektedir. Liderlik konusunun yapılan araştırmalarda uzunca bir geçmişi olmasına rağmen Can (2004,
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s. 130) tarafından, genellikle belirli bir makamda bulunan bireylerin yapacağı bir dizi eylem olarak
değerlendirilmiştir
Liderlik kuramlarında olduğu gibi, liderlik biçimleri de yönetim yazarları tarafından farklı anlayışlarla
sınıflandırılmaktadır. Avolio ve Bass (1995) yaptıkları çalışmalarda liderlik kavramına yeni bir anlayış
getirerek dönüşümcü, sürdürümcü ve serbestlik tanıyan liderlik tanımları üzerinde durmuşlardır.
Örgütsel Bağlılık
Balay (2000, s. 16) ve Yüksel'in (2003, s.176) araştırmalarından örgütle çalışanları arasında istenilen
ilişkinin sağlanması için; örgüt ve çalışanlar arasında sağlıklı bir iş birliğinin geliştirilmesi, çalışanların
örgütün amaç ve hedeflerini benimsemesi, bunlara ulaşabilmek için gayret sarf etmesi ve örgütün bir
üyesi olma isteğinin örgütsel bağlılık kavramını ön plana çıkardığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda,

örgüte aidiyet duygusu, çalışanların örgütüne duyduğu bağın bir ifadesi olarak değerlendirildiğinde
örgütsel bağlılık bu ilişkinin en önemli öğesi olmaktadır.
Bu nedenle örgütsel bağlılık kavramı da üzerinde önemle durulması gereken önemli kavramlardan birisi
olmuştur. Araştırmalara göre örgütsel bağlılık, çalışanların işe ya da işin belirli yönlerine tepkisini
yansıtır. Beckeri, Randal ve Riegel (1979, akt.: Tella, Ayeni ve Popoola, 2007, s. 6) tarafından yapılan
tanıma göre örgütsel bağlılık; çalışanın örgütte kalma ve onun için çaba gösterme arzusu ile örgütün
amaç ve değerlerini benimsemesi, örgütte kalma isteği duyarak örgütün amaç ve değerleriyle birincil
hedef olarak maddi kaygılar gütmeksizin özdeşleşmesi, çalışanın işyerine psikolojik olarak
bağlanmasıdır
Allen ve Meyer'e (1990) göre günümüzde örgütsel bağlılıkla ilgili sınıflandırmaların, örgütsel bağlılığı
etkileyen faktörler göz önünde bulundurularak duygusal, devam ve normatif bağlılık şeklinde tasnif
edilmesinin konuya daha açıklık sağlayacağı ve bir anlamda etkileyici faktörlerin sınıflandırılmasının
sadeleştirilmiş olacağı değerlendirilmektedir.
Allen ve Meyer'e (1990, s. 3) göre her üç bağlılık türünün ortak yönü bağlılığın, çalışanların örgütleriyle
olan ilişkilerini yansıtan ve örgüt üyeliğinin sürdürülmesi ya da sürdürülmemesi konusundaki kararlarını
içeren bir psikolojik yapı olarak değerlendirilmesidir. Meyer ve Allen (1991, s. 61-89) örgütlerine güçlü
duygusal bağlılık duyanların böyle istedikleri için, güçlü devam bağlılığı duyanların böyle gerektirdiği
için ve güçlü normatif bağlılık duyanların böyle davranmanın doğru olduğuna inandıkları için
bağlandıklarını belirtmektedirler.
Görülüyor ki örgütsel bağlılık denilince akla ilk gelen etmen liderlik olmaktadır. Allen ve Meyer’in
(1990) örgütsel bağlılık ve alt boyutları ile ilgili yaptığı uzun araştırmalar ve elde ettikleri sonuçların
günümüzde çalışanların performans ve verimliliği ile örgütsel bağlılığını artırmak isteyen yöneticiler
için önemli bir dayanak olacağı değerlendirilmektedir. Görüleceği üzere, çalışanlarının örgütlerine
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bağlılıklarını artırabilen yöneticiler, bunun sonucu olarak birçok yönetim sorununa da çözüm bulmuş
olacaklardır.
Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Günümüzde örgütler çalışanların örgütsel bağlılıklarını artıracak yöntemler geliştirmekte, çalışanların
örgütsel bağlılıklarına neden olan faktörleri araştırmakta, bağlılığın örgüte sağlayacağı yararlar
konusunda değerlendirmelerde bulunmakta ve bu faktörlerle örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri
incelemektedirler. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, liderlik
kavramının örgütsel bağlılığı etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu değerlendirilmektedir.
Örneğin Akça (2012) dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerinde aracılık etkisi olduğunu tespit
etmiş, Kurt (2010) dönüşümcü liderlik ile ödül ile endekslenen liderlik davranışı ve örgütsel bağlılık
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişkinin varlığını ortaya çıkarmış, Erdoğruca (2011)
dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık davranışı üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna varmıştır.
İsmail vd. (2011) dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin
olduğunu, Babahanoğlu (2016) dönüşümcü liderliğin, örgütsel bağlılık üzerinde pozitif ve istatistiksel
olarak anlamlı etkisi olduğunu, Lo, Ramayah ve Min (2009) sürdürümcü ve dönüşümcü liderliğin birçok
boyutunun örgütsel bağlılıkla pozitif bir ilişkisinin olduğunu ifade etmişlerdir.
Öztekin, İşçi ve Karadağ (2015) liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini araştırmak için 202
araştırma üzerinde yaptıkları meta analiz çalışmasında liderliğin örgütsel bağlılık üzerinde orta düzeyde
pozitif bir etkiye sahip olduğunu, Avolio vd. (2004) dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık arasında
anlamlı bir ilişki olduğunu, Anderson (2015) liderlikle örgütsel bağlılığın duygusal bağlılık alt boyutu
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, Keskes vd. (2018) dönüşümcü liderlikle örgütsel bağlılık arasında
anlamlı bir ilişkinin bulunduğunu ve Lyndon ve Rawat (2015) liderlik ve örgütsel bağlılık arasında
pozitif bir bağlantının olduğunu tespit etmişlerdir.
YÖNTEM
Bu araştırma, araştırma modeli bağlamında nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma Denzin ve
Lincoln'e (1994; akt. Kuş, 2003) göre eğitim, sosyal çalışma ve iletişimi de içeren bir biçimde sosyal
bilim disiplinlerinde kullanılmaktadır. Araştırmanın kapsamını gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen araştırmalar oluşturmaktadır.
Araştırma Kapsamı
Araştırma kapsamında literatürde incelenen çalışmalar amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve
değerlendirilmiştir. Amaçlı örnekleme yönteminin seçilmesinin nedeni Kuş'un (2003, s. 46) da belirttiği
gibi zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermesi ve
bu örneklemenin araştırmacının cevaplayıcıları seçmek üzere kendi araştırma yeteneğini ve ön
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bilgilerini kullanabilmesi avantajına sahip olmasıdır. Bu maksatla yapılan bu araştırmada da Ural ve
Kılıç'ın (2005, s. 19) araştırmalarında olduğu gibi belirli bir olay veya olgunun çok boyutlu olarak
incelenerek ayrıntılarının ortaya çıkarılmasına dönük olarak alan araştırmasından faydalanılmıştır
Araştırmacının Araştırmadaki Rolü
Araştırmacı eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmıştır. Bugüne
kadar yönetim, yöneticilik, liderlik, örgütsel davranış ve eğitim yönetimi konularında araştırmalar
yapmıştır. Bu alanda yerli ve uluslararası kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Şu ana kadar birçok alanda
mesleki eğitimle ilgili hizmet içi kurslara da iştirak etmiştir. Uzun yıllardan beri çeşitli kademelerde
eğitimle ilgili görevler yapmaktadır.
Verilerin Toplanması
Bu araştırmada verilerin toplanmasında literatür taraması (doküman incelemesi) tekniği kullanılmıştır.
Literatür taraması yönteminin kullanılmış olmasının nedeni Yıldırım ve Şimşek'in (2000, s. 146) de
vurguladığı şekilde dokümanlara ulaşma kolaylığı, orijinalliğin kontrol edilebilmesi, dokümanların
anlaşılması, verilerin analiz edilebilmesi ve verilerin kullanılabilmesidir
Verilerin Analizi
Bu araştırmada betimsel analiz yapılmıştır. Betimleme, Yıldırım ve Şimşek'in (2000) ifadelerine göre
araştırmada toplanan verilerin araştırma problemine ilişkin olarak neleri söylediği ya da hangi sonuçları
ortaya koyduğunu ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda, araştırma konularından yola çıkarak veri
analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca bu işlem, verileri anlamak ve aralarındaki ilişkileri daha
iyi görmek maksadıyla da farklı zamanlarda birkaç kez tekrarlanmıştır. Bulgular arasındaki neden-sonuç
ilişkilerinin açıklanması ve farklı olgular arasında karşılaştırma yapılması suretiyle de yapılan yorumun
daha nitelikli olmasına yardımcı olunmuştur.
Geçerlilik ve Güvenirlik
Bu kapsamda araştırma sürecinde iç ve dış geçerliğin sağlanabilmesi için yeni yöntemlere baş vurulmuş
ve en önemlisi araştırmacının esnek olması ilkesine ağırlık verilerek geçerlik sağlanmıştır. Yıldırım ve
Şimşek'in (2000, s. 77) de ifade ettikleri gibi araştırma kapsamındaki konulara kolaylıkla ulaşabilme
olanağı, ayrıntılı derinlemesine ve doğrudan bilgi toplama, uzun süreli bilgi toplayabilme ve elde edilen
bulguların teyit edilmesi için tekrar araştırma ve ek bilgi toplama olanağının olması geçerliği
oluşturmuştur. Yıldırım ve Şimşek'in (2000, s. 78) de açıkladığı üzere toplanan verilerin ayrıntılı olarak
rapor edilmesi ve sonuçlara nasıl ulaşıldığının açıklanması da geçerliğin önemli ölçütü olmuştur.
Araştırmanın güvenirliğinin sağlanabilmesi için araştırmacı, araştırma alanında uzun süre geçirme,
veriler, analizler ve yorumların başka araştırmacıya sunulması prensiplerinden faydalanarak da
araştırmanın güvenirliği üzerinde durmuştur (Ekiz, 2003, s. 37). Ayrıca araştırmacı; Yıldırım ve
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Şimşek'in (2000, s. 81) üzerinde durdukları şekilde araştırma sürecindeki kendi konumunu açıklayarak,
araştırmada veri kaynağı olan araştırmalar, elde edilen verilerin analizinde kullanılan kavramsal çerçeve
ve varsayımları tanımlayarak, veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yaparak
dış güvenirliği sağlamaya yönelmiştir. Yıldırım ve Şimşek'in (2000, s. 83)de üzerinde durdukları gibi
toplanan verilerin öncelikle betimsel bir yaklaşımla doğrudan sunulması, elde edilen verilerin analizinde
bir uzmanın görüşünü alma ve ulaşılan sonuçları teyit etme ve son olarak önceden oluşturulmuş ve
ayrıntılı olarak tanımlanmış bir kavramsal çerçeveye bağlı olarak verilerin analiz edilmesiyle de iç
güvenirlik düşünülmüştür
BULGULAR
Bu bölümde, liderlik uygulamaları ve örgütsel bağlılıkla ilgili olarak eğitim kurumlarında
yapılan araştırmalardan seçilen ve istatistiksel olarak geçerlilik ve güvenirlikleri oldukça yüksek
değerlere sahip bazı örnekler yer almaktadır. Bu kapsamda eğitim kurumlarının her türü araştırmaya
dahil edilmiş ve birlikte değerlendirilmiştir. Böylece araştırma sonuçlarının karşılaştırılması ve ortak
yanlarının görülmesi sağlanmıştır.
Örneğin Bakır’ın (2013) yaptığı araştırmada resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin
paylaşılan liderlik ve örgütsel bağlılık algılarını ortaya koymak ve bunlar arasındaki ilişkileri çeşitli
değişkenler açısından irdeleyerek birbirlerini etkileme düzeylerini bilimsel olarak saptamak
amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; resmi ve özel ilköğretim okulu öğretmenlerinin, bir bütün
olarak paylaşılan liderliğin geneline yönelik algıları ile örgütsel bağlılık algıları arasında pozitif yönde,
yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Çilek (2019) araştırmasında okul müdürlerinin liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel
bağlılıkları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Liderliğin öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki
etki oranını hesaplamak için meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda 37 araştırma
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu, liderliğin öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerinde güçlü ve
pozitif bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırmacı demokratik ve dönüşümcü liderlik stillerinin
öğretmenlerin örgütsel bağlılığını diğer liderlik yaklaşımlarına göre daha fazla etkilediğini ortaya
koymuştur.
Demirtaş ve Şama (2016) araştırmalarında okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile
öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi bugüne kadar yapılan çalışmalardan örnekler
alarak derinlemesine incelemişlerdir. Dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık konuları ve gereklilikleri
iki ayrı başlık olarak incelendikten sonra dönüşümcü liderlik özellikleri ve çıktıları ile örgütsel bağlılığın
girdileri ve çıktıları ile ilgili yapılmış olan araştırmaların karşılaştırılması sonucunda her iki değişken
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.
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Kaya ve Selvitopu (2017) ise yaptıkları meta-analiz incelemesinde yöneticilerin liderlik stilleri ile
öğretmenlerin bağlılıkları arasındaki ilişkiyi değerlendirmişlerdir. Bu kapsamda sekiz araştırmayı analiz
etmişler ve eğitim kurumlarında yöneticilerin liderlik stilleri ile öğretmenlerin bağlılıkları arasında
pozitif ve zayıf bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca dönüşümcü ve öğretimsel liderliğin öğretmenlerin
bağlılıkları üzerinde diğer liderlik tarzlarına göre daha güçlü ilişkilerinin olduğunu bulmuşlardır.
Khasawneh, Al-Omari ve Abutinah (2012) Ürdün’de meslek okullarında yaptıkları araştırmada meslek
okulu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik uygulamalarının öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile
ilişkisini araştırmışlardır. Bulgular dönüşümcü liderlikle örgütsel bağlılık boyutları arasında güçlü,
pozitif ve anlamlı bir ilişkinin varlığını göstermiştir.
Sinden, Hoy ve Sweetland (2004) yaptıkları araştırmada okul yapılarının geliştirilmesinde hem
yöneticilerin fakülte liderliği hem de okul yapılarının geliştirilmesinde fakültelerin örgütsel bağlılığının
önemini ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Yapılan korelasyon işleminde fakülte liderliği ile örgütsel
bağlılık arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Omidifar (2013) İran’da yüksekokullarla ilgili yaptığı araştırmasında öğretmenlerin iş doyumlarının
yanı sıra örgütsel bağlılıklarının yüksek okul yöneticilerinin liderlik stilleriyle olan ilişkisini
incelemiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel bağlılık algıları ile yöneticilerinin liderlik stili
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.
Hulpia, Keer ve Devos (2011) araştırmalarında dağıtımcı liderlik perspektifinden okul liderliği ve
öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Yapılan analiz sonucunda
öğretmenlerin örgütsel bağlılığının destekleyici liderliğin kalitesine bağlı olduğunu ifade etmişler ve
temel olarak destekleyici liderlikle örgütsel bağlılık arasında bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir.
Saleem, Batool and Khattak (2020) araştırmalarında yöneticilerin okul liderliği stili ile öğretmenlerin
örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkide duygusal zekâ ve örgütsel desteğin aracılık etkisi üzerinde
durmuşlardır. Araştırmada yöneticilerin dominant liderlik stili olarak demokratik liderlik ön plana
çıkmıştır ve bu liderlik stili ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüzde çalışanların örgütsel bağlılığını iyi bir lider sağlayabilecektir. Bireysel farklılıkları
kabul ederek iş birliği sağlamak, olumsuz duygulardan arınarak doyurucu kişisel bağlar kurmak, daha da
önemlisi sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmak, hedeflere ulaşmanın hem keyifli hem de en kısa yolu
olacaktır.Bireysel gelişme ve toplumsal farkındalığı etkileyen en önemli değişken olarak, yönetim
sisteminin en önemli parçası olan eğitim kurumlarındaki insan kaynağının başında bulunan liderler
gelmektedir. Bir kaynağın etkili bir biçimde güdülenmesi ve çalışanların örgütsel bağlılıklarının
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sağlanması da gereklidir. Geleneksel anlamda eğitim kurumlarının yöneticileri, mevcut yasa ve kurallar
çerçevesinde eğitim kurumlarıyla ilgili kaynakların sağlanması ve örgütlenmesi, sonuçta eğitim
kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesi için çaba gösteren ve daha çok da mevcut statükoyu koruma
ve sürdürme amacı güden bir yönetici olarak görülmektedir. Oysa çağcıl tartışmalarda eğitim
kurumlarının yöneticilerinin, yöneticilikten öte liderlik davranışlarına daha çok vurgu yapılmaktadır. Bu
araştırmada da elde edilen sonuçlar yöneticilerin özellikle dönüşümcü liderlik tarzlarını ön plana
çıkarmıştır. Eğitim kurumlarının yöneticisinin liderlik rolü, çalışanların başarılarını artırıcı ve örgütsel
bağlılıklarını yükseltici ortamların geliştirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınması anlamına da
gelmektedir.
Araştırma kapsamında kurum ve kuruluşlarda özellikle de eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalarda
incelenen liderlik uygulamaları ile örgütsel bağlılık arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu
ortaya konulmuştur. Çilek (2019), Kaya ve Selvitopu (2017) ile Öztekin, İşçi ve Karadağ’ın (2015)
yaptıkları meta-analiz çalışmaları, Demirtaş ve Şama’nın (2016) bu kapsamda yürüttükleri derinlemesine
araştırmalar alan yazına çok önemli katkılar sağlamıştır. Yapılan değerlendirmelerde de görüleceği üzere
eğitim kurumları bu konuda daha fazla gayret göstermeli ve liderliğin her türlü stili ile örgütsel bağlılık
arasındaki ilişki ya da etki örnekleri çoğaltılmalıdır.
Tabii ki, salt bu alanda yapılacak araştırmalarla yetinilmemeli, ilgili kurumların karar alıcı makamları da
konuya önem vermeli, bu konuda yöntemler geliştirmelidir. Öncelikle de artık okullarda personel
yönetiminden uzaklaşarak insan kaynaklarına eğilinmeli, yöneticilik ve sürdürümcü liderlik
uygulamalarından feragat edilmeli ve daha insan merkezli uygulamalar olan modern yöneticilik tarzları
üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Araştırma sonuçları bizlere bu konuda da ışık tutmakta ve demokratik ya da
dönüşümcü liderlik tarzlarının örgütsel bağlılık üzerinde daha etkili olduğunu vurgulamaktadır. Bu
bağlamda da yöneticilerin bu konularda eğitilmeleri veya daha bilinçli hale getirilmeleri düşünülmelidir.
Sonuç olarak; çalışanların örgütsel bağlılıklarını yükseltmeyi sağlayan etkili bir çalışma ortamının
oluşturulması, etkili liderlik uygulamaları ile sağlanır. Etkili bir çalışma ortamını oluşturmak ve eğitim
kurumlarının çalışanlarını yönetmek, yöneticinin liderlik rollerini gerçekleştirme düzeyi ile sağlanabilir.
Bu nedenle özellikle öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarında örgütsel bağlılık duymalarının
sağlanmasının bir yolunun da yöneticilerin liderlik başarısına bağlı olduğu düşünülmektedir.
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Özet
Manastırlı İsmail Hakkı 1841 yılında günümüz itibariyle Bosna’da bulunan Manastır’da dünyaya
gelmiştir. Aslen Konya’lı olup babası Yüzbaşı Hacı İbrahim, annesi Hatice hanımdır. Vak’a-i
Hayriyye’de (1826) kaçarak Manastır’a yerleşen yeniçeri sancaktarlarından Abdulvahhab ezZâimî’nin torunudur.
İlköğrenimini Manastır’da tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek Mustafa şevket Efendi’den
Arapça, Tikveşli Yusuf Ziya Efendi’den temel islamî ilimleri öğrenmiş, Süleymaniye Medresesi’nden
icazetle mezun olmuştur. Daha sonra Ayasofya kürsüsü şeyhi payesini kazanmış ardından sırasıyla;
Fatih Câmii’nde kürsü müderrisliği, Dolmabahçe Vâlide Sultan Câmii, Süleymâniye, Sultanahmet ve
Ayasofya Camiilerinde vaizlik yapmıştır. Ayasofya vaazlarıyla şöhret bulan Manastırlı İsmail Hakkı
öğretmenlik mesleğine Eyüp Askerî Rüştiyesi’nde Arapça öğretmeni olarak başlamış, ardından
İstanbul’da Mekteb-i Hukuk’ta İslam Hukuku, Askerî Tıbbiyye ve Mühendishane-i Berr-i
Humayun’da İslam Akaidi, Mekteb-i Mülkiye’de Tefsir, Hadis ve Dâr’ul-Funun-ı Şahane İlahiyat
Fakültesi’nde İslam Hukuk Felsefesi ve Tefsir dersleri okutmuştur. Meşrutiyetten önceki dönem
itibariyle din âlimlerinin “Ulema-i Sitte” unvanı ile tavsif ederek altı otoriteden biri olarak kabul
ettikleri Manastırlı İsmail Hakkı, İslamcı grup içerisindeki Sultan Abdülhamid’in yönetim biçimini
eleştirenler arasında yer almıştır. Ayasofya’da verdiği bir vaazdan sonra kürsüden inerken düşüp
ayağının kırılmasını bazı meslektaşları ve muhalifleri, “İttihatçılara boyun eğdiği için Allah câmide
dersini verdi” şeklinde değerlendirmişlerdir. Manastırlı İsmail Hakkı, yeni yayılan fikir akımlarının
bir arada bulunduğu sıkıntılı bir dönemde Fıkıh, Usûl-i Fıkıh, Kelam ve İslam Tarihi (Dr. Dozy’e
reddiye) alanlarıyla ilgili eserler kaleme almıştır.
Tebliğimiz iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde Manastırlı İsmail Hakkı’nın doğumu, eğitim
hayatı ve eserlerinin içerikleri hakkında bilgi verilecektir. İkinci bölümde ise çalışma alanımız olan
Usûl-i Fıkıh ile ilgili kitabının tahlil ve değerlendirmesi yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Manastırlı, İsmail, Hakkı, Usul

MANASTIRLI ISMAIL HAKKI'S LIFE, WORKS AND THE EVALUATION OF
HIS WORK TITLED USÛL-I FIQH
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Manastırlı İsmail Hakkı was born in 1841 in Manastır, which is now in Bosnia. He was
originally from Konya, his father was Captain Hacı İbrahim and his mother was Hatice
Hanım. He is the grandson of Abdulvahhab ez-Zâimi, one of the janissary standard-bearers,
who escaped in Vak'a-i Hayriyye (1826) and settled in Manastır.
After completing his primary education in Manastır, he came to Istanbul and learned Arabic
from Mustafa Şevket Efendi, basic Islamic sciences from Yusuf Ziya Efendi of Tikveş, and
graduated from Süleymaniye Madrasa with a certification (ijaza). Later, he earned the title
of the sheikh of the Ayasofya, and then respectively; He worked as a lectern mudarris at Fatih
Mosque and as a preacher in Dolmabahçe Valide Sultan Mosque, Süleymaniye, Sultanahmet
and Ayasofya Mosques.
Manastırlı İsmail Hakkı, who gained fame with his Ayasofya sermons, started his teaching career as
an Arabic teacher at Eyüp Military High School. Then, he taught Islamic Law at the Mekteb-i Hukuk,
Islamic creed at the Military Medical School and Naval High School (Mühendishane-i Berr-i
Humayun), Tafsir and Hadith at Mekteb-i Mülkiye, and Islamic Legal Philosophy and Tafsir courses
at Dar’ul-Funun-ı Şahane Theological Faculty. Manastırlı İsmail Hakkı, who was accepted as one of
the authorities by being described by religious scholars as "Ulema-i Sitte" in the period before the
Constitutional Monarchy, was among the critics of the management style of Sultan Abdulhamid in
the Islamist group. Some of his colleagues and opponents commented on when he fell off the lectern
after a sermon he gave in Ayasofya and broke his leg, as "God gave his lesson in the mosque because
he bowed to the Unionists". Manastırlı İsmail Hakkı wrote works on the fields of Fiqh, Usûl-i Fiqh,
Kalam and Islamic History (refusal to Dr. Dozy) in a troubled period when newly spreading ideas
coexisted.
Our paper will consist of two parts. In the first part, information will be given about the birth of
Manastırlı İsmail Hakkı, his education life and the contents of his works. In the second part, the
analysis and evaluation of his book on Usûl-i Fiqh, which is our field of study, will be made.
Keywords: Manastırlı, İsmail, Hakkı, Usul
Giriş

Yaklaşık altı asır İslam medeniyetinin hamiliğini yapan Osmanlı Devleti’nin 19. yüz
yılın başlarından itibaren hızla güç kaybetmesiyle batılıların baskıları artmış ve batılılaşma
eğiliminin yoğunluk kazanması sonucu sık sık ıslahat fermanları yayınlanmıştır. Bu durumu
fırsat bilen müsteşrikler İslam’ın dogmatik olduğunu ve din- devlet işlerini ayrılması gerektiğini
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iddia etmişlerdir. İşte bu karmaşık dönemde yaşayan Manastırlı İsmail Hakkı, hem
müsteşriklerin İslâmiyet’le ilgili öne sürdükleri asılsız iddialara cevap vermiş hem de İslam’ın
ilerlemeye engel bir din olmadığını ortaya koymaya çalışmış ve ilmiyle topluma yol göstermeye
gayret etmiş büyük bir âlimdir. Bu tebliğde Manastırlı İsmail Hakkı’nın hayatı ve eserleri
hakkında bilgi verilecek ve Usûl-i fıkıh isimli eseri değerlendirilecektir.
1. HAYATI
Manastırlı İsmail Hakkı 1846 yılında Manastır’da (Bitola) dünyaya geldi. Babası
Yüzbaşı Hacı İbrahim (Halil), annesi Hatice hanımdır. Aslen Konya’lı olup 17 Haziran 1826’da
Vak’a-i Hayriyye’de (Beydili, 2012: C. 42, 454-457) İstanbul’dan kaçarak Manastır’a yerleşen
yeniçeri sancaktarlarından Abdulvahhab ez-Zâimî’nin torunudur.(Bursalı, 1915: C.1, 251;
Çankaya, 1954: C. 2, 997; Baki, 2014: 88) Dolayısıyla tam olarak künyesi, İsmail Hakkı b.
İbrahim b. Abdülvahhab ez-Zâimî el-Manastırî’dir. Ailesi “sancaktarzâde” ismiyle de maruftur.
( Bursalı, 1915: C. 1, 251; Duman, 2004, 78)
Manastırlı İsmail Hakkı, ilköğrenimini Manastır’da tamamladıktan sonra genç yaşta
İstanbul’a gelerek zamanın ünlü âlimlerinden Mustafa Şevket Efendi’den Arapça, huzur
dersleri üstatlarından Tikveşli Yusuf Ziya Efendi’den temel islamî ilimlerden icazet aldı.
(Çankaya, 1954:C. 2, 997; Albayrak, 1980: C. 2, 285) Böylece Süleymaniye Medresesi’ndeki
derslerinden icazet alarak mezun olup Ayasofya Kürsüsü Şeyhi payesini kazanmıştır. Bundan
sonra Fatih Camii’nde kürsü müderrisi olarak ders vermeye başladı. Arapça, Farsça ve Bulgarca
bilen Manastırlı, yüksek hitabet gücüne sahip olduğu için 1874’te Dolmabahçe Valide Sultan
Camii vâizi oldu. 1891 Cemâziye’l-Âhir ayı sonlarında öğrencilerine icazet vermeye başladı.
Selâtîn Camii vâizliklerinde tedrici olarak yükselip Şubat 1899’da Süleymaniye, Mart 1902’de
Sultanahmet ve Ağustos 1907’de Ayasofya Camii vâizi oldu. Bu görevi esnasında vermiş
olduğu vaazlarını Eşref Edip toplayıp “Mevâiz” adıyla kitap halinde bastırdı.(Albayrak, 1980:
C. 2, 286; Yavuz, 2003: C. 27, 564; Baki, 2014: 89)
Ayasofya vaazlarıyla şöhret sahibi olan Manastırlı İsmail Hakkı, 1882’de Eyüp Askerî
Rüştiyesi Arapça muallimliği ile öğretmenlik mesleğine başladı. Mart 1886’da İstanbul’da
Mekteb-i Hukuk İslam Hukûku muallimliğine, Askerî Tıbbiyye’de ve Mühendishane-i Berr-i
Hümayun’daki İslam akâidi muallimliğinden sonra Şubat 1890’da Mekteb-i Mülkiye tefsir,
hadis ve kelam kürsülerinde ders vermek üzere görevlendirildi. Mayıs 1897’de Mekteb-i Hukuk
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kitabu-d diyât vel’cinayat muallimliğine vekâleten atandı. Şubat 1899’da yeniden tesis olunan
Dar’ul-Funun-ı Şahane İlahiyat Fakültesi’nde İslam hukuk felsefesi ve tefsir dersleri okuttu.
Aynı zamanda Evkâf Nezareti’nin vâiz yetiştiren medresesine tefsir müderrisi oldu. On altı yıl
mülkiye ve yirmi dört yıl hukuk mekteplerinde öğretmenlik yaptı. Bu tarihlerde kendisine
mükâfat olarak dördüncü rütbeden Osmanlı Nişanı verildi. (Çankaya, 1954: C. 2, 998;
Albayrak, 1980: C. 2, 286)
On altı Aralık 1326’da İrade-i Seniye (Padişah Emri) ile Meclis’i A’yan azalığına
(senatörlük) atandı ve müderrislik görevinden ayrıldı. A’yan azası iken Sultan Mehmed Reşad
ile Rumeli Seferi’ne katıldı. (Bursalı, 1915: C. 1, 251; Baki, 2014: 89)
Mansatırlı İsmail Hakkı, İstanbul’da ikamet ettiği Anadolu Hisarı’ndaki ikametgâhında
5 Aralık 1912’de perşembeyi cumaya bağlayan gece kalp krizinden Hakk’ın rahmetine
kavuşmuş, naaşı Fatih Camii bahçesine defnedilmiştir. (Bursalı, 1915: C. 1, 251; Türk
Ansiklopedisi, 1972: C. 20, 307; Albayrak, 1980: C. 2, 286) Merhumun vefat haberine
Tercüman-ı Hakikat, Tasvir-i Efkâr, Sabah, Teşri ve İkdam gibi gazeteler teessürle yer
vermişlerdir. (Sbîlürreşad, 1913: C. 9, 248)
İkinci eşinden olan Doktor Asım Arar, sağlık bakanlığı müsteşarlığı yapmış,
torunlarından biri olan İsmail Arar da Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde
bulunmuştur. (Türk Ansiklopedisi, 1972: C. 20, 307)
Manastırlı İsmail Hakkı, Batıcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık akımlarının
siyasi ve toplumsal olayları etkilediği; ıslahat fermanı ve meşrutiyet yılları ile yeni yayılan fikir
akımlarının bir arada bulunduğu karışık ve sıkıntılı bir dönemde eserlerini kaleme almıştır. İlmî
ve dinî yazıları Sırat-ı Müstakim, Sebîlu’r-Reşad dergileri ve Tercüman-ı Hakikat gazetesinde
yayınlanmıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde çıkan yazıları incelendiğinde, onun İslamî ilimlerde
olduğu gibi içtimai olaylar hakkında da derin bir vukufiyete sahip olduğu görülmektedir. Telif ettiği
eserlerine bakıldığında fıkıh, tefsir, akaid ve kelam ilimlerinde söz sahibi bir âlim olduğu
anlaşılmaktadır. Bursalı Mehmet Tahir’in “İrtihali, ilim ve irfan namına zâyiât-ı azîmedir."
(Bursalı, 1915: C. 1, 251) dediği Manastırlı İsmail Hakkı’nın ilmi yönü, (özellikle vefatı
dolayısıyla) hakkında yazılan yazılarda anlatılmaktadır.
Mustafa Saffet, Sebîlu’r-Reşad Dergisi'nde Terâcim-i Ahval-Bir Felaket-i Müsterikebaşlıklı yazısında Manastırlı’nın tüm ömrünü İslam dinine hizmete ve şer’i ilimleri öğrenip
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öğretmeye hasrettiğini; İslam’ın bir savunucusu olduğunu, aynı zamanda konuşmalarındaki
adab ve uslubunu, yazılarındaki mükemmellik ve kişisel meziyetlerini aktarır. (Mustafa Saffet,
1331: C. 9, 284) Ayrıca meşihatı asliye müsteşarı Sait Efendi ve Ahmet Cevdet, makalelerinde
Manastırlı’nın ilmi seviye ve eserleriyle İslam’ın inanç esaslarını savunması hüsüsundaki
gayretini vurgularlar. (Said Efendi, 1913: C. 9, 246; Ahmet Cevdet, 1913: C. 9, 247) Ziyâ-ı
Elîm adlı makalesinde Hafız Davud, İsmail Hakkı’nın ilim öğrenmedeki azminden bahseder
(Hâfız Davud, 1913: C. 9, 269)
Tesbit edebildiğimiz kadarıyla günümüzde de Manastırlı hakkında yüksek lisans,
makaleve tebliğ düzeyinde birçok çalışma yapılmıştır.
Öğrencilerinin yürüyen kütüphâne diye isimlendirdikleri (Baki, 2014: 93) Manastırlı
İsmail Hakkı, Meşrûtiyet’ten önce din âlimlerinin “ulemâ-ı sitte” dedikleri altı otoriteden biri
olarak kabul edilir. Abdülhamid yönetimi karşıtlarındandır. Ayasofya’da kürsüden inerken
düşmüş, ayağı kırılmıştır. Meslektaşları ve muhalifleri, bu olayı, “İttihatçılara boyun eğdiği için
Allah camide dersini verdi” diye değerlendirmişlerdir. (Çakan, 1991: C. 4, 375-376; Arabacı,
2019: 235)
2. ESERLERİ:
2. 1. Hâce-i Lisân-ı Osmânî: Manastırlı İsmail Hakkı’nın dil üzerine Osmanlıca olarak
yazdığı bir eser olup İstanbul’da 1294/1878 yılında yayınlanmıştır. (Yavuz, 2003: C. 27, 564)
2. 2. Tercümetü’r-Risâleti’l-Hamîdiyye (Beyyinât-ı Ahmediyye): Eserin müellifi
Suriye âlimlerinden Hüseyin el-Cisr-et-Trablusî’dir. Manastırlı İsmail Hakkı tercüme etmiş,
gerekli gördüğü yerlerde ilaveler yapmıştır. Hz. Peygamber'in risaletinin isbatından hareketle,
İslam’ın inanç konularını içeren ve materyalistlere karşı İslam’ı müdafaa eden bir eserdir.
Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde tefrika edildikten sonra Tercümetü’r-Risâleti’l-Hamîdiyye (IIV, İstanbul 1307-1308) ve er-Risâletü’l-Hamîdiyye Tercümesi Beyyinât-ı Ahmediyye
(İstanbul 1329) adlarıyla yayımlanan eser Urduca’ya da tercüme edilmiştir. (Çelabi, 2008: C.
35, 128)
On sekiz bölümden oluşan bu eser, Ahmet GÜL tarafından Latin harfleriyle
sadeleştirilerek “Risale-i Hamidiyye (İslam Hak ve Hakikat Dinidir.)” ismi ile İstanbul’da
1973-1980 yıllarında neşredilmiştir.
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2. 3. Ahkam-ı Şehr-i Sıyam: Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde makale olarak
yayınlandıktan sonra kitap haline getirilmiş olup yüz elli sekiz sahifeden ibarettir. İkinci cildi
elimizde bulunan bu kitap, üç ciltten oluşmaktadır. İkinci cildin başında verilen bilgiye göre
birinci cildin ramazan ayı ve oruç hakkında, ikinci cildinde ise Kur’ân-ı Kerim’in okunması,
namaza ve selama uymak hakkında olduğu, üçüncü cildin ise yayınlanacağı anlaşılmaktadır.
İstanbul’da Şirket-i Sahâfiyye Matbaası’nda 1309/1892’de basılmıştır.
2. 4. Mevâhibü’r-Rahmân fî Menâkıbi’n-Numân: İmâm-ı A’zam Ebu Hanife’nin
(ö.150/767) görüşlerine yer vererek ilmi mertebesinin ve diğer meziyetlerinin anlatıldığı bir
kitaptır. İstanbul, 1310/1893’te İstanbul’da basılan kitap 214 sahifeden müteşekkil olup iki cilt
halinde ve kırk bölümden meydana gelmiştir. Eser, İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1444) elHayrâtü’l-Hısân fî Fedâili’n-Numân adlı eserinin Manastırlı tarafından notlar eklenerek yapılan
açıklamalı tercümesidir. İstanbul’da Mahmut Bey Matbaası’nda basılmıştır. Eser, Sıtkı Çoban
ve Fatih Başpınar tarafından sadeleştirilerek Fıkhın Sultanı İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ismiyle
İstanbul’da, 2014 yılında, Semerkand Yayınları’nda basılmıştır.
2. 5. Metâlib-i İrfâniyye ve İzâhât-ı Nûniyye: Celaleddin Zade Hızır Bey’in (ö.
863/1459) Kaside-i Nuniyye isimli eserinin Manastırlı İsmail Hakkı tarafından yapılan şerh ve
izahıdır. Yüz kırk dört sahifeden oluşan eser akaid ve kelam ile ilgili bilgileri içermektedir. Eser
Maârif Nezâretinin izniyle İstanbul’da Şirket-i Sahafiye-i Osmaniyye Matbaası’nda 1312/1896
yılında basılmıştır.
2. 6. Vesâil'ül-Felâh fî Mesâil'in-Nikâh: Yüz elli bir sahifelik bu eser on bir bölüm ve
235 meseleden oluşmakta; nikâh, talak, îlâ ve zihar gibi birçok mevzuya ışık tutmaktadır. Eser
Maârif Nezâretinin izniyle 1313/1897’de İstanbul’da, Âlem Matbaası’nda basılmıştır.
2. 7. Mevâid'ül-İnâm fî Berâhin'i Akâid-i İslâm: 1314/1898’de İstanbul’da Şirket-i
Sahafiyye-i Osmaniyye Matbaası’nda basılan eser, yüz altmış sekiz sahife olup kitap fihristi ve
yanlış-doğru cetveli vardır. Bu kitap, askerî liseler ve mülkiye liseleri’nde okutulmak üzere
kaleme alınmış kelam dersi kitabıdır. Sonunda hatimesi bulunan bu kitap yedi bölümden
meydana gelmiştir.
2. 8. Tefsîr-i Sûre-i Yâsîn: Manastırlı İsmâil Hakkı’nın Mekteb-i Mülkiye-i Şahâne’de
ders notlarının öğrencisi Muhâmmed Şevket tarafından istinsah edilerek basılmış halidir. 111
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sahifeden oluşan kitap, Mekteb-i Mülkiye-i Şahâne’nin desteğiyle İstanbul’da 1314/1898’ de
basılmıştır.
2. 9. Mevâiz: Hafız Eşref Edip tarafından kaleme alınan Ayasofya vaazları olup,
1324/1908 yılında, İstanbul, Matbaa-ı Ahmet İhsan’da basılmıştır. Üç yüz yirmi sekiz sahifedan
oluşan eser, sekiz dersi ihtiva etmektedir.
2. 10. Şerhu-s-Sadr bî Fezâili Leyleti’l-Kadr: Kadr Sûresi’nin tefsiri ve Kadir
Gecesi’nin fazileti hakkında yazılmıştır. Yirmi yedi sahifeden oluşan risale İstanbul’da
1325/1909 yılında Mahmut Bey Matbaası’nda basılmıştır.
2. 11. Vesâyâ ve Ferâiz Mecmuâsı: Kitabın mukaddimesinde vesâyâ kelimesinden
başlanarak, vasiyyete dair birçok terim açıklanmaktadır. İki bölümden oluşan kitap, yüz otuz
sahifeden meydana gelmiştir. Birinci bölümünde, vasiyyet konusu on kısım halinde
hükümleriyle birlikte açıklanmıştır. Kitabın ikinci kısmında ise yetmiş üçüncü sahifesinden
itibaren feraiz konusu dört kısımda ele alınmıştır. Hanefi fıkhına göre yazılan kitap, 1326/1910
yılında İstanbul’da, Matbaa-ı Âmire’de basılmıştır.
2. 12. Usûl’i-Fıkh: 1328/1912 yılında Hüseyin Bey Matbaası’nda basılan ve tamamı
yüz kırk sahifeden oluşan kitap hakkında ayrıca değerlendirme yapılacaktır.
2. 13. Hak ve Hakîkat: Hollandalı Rainhart Pieter Anne Dozy’nin yazmış olduğu
Tarih-i İslamiyye adlı eserine ve kitabın çevirmeni Abdullah Cevdet’e reddiye olarak yazdığı
iki yüz kırk iki sahifeden oluşan bir eseridir. Eser, 1329/1913’te, İstanbul’da, Sırat-ı Müstakim
Matbaası’nda basılmıştır.
2. 14. Telhisü’l-Kelâm fî Berâhin-i Akâid-i İslâm: Zamanın Milli Eğitim
Bakanlığı’nın isteği üzerine kaleme alınan bu kitabın konusu akâid meselelerini içermekte olup
yüz dört sahifeden müteşekkildir. 1331/1915’te, İstanbul’da Tanin Matbaası’nda basılmıştır.
1989’da Akif Kubraoğlu tarafından günümüz Türkçesiyle yeniden yayınlanmıştır.

3. USÛL-İ FIKH KITABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Baş tarafında özet metin (metn-i vecîz) olduğu ifade edilen Usûl-i Fıkh (Manastırlı,
1912: 1-140) kitabının iç kapağında, İsmail Hakkı Efendi’nin Hukuk Fakültesi dördüncü sınıf
öğrencilerine anlattığı ders notları olduğu ve Memduh isimli iki öğrenci tarafından tab edildiği

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

18

bilgisi verilmektedir. Tamamı yüz kırk sahifeden oluşan kitap 1328/1912 yılında Hüseyin Bey
Matbaası’nda basılmıştır.
Mukaddimesi, içindekiler bölümü olmayan ve metin içerisinde az da olsa atıf yapılan
kitapta işlenen konu başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Husn
Kubh
Kaynaklardan hüküm çıkarmada (istinbat metodları) lafızların delaletini dört ana başlık
altında inceler:
Taksîmi Evvel: Vaz’ itibarıyla olan taksim:
1. Âmm
2. Müşterek
3. Cemi’ Münker
Taksîmi Sânî: Lafzın manayı maksûda delaleti itibariyle taksîm (nazmın manaya
delaletinin açıklığı ve kapalılığı bakımından taksim):
A. Delaletin açıklığı bakımından taksimi:
1. Zahir
2. Nass
3. Müfesser
4. Muhkem
B. Delaletin kapalılığı bakımından taksimi:
1. Hafî
2. Müşkil
3. Mücmel
4. Müteşabih
Taksîmi Sâlis: Nazmın manada ist‘imâli itibariyle taksîm:
1. Hakikat
2. Mecaz
3. Sarih
4. Kinaye
Taksîmi Râbi’: Lafız ile manaya vukuf itibariyle hasıl olan taksim:
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1. İbarenin delaleti
2. İşaretin delaleti
3. Dâl bi’d-delâle [Nassın delâleti]
4. İktizanın delaleti
Masnastırlı İsmail Hakkı, usulünde konuları incelerken önce meseleyi ortaya koyar.
Genel anlamda fukaha (Henefiyye) yöntemini esas alırken yer yer İmam Şâfiî’nin konu
hakkındaki görüşlerini zikredip cevaben değerlendirmeler yapar. Metin içerisinde sorular
sorarak cevaplarını da kendisi verir. Ardından kendi değerlendirmelerini yaparak tercih ettiği
görüşü beyan eder.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi müellif kitabına hüsün-kubuh meselesi ile başlar.
Şer’an emr olunan her fiilin hüsün sıfatıyla muttasıf olduğu konusunda bütün mezheplerin
müttefik olduklarını ifade ettikten sonra medh ve sevaba medar olan hüsün sıfatı hakkında
Eş’âri, Mu’tezile ve Mâtürîdîlerin görüşlerini şöyle özetler:
Eş’âriyye’ye göre gerek aklen bilinsin gerek bilinmesin, medh ve sevaba bağlı olan
hüsün sıfatının mûcib-i emri ve hâkimi yalnızca şer’i şerîftir. Aklın hükümde etkisi olmayıp
hitabı anlamak için sadece bir âlettir.
Mutezile’ye göre de hüsün sıfatı akıl ile bilinir. Şer’i şerif yalnız ibadet konularında akla
hafî olan ciheti beyan eder.
Mâturîdîlere göre ise Âmir-i Zü’l Celâl’in hakîm olmasına mebni olarak husnun
genellikle emrin delalet ettiği şey olması zaruri ise de hakîm yalnız şer’îattır. Ancak akıl hitabı
anlamakta alet olmakla kalmayıp bazı fiillerin hüsün olduğunu şerîate ıtlaından önce ilk söylem
veya kesb yoluyla idrak eder.
Manastırlı görüşleri verdikten sonra Mutezilenin aklı hakim kılmakta ifrât ettiğini,
Eş’âriyyenin aklı tatilde tefrît ettiğini ve tercihe şayan olan görüşü ifrat ve tefrit arasındaki orta
yol diye tanımladığı Mâtürîdîlerin görüşlerinin olduğunu ifade eder.
Manastırlı, hanefîlerin hâss lafzın türleri olarak kabul ettikleri emir, nehiy, mutlak ve
mukayyedi de hüsün-kubuh başlığı altında inceler.
Memurun bihi hüsün itibariyle li aynihi husn ve li ğayrihi husn olarak iki ayırır. Husn li
aynihînin oruç, namaz gibi zatındaki bir hasenden dolayı hüsün olduğunu; hüsün li ğayrihînin
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de abdest gibi başka bir fiile ihtiyaç duyan veya cihat gibi başka bir fiile ihtiyaç duymayan
hüsün diye iki kısım olduğunu ifade eder.
Teklifin tanımını “İzhar-ı acz maksadıyla olmayan taleb-i fiilden ibarettir” şeklinde
yaptıktan sonra insanın mükellef olması için bir kudrete sahib olmasının şart olduğunu söyler.
Nehyi de “Bir fiilden cezmen/zorunlu olarak el çekme taleb edilen lafızdır” diye tarif ettikten
sonra, kubhu, yalan söylemek gibi şer’in vürudundan önce mücerret akılla bilinen li aynihî kubh
ve hür birinin satılması gibi şer’in vürudundan sonra bilinen li ğayrihî kubh diye ikiye ayırır.
Mutlak ve mukayyed konusunda vaz’ i’tibariyla mutlak ve mukayyedin hâss’ın
kısımlarından olamayacağını, ancak ıtlak ve takyidin hass lafızlarda daha çok cerayan
ettiğinden dolayı hass’ın kısımlarından sayıldığını söyler. Mutlakı “şümûl, ihâta, ta’yîn ve
tahsise delalet eden bir şeyin seçilmesiyle/çıkarılmasıyla beraber medlûlün cinsinde şâyi olan
lafızdır” ve mukayyedi de “bazı türlerin tayiniyle tamamında şüyudan hariç olan lafızdır.” diye
tanımlar. Mutlakın mukayyede hamlini, mukayyedde var olan kayda mutlakta da itibar etmek
şeklinde açıklar. Ona göre, her iki nasstaki hükmün ihtilafında gerekli bulunmadıkça mutlak
mukayyede hamledilemez. Hüküm bir olduğunda ise olay aynı konuda dahi olsa, ıtlak ve takyid
hükümde varid olmadıkça mutlak mukayyede hamledilemez. Mutearız olan mutlak ve
mukayyed birine mukarin olursa; mukayyed mutlağı beyan’ı tefsir ile beyan etmiş olur.
Mukarin olmayıp mukayyed muahhar olursa mutlakı nesh eder. Mutlak muahhar olursa
mukayyedi nesh edemez. İki nassda sebeb ve hüküm bir olursa ittifakla mutlak mukayyede
haml olur.
Vaz’ olunduğu mana bakımından lafızları âmm, müşterek ve cem-i münekker
kısımlarına ayırır. Âmm’ı tarif ederek her dilde âmm lafızların farklı olduğunu, âmm’ın manaya
delaletinin kat’î olmasından dolayı zannî delillerle tahsisin yapılamayacağını; ancak kat’i,
muttasıl ve zaman olarak yakın delillerle tahsis edilebileceğini, zaman olarak sonra gelen nassın
tearuz ettiği kısmı nesh edeceğini ifade eder. Kat’i bir nass tarafından tahsis edilen nass’ın,
tahsisin dışında kalan kısmı zannî olacağından dolayı haber-i vâhid ve kıyasla tahsis
edilebileceğini söyler.
Müşterek lafızların her mana için ayrı ayrı vaz’ olması gerektiğini, böyle olmayan
lafızların münferid ya da mecaz olarak değerlendirilebileceğini ifade eder. Yine müşterekin
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umum ifade etmediğini, her bir manasına delaletinin eşit olduğunu, hangi manaya delalet
ettiğinin ancak karinelerle anlaşılabileceğini aktarır.
“Bir vaz’ ile şumülsuz olarak sınırsız birçok kişiye delalet eden lafızdır.” diye tarif ettiği
cem-i münker’in bir vaz’dan dolayı müşterekten, birçok ferde delalet ettiğinden dolayı nass'dan
ve şümulsüz olduğundan dolayı da âmm’dan ayrıldığını söyler.
İkinci taksimde, lafzın maksud olan manaya delaletinin açıklık ve kapalılık bakımından
taksimini yapar. Manaya delaleti açık olan zâhir, nass, müfesser ve muhkemi lügat ve ıstılahî
olarak tanımladıktan sonra zâhir ve nassın te’vilin, tahsîs ve neshe muhtemel olduğunu;
müfesserin sadece nesh edilebileceğini ve muhkem de ise nesh ihtimalinin de sakıt olduğunu
beyan eder. Bu lafızların en zayıfının zâhir, en kuvvetlisinin muhkem olduğunu, tearuz etmeleri
durumunda nassın zâhire, müfesserin her ikisine ve muhkemin de üçüne de tercih edileceğini
örnekleriyle açıklar.
Manaya delaleti kapalı olan lafızları hafî, müşkil, mücmel ve müteşâbih olmak üzere
dört kısımda inceler. Aynı şekilde mezkur lafızları da tanımlar. Hafiyi tebdil-i kıyafet yapmadan
gizlenen kişiye, müşkili ise tebdil-i kıyafet yaparak gizlenen kişiye benzeterek müşkilin daha
kapalı bir lafız olduğuna vurgu yapar ve tearuz etmeleri durumunda hafinin tercih edileceğini
belirtir. Mücmelin ancak gerekli beyanın yapılmasıyla anlaşılabileceğini, müşkilin
anlaşılmasının ümmete kapalı olduğunu ve te’vilden kaçınılması gerektiğini ifade eder. Tearuz
etmeleri durumunda kapalılık derecesi daha az olanın tercih edileceğini söyler.
Üçüncü taksimde lafzın vaz’ olunduğu manada kullanılıp kullanılmamasını inceler. Bu
lafızları da hakikat, mecaz, sarih ve kinaye olmak üzere dörde taksim eder. Bir lafzın vaz’
olunduğu manada kullanılmasını hakikat; muteber bir alakadan dolayı vaz’ olunduğu mananın
dışında kullanılmasını mecaz; çok kullanılmasından dolayı söyleyenin maksadının tam olarak
anlaşıldığı lafızlara sarih ve söyleyenin maksadının tam olarak anlaşılmadığı lafızları da kinaye
diye tanımlar. “Kelamda asl olan manây-ı hakîkîdir” (Mecelle, m. 12) kaidesi mucibince lafzın
hakîkî anlamında kullanılması imkanı olduğu durumlarda hakiki anlamının tercih edileceğini,
ancak hakîkî anlamında kullanılma imkanı yoksa “Kelamın ı’mâli ihmalinden evladır”
(Mecelle, m. 20) ve “Hakikat müteazzir olunca mecaza haml olunur” (Mecelle, m. 21) kaideleri
gereğince hakikatin mecaza haml olunacağını ifade eder. Sarih lafızlarda niyete bakılmaksızın
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lafzın manasının esas alınacağını, kinayede ise, niyet ve halin delaletine göre amel edileceğini
söyler.
Dördüncü taksimde lafzın manaya delalet şekilleri olan “dâl bi’l-ibâre”, “dâl bi’l-işâre”,
“dâl bi’d-delâle” ve “dâl bi’l-iktizâ”yı açıklar. İbârenin delaletinin mutabakat, tazammun ve
iltizamdan biri ile lafzın sevk edildiği manaya delalet edeceğini; işaretin delaletinde ise yine üç
delaletten birisiyle lafzın sevk olunduğu mananın dışında bir manaya delalet edeceğini ifade
eder. İşarenin delaletinde ibarenin delaletinin de sabit olduğunu, tearuz etmeleri durumunda
ibarenin tercih edileceğini belirtir.
Dâl bi’d-delaleyi diğer bir ifadeyle nassın delaletini, lügaten anlaşılan hükmün illetinden
hareketle gerekli diğer manalara da delalet eden lafız diye tanımlar. Hanefî ve Şâfiî bazı
usulcülerin nassın delaletini kıyasa benzettiklerini ancak bu iddialarının birkaç yönden
reddedildiğini örneklerle açıklar. Nassın delaletinin tearuz etmeleri durumunda işarenin
delaletinin, haber-i vâhid ve kıyasa tercih edileceğini vurgular.
“Şer’î hükmün doğru anlaşılması için gerekli bir takdire (mukaddem lazıma) delalet
eden lafızdır” şeklinde tanımladığı iktizanın delaletinin, nassın delaleti gibi umumunun
olmadığını dolayısıyla her ikisinin de tahsîs edilemeyeceğini ve muktezanın hükmüyle nassın
hükmünün beraber olmasından dolayı kesin hüküm bildireceklerini, ancak tearuz etmeleri
durumunda delaletin iktizâya tercih edileceğini bildirir.
Yukarıdaki verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere Hanefi usûlüne göre yazılan
usûl’ü fıkıh kitabında zaman zaman başta İmam Şâfiî olmak üzere diğer fukahanın görüşlerine
de atıfta bulunulmaktadır. Bu kitap tam bir usûl-i fıkıh kitabı olmaktan ziyade sadece istinbat
metodlarının anlatıldığı bölümden ibarettir. Usûl kitaplarına baktığımızda; fıkıh usûlüne ait
genel bilgiler, şer’i hükümlerin delilleri, istinbat metodları, nesh, içtihad, taklid vb. konuların
incelendiğini görürüz. İnceleme konumuz olan bu usûl-i fıkıh kitabında istinbat metodları
dışında ise mezkur konulardan hiç bahsedilmemektedir.
Eseri içeriğinin mahiyeti ve kapsamı hakkında yazarı tarafından herhangi bir bilgiye yer
verilmediği gibi Sonuç kısmı da yoktur. Çalışmanın sonunda “son” yazılması bu haliyle
planlandığına işret etmektedir.
Çalışmamızı sonlandırırken Manastırlı İsmail Hakkı’yı geçmişte yapmış olduğu
hizmetler ve bizlere bıraktığı kıymetli eserlerinden dolayı rahmetle yad ediyorum.
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Sonuç
1846-1912 yılları arasında yaşayan Manastırlı İsmail Hakkı, 66 yıllık ömründe dört
Osmanlı sultanı görmüştür. Bu dönem, batının etkisinin arttığı, Osmanlı coğrafyasında değişik
fikir akımlarının oluştuğu, iç ve dış etkenlerle mücadelenin çok yoğun yaşandığı bir dönem
olmuştur.
Manastırlı İsmail Hakkı, bu dönemi iyi tahlil ederek toplumda var olan sorunlara Kur’an
ve Sünnet’in ilke ve prensipleri çerçevesinde çözümler üretme gayreti içerisinde olmuştur.
Vermiş olduğu vaazları, çeşitli dergilerdeki yazıları ve kitapları bu konuda ciddi bir çabasının
olduğunu göstermektedir.
Görebildiğimiz kadarıyla Osmanlı’nın son zamanlarında yetişmiş Manastırlı’nın ilim
dünyasına katkıları takdire şayandır. Dolayısıyla bu çalışmanın başta usûl-i fıkh olmak üzere
tefsir, fıkıh, kelam alanında Manastırlı’nın kendine has yorum ve değerlendirmeleriyle yeni
çalışmalara kapı aralayabileceğini söyleyebiliriz.
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Özet
İnsanoğlu, Yüce Allah tarafından mükemmel yaratılmıştır. Ne var ki Onun hikmeti ve takdiri üzere
bir takım ihtiyaçlarla da donatılmıştır. Ki bunlar sebebiyle de aciz bir varlık olarak dünya sahnesinde
varlığını devam ettirmektedir. Onu Yaratan, insandan Kendisine kulluk etmesini, ibadet ile Onu daim
hatırlamasını murad etmiştir. İşte bu süreç bir eğitimin gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Allah’a nasıl
kulluk edileceği, Onun hoşnutluğunun nasıl kazanılacağı, cennetine nasıl girilebileceği ya da Onun
hoşnutsuzluğu ile azabından nasıl kaçınılabileceği ancak bir muallimin rehberliğiyle mümkün
olabilecek hususlardır. Allah Rasûlü de bu eğitim ve öğretim sorumluluğunu üstlenmiş; bilgi, kültür,
yaş vs. gibi farklı düzeylerdeki insanlara çeşitli eğitim ve öğretim yöntemleri ile dini anlatmış,
erdemler üzerine kurulu bir hayatın nasıl olması gerektiğini tasvir etmiştir. Bunu yaparken de birer
motivasyon aracı olarak müjdeleme ve uyarma metodlarını kullandığı görülmektedir.
Bu çalışmamızda, beş duyu organının kendileriyle gerçekleştirilen eylemler vesilesiyle
müjdelenmeleri veya uyarılmaları işlenecektir. Bu tarz hadislerde bir mecaz üslûbunun kullanıldığı
âşikârdır. Zira hakikatte müjdelenen el veya dil misâli bir uzuv değil, bizatihi bir vücut bütünlüğünde
insandır. Müjdenin, o eylemin yapılmasının istendiğinin, uyarının ise o eylemden sakınılması
gerektiğinin bir işareti olduğu ise açıktır.
Anahtar Kelimeler: Müjdeleme, Uyarı, Duyu Organları, Hadislerde Mecaz

Five Sensory Organs in Tabshir and Disbelief Pendulum in al-Ahadith al-Sharifah
Abstract
Mankind has been perfectly created by Almighty Allah. However, they are also equipped with a
number of needs with His wisdom and discretion. Because of these, mankind continues its existence
on the world stage as a helpless being. The Creator has asked man to worship Him and to remember
Him constantly by worshiping. This process brings about the necessity of an education. How to serve
God, how to gain His contentment, how to enter his paradise, or how to avoid His torment with his
discontent are matters that can only be possible with the guidance of a teacher. The Messenger of
Allah also assumed this education and training responsibility. He explained religion to people at
different levels in terms of characteristics such as knowledge, culture, age, etc. He described what a
life based on virtues should be like. While doing this, it is seen that he uses gospel and warning
methods as a means of motivation.
In this study, the gospel or stimulation of the five sense organs through the actions performed with
them will be discussed. It is evident that a metaphor style is used in such hadiths. In fact, it is not a
limb like the hand or tongue that is heralded, but a human being in a bodily integrity. It is clear that
the gospel is a sign that the action is wanted to be done, and the warning is a sign that that action
should be avoided.
Keywords: Annunciation, Warning, Sensory Organs, Metaphor in Ahadith.
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Giriş
İnsanoğlu yaratılışı itibariyle mükemmel bir varlık olsa da (el-İsrâ 17/70; et-Tîn 95/4), kendisine
bahşedilen hayra ve şerre de yönlendirebileceği iradesi sebebiyle, eğitilmeye ve öğrenmeye muhtaç bir
varlıktır. Allah Teâlâ, Kendisini tanısınlar, kulluk ve ibadette bulunsunlar, yarattıklarından hareketle
hikmet ve sanatını ta’zîm ve tekrîm ile yüceltsinler, emirlerine itaat ile müjdelere nail olsunlar ve
ikazlarından da ictinâb ile ikâbdan muhafaza olunsunlar diye yarattığı bu insanoğluna, rahmetinin bir
tecellisi olmak bakımından bunları nasıl ve ne şekilde gerçekleştirebileceğine rehberlik edecek Elçilerini
de göndermiştir.
Hz. Peygamber de (a.s.) kıyamete kadar ki süreçte Allah’ın razı olduğu dinin (Âl-i İmrân, 3/19) son
elçisi olarak, bu dinin emir ve yasaklarını sadece tebliğ eden değil aynı zamanda bizzat yaşayan ve
yaşanabilirlik keyfiyetini bir muallim (İbn Mâce, 1992, s. “Mukaddime”, 17.) ve mürebbi sıfatıyla
aktarandır. Bunu yaparken de muhataplarını yaş, bilgi ve kültür alt yapısı, sosyal ilişkileri, konuya
yatkınlığı vs. gibi açılardan dikkate almak suretiyle farklı yöntemler kullanarak bunları benimsemelerine
ve öğrenip tatbiklerine imkânlar sağlamıştır. Müjdeleme (tebşîr) ve korkutma (inzâr) da bu yöntemler
arasında yer almaktadır. Öğretilmek istenilen herhangi hususa muhatabın dikkatini çekme, onu ikaz ile
bozulan dengesine istikamet gösterme, daha bu dünyadayken niyet, fiil ve tavırlarında gösterdiği
müstakîm duruş ile Allah’ın razı olduklarından olabilmesinin imkânlarını önüne serme gibi maksatlar
dikkate alınarak yeri geldiğinde tebşîr ve yeri geldiğinde de inzâr metodu hem Kur’an-ı Kerîm’de hem
de Hz. Peygamber’in eğitim ve öğretim üslûbunda aktif olarak kullanılmıştır.
1. Tebşîr ve İnzâr Kavramları
“Sözlükte “güler yüzlü olmak; güler yüzle karşılamak; müjdelemek” anlamındaki beşr (büşûr)
kökünden türeyen tebşîr “müjdelemek” demektir. Kelime mutlak şekilde zikredildiğinde sevindirici
haber vermeyi ifade ederken, belirleyici bir kaydın bulunması durumunda kötü haber vermeyi de kapsar.
Genellikle karşıtı olan inzâr ile birlikte kullanılması iyi habere tahsisini belirtmektedir. Beşr kavramı
türevleriyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de sekseni aşkın yerde geçmektedir.” (Arpaguş, 2011, s. 226; İbn
Manzûr, t.y., s. 4/59 vd.; M. Fuâd Abdülbâkî, 1945, s. “bşr”, 119-121) Nitekim ilahi vahyin mübelliği
ve mübeyyini olmak vasfıyla Hz. Peygamber de “kolaylaştırın, güçleştirmeyin; müjdeleyin, nefret
ettirmeyin” (Bkz. Buhârî, 1992, s. “İlim”, 11.; Müslim, 1992, s. “Cihad”, 5.) ilkesini esas alarak tebşîrde
bulunmuştur. İnsanın nisyân ile ma’lül bir varlık olması (Tâhâ, 20/115; el-Kehf, 18/24), nefsinin ve
şeytanın iğvâlarına çabuk kapılabilmesi sebebiyledir ki, kimi zamanlar düştüğü gaflet ve isyan
dönemlerinde tekrar kontrolü ele geçirmesi, dengeli bir mü’min kul olması, bir diğer ifadeyle sürekli
ibadetlerinde “(Ey Rabbim!) Bizi doğru yola ilet!” (el-Fâtiha, 1/6) şeklinde dua ve niyazında bulunduğu
istikamet üzere olan yol’a tekrar revan olabilmesi için ikaz edilmesi vazgeçilmezdir.
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İnzâr ise, “sözlükte “korkulu bir şeyi bilip sakınmak” anlamına gelen nezr (nizâre) kökünden türetilmiş
olup “korkulu bir şeyi haber vererek sakındırmak” demektir. “Sevindirici haber verme”
anlamındaki tebşîrin karşıtı olan inzâr dine davet yöntemlerinden biridir. İnzârı gerçekleştiren
kimseye münzir (nezîr) denilir ve “tehlikenin farkında olmayan topluluğa bu tehlike hakkında bilgi
veren kimse” diye tanımlanır. Nitekim Hz. Peygamber kendini, düşman ordusunun gelmekte olduğunu
görüp kavmine haber veren ve onları bu konuda uyaran kimseye” (Buhârî, 1992, s. “Rikāk”, 26.;
Hökelekli, 2020, s. 358; Müslim, 1992, s. "Fezâil”, 16.) (en-nezîr el-uryân) benzetmiştir.
Esasen dinî davetin ilâhî gerçekleri anlatma ve insanları uyarıp harekete geçirme şeklinde ifade
edilebilecek iki yönü vardır; tebşir ve inzâr. “Çünkü insanları harekete geçiren arzu veya korku
faktörleridir. Kişinin motivasyonunda beşerî ihtiyaç, istek, özlem ve ideallere cevap veren veya korku,
endişe ve gerilime yol açan hedeflerin uyarıcı etkisi vardır. İnzâr, kişide korku uyandırarak onun dinin
hedeflerine uygun davranışlara yönelmesini amaçlayan davet yöntemidir. Ancak bu tek başına değil,
insan tabiatındaki arzu ve isteklere hitap etmek suretiyle dinî ilgi uyandırmayı amaçlayan” (Hökelekli,
2020, s. 358) müjdeleyerek özendirme (tebşîr) ile birlikte kullanıldığı takdirde davetçi/eğitici açısından
istenilen neticelere ulaşmak imkânının kuvvetle gerçekleşmesi ümid olunur.
Hiç şüphesiz mükâfat ve ceza itibariyle insan bir bütündür, parçalanma kabul etmez. Beş duyu organı
itibariyle hadis-i şeriflerde bahsolunan tebşîrât ve inzârât, sadece o insanın gözünü, elini, kulağını vs.
ihata etmez. Zira akl-ı selim kabul eder ki, hadis-i şerifte “ateşin yakmayacağı göz”den söz edilmişse,
bununla o insanın sadece gözünün cehennem ateşinden âzad olunduğu ama diğer beden cüz’üne
cehennem ateşi ile azab olunacağı kastedilmemiştir. Hayra teşne bir dil ile şerri terviç eden bir dil de
böyledir.
Hadis-i şeriflerdeki bu anlatım üslubu mecâzidir. “Mecaz, bir lafzın bir alâka ve münasebet dolayısıyla
vaz olunduğu gerçek manasının dışında kullanılmasıdır. Lafzın gerçek manasının anlaşılmasına ise, bir
karîne mâni olur. Bir başka söyleyişle, bir sözün temel anlamda ele alınmasını imkânsız kılan bir
engelden dolayı başka bir anlamda kullanılmasına mecaz denir. Lafzın vaz olunduğu manaya intikalini
sağlayan münasebet, müşâbehet (benzerlik) ise, buna istiâre; şayet bu münasebet teşbih değilse buna da
mecâz-ı mürsel adı verilir.” (Karakaya, 2019, s. 251.; Ayrıca bkz. Duran Ekizer, Belagat Açısından
Buhârî ve Müslim’de Mecaz İçeren Hadisler (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 66, 123-126, 269 vd.) Bu tanıma binaen bir ifadede mecâz-ı mürsel’i
oluşturan münasebetlerden biri de cüz’iyyet ilgisi’dir.
Bu alâka, cüz’ü söyleyip küll’ü kastetme alâkasıdır. Buna örnek olarak, Kur’an-ı Kerim’den Bakara
suresinin “…Yüzünüzü (Mescidi-i Haram) tarafına çevirin…” meâlindeki 2. âyeti örnek verilebilir. Zira
kıblenin Mescid-i Aksa’dan Kâbe’ye çevrilmesini anlatan bu âyette, “yüz” kelimesiyle bütün vücudun
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murad edildiği aşikârdır. Malumdur ki namaz esnasında vücudun bir bölümü olan sadece yüzün kıbleye
çevrilmesi asla yeterli değildir. Bu sebeple de âyette cüz olan yüz zikredilmiş, küll olan vücut
kastedilmiştir. (Bkz. Karakaya, 2019, s. 252)
Hadisten bir örnek olarak ise, Ebû Hüreyre’den nakledilen Rasûlullah (a.s.) bir gün ayak topuklarını
yıkamayan bir adam görüp de bunun üzerine:
ب ِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎِر
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ ﻲ
ِ  َوْﯾٌﻞ ﻟِﻸَْﻋﻘَﺎ: ﺴْﻞ َﻋﻘَِﺒْﯿِﮫ َﻓﻘَﺎَل
ِ ﺳﻠﱠَﻢ َرأَى َرُﺟﻼً ﻟَْﻢ َﯾْﻐ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
 أَﱠن اﻟﻨﱠِﺒ ﱠ، ََﻋْﻦ أَِﺑﻲ ھَُﺮْﯾَﺮة
(Müslim, 1992, s. “Tahâre”, 28)
“O ayak topuklarının ateşten görecekleri azap nedeniyle vay haline!” buyurmasını kaydedebiliriz.
Burada da hakikatte azap görecek olan sadece ayak topuğu değil, bu uzva sahip insanın bizzat kendisidir.
Buradan hareketle denilebilir ki, hadislerde ister müjdeye isterse inzâra konu teşkil etsin, malum beş
duyu organının zikredilmesinden asıl murad, cüz değil, fiili edâ makamındaki öznedir. Ki bu da bizatihi
“insan”dır. İnsan ise, iman ettiklerini yaşarken hem zahir hem de batın cihetiyle mü’min olmak halini
muhafaza etmek üzere daim surette kendisini murakabe ve muhasebe altında tutmakla mükelleftir.
Dolayısıyla gördükleri, dilinden dökülenler, hayra veya şerre açık bulunduğu meclislerdeki duydukları
sebebiyle cennet ve rıza-yı ilahi ile müjdelenebileceği gibi azab-ı ilahi ile de ikaza mahal olabilir. Bu
ise inzârın, bütünüyle ilâhi vahyin muhatabı konumundaki insana, Allah Teâlâ’ya karşı muttaki olup,
havf ve haşyet duygularının ümid ve recâ duygularına nispeten ağır basarak korkup sakınmasını ve bu
suretle Allah'ın hoşnutsuzluğuna ya da azabına sebebiyet veren düşünce, tavır ve davranışlardan
uzaklaşmasını temin eden uyarı ve ikaz türünden şeylerin yöneltilmesi, ulaştırılması ve haber verilip
bilgilendirilmesi anlamını tazammun etmektedir. (Gündüz, 2004, s. 20)
Tebşîr mükâfat, inzâr ise ceza ve azap haber ve vaatleriyle fonksiyonunu icra eder. Her ikisi de bu
cihetten birer motivasyon aracıdır denilebilir. Ancak müjdelemeyi müspet, cezayı ise menfi anlamda bir
motive kaynağı görmek mümkündür. Zira birinde mükâfat vaadi dikkate alınıp Allah’a kurbiyet daha
da arzulanırken, diğerinde “Allah’a rağmenliğin” söz konusu olması ve inat ve ısrarla şer alanına
hapsolunmak iradesi kendisini göstermektedir. Bu âdeta bir tahterevalli veya ip çekme oyununa
benzemektedir; hangi tarafta hâkimiyet tesis edilmişse o taraf kazanan olmaktadır.
“Cezaların suçlu ve günahkârlarla, mükâfatların da iyiliksever ve itaatkârlarla yakın ilgisi
bulunmaktadır. Böyle olunca her bir etki sahası içinde bulunduğu şeyden etkilenmek durumundadır.
İnsan suçluluk ve günahkârlılığı oranında ceza sınırına yaklaşmış olacak ve aynı oranda onun iticiliğini
hissetme durumunda kalacaktır. Bu durumdaki bir kişi ceza sınırına yaklaştıkça mükâfatların cazibe
alanından da uzaklaşmaktadır. Dolayısıyla onların çekiciliğini hissetme ya da ona kavuşma ümidi
zayıflamaktadır. Aynı şekilde sevap fiilleri işleme oranında mükâfata yaklaşırken onun cazibe alanı
artmakta ve bu defa cezanın iticiliği gittikçe etkisini kaybetmektedir. Son olarak kulluğun zirvesinde
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tasavvufi terimle vuslata erme durumunda kişi mükâfatların en çekicisi olan Allah'ın cemalini görme
arzusu ve ümidiyle hakka sıkı sıkıya bağlı kalırken ceza ya da azap korkusu bu bağlılığına etki eden
esas neden olma özelliğini hemen hemen kaybetmiş olmaktadır.” (Gündüz, 2004, s. 44)
Çalışmamızın bu bölümünde yukarıdan itibaren tebşîr ve inzâra dair teorik bazda
söylediklerimizi, bu meyanda hadislerde söz konusu edilen beş duyu organı özelinde pratize etmeye
geçebiliriz artık. Bunu yaparken de meselenin vuzuha kavuşmasına elverişli az sayıda hadis kullanmaya
özen gösterilecektir.
2. Duyu Organlarının Hadislerde Tebşîr ve İnzâra Konu Olması
2.1. Göz
 َوَﻋْﯿٌﻦ،ﷲ
ْ  َﻋْﯿٌﻦ َﺑَﻜْﺖ ِﻣْﻦ َﺧ:ﺴﮭَُﻤﺎ اﻟﻨﱠﺎُر
ُ ﺳِﻤْﻌ
 َﻋْﯿَﻨﺎِن َﻻ َﺗَﻤ ﱡ:ﺳﻠﱠَﻢ َﯾﻘُﻮُل
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ ﷲ
ُ ﺖ َر
َ :س َﻗﺎَل
ِ ﺸَﯿِﺔ
ِ ﺳﻮَل
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ٍ َﻋِﻦ اْﺑِﻦ َﻋﺒﱠﺎ
.ﷲ
َ س ِﻓﻲ
ُ َﺑﺎَﺗْﺖ َﺗْﺤُﺮ
ِ ﺳِﺒﯿِﻞ ﱠ
(Tirmizî, 1992, s. "Fedâilu’l-Cihâd", 12)
İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“İki göz vardır ki, onlara cehennem ateşi değmez: Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda nöbet tutarak
uyanık sabahlayan göz.”
س َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱡ
ت َﻓﻘَﺎﻟُﻮا َﻣﺎ ﻟََﻨﺎ ُﺑﱞﺪ إِﻧﱠَﻤﺎ
َ ﺳﻠﱠَﻢ َﻗﺎَل إِﯾﱠﺎُﻛْﻢ َواﻟُْﺠﻠُﻮ
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ ﷲ َﻋْﻨُﮫ َﻋْﻦ اﻟﻨﱠِﺒﱢﻲ
ﺳِﻌﯿٍﺪ اﻟُْﺨْﺪِر ﱢ
َ َﻋْﻦ أَِﺑﻲ
ِ ﻄُﺮَﻗﺎ
ِ ي َر
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ُ ﺿَﻲ ﱠ
ﻖ اﻟ ﱠ
ﻄﻮا اﻟ ﱠ
ُ ﺲ َﻓﺄَْﻋ
ُ ﺴَﻨﺎ َﻧَﺘَﺤﱠﺪ
ﻒ ا ْ َﻷَذى َوَرﱡد
ﺼِﺮ َوَﻛ ﱡ
ﻖ َﺣﻘﱠﮭَﺎ َﻗﺎﻟُﻮا َوَﻣﺎ َﺣ ﱡ
َ ﻄِﺮﯾ
َ ﺾ اﻟَْﺒ
ﻖ َﻗﺎَل َﻏ ﱡ
َ ِث ِﻓﯿﮭَﺎ َﻗﺎَل َﻓﺈَِذا أََﺑْﯿُﺘْﻢ إِﱠﻻ اﻟَْﻤَﺠﺎﻟ
ُ ِِھَﻲ َﻣَﺠﺎﻟ
ِ ﻄِﺮﯾ
.ف َوَﻧْﮭٌﻲ َﻋْﻦ اﻟُْﻤْﻨَﻜِﺮ
اﻟ ﱠ
ِ ﺴَﻼِم َوأَْﻣٌﺮ ِﺑﺎﻟَْﻤْﻌُﺮو
(Buhârî, 1992, s. “Mezâlim”, 22.; Müslim, 1992, s. “Libâs”, 114)
Ebû Saîd el-Hudrî’nin (r.a.) bildirdiğine göre, Peygamberimiz (a.s.m):
“Sakın yollarda/yol kenarında oturmayın.” buyurdu. Sahabîler,
“Ey Allah’ın Rasûlü! Orada oturmaktan başka bir çaremiz yoktur. Oralar bizim bir araya gelip sohbet
ettiğimiz mekânlardır.” dediler. Bunun üzerine Efendimiz (a.s.) şöyle buyurdular:
“Eğer ille de oturacaksanız, hiç olmazsa yolun hakkını verin.”
“Yolun hakkı nedir?” diye sorduklarında ise,
“Gözleri

haramdan

sakındırmak,

(yolu

kapatarak,

yola

artıklar

koyarak)

eziyet

etmekten/başkasına sıkıntı vermekten sakınmak, selam almak, iyiliği emretmek, kötülükten
sakındırmak.” diye buyurdu.”
Gözlerimiz yaşadığımız çevreyi algılamamızı ve görsel bir dünya ile bütünleşmemizi sağlayan
organımızdır. Ancak bu görevi icra ederken sahibinin iradesi istikametinde görme eyleminde
bulunmaktadır. Bunlardan kimisi elbette gayr-ı iradi, anlık olabilmektedir. Ne var ki iradi olandan kulun
da sorumluluğu bulunmaktadır.
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Yukarıdaki ilk hadiste de görüleceği üzere cehennem ateşinin değmeyeceği iki gözün sahibi de iradî
olarak eylemde bulunmaktadır. İlki havf ve haşyet duygularıyla gönlü kabarmış olarak gözyaşı
dökmektedir. Diğeri ise daha özel bir anlamda değerlendirirsek vatan savunmasında sınır boylarında
düşmanı gözetlemektedir.
Ne var ki hadisteki müjdeyi, mefhum-u muhalifiyle okuyacak olursak da şöyle bir inzâr neticesi
çıkabilir: Allah için olmayan, Ondan havf ve haşyet sebebiyle dua ve niyazda yaşarmayan gözün, Allah
katında bir makbuliyeti yoktur. Diğerinde ise, vatanını düşmana karşı savunmak yerine, düşmanı
görmezden gelerek veya düşman birliklerine lojistik destek mahiyetindeki şeylerde aktif rol oynayarak
vatanına ihanet edenin de bu müjdeden nasibi olmayacağı gibi, Hak nezdinde sorumluluğu vardır ve
bunun hesabı er geç kendisinden mahşer günü sorulacaktır.
İkinci hadiste ise, gözler kendisine haram kılınan kimselerden sakınmakla emrolunmuştur. Kasdî bir
surette ister hayat seyri içerisinde yüz yüze bir ortamda, ister yazılı veya görsel basında veyahut da
sosyal medya denilen platformlarda olsun, bu fark etmez. Haram haramdır ve bu suçu irtikâb eden
sonucundaki ikab ve azaba da müstehak kılınmış demektir. Bunu da tersinden okuyacak olursak, böyle
davranmayanların en azından bu cihetle azaba düçar olmayacaklarını söyleme imkânı doğmaktadır.
2.2. Kulak
 َﻓﺎﻟْﻌَْﯿَﻨﺎِن ِزَﻧﺎھُﻤﺎ، ُﻣْﺪِرٌك ذﻟَﻚ ﻻ َﻣَﺤﺎﻟََﺔ،ﺼﯿُﺒُﮫ ِﻣَﻦ اﻟﱢﺰَﻧﺎ
َ  ُﻛِﺘ:ﺳﻠﱠَﻢ َﻗﺎَل
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ َﻋْﻦ أَِﺑﻲ ھَُﺮْﯾَﺮةَ َﻋِﻦ اﻟﻨﱠِﺒﱢﻲ
ِ ﺐ ﻋﻠَﻰ اْﺑِﻦ آَدَم َﻧ
ُ ﺻﻠﱠﻰ
َ  َواﻟﱢﺮْﺟُﻞ ِزَﻧﺎھَﺎ اﻟُﺨ،ﺶ
َ اﻟ ﻨ ﱠ
ق ذﻟَﻚ
ُ ﺼﱢﺪ
ُ ﺳِﺘَﻤﺎ
ْ  َواُﻷُذَﻧﺎِن ِزَﻧﺎھُﻤﺎ اﻻ،ﻈُﺮ
َ  َوُﯾ،ﺐ َﯾْﮭَﻮى َوَﯾَﺘَﻤﻨﱠﻰ
ُ ْ َواﻟْﻘَﻠ،ﻄﺎ
ُ  َواﻟَْﯿُﺪ ِزَﻧﺎھَﺎ اﻟَﺒْﻄ،ﺴﺎُن ِزَﻧﺎهُ اﻟَﻜَﻼُم
َ  َواﻟﻠﱢ،ع
.اﻟﻔَْﺮُج َوُﯾَﻜﱢﺬُﺑُﮫ
(Buhârî, 1992, s. “İsti’zân”, 12.; Müslim, 1992, s. “Kader”, 20)
Ebû Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre Allah Rasûlü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Âdemoğluna
zinadan nasibi yazılmıştır. Buna behemehâl erişecektir. Gözlerin zinası [kendisine haram olan
kimselere] bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası
da yürümektir. Kalp ise heves eder, diler. Ferc ise bunu ya tasdik eder ya tekzib.”
 "اﻟﻠﱠﮭُﱠﻢ:ﺻَﺤﺎِﺑِﮫ
ْ ت ِ َﻷ
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ ﷲ
ُ  َﻗﻠﱠَﻤﺎ َﻛﺎَن َر: َﻗﺎَل،َﻋْﻦ اْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ
ِ ﺳﻮُل ﱠ
ِ ﺲ َﺣﺘﱠﻰ َﯾْﺪُﻋَﻮ ِﺑﮭَُﺆ َﻻِء اﻟﱠﺪَﻋَﻮا
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ٍ ِﺳﻠﱠَﻢ َﯾﻘُﻮُم ِﻣْﻦ َﻣْﺠﻠ
َ  َوِﻣْﻦ،ﺻﯿَﻚ
،ت اﻟﱡﺪْﻧَﯿﺎ
ْ ﺴْﻢ ﻟََﻨﺎ ِﻣْﻦ َﺧ
ِ ﺼﯿَﺒﺎ
ِ  َوِﻣَﻦ اﻟَﯿﻘِﯿِﻦ َﻣﺎ ُﺗﮭَﱢﻮُن ِﺑِﮫ َﻋﻠَْﯿَﻨﺎ ُﻣ،طﺎَﻋِﺘَﻚ َﻣﺎ ُﺗَﺒﻠﱢﻐَُﻨﺎ ِﺑِﮫ َﺟﻨﱠَﺘَﻚ
ِ ﺸَﯿِﺘَﻚ َﻣﺎ َﯾُﺤﻮُل َﺑْﯿَﻨَﻨﺎ َوَﺑْﯿَﻦ َﻣﻌَﺎ
ِ اْﻗ
َ  َواْﺟﻌَْﻞ َﺛﺄَْرَﻧﺎ َﻋﻠَﻰ َﻣْﻦ،ث ِﻣﻨﱠﺎ
َ  َواْﺟﻌَﻠُْﮫ اﻟَﻮاِر،ﺼﺎِرَﻧﺎ َوُﻗﱠﻮِﺗَﻨﺎ َﻣﺎ أَْﺣَﯿْﯿَﺘَﻨﺎ
 َو َﻻ َﺗْﺠﻌَْﻞ،ﺼْﺮَﻧﺎ َﻋﻠَﻰ َﻣْﻦ َﻋﺎَداَﻧﺎ
ْ ََوَﻣﱢﺘْﻌَﻨﺎ ِﺑﺄ
ُ  َواْﻧ،ظﻠََﻤَﻨﺎ
َ ﺳَﻤﺎِﻋَﻨﺎ َوأَْﺑ
".ﺴﻠﱢْﻂ َﻋﻠَْﯿَﻨﺎ َﻣْﻦ َﻻ َﯾْﺮَﺣُﻤَﻦ
َ  َو َﻻ ُﺗ، َو َﻻ َﺗْﺠﻌَِﻞ اﻟﱡﺪْﻧَﯿﺎ أَْﻛَﺒَﺮ ھَﱢﻤَﻨﺎ َو َﻻ َﻣْﺒﻠََﻎ ِﻋﻠِْﻤَﻨﺎ،ﺼﯿَﺒَﺘَﻨﺎ ِﻓﻲ ِدﯾِﻨَﻨﺎ
ِ ُﻣ
(Tirmizî, 1992, s. “De‘avât”, 79)
İbn Ömer’den (r.a.) rivayete göre Rasûlullah (a.s.) bir toplantıdan kalkmadan önce ashabına şu duayı
yapardı: “Allahım! Bize, sana karşı işlenen günahlarla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver.
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Bizi, cennetine ulaştıracak ölçüde sana kulluk etmeyi nasip eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek derin
ve güçlü bir iman ver. Allahım! Bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden
faydalandır; ölünceye kadar da onları devamlı eyle. Sadece bize zulmedenlerden intikamımızı almayı
nasip eyle. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en
büyük derdimiz ve ilmimizin temel gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme.”
Kulak, işitme işlevini görmesinin yanı sıra denge organını da içinde bulunduran anatomik yapıdaki
organımızdır.
İlk hadiste kulak, ahlaki bir düşkünlük olarak nitelendirilebilecek bir eylemde bulunmaktadır; gayr-ı
meşru olmak bakımından Allah’ın haram kıldığı hususlarda konuşulanların dinleyicisi olmaktadır.
Buradaki tehdide istinaden, kulak sahibinin yani bir insanın hem gayr-ı meşru ve ahlâki olmayan
hususların konuşulduğu meclislerde hazır bulunmamasının hem de kendisinin de bu tarz laflar
sarfetmemesinin, âkıbeti açısından ehemmiyeti anlaşılmaktadır. Zira kendisi de konuşsa neticede kulağı
duyacaktır. Zina, büyük günahlar arasında sayıldığından da, mevcut şartlardaki konuşma ve dinleme
fiillerinin ne derece Hak katında kerih görüldükleri ve bunun bir günah olarak sorumluluğunun
taşınacağı âşikârdır.
İkinci hadiste ise dua ve niyaz makamında bir tazarruda bulunulmaktadır ki; burada da kulağın ömür
boyunca hak ve hakikati, Allah’ın hoşnutluğunun olduğu hususları duymaya arzulu olması
istenilmektedir. Dolayısıyla bu kulağın sahibinin Allah’ın rızası dışında bir fiil işlemekten havf ve haşyet
duyduğu söylenebilir. Bu ise, elbette ki onun ahirete müteallik bir kazancıdır.
2.3. Dil
 َوإِﱠن اﻟِْﺒﱠﺮ َﯾْﮭِﺪي إِﻟَﻰ،ق َﯾْﮭِﺪي إِﻟَﻰ اﻟِْﺒﱢﺮ
َ ﺼْﺪ
 َﻓﺈِﱠن اﻟ ﱢ،ق
 »َﻋﻠَْﯿُﻜْﻢ ِﺑﺎﻟ ﱢ:ﺳﻠﱠَﻢ
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ ﷲ
ُ  َﻗﺎَل َر: َﻗﺎَل،ﷲ
ِ ﺳﻮُل
ِ َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ
ُ ﺻﻠﱠﻰ
ِ ﺼْﺪ
 َوإِﱠن اﻟْﻔُُﺠﻮَر،ب َﯾْﮭِﺪي إِﻟَﻰ اﻟْﻔُُﺠﻮِر
َ ﺼْﺪ
ُ ﺼُﺪ
ْ  َوَﻣﺎ َﯾَﺰاُل اﻟﱠﺮُﺟُﻞ َﯾ،اﻟَْﺠﻨﱠِﺔ
َ  َﻓﺈِﱠن اﻟَْﻜِﺬ،ب
َ  َوإِﯾﱠﺎُﻛْﻢ َواﻟَْﻜِﺬ،ﺻﱢﺪﯾﻘًﺎ
َ ق َﺣﺘﱠﻰ ُﯾْﻜَﺘ
ق َوَﯾَﺘَﺤﱠﺮى اﻟ ﱢ
ِ ﷲ
ِ ﺐ ِﻋْﻨَﺪ
.ﷲ َﻛﱠﺬاًﺑﺎ
َ ب َﺣﺘﱠﻰ ُﯾْﻜَﺘ
َ ب َوَﯾَﺘَﺤﱠﺮى اﻟَْﻜِﺬ
ُ  َوَﻣﺎ َﯾَﺰاُل اﻟﱠﺮُﺟُﻞ َﯾْﻜِﺬ،َﯾْﮭِﺪي إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺎِر
ِ ﺐ ِﻋْﻨَﺪ
(Müslim, 1992, s. "el-Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb", 105)
Abdullah b. Mes’ud’dan (r.a.) nakledildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Size düşen
doğru olmaktır. Doğruluk insanı iyiliğe ulaştırır. İyilik de Cennete girmeye sebeptir. Kişi doğru
söylemeye gayret eder ve nihayet Allah katında sıddîk olarak yazılır. Yalandan kaçının. Yalan kişiyi
günaha, günah da Cehenneme sürükler. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe Allah katında yalancı olarak
damgalanır.”
،«ﻖ
ْ ﷲ َوُﺣ
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ ﷲ
َ ﺳﻠﱠَﻢ َﻋْﻦ أَْﻛَﺜِﺮ َﻣﺎ ُﯾْﺪِﺧُﻞ اﻟﻨﱠﺎ
ُ ﺳِﺌَﻞ َر
ُ :َﻋْﻦ أَِﺑﻲ ھَُﺮْﯾَﺮةَ َﻗﺎَل
ِ  »َﺗﻘَْﻮى ﱠ: َﻓﻘَﺎَل،س اﻟَﺠﻨﱠَﺔ
ِ ﺳﻮُل ﱠ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ ُﺴُﻦ اﻟُﺨﻠ
« »اﻟﻔَُﻢ َواﻟﻔَْﺮُج: َﻓﻘَﺎَل،س اﻟﻨﱠﺎَر
َ ﺳِﺌَﻞ َﻋْﻦ أَْﻛَﺜِﺮ َﻣﺎ ُﯾْﺪِﺧُﻞ اﻟﻨﱠﺎ
ُ َو
(Tirmizî, 1992, s. "el-Birr ve’s-Sıla", 62)
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Ebû Hüreyre’dan (r.a.) rivâyete göre, o şöyle demiştir: “Rasûlullah’a (s.a.v.) insanların Cennete
girmelerine sebep olan amel hangisidir? diye sorulduğunda: “Allah’a karşı sorumluluk bilinci ve güzel
ahlaktır” buyurdular. “İnsanların Cehenneme girmelerine sebep olan amel sorulduğunda da: Ağızdaki dil
ve cinsel organdır” buyurdular.”
Besinlerin çiğnenmesi, yutulması ve konuşma gibi işlemlere de yardımcı olan dil, ağız boşluğu içinde
bulunup tat duyusunu da alan organımızdır.
Yukarıdaki hadisleri bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekirse şöyle diyebiliriz; mü’min, iman
eden anlamının çağrışımıyla hem Rabbine güven duygusuyla Onu tasdik edeni, hem de insanlar
tarafından kendisine güven duyulmuş kimseyi ifade etmektedir. Dolayısıyla dildeki hak ve hakikati
perdeleyen kelam, yalan olarak vasıflandırılmıştır. Yalan ise mü’minin iman libasını çıkararak nifak
libasına bürünmesinin bir diğer adıdır. (Bkz. Buhârî, 1992, s. “Îmân”, 24; Müslim, 1992, s. “Îmân”, 107108.)
Dil, şu dünya hayatının her anında Rabbinin kendisini murakabe ettiği bilinciyle davrandığında, hak ve
hakikatin lezzetini tadımlayacak ve sıddîklardan yazılmakla da mahşer günü yüzünü güldürecek şekilde
muhasebe olunacaktır. Yalan sarmalına kendisini kaptıranın ise azabının çetin olması, beklenendir (enNisâ 4/140; et-Tevbe 9/68).
2.4. Burun
َ َﺳَﺘْﯿﻘ
َ َﺴَﺘْﻨِﺜْﺮ َﺛﻼ
،ت
ْ » إَِذا ا: ﺳﻠﱠَﻢ أَﻧﱠُﮫ َﻗﺎَل
ْ ﺿﺄَ َﻓﻠَْﯿ
َ ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو
َ ﷲ
ﻆ أََﺣُﺪُﻛْﻢ ِﻣْﻦ َﻣَﻨﺎِﻣِﮫ َﻓَﺘَﻮ ﱠ
ُ َﻋْﻦ أَِﺑﻰ ھَُﺮْﯾَﺮةَ َﻋْﻦ َر
ِ ﺳﻮِل ﱠ
ٍ ث َﻣﱠﺮا
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
َ ﺸْﯿ
.« ﺸﻮِﻣِﮫ
ُ ﺖ َﻋﻠَﻰ َﺧْﯿ
ُ ﻄﺎَن َﯾِﺒﯿ
َﻓﺈِﱠن اﻟ ﱠ
(Buhârî, 1992, s. "Bed’ü’l-Halk", 11.; Müslim, 1992, s. “Tahâret”, 23.; Nesâî, 1992, s. “Tahâret”, 73.)
“Sizden birisi uyandığı zaman, üç defa burnuna su alıp versin. Çünkü şeytan onun genzinde
geceler.”
Hadiste kayıtlı ‘hayşûm’ kelimesi geniz, burnun en üst tabakası veya tamamıyla burun anlamlarına
gelmektedir. Kâdı Iyaz ve onunla aynı görüşü paylaşan ulemaya göre (Nevevî, 1994, s. 3/160-161)
hadiste bildirilen husus hakikate/zahirine hamledilmelidir. “Çünkü burun, cesedin kalbe açılan
menfezlerindendir. Kulakla birlikte burundan başka vücutta devamlı açık olan başka bir menfez yoktur.
Şeytan ise kapalı olan bir menfezi açamamaktadır.” (Örenç, 2012, s. 149.) Bu hadisi mecaza hamleden
Nevevî ise şeytandan kastın mikrop olduğunu ifade eder. (Nevevî, 1994, s. 3/160-161) Bu görüşe göre
burnun insan sağlığı ile alakalı yönü öne çıkmaktadır. Zira rutubet, toz, toprak gibi zararlı birçok mikrop
burun deliğinden vücuda girerek insan sağlığını tehdit etmektedir. “Burunda biriken pisliklerin
temizlenmesine, sabah kalkan insanın abdest alıp namaz kılmasına engel bir durum varsa bile, burnunu
iyice temizlemesi gerektiğine işaret edilmektedir.
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Çünkü tıbben bilinen hususlardan biri de, burnun sinüslerin açılmasında ve sinüzit tedavisinde önemli
olduğudur. Abdest almak veya hadiste belirtildiği gibi, burna üç kere su çekerek sümkürmek, gerek
sinüslerin açılıp rahat çalışmasında, gerekse temizlenip dışarı atılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Çünkü temizlenip dışarı atılmayan ve burunda biriken mikroplar, genizden gelen akıntılarla solunum ve
dolaşım yollarına yayılıp yerleşecek, buraların enfeksiyon kapmasına sebep olacaktır.” (Sorularla
İslamiyet, 2021) Bu yüzden abdestte istinşâkın (burna su çekme) bir çeşit sinüzit tedavisi olduğu da
söylenebilir.
Nitekim hadiste vârid olduğu üzere Allah Rasûlü (a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Muhakkak ki şeytan,
insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır.” (Müslim, 1992, s. “Selâm”, 24.) Bu dolaşma insanın
tembel ve uyuşuk davranmasına, vesvese ve gaflete düşmesine, bu ise Allah’ı zikirden dolayısıyla da
kulluk ifasından uzaklaşmasını netice vermektedir. Oysaki Allah Teâla; “Öyleyse yalnız beni anın ki
ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (el-Bakara, 2/152) buyurmak suretiyle
muazzam bir tebşîrde bulunmuştur. Bununla birlikte vesvese ve gafletin ve dolayısıyla Allah’ı zikirden
uzaklaşmanın ise bir inzârın varlığını işaret ettiği açıktır. Rasûlullah (a.s.) bir nebevî kelamında bu
hususa şu şekilde dikkati çeker: “Şeytan, insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler.
Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir.” (Buhârî, 1992, s. “Tefsîr”, Kul eûzü
birabbi’n-nâs 1.)
2.5. Deri
Kur’an-ı Kerim’deki kâfirlere dönük derileri yakıp kavuracak şiddetli azap tasvirleri dikkat
çekmektedir. Nitekim bazı âyetlerde şöyle buyurulur:
“Şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için
onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz, Allah azîz ve hakîmdir.” (en-Nisâ, 4/56)
“Hayır! Şüphesiz o, derileri kavurup çıkaran alevli ateştir” (el-Meâric 70/15-16)
“İşte şu iki grup [Müslümanlarla kâfirler], Rableri konusunda birbirleriyle çekişen iki düşmandır; inkâr
edenlere,

ateşten

elbiseler

biçilecek

ve

başlarından

aşağı

kaynar

sular

dökülecek. Onunla, karınlarındaki [bütün iç organları] ve derileri eriyip kavrulacaktır!” (el-Hac, 22/1920)
Allah Rasûlü de bu âyetin tefsiri sadedinde Ebû Hüreyre’den nakledilen bir hadisinde şöyle buyurur:
ﺺ إ ِﻟ َ ﻰ
ﺼ ﱡ
ُ ﺻﻠ ﱠﻰ ﱠ
َ ُﺐ َﻋﻠَﻰ ُرُءوِﺳِﮭْﻢ َﻓَﯿْﻨُﻔُﺬ اﻟَﺤِﻤﯿُﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﯾْﺨﻠ
َ  إِﱠن اﻟَﺤِﻤﯿَﻢ ﻟَُﯿ: َﻗﺎَل، ﷲ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠ ﱠَﻢ
َ  َﻋِﻦ اﻟﻨﱠِﺒﱢﻲ، ََﻋْﻦ أَِﺑﻲ ھَُﺮْﯾَﺮة
ُ َِﺟْﻮِﻓِﮫ َﻓَﯿْﺴﻠ
ﺼْﮭُﺮ ُﺛﱠﻢ ُﯾَﻌﺎُد َﻛَﻤﺎ َﻛﺎَن
ق ِﻣْﻦ َﻗَﺪَﻣْﯿِﮫ َوھَُﻮ اﻟ ﱠ
َ  َﺣﺘﱠﻰ َﯾْﻤُﺮ، ﺖ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﺟْﻮِﻓِﮫ
(Tirmizî, 1992, s. “Sıfatu Cehennem”, 4.; Ayrıca bkz. Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer
İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-‘Azîm, thk. Sâmi b. Muhammed es-Selâme (Riyad: Dâru Taybe, 1999),
5/405-407.)
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“Muhakkak kaynar su onların başlarına dökülür de kafatasına işler, geçer, nihayet içine, karnına varır.
İçinde olan şeyleri parçalar ve nihayet ayaklarına ulaşır. İşte erime budur. Sonra eski haline çevrilir.”
Vücudumuzun tüm yüzeyini örten ve damar bakımından zengin bir organımız olan deride duyu
reseptörleri yaygın olarak bulunmaktadır. Bu sebeple de dokunma, basınç, ısı ve ağrı duyuları deri
yoluyla alınır. Ayrıca vücudun yüzeyini kaplayan deri, her türlü fiziksel, mekanik, kimyasal etkenlere
ve yaralanmalara karşı da âdeta bir kalkan misâli koruma sağlar. (Beş duyu organına dönük tanımlar
için bkz. Bingöl, 2021)
Âyetlerden ve hadis-i şeriften görüleceği üzere şiddetli azap, kâfirler üzerinedir, mü’minler ise Allah’ın
rahmetinin bir tecellisi ve lütfuyla bu azap sahnelerinden halâs olacaklardır. Dolayısıyla imana sahip
olmak, esas itibariyle bir tebşîrdir. Zira neticesinde Allah’ın rızasına ve türlü nimetleriyle donatılmış
cennetine layık görülme vardır. İnsan, yaratılışı itibariyle unutkanlığa, gaflete ve hatta isyana da
düşebilir. Ama kendisine verilen irade yetisiyle tevbe kapısına yönelebilmeyi, müjdeyi ihtiyar edip
inzâra kulak kesilmeyi ve bu minvaldeki eylemlerden sakınmayı tefekkür de edebilir.
Sonuç
Rahmeti gazabına galebe çalan (Buhârî, 1992, s. “Tevhîd”, 15) Allah Teâlâ, hikmet ve takdiri
üzere ihtiyaç sahibi bir varlık olarak yaratmıştır insanoğlunu. Zira hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeyen ve
herkesin kendisine muhtaç olduğu anlamında es-Samed olan yegâne Zât, Yüce Allah’tır. Bu cihetledir
ki hayatının her safhasında insanın “ihtiyaçlarının peşinden koşması” kaçınılmazdır. Ancak bunu
yaparken de sosyal bir varlık olduğundan hareketle, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurması, sosyal
müesseseler inşa etmesi, çevre ekolojisini tahrip etmeyecek şekilde ziraat ve hayvancılıkla uğraşması
zorunludur. Tersi tavır ve davranışlar ise en genel anlamıyla kaosa yol açabilecektir. Dahası, her doğanın
fıtrat üzere yaratılmış olması (Müslim, 1992, s. “Kader”, 22-25.) hakikatinden hareketle de, her bir
insanın kendisine bahşedilen irade vasıtasıyla Yaratanını bilmesi ve Onun Elçisi’ne tebliğ ettiği ilkeler
çerçevesinde bir hayat sürmesi istenmektedir. İşte bu süreçte ruh ve nefisten müteşekkil insanın, ancak
eğitilmek suretiyle istenilen kıvama ulaşabileceği bedîhîdir. Allah Rasûlü (a.s.) de, İslam dininin
mübelliğ ve mübeyyini olarak, bir eğiticiden hangi usûl ve üslûp ile eğitim ve öğretimde başarılı
sonuçlar elde etmesi beklenirse, onları en mükemmel şekilde tatbik safhasına koymuş bir muallimdir.
Her bir insan, yaşı ne olursa olsun, mükâfat ve cezaya karşı duyarlılık gösterir. Dolayısıyla kendisinden
yapması yahut yapmaması istenilen şeylerde, bir mükâfat olabileceği (tebşîr) gibi, bir cezanın da
tahakkukunun varlığını bilmesini (inzâr), onun tüm fiillerini yönlendirecek bir sâik olarak
değerlendirmek mümkündür. Bir mü’min için mükâfat/tebşîr sâikinin Allah’ın rızası, cennet ve
cemâlullah ile müşerref olmak olduğu söylenebilir. Buna mukabil Allah’ın razı olmadıklarından olmak
ile cehennem azabına müstehak kılınmak elbetteki iman sahibi bir kimsenin ulaşmak istemediği bir
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sondur. Ne var ki insanoğlu, zaman zaman nefsinin ve şeytanın ayartmalarıyla doğru yoldan sapmalar
yaşayabilir, hata ve kusurlar işleyebilir, bazı sıkıntı ve zorluklarla imtihanda başarılı olamayıp isyana da
düşebilir. Velhâsılı kimi dönemlerinde, daima kendisini gören, işiten, her halinden haberdar olan
Rabbinden gafil bulunabilir. Bundan dolayıdır ki, hem Kur’ân-ı Kerîm’de hem de Allah Rasûlü’nün
hadis-i şeriflerinde müjdeleme ve korkutma metodları kullanılarak, hayatın dinamik seyri içerisinde
insanoğlunun hep “dengede” tutulmaya çalışıldığı söylenebilir. Bu yapılırken de, insanın bir eylemi
gerçekleştirmekte kullandığı birinci dereceden uzvu nazara verilerek dikkatinin özellikle ona çekildiği
görülmektedir. Nitekim haramı telaffuz eden, gayr-ı meşru her ne olursa olsun bunu terviç eden,
ahlâksızlığın şüyû’una vesile olan dil yani bu dilin sahibi insan, şiddetli azap tasvirleriyle inzâr
olunmaktayken; hak ve hakikati terennüm eden, meşru ve ahlâki olanın toplum nezdinde yayılmasını
arzulayan dilin sahibi de Allah’ın hoşnutluğunu kazanma ve gireceği cennet tasvirleriyle tebşîr
olunmuştur.
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Özet
Zorunlu vatandaşlık davranışı, 2006’li yıllarında kavramsallaştırılmış olmakla birlikte günümüzde
daha da önem kazanmış ve yakın tarihli birçok araştırmaya konu olmuştur. Bununla birlikte Türkçe
yazında halen zorunlu vatandaşlık davranışının öncülleri ve sonuçlarına yönelik araştırmalar sınırlı
seviyededir ve konuya ilişkin araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. Literatürde oluşan bu boşluğu
kapatmaya yönelik olarak yapılan araştırmada zorunlu vatandaşlık davranışının iş stresi üzerindeki
etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan anketler Muğla’daki 5 yıldızlı
otel çalışanlarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler SSPS-23 ve AMOS-18 programı kullanılarak
analiz edilmiştir. Analiz sonuçları zorunlu vatandaşlık davranışının iş stresini artırdığını
göstermektedir. Yapılan bu araştırma zorunlu vatandaşlık davranışına yönelik literatürü genişletirken
uygulayıcılara yönelik iç görüler sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş stresi, Otel, Zorunlu vatandaşlık davranışı.
Abstract
Although compulsory citizenship behavior was conceptualized in 2006, it has gained more
importance today and has been the subject of many recent studies. However, research on the
antecedents and consequences of compulsory citizenship behavior in Turkish literature is still limited
and there is a need for research on the subject. In this study, which was conducted to close this gap in
the literature, the effect of compulsory citizenship behavior on job stress was examined. The
questionnaires prepared in line with the purpose of the research were applied to the employees of the
5-star hotels in Mugla. The data were analyzed with the SSPS-23 and AMOS-18 programs. Results
reveal that compulsory citizenship behavior increases job stress. This research provides insights for
practitioners while expanding the literature on compulsory citizenship behavior.
Keywords: Job stress, Hotel, Compulsory citizenship behavior.
GİRİŞ
1980’lerin başında kavramsallaştırılan örgütsel vatandaşlık davranışını Organ (1988), “isteğe
bağlı olan, resmi ödül sistemi tarafından doğrudan veya açıkça tanınmayan ve bir bütün olarak kuruluşun
etkin işleyişini destekleyen bireysel davranış” olarak tanımlamaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışı,
çalışanların sorumlulukları dışında kalan ve resmi ödül sistemi tarafından doğrudan veya açıkça
tanınmayan isteğe bağlı ekstra rol davranışlarıdır (Tian, Shuja Iqbal, Qalati, Anwar, & Khan, 2020). Bu
tür ekstra rol davranışları örgütleri için önemli bir sürdürülebilir rekabet avantajı kaynağı olarak
görülmektedir (Bolino, Klotz, Turnley, & Harvey, 2013). Örgütlere sağladığı avantajlar nedeniyle,
günümüzde artan sayıda örgüt çalışanlarının daha fazla örgütsel vatandaşlık davranışı göstermelerini
zorunlu kılarak örgütlerinin etkinliğini artırmayı hedeflemektedir (Vigoda-Gadot, 2006). Bununla
birlikte, tüm çalışanlar örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme konusunda aynı derecede isteklilik
göstermez ve bu konuda yönetimsel baskı hissederler. Nitekim yakın tarihli araştırmalar yönetim
tarafından çalışanlara örgütsel vatandaşlık davranışlarını artırma konusunda baskı olduğunu ve bu
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durumda örgütsel vatandaşlık davranışının gönüllülük niteliğinin kaybolduğunu belirtmektedir (He,
Wang, Wu, & Estay, 2018, Liu, Zhao, & Sheard, 2017, Zhao, Peng, & Chen, 2014). Vigoda-Gadot
(2006), çalışanlar dış baskı ile karşılaştıklarında örgütsel vatandaşlık davranışının gönüllülük esasına
dayalı olan doğasının değişebileceğini ve örgütsel vatandaşlık davranışının zorunlu vatandaşlık
davranışı haline dönüştüğünü belirtmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle, zorunlu vatandaşlık davranışı
"çalışanların zorunlu olan ekstra rol davranışlarını üstlenmeleri, baskı altında gerçekleştirilen ve bireyin
kendisinin kendi kendine güdümlü iyi niyetinin bir sonucu olmayan davranışlar" olarak
tanımlanmaktadır (Vigoda-Gadot, 2007).
Görev tanımında bulunmayan ve zorunlu olarak yapılması gereken ilave iş yükleri, çalışanların
psikolojik durumunda olumsuz bir etkiye sebep olmaktadır. Zorunlu vatandaşlık davranışının, zorunlu
olan doğası nedeniyle çalışanlar üzerinde belli olumsuz etkilerinin olması doğaldır. Nitekim yapılan
çalışmalar zorunlu vatandaşlık davranışının iş yerinde çatışma (Liu, Zhao, & Sheard, 2017), ahlaki
kopukluk ve sessizlik (He vd., 2018), psikolojik geri çekilme (Bashir vd., 2019) gibi olumsuz etkileri
olduğunu belgelemektedir. Bu bulgular zorunlu vatandaşlık davranışının iş stresini artırıcı bir unsur
olabileceğine işaret etmektedir.
İş stresi “işlevsiz psikolojik veya fizyolojik sonuçlara sahip olabilecek uyaranlara duygusal bir tepki”
anlamına gelir (Parker, & Decotiis, 1983). Kişinin işinden kaynaklanan iş bitkinliği ve endişesinin
sonucunda oluşur. Çalışanlarda iş stresinin artması, çalışanın performansını olumsuz etkiler ve ayrıca
istenmeyen davranışsal veya tutumsal iş sonuçlarına yol açar. İş yerinde yaşanan gerginlik veya
duygusal olarak tükenmiş hissetme gibi stres duyguları, çalışanların sadece iş tatmini seviyesini
düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların işten ayrılma niyetini de artırabilir. Dolayısıyla, yüksek
düzeyde iş stresi yaşayan çalışanların, örgütlerinden ayrılma olasılıklarının daha yüksek olduğu tahmin
edilmektedir (Yukongdi, & Shrestha, 2020).
Genel olarak örgütler çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarına önem vererek çalışan memnuniyetini ve
performanslarını artırmak isterler. Ancak iş yerinde zorunlu vatandaşlık davranışları arttıkça, çalışanlar
kendi tercihlerine dışında gelişen bu durum karşısında memnuniyetsizlik oluşur (Bashir vd., 2019).
Çalışanların başlatmadıkları veya istemedikleri zorunlu vatandaşlık taleplerini yerine getirmek için
hissettikleri baskı, iş stresinin artırırken performanslarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Zorunlu
vatandaşlık davranışının iş stresini birkaç şekilde etkileyebileceği değerlendirilmektedir. Öncelikle
zorunlu örgütsel vatandaşlık davranışı neticesinde gelen ilave görevler, mevcut iş yüküne resmi olarak
ilave edilmediğinde bu görevleri çalışanlar ekstra yük olarak algılar. Ayrıca verilen bu görevlerin, takdir
ve ödül sistemi tarafında da tanınmaması, çalışanlardaki is stresini artırıcı bir diğer unsurdur. Tüm
bunlara ilave olarak çalışanlar mevcut yaptıkları işleri diğer çalışanların yaptıkları işle kıyaslarlar.
Eşitlik teorisi, çalışanların yaptıkları bu kıyaslama neticesinde eşitsizlik olarak algılanması durumunda
(daha fazla zorunlu vatandaşlık davranışı gösteren) çalışanlarda stres kaynağı oluşacağını belirtmektedir
Mevcut literatür akışı doğrultusunda bu araştırmada zorunlu vatandaşlık davranışının iş stresi üzerindeki
etkisi araştırılmıştır.
Zorunlu vatandaşlık davranışı kavramı 2006’li yıllarında kavramsallaştırılmış olmakla birlikte
günümüzde daha da önem kazanmış ve yakın tarihli birçok araştırmaya konu olmuştur (Sürücü,
Maslakcı, & Sesen, 2020). Bununla birlikte Türkçe yazında halen zorunlu vatandaşlık davranışının
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öncülleri ve sonuçlarına yönelik araştırmalar sınırlı seviyededir ve konuya ilişkin araştırma yapılmasına
ihtiyaç vardır (Sürücü vd., 2020). Yukarıdaki argümanlara dayanarak bu çalışmada zorunlu vatandaşlık
davranışının iş stresi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan bu araştırma zorunlu vatandaşlık
davranışına yönelik literatürü genişletirken uygulayıcılara yönelik iç görüler sağlamaktadır.

YÖNTEM
Araştırma örneklemi olarak beş yıldızlı otel çalışanları belirlenmiştir. Örneklem gruba anket
uygulaması yapmak için Muğla’daki beş yıldızlı otellerin müdürlerinden görüşme talep edilmiştir.
Görüşme talebine olumlu karşılık veren otel müdürlerine araştırma konusunda gerekli bilgilendirmeler
yapılmış ve araştırma yapılabilmesi için müsaade istenmiştir. Verilerin araştırma dışında
kullanılmaması, araştırmada otel isminin belirtilmemesi ve çalışmanın sadece personelin istirahat
zamanında uygulanması şartıyla üç otelin müdüründen araştırma yapılması için müsaade alınmıştır.
Araştırma yapılmasına müsaade eden üç otel çalışanlarına anket uygulanmasını yapılmıştır. Anket
uygulamasından önce katılımcılara araştırma ile ilgili bilgiler verilmiş ve katılımın gönüllü olduğu
hatırlatılmıştır. Hazırlanan 450 anketten 310 tanesinde geri dönüş sağlanmıştır. Elde edilen anketler
incelendiğinde hatalı ya da eksik doldurduğu değerlendiren 23 anket araştırmaya dahil edilmemiştir.
Böylelikle araştırmada 287 geçerli anket verisi elde edilmiştir.
Ölçekler
Araştırmada kullanılan ölçekler belirlenirken detaylı bir literatür incelemesi yapılmış ve literatürde
sıklıkla kullanılan ve geçerliliği test edilmiş ölçekler tercih edilmiştir.
Zorunlu Vatandaşlık Davranışı: Katılımcılarda zorunlu vatandaşlık davranış algısını belirlemeye
yönelik olarak Vigoda-Gadot (2007) tarafından tek boyutlu olarak geliştirilen ölçek kullanılmıştır.
Ölçekte beş ifade bulunmaktadır. Ölçeğin Türkçede geçerlik ve güvenirlik çalışması Sürücü vd. (2020)
tarafından yapılmıştır. Vigoda-Gadot (2007) çalışmasında ölçeğin güvenirliğini 0,83 olarak
hesaplarken, Sürücü vd. (2020) ölçeğin güvenirliğini 0,885 olarak hesaplanmıştır. 5’li likert tipindeki
ölçeğe ait örnek ifadeler “Görevimi yaparken, resmi işlerimin dışında ekstra çaba harcamam için bir
beklenti olduğunu hissediyorum. “ ve “Çalıştığım yerdeki yöneticiler, çalışanlarına resmi görevlerinin
dışında ekstra faaliyetlerde bulunmaları için baskı uygular.” şeklindedir.
İş Stresi: Katılımcılardaki iş stresini belirlemeye yönelik olarak Cohen, Kamarck, ve Mermelstein
(1983) tarafından tek boyutlu olarak geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçekte dört ifade bulunmaktadır.
Ölçeğin Türkçede geçerlik ve güvenirlik çalışması Küçükusta (2007) tarafından yapılmıştır. Küçükusta
(2007) çalışmasında ölçeğin güvenirliğini 0,763 olarak hesaplanmıştır. 5’li likert tipindeki ölçeğe ait
örnek ifadeler “Son zamanlarda zorluklar baş edemediğim düzeye ulaştı” ve “Son zamanlarda işlerin
yolunda gitmediğini düşünüyorum (R)” şeklindedir.

BULGULAR
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Araştırmada öncelikle katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak
tanımlayıcı istatiksel analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerde katılımcıların 152’sinin erkek, 135’inin
kadın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların 68’i 25 yaşından küçük, 131’i 26-30 yaş aralığında,
88’i 31 yaşından büyüktür. Bu katılımcıların 46’sı lise, 99’ü ön lisans, 127’si lisans ve 15’i lisansüstü
eğitim seviyesine sahiptir. Katılımcıların 65’i ön büro, 44’ü idari işlerde, 18’i muhasebe, 57’si yiyecekiçecek bölümde, 65’i servis ve 38’i mutfak bölümünde çalışmaktadır.
Geçerlik Analizleri
Öncelikte araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliği kontrol edilmiştir. Bu kapsamda yapılan
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları aşağıda sunulmuştur.
Tablo 1. Zorunlu vatandaşlık davranışı DFA sonuçları
S. Nu
1
2
3
4

5

Ölçek Yer Alan İfadeler
“Çalıştığım yerdeki yöneticiler, çalışanlarına resmi görevlerinin
dışında ekstra faaliyetlerde bulunmaları için baskı uygular.”
“Çalıştığım yerde herhangi bir resmi ödül olmadan, normal
çalışmam gereken sürelerin dışında ekstra sürelerde çalışmak için
sosyal bir baskı vardır.”
“Görevimi yaparken, resmi işlerimin dışında ekstra çaba
harcamam için bir beklenti olduğunu hissediyorum.”
“Yeterli zamanım ya da enerjim olmadığında bile, kendi işlerimin
dışında benden diğer çalışanların işlerine de yardımcı olmam
konusunda bir baskı olduğunu hissediyorum.”
“İsteğim olmamasına karşın, normal yapmam gereken işlerin
dışında, amirime yardım etmem konusunda üzerimde bir baskı
olduğunu hissediyorum.”

Faktör
Yükü

AVE

0,799
0,847
0,747

0,606

0,759

0,734

Tablo 2. İş stresi DFA sonuçları
S. Nu
1
2
3
4

Ölçek Yer Alan İfadeler
“Son zamanlarda kişisel sorunlarımı çözümleyemediğimi
düşünüyorum (R)”
“Son zamanlarda zorluklar baş edemediğim düzeye ulaştı (R)”
“Son zamanlarda işlerin yolunda gitmediğini düşünüyorum (R)”
“Son zamanlarda yaşamımdaki olayları kontrol edemediğimi
düşünüyorum (R)”

Faktör
Yükü

AVE

0,776
0,751
0,856

0,625

0,775

Yapılan doğrulayıcı faktör analiz sonuçları zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeğinde yer alan ifadelerin
faktör yüklerinin 0,747 ile 0,799 arasında olduğunu, iş stresi ölçeğinde yer alan ifadelerin faktör
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yüklerinin ise 0,751 ile 0,856 arasında olduğunu göstermektedir. Faktör yüklerinin 0,5 ve üzerinde
olması ölçekteki ifadelerin ilgili ölçeği iyi temsil ettiğini göstermektedir. Ayrıca zorunlu vatandaşlık
davranışı ölçeği (χ²/sd=3,240, NFI= 0,989, IFI=0,955, CFI=0,978, GFI=0,986, RMSEA=0,075) ve iş
stresi ölçeği (χ²/sd=2,457, NFI= 0,978, IFI=0,945, CFI=0,973, GFI=0,961, RMSEA=0,054) iyi uyum
indekslerine sahiptir. Ölçeklerin AVE değerleri ise literatürde belirtilen ve alt eşik değeri olan 0,5 ve
üzerindedir. Elde edilen bulgular araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin olduğunu
göstermektedir.
Güvenirlik Analizleri
Araştırmada kullanılan ölçeklerinin geçerliliğinin tespit edilmesinden sonra ölçeklerin güvenirliği
kontrol edilmiştir. Yapılan analizler zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlılık
katsayısının 0,885 olduğunu ve birleşik güvenirlik değerinin ise 0,884 olduğunu göstermektedir. İş
stresinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,867, birleşik güvenirlik değeri ise 0,869 olarak
hesaplanmıştır. Elde edilen değerlerin 0,7 ve üzerinde olması ölçeklerin yeterli güvenirliğe sahip
olduğunu göstermektedir (Sürücü, Şeşen, & Maslakçı, 2021).
Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi yapılmadan önce katılımcıların ilgili ölçeklere verdikleri yanıtların dağılımı kontrol
edilmiştir. Veri dağılımını tespit etmeye yönelik olarak çarpıklık ve basıklık değerleri dikkate alınmıştır.
Yapılan analizler zorunlu vatandaşlık davranışı ölçeğine verilen yanıtların çarpıklık değerinin -0,950,
basıklık değerinin ise 0,757 olduğunu göstermektedir. İş stresi için verilen yanıtların çarpıklık değer 0,882 basıklık değeri ise 0,280’dir. Bu değerler verilerin normal dağılıma sahip olduğunu
göstermektedir (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 1998).
Verilen normal dağılım göstermesi nedeniyle korelasyon analizinde Pearson kolerasyon katsayısı
dikkate alınmıştır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 3.’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Korelasyon analiz sonuçları
Değişkenler

Ort.

SS.

1.

1. Zorunlu Vatandaşlık Davranışı

3,615

0,871

1

2. İş Stresi

3,588

0,894

0,602**

2.

1

** p<0,005
Tablo 3.’deki sonuçlar zorunlu vatandaşlık davranışının iş stresi ile anlamlı ve pozitif yönlü bir
korelasyonu (r=0,602, p<0,005) olduğunu göstermektedir.
Hipotez Testti
Araştırma hipotezini test etmek için lineer regresyon analizi yapılmıştır. Model özeti aşağıda
sunulmuştur.
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Tablo 4. Araştırma model özeti
Model

R

R Kare

1

0,602

0,363

Düzeltilmiş
R Kare
0,361

Std. Tahmin
Hatası
0,715

Sig
0,000

Model özeti incelendiğinde araştırma modelinin anlamlı olduğu ve iş stresindeki değişimin %36,1’nin
zorunlu vatandaşlık davranışı tarafından açıklanabileceğini göstermektedir.
Zorunlu vatandaşlık davranışının iş stresi üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yönelik yapılan lineer
regresyon analiz sonuçları Tablo 5. sunulmuştur.
Tablo 5. Regresyon analiz sonuçları
Model

Standart olmayan kattsayılar

B
Std. Hata
(Sabit)
1,353
0,176
1
ZVD
0,618
0,047
ZVD: Zorunlu Vatandaşlık Davranışı

Standart
Katsayılar
Beta
0,602

t

Anlamlılık

7,695
13,067

0,000
0,000

Yapılan lineer regresyon sonuçları zorunlu vatandaşlık davranışının çalışanlarda iş stresinin
artırmasında pozitif yönlü bir etkisinin olduğunu göstermektedir (β = 0,618, p <0,05). Yapılan analizler
araştırma hipotezinin desteklendiğini göstermektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Günümüzün örgütleri üzerindeki artan ekonomik baskılar nedeniyle, çalışanlarından görev
tanımlarının ötesinde ilave işler istemektedir. Bu nedenle çalışanlar, yöneticileri ve iş arkadaşlarından,
iş tanımlarında olmayan bu tür görevleri yerine getirmeleri için güçlü taleplerle karşılaşırlar. Bir çok
çalışan işsiz kalma endişesi, terfi beklentisi yada kişisel sebeplerden dolayı bu tür taleplere hayır
diyemezler ve ilave verilen işleri yapmak zorunda kalırlar. Ampirik araştırmalar bu tür zorunlu
vatandaşlık davranışına maruz kalan çalışanların artan işten ayrılma niyeti, iş stresi, tükenmişlik,
psikolojik zorlanma, azalan iş tatmini ve performans düşüklüğüne sebep olmaktadır (Bashir vd., 2019;
He vd., 2018; Yukongdi, & Shrestha, 2020). Bu olumsuz sonuçları en aza indirmek için, örgütlerin
zorunlu vatandaşlık davranışı konusunda dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca bundan kaçınmaları
gerekir. Dahası örgütler, zorunlu vatandaşlık davranışına karşı çalışanların işten ayrılma ve is stresine
bağlı performans düşüklüğünün, örgüte getirdiği maliyetleri dikkate almalı ve bu doğrultuda hareket
etmelidir.
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Özet
Bireylerin karşılaştıkları zorlayıcı ve stres yaratan olaylarda farklı tepkiler verdikleri görülmektedir.
Psikolojik dayanıklılığın travma sonrası gelişim için hem kaynak görevi görmesi hem de travma
sonrası gelişimin bir sonucu olması nedeniyle bu araştırmada travma sonrası gelişimin psikolojik
dayanıklılık, cinsiyet, travma yaşantısından etkilenme durumu ve travma sonrası psikolojik yardım
alma durumları açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini travma geçmişi
olduğunu bildiren 146 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri analizi SPSS 20 paket programı
kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler pearson moment korelasyon katsayısı ile
travma sonrası gelişimi diğer değişkenlerin açıklama derecesi ise çok değişkenli regresyon analizi
kullanılarak incelenmiştir. Bu dört değişken birlikte, öğrencilerin travma sonrası gelişimleri ile pozitif
düzeyde ve anlamlı bir ilişki vermektedir, R= 0.570, R²= 0.325, p<.01. Adı geçen dört değişken
birlikte travma sonrası gelişimdeki toplam varyansın yaklaşık %32 sini açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik dayanıklılık, travma, travma sonrası gelişim.
Abstract
It is observed that individuals react differently to challenging and stressful events they encounter.
Since resilience is both a resource for post-traumatic development and a result of post-traumatic
development, this study aims to examine post-traumatic development in terms of resilience, gender,
being affected by trauma experience and receiving psychological help after trauma. The sample of
the study consists of 146 university students who reported that they have a history of trauma. The
relationships between the variables were examined using the Pearson moment correlation coefficient
and the degree of explanation of the post-traumatic development of the other variables using
multivariate regression analysis. These four variables togethergive a positive and significant
relationship with the post-traumatic development of students, R= 0.570, R²= 0.325, p<.01. The four
variables mentioned together explain approximately 32% of the total variance in post-traumatic
development.
Keywords: Psychological resilience, trauma, post-traumatic growth.
GİRİŞ
Kendi içinde bir dönüşüm ve değişim süreci olan yaşam içinde insanlar da değişerek dönüşüme
uğramaktadır. Hayatın doğal akışında farklı problemlerle karşılaşan kişi, bunlardan bazıları kendi gücü
ile aşabilirken, bazı problemler karşısında güçsüz kalabilir ve sınırlarının zorlandığını hissedebilir. Kişi
kendi baş etme kapasitesini aşan yaşam olaylarının ardından beklenmedik değişimler yaşayabilir.
Yaşanan zorlu yaşam olaylarının ardından bazı bireyler birkaç hafta içinde normal günlük yaşamlarına
devam ederek bunun güçlendirici bir deneyim olduğunu ifade ederken, bazı kişilerde ruhsal sorunlar
gibi günlük yaşamlarını ve deneyimlerini etkileyen çeşitli belirtiler ortaya çıkmaktadır. Travma sonrası
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gelişim (TSG) yapısı, travmatik olaylardan kurtulanların sadece travmalardan iyileşmekle kalmayıp,
travmaları nedeniyle aslında daha güçlü, daha azimli ve daha dirençli insanlara dönüşebileceklerini öne
sürmektedir (Sarı ve Eryılmaz, 2020). Bunun sebebiyse, travmaların gelişme, iyileşme, iç görü ve
dönüşüm için büyük bir potansiyel oluşturmasıdır. Travmayla mücadele, bireylerde psikolojik olarak
daha güçlü olma ve gelişme için bir öğrenme olanağı sağlamaktadır (Ivtzan, et al., 2020). Bir çok insan
travma süreci geçirse de, hepsinin aynı gelişim fırsatını yakalayamadığı bilinmektedir. Bireylerin travma
sonrası gelişim göstermesinde, sosyal destek, maneviyat, kabul, baş etme yöntemleri, umut, zaman ve
kişilik özellikleri gibi destekleyici faktörlerin etkisi bulunmaktadır (Özen, 2017).
Bireylerin zorlayıcı yaşam olayları karşısında kendini toparlayabilme ve normal yaşantısına
sürdürebilme becerisi pozitif psikolojide psikolojik dayanıklılık olarak ele alınmaktadır (Atarbay,
2017). Psikolojik dayanıklılık, bireylerin stres yaratan olaylar karşısında kendini çabuk toparlaması ya
da ruhsal bozukluk ve uzun süreli olumsuz ruh hali gibi psikolojik rahatsızlık belirtileri göstermeme
kapasitesini ifade etmektedir (Kahraman, 2016). Psikolojik dayanıklılık çalışmalarının odağı, travmatik
olaylara dayanmaktadır (Agaibi and Wilson, 2005). Stres unsurları ya da risk faktörleri genellikle, bir
yakının ölümü, kronik hastalık, cinsel, fiziksel ya da duygusal taciz, şiddet, korku, işsizlik ve toplum
şiddeti gibi unsurlardır. Psikolojik dayanıklılık, esneklik ya da travma öncesi duruma geri dönebilme
yani kendini toparlama ile ilişkilidir (Kahraman, 2016). Bireylerin olayları anlamlandırma, zorlu yaşam
olaylarından ders çıkarma, inancını ve azmini kaybetmeden devam etme gücünü kendisinde bulması
olarak ifade edilebilir (Southwick et al., 2014). Psikolojik dayanıklılık, stresli yaşam olayları ile karşı
karşıya kalındığında, problemin üstesinden gelmeyi sağlayan direnç kaynağı olarak ele alınan, bireylerin
kendilerini yeniden toparlayarak, hayatlarının kontrolünü yeniden ele almalarını sağlayan bir kişilik
özelliği olarak öne çıkmaktadır (Dündar, 2016).
Psikolojik dayanıklılığın, travma sonrası gelişimin bir sonucu olduğu ve travma sonrası gelişimin
psikolojik dayanıklılıktan fazlası olduğu ifade edilmektedir. Psikolojik dayanıklılığı yüksek bireyler,
travmalarını açıklarken daha çok pozitif sonuçlarına odaklanarak, güçlü yönlerine yönelik daha çok
farkındalık taşırlar. İlişkilerine daha çok zaman ayırarak, travma sonrası hayatı daha anlamlı şekilde
yaşamaya, önceliklerini değiştirerek yeni fırsatlar yaratmaya çalışırlar. Bununla birlikte yaşanan
travmatik deneyim sonraki travmatik olayların olumsuz etkilerine karşı kişiyi psikolojik olarak
hazırlamaktadır (Tedeschi, Park and Calhoun, 1998). Psikolojik dayanıklılığın travma sonrası gelişim
için hem kaynak görevi görmesi hem de travma sonrası gelişimin bir sonucu olması, psikolojik
dayanıklılığı güçlendirecek psikolojik müdahalelerin travmatik yaşantılar sonucunda toparlanmayı
kolaylaştıracak bir gelişimi de sağlayacaktır (Güven, 2019).
Tüm bu bilgiler ışığında bu araştırmada cevap aranan sorular şunlardır:
1. Bireylerin travma sonrası gelişim ile psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, travma yaşantısından etkilenme
durumları ve psikolojik yardım alma durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
2. Psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, travmatik yaşantıdan etkilenme durumu ve travmatik yaşantı sonrası
psikolojik yardım alma durumları birlikte, üniversite öğrencilerinin travma sonrası gelişimlerini anlamlı
bir şekilde yordamakta mıdır?
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu çalışma, ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok
sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma
modelleridir (Karasar, 2013). Bu model kapsamında üniversite öğrencilerinin travma sonrası gelişim,
psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, yaşanılan travmatik deneyimden etkilenme dereceleri ve psikolojik
yardım alma durumları arasındaki ilişkiler incelenecektir.
Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz
döneminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim
gören toplam 1027 gönüllü öğrenciye Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Travma Sonrası Büyüme
Envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Çalışmaya
travma geçmişi olduğunu bildiren 146 öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcıların kişisel bilgi
formunda yer alan bilgilere göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların kişisel bilgi formunda yer alan bilgilere göre dağılımları
Travmatik bir yaşantı geçirdiniz mi?
Evet
Hayır
148
865
Travma yaşantınızdan ne derecede etkilendiniz?
2
3
4
17
28
48
Travma yaşantınızın etkilerini hala hissediyor musunuz?
Evet
Hayır
101
47
Travma yaşantınızla ilgili psikolojik yardım aldınız mı?
Evet
Hayır
14
134

1
9

5
46

Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu
Araştırmada kullanılan kişisel bilgi formunda, öğrencilerin cinsiyeti, son bir yıl içinde
yaşadıkları travmatik bir yaşantı olup olmadığı, varsa üstesinden gelmek için ne gibi yollar izlediklerine
yönelik sorular bulunmaktadır.
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PDÖ)
Ölçek bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak Işık (2016)
tarafından geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme aşamalarında çalışma grubunu 20-42 yaş aralığındaki
yetişkinler oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğinin belirlenmesi için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
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analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 21 madde ve üç alt boyuttan
oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar alanyazın doğrultusunda kendini adama, kontrol ve meydan okuma
olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin üç faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Ayrıca
ölçek maddelerinde % 27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki farkların anlamlı olduğu
bulunmuştur. Ölçeğin tamamı için Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .76 iken, her bir alt boyut için
Cronbach alpha güvenirlik katsayıları .62 ile .74 arasındadır. Bulgular sonucunda ölçeğin psikolojik
dayanıklılık kişilik özelliğini geçerli ve güvenilir şekilde ölçtüğü ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada
PDÖ’nün Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .98 bulunmuştur.
Travma Sonrası Büyüme Envanteri (TSBE)
Travma Sonrası Büyüme Envanteri, Tedeschi ve Calhoun (1996), tarafından geliştirilmiş,
Kağan vd. (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Veriler 14-40 yaş aralığında, lise ve
üniversite öğrencilerinden oluşan 723 gönüllü katılımcıdan toplanmıştır. Madde ayırt edicilik
indekslerinin 0,28’le 0,72 arasında değişim gösterdiği bulunmuştur. Promaks rotasyonlu temel
bileşenler analizi üç faktörlü bir yapıya işaret etmiştir. Yapısal eşitlik modeliyle test edilen üç faktörlü
yapının TSBE’nin Türkçe versiyonu için geçerli olduğu görülmüştür. İkinci düzey faktör yüklerini
hesapladıktan sonra gene faktörün toplam varyansın yüzde 64’ünü açıkladığı bulunmuştur. Ölçme
aracının üç alt ölçeği Kendilik Algısında Değişim, Yaşam Felsefesinde Değişim ve İlişkilerde Değişim
olarak sıralanmaktadır. İç tutarlılıklar Kendilik Algısında Değişim için α=0,88, Yaşam Felsefesinde
Değişim için α=0,78, İlişkilerde Değişim için α=0,77 ve tüm maddeler için α=0,92’dir. 15 günlük test
tekrar test intrakorelasyonları toplam puanlar için 0,83 ve alt ölçekler için 0,70 ve 0,85 arasında
değişmektedir. Üç faktörlü yapısının doğrulayıcı faktör analizlerinde geçerliliği kanıtlandığı için
ayrıntılı değerlendirme yapmak isteyen araştırmacılar toplam puanlar yerine üç alt ölçeği kullanabilir.
TSBE Türk katılımcıların yer aldığı araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme
aracıdır. Bu araştırmada TSBE’nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .99 bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında uygulanan ölçekler ile kişisel bilgi formundan elde edilen veriler,
araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarmıştır. Veri analizi SPSS 20 paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler pearson moment korelasyon katsayısı ile travma soınrası
gelişimi diğer değişkenlerin açıklama derecesi ise çok değişkenli regresyon analizi kullanılarak
incelenmiştir.
BULGULAR
(1) Bireylerin travma sonrası gelişim ile psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, travma yaşantısından
etkilenme durumları ve psikolojik yardım alma durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Üniversite öğrencilerinin travma sonrası gelişim ile adı geçen değişkenler arasında ilişki olup
olmadığını test etmek amacıyla Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu Testi yapılmış, bulgular Tablo
2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Travma Sonrası Gelişim İle Psikolojik Dayanıklılık, Cinsiyet, Travmadan Etkilenme Durumu
ve Psikolojik Yardım Alma Durumları Arasındaki İlişki
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Psikolojik
Dayanıklılık
.554

Travma sonrası
Gelişim
*p<.01, **p<.001

Cinsiyet

Etkilenme
Durumu
.119

-.071

Psikolojik
Yardım Alma
.022

Tablo 2’de görüldüğü gibi, travma sonrası gelişim ile psikolojik dayanıklılık (r=.554, p<.001) arasında
pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Etkilenme durumu ile travma sonrası
gelişim arasında (r=-.119, p<.01) ve psikolojik yardım alma durumu ile travma sonrası gelişim arasında
(r=-.022, p<.01) arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Cinsiyet ile
travma sonrası gelişim arasında ise (r= -.071, p<.01) negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır
(2) Psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, travmatik yaşantıdan etkilenme durumu ve travmatik yaşantı
sonrası psikolojik yardım alma durumları birlikte, üniversite öğrencilerinin travma sonrası
gelişimlerini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
Psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, travmatik yaşantıdan etkilenme durumu ve travmatik yaşantı
sonrası psikolojik yardım alma durumlarına göre travma sonrası gelişimin yordanmasına ilişkin
regresyon analizi sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir.
Tablo 3. Travma sonrası Gelişimin Yordanmasına İlişkin Standart Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken

B

Standart
Hata

Sabit

15.311

13.245

Psikolojik
Dayanıklılık

1.044

0.130

0.562

Cinsiyet

0.345

3.091

Etkilenme
Durumu

2.322

Yardım Alma 2.932
Durumu
R= 0.570

R²= 0.325

F(4-141)=
16.989

P= .000

β

T

p

İkili r

Kısmi
R

8.020

.000

.554

.560

0.008

0.111

.911

-.071

.009

1.233

0.133

1.884

.062

.119

.157

3.626

0.057

0.809

.402

.022

.068

1.156
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Yordayıcı değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ikili ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde,
psikolojik dayanıklılık ile travma sonrası gelişim arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin (r=.554)
olduğu, ancak diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonun r=.56 olarak
hesaplandığı görülmektedir. Cinsiyet ile travma sonrası gelişim arasında düşük ve negatif bir ilişki (r=
-.071) vardır. Ancak diğer üç değişken kontrol edildiğinde, bu korelasyonun r= .009 olarak hesaplandığı
görülmektedir. Öğrencilerin travmatik yaşantılarından etkilenme durumları ile travma sonrası
gelişimleri arasında hesaplanan pozitif ve düşük düzeyde korelasyonun (r= .119) ise diğer değişkenler
kontrol edildiğinde r=.157 olduğu görülmektedir. Psikolojik yardım alma durumları ile travma sonrası
gelişim arasında ise, pozitif ve düşük düzeyde (r= .022) bir ilişki olduğu görülmektedir diğer değişkenler
kontrol edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonun r=.068 olarak hesaplandığı görülmektedir.
Psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, travmadan etkilenme durumu ve psikolojik yardım alma durumu
değişkenleri birlikte, öğrencilerin travma sonrası gelişimleri ile pozitif düzeyde ve anlamlı bir ilişki
vermektedir, R= 0.570, R²= 0.325, p<.01. Adı geçen dört değişken birlikte travma sonrası gelişimdeki
toplam varyansın yaklaşık %32 sini açıklamaktadır.
Standardize edilmiş regresyon katsayısına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin travma sonrası gelişim
üzerindeki göreli önem sırası, psikolojik dayanıklılık, psikolojik yardım alma durumu, travmadan
etkilenme durumları ve cinsiyettir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları
incelendiğinde ise, sadece psikolojik dayanıklılığın travma sonrası gelişim üzerinde anlamlı bir
yordayıcı olduğu görülmektedir. Cinsiyet, travmadan etkilenme durumu ve psikolojik yardım alma
durumu değişkenleri önemli bir etkiye sahip değildir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma sonuçları, psikolojik dayanıklılık, cinsiyet, travmadan etkilenme durumu ve
psikolojik yardım alma durumu değişkenlerinin birlikte, öğrencilerin travma sonrası gelişimleri ile
pozitif düzeyde ve anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermektedir.(R= 0.570, R²= 0.325, p<.01). Adı geçen
dört değişken birlikte travma sonrası gelişimdeki toplam varyansın yaklaşık %32 sini açıklamaktadır.
Psikolojik dayanıklılık, olumsuz yaşantılara maruz kalan bireylerin, yaşamlarını tehdit eden
faktörler karşısında kendini toparlayabilmesi, yılmak yerine bu olumsuz koşullardan en iyi kazanımı
sağlayabilecek bir şekilde uyumunu sürdürebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Terzi, 2005). Psikolojik
dayanıklılığın, travma sonrası gelişimin bir sonucu olduğu ifade edilmektedir. Psikolojik dayanıklılığı
yüksek bireyler, travmalarını açıklarken daha çok pozitif sonuçlarına odaklanarak, güçlü yönlerine
yönelik daha çok farkındalık taşırlar. İlişkilerine daha çok zaman ayırarak, travma sonrası hayatı daha
anlamlı şekilde yaşamaya, önceliklerini değiştirerek yeni fırsatlar yaratmaya çalışırlar. Bununla birlikte
yaşanan travmatik deneyim sonraki travmatik olayların olumsuz etkilerine karşı kişiyi psikolojik olarak
hazırlamaktadır (Tedeschi, Park and Calhoun, 1998). Bu da bireylerin yaşadıkları olumsuz olaylar
sonrasında travma sonrası gelişim sağlamalarına neden olmaktadır. Tarım (2019), travma sonrası
gelişimi sağlayan ve engelleyen faktörleri belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada yüksek psikolojik
dayanıklılık faktörünün travma sonrası gelişimi artırmada etkili olduğunu ifade etmiştir. O’Leary ve
Ickovics (1995) ise esneklik ve değişim modelinde, travma sonrası gelişimde psikolojik dayanıklılığın
önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu bakımdan psikolojik dayanıklılığın, bireyleri olumsuz
deneyimlerin ardından gelebilecek olumsuz etkilerden koruyan bir öz düzenleme mekanizması olduğu
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(Yu and Zhang, 2007) ve yaşamı yönetebilme becerisine işaret ettiği belirtilmektedir (Beasley,
Thompson and Davidson, 2003). Psikolojik dayanıklılık, uyumdan farklı olarak, yüksek düzeyde
olumsuz koşullara rağmen olumlu bir kazanım (dengeli bir ruh sağlığı, başarı ya da yüksek düzeyde
uyum vb.) ve bu kazanımı sürdürme koşulları ile ilişkilidir. Yaşamın her döneminde önemli olan
psikolojik dayanıklılık ve travma sonrası gelişim, özellikle mesleğe geçiş süreci ve bağımsız yaşama
adım atılan ve beraberinde yoğun risk faktörlerini getirebilecek bir dönem olan üniversite dönemi
(Atarbay, 2017) için de önemli bir kavram olarak görülebilir. Psikolojik dayanıklılığın travma sonrası
gelişim için hem kaynak görevi görmesi hem de travma sonrası gelişimin bir sonucu olması, psikolojik
dayanıklılığın yüksek olması travmatik yaşantılar sonucunda toparlanmayı kolaylaştıracak bir gelişimi
de sağlayacaktır (Güven, 2019).
Travma sonrası gelişimin cinsiyete göre incelendiği çalışmalara bakıldığında, cinsiyetin travma sonrası
gelişim ile anlamlı ilişkisi olduğu (Yılmaz, 2014) ve cinsiyetin travma sonrası gelişimin pozitif ve orta
düzeyde yordayıcısı olduğu (Şahne, 2018) görülmüştür. İlgili literatür incelendiğinde sosyal desteğin
travma sonrası gelişimi anlamlı düzeyde yordadığı (Yılmaz, 2014; Yurtsever, 2018; Durak ve Durak,
2019) görülürken, Frey ve arkadaşları (2019), yaptıkları çalışmada hem profesyonel hem de aile ve
arkadaşlardan gelen sosyal desteğin travma sonrası gelişim düzeyini artırmada etkili olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Alanyazında yaşanılan travmatik yaşantıdan etkilenme durumlarına göre travma sonrası
gelişimin incelendiği bir çalışmaya rastlanmamıştır.
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Özet
Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde uzaktan eğitim süreci eğitimin her kademesinde yaygın bir
eğitim süreci haline gelmiştir. Bu durumda eğitim sürecinin etkin ve verimli yürütülmesinde büyük
sorumluluklardan biri de öğretmenlere olmuştur. Okul ve sınıf ortamında öğretmenlerin öğrenci
davranışlarını nasıl kontrol ettikleri ile ilgili alanyazında öğrenci kontrol ideolojileri (PCI) kavramı
tartışılmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenci kontrol ideolojilerinin
çeşitli demografik faktörlerle ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada öğretmenlerin
uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri kontrol ideolojileri algı düzeylerinin belirlenmesinde genel
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerde (BattalgaziYeşilyurt) bulunan resmi okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemi ise evrende yer alan okullardan öğretmenlerin cinsiyet ve eğitim bölgeleri dikkate alınarak
tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 300 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama
aracı olarak “Öğrencileri Kontrol İdeolojileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri üzerinden
betimsel istatistik analizi, t-testi ve Anova testi yapılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin öğrenci
kontrol ideolojilerinin orta düzey olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, öğretmen, öğrenci kontrol ideolojileri.
Abstract
With the Covid-19 epidemic, the distance education process in our country has become a widespread
education process at all levels of education. In this case, one of the major responsibilities in the
effective and efficient execution of the educational process has been the teachers. The concept of
pupil control ideologies (PCI) has been discussed in the literature on how teachers control student
behavior in the school and classroom environment. In this study, it was aimed to examine the
relationship between teachers' pupil control ideologies and various demographic factors in the
distance education process. In this study, the general survey model was used to determine the
perception levels of pupils' control ideologies during the distance education process. The universe of
the research consists of teachers working in public schools in the central districts of Malatya
(Battalgazi-Yeşilyurt). The sample of the study consists of 300 teachers determined by using stratified
sampling method, taking into account the gender and education regions of the teachers from the
schools in the universe. “Pupil Control Ideologies Scale” was used as data collection tool. Descriptive
statistical analysis, t-test and Anova test were performed on the research data. Research findings
showed that teachers' pupil control ideologies were moderate.
Keywords: Distance education, teacher, pupil control ideologies.
GİRİŞ
Covid-19 salgını ile birlikte ülkemizde uzaktan eğitim süreci eğitimin her kademesinde yaygın
bir eğitim süreci haline gelmiştir. Bu durumda eğitim sürecinin etkin ve verimli yürütülmesinde büyük
sorumluluklardan biri de öğretmenlere olmuştur. Okul ve sınıf ortamında öğretmenlerin öğrenci
davranışlarını nasıl kontrol ettikleri ile ilgili alanyazında öğrenci kontrol ideolojileri (PCI) kavramı
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tartışılmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojilerinin nasıl olduğu ve bu
süreçte hangi kontrol türlerini kullandıkları ile ilgili elde edilebilecek araştırma verileri alanyazına katkı
sağlayabilecektir.
Hoy (1967) birçok öğretmenin, okulların bürokratik örgütsel bağlamına girdiklerinde
öğrencilerle etkileşimlerinde daha gözetimci kontrole sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak bazı
öğretmenler daha insancıl bir öğrenci kontrol ideolojisine sahiptir (Willower, Eidell ve Hoy, 1967).
Yapılan araştırmalar öğretmenlerin eğitime ilişkin inançlarının sınıf davranışları ve yönetim
stratejilerinin belirli yönleriyle etkilemektedir (Barratt, 1994; İkejaiku, 2000; Solomon, Battistich ve
Hom, 1996). Willower ve diğ. (1967) geliştirdiği öğrenci kontrol ideolojileri (PCI) ölçeğinde insancıl
kontrol ideolojisi ve gözetimci kontrol ideolojisi boyutları yer almaktadır ve bu boyutlar aslında sınıf
yönetimi tarzının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. İnsancıl kontrol ideolojisi boyutunda yüksek
puan alan öğretmenler öğrenci etkileşiminin ve işbirliğinin çok önemli olduğu sınıflarında bir “eğitim
topluluğu” atmosferi yaratma eğilimindedir. Öz disiplin, demokratik bir atmosfer, birlikte karar verme,
kişilerarası duyarlılık ve açık iletişim gibi faktörler bu anlamda önemlidir. Gözetimci kontrol ideolojisi
puanları daha yüksek olan öğretmenlerin düzen sağlama açısından katı kontrolün uygulanması gerektiği
anlayışı ile karakterize edilir. Willower ve diğ. (1967) bu durumu, öğretmenler için okulların genellikle
sorumsuz ve disiplinsiz olarak algılandığı, güç kullanma ve otokratik davranışların sergilendiği
hiyerarşik örgütler olduğu şeklinde ifade etmiştir. Hoy (2001) yaptığı meta analiz çalışmasında, daha
güvenilir bir PCI' ye geçişin ön plana çıktığı sonucuna, Rideout ve Morton (2010) öğretmen adaylarının
öğretmenlik öncesi eğitim programı sırasında daha gözetimci kontrol olma eğiliminde oldukları
sonucuna ulaşmıştır.
Bu çalışmada öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenci kontrol ideolojilerinin çeşitli demografik
faktörlerle ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki alt problemler
belirlenmiştir.
Araştırmanın alt problemleri şu şekildedir:
1. Öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri ne düzeydedir?
2. Öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri; cinsiyet, hizmet yılı ve okul kademesi
değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?

YÖNTEM
Araştırma Deseni
Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri kontrol ideolojilerinin çeşitli değişkenler
açısından inceleyen bu araştırma nicel yöntemlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada
öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri kontrol ideolojileri algı düzeylerinin
belirlenmesinde genel tarama modeli (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008;
Karasar, 2010) kullanılmıştır. Genel tarama modelleri evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı
ile evrenin tümü ya da örneklem üzerinden yapılan taramadır (Karasar, 2010).
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Evren-Örneklem
Araştırmanın evrenini Malatya ili merkez ilçelerde (Battalgazi-Yeşilyurt) bulunan resmi
okullarda görev yapan 9500 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise evrende yer alan
okullardan öğretmenlerin cinsiyet ve eğitim bölgeleri dikkate alınarak tabakalı örnekleme yöntemi
kullanılarak belirlenen 300 öğretmenden oluşmaktadır.
Örneklemi oluşturan öğretmenlere ait demografik bazı bilgiler Tablo 1’ de belirtilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Bilgileri
Değişkenler

Gruplar

Örneklem (n)

Yüzde (%)

Cinsiyet

Kadın

145

48,3

Erkek

155

51,7

1-5 yıl

40

13

6-10 yıl

72

24

11-15 yıl

73

25

16-20 yıl

55

18

21 ve üzeri

60

20

Okul öncesi-İlkokul

95

31,5

Ortaokul

110

37

Lise

95

31,5

300

100,0

Hizmet Yılı

Okul Kademesi

Toplam

Tablo 1’ incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin 145’ i (%48,3) kadın, 155’ i
(%51,7) erkektir. Ayrıca, öğretmenlerin 40’ı (%13) 1-5 yıl arası, 72’ si (%24) 6-10 yıl arası, 73’ü (%25)
11-15 yıl arası, 55’ i (%18) 16-20 yıl arası, 60’ ı (%20) 21 yıl ve üzeri hizmet yılına sahiptir. Okul
kademesi değişkenine göre öğretmenlerin 95’i (%31,5) okulöncesi-ilkokul, 110’u (%37) ortaokul, 95’ i
(%31,5) lise öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından gerekli izinler alındıktan sonra öğretmenlerden
toplanmıştır. Bu kapsamda iki bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Birinci bölümü
demografik bilgilerden (cinsiyet, hizmet yılı ve okul kademesi), ikinci bölümü ise Willower, Eidell, ve
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Hoy (1973) tarafından geliştirilen ve Yılmaz (2002) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğrencileri Kontrol
İdeolojileri Ölçeği” nden oluşmaktadır.
Yılmaz (2002) tarafından uyarlanan ölçeğin tek boyutlu yapısı toplam varyansın %31’ini
açıklamaktadır. Ayrıca, ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısının “.72” olduğu belirlenmiştir. Bu
araştırma kapsamında “Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeği” için “.77” olarak hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki
belirlenirken iki farklı alt probleme yanıt aranmıştır. Araştırmanın birinci alt problemine yanıt bulmak
amacıyla araştırma verileri üzerinden betimsel istatistik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda, öğretmenlerin
öğrenci kontrol ideolojileri ölçeklerinden almış oldukları en düşük ve en yüksek puanlar, aritmetik
ortalama ve standart sapma puanları hesaplanmıştır. Betimsel istatistikte kullanılan aritmetik
ortalamaların değerlendirilmesinde kullanılan puan aralığı; ölçekten alınabilecek en yüksek puanla en
düşük puan arasındaki farkın grup sayısına bölümü ile hesaplanmıştır.
Araştırmanın ikinci alt probleminde öğretmenlerin öğrenci kontrol ideoloji düzeylerinin
cinsiyet, hizmet yılı ve okul kademesi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmiştir.
Bu bağlamda cinsiyet değişkenine göre analizde t-testi kullanılmıştır. Bağımsız gruplarda t-testinin
uygulanabilmesi için, bağımlı değişkene ilişkin ölçümlerin dağılımının her iki grupta da normal dağılım
göstermesi ve ortalama puanları karşılaştırılacak olan örneklemin ilişkisiz olması gerekmektedir
(Büyüköztürk, 2010). Ayrıca hizmet yılı ve okul kademesi değişkenlerine göre analizde ise tek yönlü
varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA testinin uygulanabilmesi için, bağımlı
değişkende etkisi araştırılan faktörün her bir düzeyinin normal dağılım göstermesi, ortalama puanları
karşılaştırılacak örneklemin ilişkisiz olması ve bağımlı değişkene ilişkin varyansların her bir örneklem
için eşit olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2010). ANOVA testi sonucunda anlamlı farkın
belirlendiği durumlarda, farkın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere, ortalama
puanlarının çoklu karşılaştırmasında LSD testi, grup varyanslarının eşit olmadığı durumlarda ise
Dunnett C testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2010).
BULGULAR
Malatya ili merkez ilçelerin (Battalgazi ve Yeşilyurt) belediye sınırları içerisinde yer alan
okullarda görev yapan öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri algı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan
bu araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar, araştırmanın amaçlarına göre aşağıda tablolar halinde
gösterilmiş ve yorumlanmıştır.
Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri Düzeyleri
Araştırmanın alt problemlerinden biri öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri düzeylerini
belirlemektir. Bu amaçla katılımcıların öğrenci kontrol ideolojileri ölçeklerinden almış oldukları en
düşük ve en yüksek puanlar, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Kaygısı ve Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeklerinden Aldıkları
Puanlara İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları
Ölçek
Öğrenci
İdeolojileri

En Düşük Puan En Yüksek x̄
Puan
Kontrol 1.3
4.6
3.08

Ss

Düzey

.65

Orta
Düzeyde
Katılıyorum

Tablodaki bulgular incelendiğinde, alınan en düşük puanın 1.3 en yüksek puanın 4.6 olduğu,
katılımcıların bu boyuttan aldıkları puanların aritmetik ortalamasının “x̄ =3.08” standart sapmasının ise
“.65” olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre araştırmaya katılan öğretmenler öğrenci kontrol
ideolojileri ölçeğinde yer alan ifadelere “orta düzeyde katılıyorum” olarak cevap vermişlerdir.
Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri
düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlenmiştir. Bu
amaçla elde edilen verilerin analizinde t-testi kullanılmış ve analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Analiz
Sonuçları
Ölçek
Öğrenci
İdeolojileri

Cinsiyet
Kontrol Kadın
Erkek

N

x̄

Ss

Sd

t

p

145

3.02

.664

298

1.936

.053

155

3.13

.635

2

*p<.05
Tablo 3’deki bulgular öğrenci kontrol ideolojileri açısından incelendiğinde, araştırmaya katılan
kadın ve erkek öğretmenlerin algılarının farklılaşmadığı görülmektedir. Katılımcıların öğrenci kontrol
ideolojileri ölçeğine ilişkin aritmetik ortalamaları incelendiğinde erkek öğretmenlerin (x̄ =3.13), kadın
öğretmenlerin (x̄ =3.02) puanlara sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulguya göre, öğrenci
kontrol ideolojileri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farkın olmadığı söylenebilir.
Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri Düzeylerinin Okul Kademesi Değişkenine Göre
İncelenmesi
Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri
düzeylerinin, okul kademesi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla
varyansların homojenliği testi yapılmış ve varyansların eşit olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin
öğrenci kontrol ideolojileri düzeylerinin, okul kademesi değişkenine göre ANOVA sonuçları Tablo 4’te
verilmiştir.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

59

Tablo 4. Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri Düzeylerinin Okul Kademesi Değişkenine Göre
Analiz Sonuçları
Ölçek

N

x̄

Ss

Sd

F

p

Fark
(LSD)

95

2.96

.68

2

4.02

.01*

B-A

B.Ortaokul

110

3.12

.64

298

C.Lise

95

3.15

.59

Okul Kademesi

Öğrenci
Kontrol A.Okulöncesiİdeolojileri
İlkokul

C-A

*p<.05
Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri ortalama puanlarının
anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Farklılaşmanın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığını
belirlemek için yapılan LSD testi sonuçlarına göre Lise kademesinde çalışan öğretmenlerin öğrenci
kontrol ideolojileri ölçeğindeki ortalama puanlarının (x̄ =3.15), okulöncesi-ilkokul kademesinde çalışan
öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri ölçeğindeki ortalama puanlardan (x̄ =2.96) yüksek olduğu ve
yine ortaokul kademesinde çalışan öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri ölçeğindeki ortalama
puanlarının (x̄ =3.12), okulöncesi-ilkokul kademesinde çalışan öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri
ölçeğindeki ortalama puanlardan (x̄ =2.96) yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka bir ifade ile okul
kademesi değişkeni açısından, lise ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin okulöncesi-ilkokulda görev
yapan öğretmenlere göre daha gözetimci kontrol ideolojilerine sahip oldukları söylenebilir.
Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri Düzeylerinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre
İncelenmesi
Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında öğretmenlerin öğrenci kontrol düzeylerinin,
hizmet yılı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla varyansların homojenliği
testi yapılmış ve varyansların eşit olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrenci kontrol düzeylerinin,
hizmet yılı değişkenine göre ANOVA sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Öğretmenlerin Öğrenci Kontrol İdeolojileri Düzeylerinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Analiz
Sonuçları

Ölçek

Hizmet Yılı
A)1–5 yıl

N
59

x̄
3.04

Ss
.67

B)6–10 yıl

98

3.10

.63

153

3.11

.67

104

3.07

.63

132

3.05

.63

Öğrenci Kontrol C)11–15 yıl
İdeolojileri
D)16 -20 yıl
E) 21 +

F

P

.23

.92

*p<.05
Yapılan analizler sonucunda hizmet yılı değişkeni açısından öğrenci kontrol ideolojileri
ölçeğinden aldıkları ortalama puanların anlamlı şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir.İlk paragrafta
girinti, diğer paragraflarda girinti olmayacak şekilde iki yana yaslı olarak çalışmanın bulgularını bu
bölümde yazmalısınız.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Araştırma bulgularına göre uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrenci kontrol
ideolojilerinin orta düzeyde ama gözetimci öğrenci kontrol ideolojisine puan olarak daha yakın oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Özkul (2021) araştırmasında okulun bir bürokratik sosyalleşme ortamı olarak
sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin davranışlarını değiştirebilmeleri için bir ortam, iklim ve kültür
oluşturabilmesini vurgulamıştır. Uzaktan eğitim sürecinde okul ortamının uzaktan eğitim sürecine
taşınması ile bu sosyalleşme ortamının çok fazla sağlanamaması bu sonucun ortaya çıkmasının bir
açıklaması olarak ifade edilebilir.
Araştırma bulgularına göre uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrenci kontrol
ideolojilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuç uzaktan
eğitim sürecinin öğrenci kontrolünde belirli niteliklerin (web tabanlı platformların kullanımı, teknolojik
yetkinlikler vb.) öne çıktığını ve bu durumun cinsiyet değişkeni ile doğrudan alakalı durumlar olmadığı
söylenebilir. Turan ve Altuğ (2008) araştırmasında öğretmenlerinin öğrenci kontrol ideolojilerinde
cinsiyet değişkeninin anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşmıştır. Araştırma bulguları,
öğretmenlerin öğrenci davranış özelliklerine göre gözetimci ve insancıl kontrol ideolojilerinden birini
kullandıklarını göstermiştir. Willower ve diğerleri (1967) erkek öğretmenlerin öğrenci kontrol
ideolojilerinin kadın öğretmenlere göre daha gözetimci olduğu sonucuna varmışlardır.
Araştırma bulgularına göre uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrenci kontrol
ideolojilerinin okul kademesi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Okul
kademesi değişkeni açısından, lise ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin okulöncesi-ilkokulda görev
yapan öğretmenlere göre daha gözetimci kontrol ideolojilerine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu
sonuç öğrencilerin yaşları ve okudukları sınıf düzeyleri arttıkça uzaktan eğitim süreci ile birlikte
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kontrolün daha katı sağlanması ve öğrencilerin derslere devamı noktasında daha gözetimci kontrol
sergiledikleri ifade edilebilir. Rideout ve Morton (2007) öğrenci kontrol ideolojilerinde okulun konumu
(şehir merkezindeki okullarda görev yapan öğretmenler daha gözetimci) değişkenlerine göre anlamlı
farklılıklar olduğunu göstermiştir. Uzaktan eğitim sürecinde daha çok merkezi okullardaki öğrencilerin
derslere devam ettikleri düşünüldüğünde bu sonuç beklenen bir durum olarak söylenebilir.
Araştırma bulgularına göre uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin öğrenci kontrol
ideolojilerinin kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Turan ve Altuğ
(2008) ve Smyth (1977) araştırmalarında öğretmen ve yöneticilerin öğrenci kontrol ideolojilerinin
kıdem değişkeni açısından anlamlı farklılaştığını belirlemişlerdir. Smyth (1977) araştırmasında beş
yıldan az deneyime sahip öğretmenlerin beş yıldan fazla deneyime sahip öğretmenlere göre daha
insancıl kontrol ideolojisine sahip olduklarını belirlemiştir. Uzaktan eğitim sürecinde yapılan
araştırmada kıdem değişkeninin anlamlı farklılık göstermemesi uzaktan eğitimin öğretme ve öğrenme
sürecinde farklı yeterlikleri ve becerileri ön plana çıkardığı söylenebilir. Bu durumun daha
derinlemesine analiz edilmesi ve sonuçların paylaşılması alanyazına katkı sağlayacaktır.
Bu araştırmanın bulgularından hareketle, politika yapıcı üst yöneticiler, okul yöneticileri,
eğitimciler, psikologlar, öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler gelecekteki araştırmalar için
öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri ile ilgili bazı çıkarımlarda bulunabilirler.
Bu araştırma Malatya ili merkez ilçeleri ile sınırlıdır. Farklı bölgelerde karşılaştırmalı olarak
araştırma yapılması yararlı olabilir. Bu araştırmanın demografik değişkenler olarak sadece cinsiyet,
hizmet yılı ve okul kademesi tercih edilmiştir. Farklı diğer değişkenlerin araştırmalara dahil edilmesi
alanyazına katkı sağlaması açısından önemli görülmektedir.
KAYNAKÇA
Barratt, W. (1994). A primer of non-linear dynamics. Contemporary Education, 66, 48-51.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS
uygulamaları ve yorum. PegemA Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma
yöntemleri (Geliştirilmiş 2. baskı). Pegem A Yayıncılık.
Hoy, W. (1967). Organizational socialization: The student teacher and pupil control ideology. The
Journal of Educational Research, 61, 153-155.
Hoy, W. (2001). The pupil control studies: A historical, theoretical, and empirical analysis. Journal of
Educational Administration, 39, 424-441.
Ikejaiku, A. U., J. (2000). An analysis of school board policy-making styles, and their potential impact
on student achievement. Dissertation Abstracts International, 61, 1692. (UMI No. 9967812)
Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınevi.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

62

Özkul, R. (2021). Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı, sınıf yönetimi kaygısı ve öğrenci kontrol
ideolojileri arasındaki ilişkilerin analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Rideout, G. W., & Morton, L. L. (2010). Pre-service teachers‟ beliefs and pupil control ideology: The
custodializing practicum. Journal of Educational Administration, 48, 64-88.
Rideout, G. W., & Moton, L. L. (2007). Pre-service teacher's beliefs and other predictors of pupil
control ideologies. Journal of Educational Administration, 45(5), 587-604.
Smyth, W. (1977). Pupil control ideology and the salience of teacher characteristics. The Journal of
Educational Administration,15 (2), 238-348.
Solomon, D., Battistich, V.ve Hom, A. (1996). Teacher beliefs and practices in schools serving
communities that differ in socioeconomic level. The Journal of Experimental Education, 64,
327-347.
Turan, S., & Altuğ, S. C. (2008). Öğretmenlerin öğrenci kontrol ideolojileri. Uşak Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 1(1), 95-113.
Willower, D., Eidell, T., & Hoy, W. (1967/1973). The schools and pupil control ıdeology. University
Park, PA: Pennsylvania State University.
Yılmaz, K. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik davranışlarıyla öğretmenlerin öğrenci
kontrol yaklaşımları ve öğrencilerin okul yaşamının niteliğine ilişkin algıları arasındaki
ilişkiler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

63

Eğitim Çalışmalarına Dayanak Oluşturan "Temel Değerlere" İlişkin
Öğretmen ve Yönetici Görüşleri
Dr. Ramazan ÖZKUL1
1

Dr. Dilek KIRNIK2

E-mail: ramazanozkul4427@gmail.com; İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri
Bölümü, Malatya/Türkiye.
2
E-mail: dlkkrnk@gmail.com; İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü,
Malatya/Türkiye.

Özet
Toplumsal kurumlar içinde eğitim kurumlarının rolü ve önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.
Çünkü toplumda yaşayan her birey çeşitli şekillerde eğitim kurumları ile ilişki içindedir. Eğitim
kurumlarında belirlenen faaliyet alanlarda yasal uygulamaların dışında iş ve işlemlerin
yürütülmesinde etkili olan, bireylerin yaşamında olan ve davranışlarını şekillendiren değerlerin neler
olduğu, bu değerlerin nasıl ele alınması gerektiğini tespit etmek önemli görülmüştür. Bu araştırmanın
genel amacı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına dayanak oluşturması istenen
"Temel Değerlere" ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda nitel
araştırma yaklaşımlarından betimsel yönteme göre kurgulanmış araştırmada görüşme tekniği
uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Malatya ilinde yer alan temel eğitim ve ortaöğretim
kurumlarında çalışan 280 öğretmen ve 228 yöneticidir. Araştırma sonucunda eğitim kurumlarında
önemli yeri bulunan değerlerin uygulanması ele alınmış, bu kapsamda değerlerin sınıflamaları
karşılaştırılmıştır. Eğitimcilerin (Yönetici ve öğretmen) eğitim kurumlarında görmek istedikleri
değerlere ilişkin görüşlerine yer verilerek konuya uygun öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, yönetici, değer, ahlak
Abstract
The role and importance of educational institutions in social institutions is too great to be denied.
Because every individual living in society is in contact with educational institutions in various ways.
It has been considered important to determine the values that are effective in the conduct of business
and transactions, in the life of individuals and shape their behaviors, and how these values should be
handled in the fields of activity determined in educational institutions. The general purpose of this
research is to determine the views of teachers and managers on "Basic Values", which are required to
form a basis for the studies of Malatya Provincial Directorate of National Education. In this context,
the interview technique was applied in the research, which was designed according to the descriptive
method, one of the qualitative research approaches. The study group of the research is 280 teachers
and 228 managers working in basic education and secondary education institutions in Malatya
province. As a result of the research, the application of values that have an important place in
educational institutions was discussed, and the classifications of values were compared in this context.
Opinions of educators (Manager and teacher) about the values they want to see in educational
institutions are given and suggestions suitable for the subject are presented.
Keywords: Teacher, manager, value, morality
GİRİŞ
Bireyler arasındaki ilişkiler özellikle iş yaşamında belirli kurallara göre yürütülmektedir. Bu
kurallardan bir kısmı yasal düzenlemelerden oluşmaktadır. İş yaşamında yasal düzenlemeler dışında,
örgütlerin ve çalışanlarının davranış ve eylemlerini düzenleyen ve yönlendiren ahlaki normlarda
bulunmaktadır. Ahlak, iş yaşamında sosyal ilişkiler, güven, bütünleşme, saygı ve dürüstlük gibi
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konularda önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda kurumların varlıklarını ve gelişimlerini sürdürebilmeleri
için, iş değerlerine dayalı davranış, eylem ve yönetim biçimlerini benimsemeleri gerekmektedir (Gök,
2009: 127).
Kurumlarda ahlaki uygulamalar, kurum içi olduğu kadar kurum dışı paydaşları da
ilgilendirmektedir. Kurumlar, çalışanlarıyla birlikte topluma en iyi hizmeti sunmakla yükümlüdürler.
Bu bağlamda, hem kendi çıkarlarını korumaya ve çalışanlarına sağlayacakları faydaları artırmaya
çalışırken hem de ürün ve hizmet yoluyla topluma fayda sağlama çabası içindedirler (Turgut, 2007:
226).
Günümüzde bireysel, toplumsal ve küresel anlamda ahlaki sorunlar yaşandığı varsayıldığında,
ahlaki sorunlarla ilgilenmek başta yöneticiler olmak üzere tüm kamu görevlilerinin görev alanlarına
girmektedir. Başta kamu yöneticileri ve kurum çalışanları olmak üzere sorumluluğu olan tüm bireylerin
toplumun geleceği için hem ahlaki hem de etik ilke ve değerleri egemen kılmak için çaba sarf
etmelidirler (Usta, 2010).
Toplumsal kurumlar içinde eğitim kurumlarının rolü ve önemi yadsınamayacak kadar büyüktür.
Çünkü toplumda yaşayan her birey çeşitli şekillerde eğitim kurumları ile ilişki içindedir. Bu ilişkiler
eğitimin toplumsal, ekonomik, politik ve pedagojik işlevlerinden kaynaklıdır. Eğitim alanındaki
gelişmeler farklı görevlerde çalışan bireylerin işbirlikli çalışmalar yapmasını, kamusal ihtiyaçları ve
mevcut kaynakları doğrultusunda eğitimsel faaliyetleri uygulamalarını gerekli kılmıştır. Eğitim
kurumlarında belirlenen faaliyet alanlarda yasal uygulamaların dışında iş ve işlemlerin yürütülmesinde
etkili olan, bireylerin yaşamında olan ve davranışlarını şekillendiren değerlerin neler olduğu, bu
değerlerin nasıl ele alınması gerektiğini tespit etmek önemli görülmüştür.
Okullar bir ülkenin geleceğini şekillendiren, önemli rolleri ve sorumlulukları olan eğitim
kurumlarıdır. Burada gerçekleşen her faaliyet geleceğe yönelik atılan önemli birer adımdır. Bu
kurumlarımızın görev ve sorumlulukları resmi düzenlemelerle belirlenmiş ve yasal güvence altına
alınmıştır. Kurumlardaki işleyişe etki eden yasal düzenlemelerle birlikte bireylerin zihinlerinde yer
eden, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırmaya katkı sağlayan değer ve ilkeler de bulunmaktadır. Bireylerin
kendisi ve çevresiyle ilişkilerinde nasıl davranmaları ya da davranmamaları gerektiğini gösteren değer
yargıları olarak tanımlanan ahlak ilkelerinin eğitim kurumlarında işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak,
öğretmen ve yöneticilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına dayanak oluşturmak,
belirledikleri temel değerleri tespit etmek ve araştırmanın amacı kapsamında alanyazına katkı sağlaması
açılarından bu çalışma önemli görülmektedir.
Bu çalışmanın genel amacı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına dayanak
oluşturması istenen "Temel Değerlere" ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini belirlemektir. Bu
genel amaç doğrultusunda araştırma kapsamında belirlenen alt amaçlar şunlardır:
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına dayanak oluşturan "Temel Değerlere"
ilişkin;
•

Öğretmenlerin görüşleri nelerdir?
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•

Yöneticilerin görüşleri nelerdir?

•

Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin temalara göre sınıflandırılması nasıldır?

YÖNTEM
Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından betimsel yönteme göre kurgulanmış ve çalışmada
görüşme tekniği uygulanmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri
toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamında gerçekçi ve bütün bir şekilde
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve Şimşek,
2013: 45). Araştırmanın çalışma grubu Malatya ilinde yer alan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında
çalışan 280 öğretmen ve 228 yöneticidir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan
form katılımcılara mail yoluyla ulaştırılmış ve maile gelen cevaplar veri olarak incelenmiştir. Veri
toplama aracında katılımcıların demografik verilerine ilişkin sorular yanında katılımcıların Malatya İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün etkili olmasına ilişkin değerlerin tespit edilmesine yönelik soru da
bulunmaktadır. Bu çalışmada kullanılan veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve
uzman görüşü alınarak yapılandırılmıştır. Araştırma verileri betimsel ve içerik analizi teknikleri ile
analiz edilmiştir.
Çalışma Grubu
Tablo 1. Araştırmanın çalışma grubunun cinsiyet özellikleri
Gruplar

f

%

Kadın

280

55,1

Erkek

228

44,9

Toplam

508

100

Tablo 1’de araştırmanın çalışma grubu görülmektedir. Tablo verilerine göre 280 kadın ve 228
erkek olmak üzere 508 kişi katılmıştır.
Tablo 2. Çalışma grubunun kıdemleri
Değişkenler

1-5 Yıl

6-10 Yıl

11-15 Yıl

16-20 Yıl

21 Yıl
Üstü

Öğretmen

47

66

53

63

51

Yönetici

11

40

69

52

56
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66

Toplam

58

106

122

115

107

Tablo 2’de çalışma grubunun kıdemleri görülmektedir. Tablo verilerine göre çalışma grubunun
kıdemleri incelendiğinde; 1-5 yıl arasında 58, 6-10 yıl arasında 106, 11-15 yıl arasında 122, 16-20 yıl
arasında 115 ve 21 yıl ve üstü arasında 107 kişi bulunduğu görülmektedir.
BULGULAR
Öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre düzenlenen veriler tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 3. Temel değerlere ilişkin öğretmen görüşleri
Değerler

f

%

Saygı

55

16,7

Adalet

38

11,5

İnsan sevgisi (hakları)

32

9,7

Sevgi

29

8,8

Eşitlik

28

8,5

Liyakat

26

7,9

Bilimsellik

26

7,9

Şeffaflık

21

6,5

Dürüstlük

19

5,8

Hoşgörü

17

5,2

Yenilik-değişim

16

4,9

Vatan sevgisi

11

3,4

Çalışkanlık

10

3,2

Toplam

328

100

Tablo 3’te temel değerlere ilişkin öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Tabloya göre Malatya İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına dayanak oluşturması istenen "Temel Değerlere" ilişkin
öğretmenler sırasıyla saygı (f=55), adalet (f=38), insan sevgisi/hakları (f=32), sevgi (f=29), eşitlik
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(f=28) gibi değerlerin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Öğretmenlerin insan ilişkilerinde sağlıklı
iletişim kurmaya yönelik değerleri seçmiş olması dikkat çekicidir.
Tablo 4. Temel değerlere ilişkin yönetici görüşleri
Değerler

f

%

Adalet

36

13,8

Liyakat

31

11,9

Saygı

31

11,9

İnsan sevgisi (Hakları)

30

11,5

Şeffaflık

24

9,2

Sevgi

21

8,1

Yenilik-değişim

17

6,5

Bilimsellik

13

5

Vatan sevgisi

12

4,7

Güvenirlik

12

4,7

Eşitlik

12

4,7

Dürüstlük

11

4,2

Millet sevgisi

10

3,8

Toplam

260

100

Tablo 4’te temel değerlere ilişkin yönetici görüşlerine yer verilmiştir. Tabloya göre Malatya İl
Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına dayanak oluşturması istenen "Temel Değerlere" ilişkin
yöneticiler sırasıyla adalet (f=36), liyakat (f=31), saygı (f=31), insan sevgisi/hakları (f=30), şeffaflık
(f=24) gibi değerlerin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Yöneticilerin etkili yönetim ilkeleri ve
nitelikli insan kaynaklarına dayanan değerleri seçmiş olmaları dikkat çekicidir.
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Tablo 5. Temel Değerlere İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri (frekansı 10 ve 10’un altında yer
alan değerler)
Değerler

Yönetici

Öğretmen

Hoşgörü

9

17

26

Çalışkanlık

4

10

14

Tarafsızlık

7

7

14

Teknolojik okuryazarlık

4

8

12

İşbirliği

4

8

12

Çağdaş

5

6

11

Demokrasi

3

7

10

Başarı

9

0

9

Doğruluk

5

4

9

Gelenek

3

6

9

Araştırmacı

3

5

8

Çözüm odaklı

1

6

7

Atatürk ilkeleri

3

4

7

Dini

2

4

6

Sorumluluk

0

6

6

Çevre

2

3

5

Bayrak

3

2

5

Duyarlı

1

4

5

Sanatsal

2

3

5

Disiplin

2

1

3

Gerçek

1

2

3

Girişim

0

3

3
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Yardımseverlik

1

2

3

Kapsayıcı

0

3

3

Özgür

0

3

3

Hürriyet

2

0

2

Tablo 5’te temel değerlere ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinden frekansı 10 ve 10’un
altında yer alan değerler yer almaktadır. Tablo verilerine göre eğitimciler hoşgörü (f=26), çalışkanlık
(f=14), tarafsızlık (f=14), teknolojik okuryazarlık (f=12), işbirliği (f=12), çağdaşlık (f=11), demokrasi
(f=10) gibi değerleri ifade etmişlerdir. Tabloda yer alan değerler toplumsal bütünlük ve ortak yaşama
alanlarında sağlıklı iletişim kurmak açısından önemlidir.
Tablo 6. Temel değerlere ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Temalara göre)
Dini Değerler

Manevi değerler
Sabır
Kanaatkârlık
Hakkaniyet
İnanç hürriyeti
Merhamet
Hakikat
Kul Hakkı

Estetik Değerler

Sanatsal duyarlılık
Sanatsal bakış açısı

Politik Değerler

Mesleki disiplin
Demokrasi
Kapsayıcı

Sosyal (Milli) Değerler

Milli değerler
Ailevi değerler
Vatan sevgisi

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

70

Ülkesine aidiyet
Millet sevgisi
Milli kültür bilinci
Birlik-beraberlik
Cumhuriyete sahip çıkma
Atatürk İlke ve İnkılapları
Bayrak
Ülkenin örf ve adetleri
Devlet olma
Gelenekler
Kardeşlik
Vatansever
Laiklik
Bilimsel (Etik) Değerler

Kaliteli eğitim
Mesleki gelişim
Etkili düşünme (Yaratıcı, Eleştirel, Sorgulayıcı)
Bilimsellik
Akılcılık
Araştırmacı
Üretkenlik
Teknolojik
Öğrenmeye meraklı
Planlı olma
Çözüm odaklı

Ahlaki Değerler

Mesleki ahlak
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Güvenirlik
Dürüstlük
Doğruluk
Mütevazi
Gönüllü olma
Çağdaşlık
Fedakârlık
Samimiyet
İyi niyet
Vefa
Gerçekçilik
Faydalı olmak
Evrensel Değerler

İnsan hakları
Saygı (öğretmen)
Liyakat
Adalet
Şeffaflık
Çalışkanlık
Sevgi
Etkili İletişim
Yenilikçilik
Öz güven
Öz denetim
Öz saygı
Sorumluluk

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

72

Girişimcilik
Barışçı
Yardımseverlik
Hoşgörü
Nezaket- Duyarlı
Eşitlik
Tarafsızlık
Çevreye duyarlı
İşbirliği
Erişilebilirlik
Özgürlük
Sınıflamaya
Değerler

Dahil

Edilmeyen

İç huzur
Dayanışma
İlhan verici
Hikmet
İleri görüş
Vicdan
Memnuniyet
Kararlılık
Başarı
Cesaret

İstenmeyen Görüşler

Öğretmen odaklı
Rekabetçi
Kalite odaklı
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Tablo 6’da temel değerlere ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşleri temalara göre
düzenlenmiştir. Değerlerin geniş bir alanı kapsaması ve ortak bir tanımı olmaması açısından farklı
sınıflamaları bulunmaktadır. Araştırmada Spranger (1928) tarafından yapılan değerlerin sınıflandırması
referans alınmıştır. Spranger değerleri estetik, teorik (bilimsel), ekonomik, siyasi, sosyal ve dini
değerler olmak üzere altı gruba ayırmıştır (Keskin, 2016: 1490). Araştırma kapsamında elde edilen
verilere bağlı olarak öğretmen ve yöneticilerin eğitim çalışmalarına dayanak oluşturacak temel değerlere
ilişkin görüşleri 7 temada incelenmiştir. Dini, Estetik, Politik, Sosyal (Milli), Bilimsel, Ahlaki ve
Evrensel başlıklarında ele alınan değerlere ilişkin tablo oluşturularak frekans ve % (yüzde) oranları
tespit edilmiştir. Bu kapsamda eğitimciler dini değerler temasında inanç temelli öğretiler yer alırken
estetik değerlerde sanat odağında yer alan ilkeler, politik değerlerde yönetimsel süreçleri içeren
kavramlar, sosyal (milli) değerlerde toplumu bir arada tutan dinamikler, bilimsel (etik) değerlerde ilmi
süreçlerin verimli ilerlemesine katkı sunan kavramlara, Ahlaki değerlerde insan ve toplumun iyi halinin
devam etmesini sağlayan öğretilere, evrensel değerlerde dünya üzerinde yaşan tüm insanlığın yararına
olan kavramlara yer verilmiştir. Tabloda eğitimciler tarafından beyan edilen ancak herhangi bir temaya
yerleştirilmeyen değerler farklı bir sütunda yer almaktadır. Ayrıca günümüz eğitim anlayışından uzakta
yer alan öğretmen odaklı sistem, rekabetçi uygulamalar ve kalite odaklı yaklaşımlar da istenmeyen
görüşler başlığında verilmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarına dayanak oluşturan "Temel Değerlere"
ilişkin araştırmaya 508 eğitimci katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.
•

Öğretmenler insan ilişkilerinde sağlıklı iletişim kurmaya yönelik değerleri seçmiştir.

•

Yöneticiler etkili yönetim ilkeleri ve nitelikli insan kaynaklarına dayanan değerleri tercih
etmişlerdir.

•

Temel değerlere ilişkin yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinden frekansı 10 ve 10’un
altında yer alan değerlere bakıldığında toplumsal bütünlük ve ortak yaşama alanlarında
sağlıklı iletişim kurmaya dayanan değerler ifade edilmiştir.

•

Eğitimcilerin görüşlerine göre Spranger (1928) tarafından yapılan değerlerin
sınıflandırması (dini, estetik, politik, sosyal, bilimsel, ahlaki, evrensel) yapıldığında; dini
değerler temasında inanç temelli öğretiler, estetik değerlerde sanat odağında yer alan
ilkeler, politik değerlerde yönetimsel süreçleri içeren kavramlar, sosyal (milli) değerlerde
toplumu bir arada tutan dinamikler, bilimsel (etik) değerlerde bilimsel süreçlerin verimli
ilerlemesine katkı sunan kavramlar, ahlaki değerlerde insan ve toplumun iyi halinin devam
etmesini sağlayan öğretiler, evrensel değerlerde dünya üzerinde yaşan tüm insanlığın
yararına olan kavramlar yer almaktadır.

•

Eğitimciler tarafından beyan edilen ancak günümüz eğitim anlayışından uzakta yer alan
öğretmen odaklı sistem, rekabetçi uygulamalar ve kalite odaklı yaklaşımlar da istenmeyen
görüşler başlığında incelenmiştir.
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Küçük ve Orta Büyüklükteki (Kobi) İşletmelerde Yönetim Muhasebesi
Uygulaması
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Özet
Ülke ekonomilerinde önemli bir yeri olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), yatırımları, üretim,
istihdam, ihracat ve ödedikleri vergiler açısından önemli bir katma değer oluşturmaktadırlar. Kuruluş ve şekli
olarak belli bir büyüklükte olan bu işletmeler ülkelerinde coğrafi dağılımları itibarıyla farklı bölgelerde
kalkınmada önemli bir rol oynarlar. 20 nci yüzyılda Taylor'un bilimsel yönetim teorisi ile yönetim muhasebesi
oluşturulmuştur. Yönetim muhasebesi, işletmeler için katma değer sağlayan, finansal ve finansal olmayan bilgi
sistemlerini tasarlayan, ölçen ve yöneten sürekli bir iyileştirme sürecidir. Bu süreç, yönetim eylemlerini
yönlendirir, davranışları motive eder, örgütsel strateji, taktikler ve iş hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan
kültürel değerleri destekler ve yaratır. Son yıllarda işletme bütçesi, yatırım incelemesi ve performans değerleme,
“kapsamlı bütçe”, “sıfır tabanlı bütçe”, “bütçe kontrolü”, “sorumluluk değerlendirmesi” gibi maliye
politikalarının ve diğer modern yönetim muhasebesi teori ve yöntemlerinin uygulanması önem kazanmıştır. Bu
yöntemlerden birisi de yönetim muhasebesidir. Yönetim muhasebesi, genel ve maliyet muhasebesi verileri
yardımıyla işletmelerin gelişim ve rekabetine destek olacak karar alma sürecine etkinlik kazandırmaktadır.
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’lerde bu modern yöntemlerin kullanılması gözardı edilmiştir.
Bu
olumsuzluğun
işletmelerde geleneksel
yönetim
anlayışından,
yönetim muhasebesinin
benimsenmemesinden, muhasebe sisteminin olmayışından, çalışanların muhasebe eğitiminin yetersizliğinden,
ülkelerin KOBİ’lere verdiği önem eksikliği gibi farklı nedenlerden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Türkiye ve
farklı ülkelerde yapılan çalışmalardan ortak çıkarım yönetim muhasebesinin KOBİ’lerde uygulanmasının
işletmelere değer katacağı ve rekabeti güçlendireceğinin tespit edilmiş olmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Muhasebesi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, KOBİ, Muhasebe.
Abstract
Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), which have an important place in the country's economies, create
an important added value in terms of investments, production, employment, exports and the taxes they pay.
These enterprises, which are of a certain size in terms of establishment and shape, play an important role in
development in different regions in terms of their geographical distribution in their countries. In the 20th
century, management accounting was created with Taylor's scientific management theory. Management
accounting is a continuous improvement process that designs, measures and manages financial and nonfinancial information systems that provide added value for businesses. This process guides management actions,
motivates behavior, supports and creates organizational strategy, tactics and cultural values needed to achieve
business goals. In recent years, the application of fiscal policies such as operating budget, investment review
and performance appraisal, "comprehensive budget", "zero-based budget", "budget control", "responsibility
assessment" and other modern management accounting theories and methods have gained importance. One of
these methods is management accounting. With the help of management accounting, general and cost
accounting data, it adds efficiency to the decision-making process that will support the development and
competition of enterprises. As in many countries, the use of these modern methods in SMEs has been ignored
in Turkey. It has been understood that this negativity is caused by different reasons such as traditional
management approach in enterprises, not adopting management accounting, lack of accounting system,
inadequacy of accounting education of employees, and lack of importance given by countries to SMEs. The
common conclusion from the studies conducted in Turkey and in different countries is that it has been
determined that the implementation of management accounting in SMEs will add value to businesses and
strengthen competition.
Keywords: Management Accounting, Small and Medium Sized Enterprises,SME, Accounting.
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GİRİŞ
Son yıllarda artan KOBİ'ler (küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) uluslararası platformada
görülmeye başlamış ve doğrudan yabancı yatırımlar, KOBİ'lerin uluslararası faaliyetlere katılması için
önemli bir yaklaşım haline gelmiştir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yavaş gelişmesine rağmen
ülke ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Karmaşık ve değişken pazar ortamı, küçük ve
orta ölçekli işletmelerin gelişimini, uzun vadeli gelişmeler elde etmek için daha fazla rekabet ve
zorluklarla birlikte daha fazla fırsatla karşı karşıya bırakmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin rekabetçi talebini karşılamak, işletmelerin uzun vadeli gelişimini teşvik etmek ve daha fazla
ekonomik değer yaratmak için yönetim muhasebesi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde giderek
daha fazla ilgi görecek ve yeni bir araç haline gelecektir.
Yönetim muhasebesine karar/analiz raporu muhasebesi de denir. Yönetim muhasebesi muhasebenin bir
dalıdır. Genel ve maliyet muhasebe tarafından sağlanan bilgilerle diğer bilgileri işleyerek ve
raporlayarak işletme yönetiminin karar alma sürecinde kullanılarak planlama, kontrol ve yaklaşım
geliştirmesine yardımcı olur.
Halihazırda KOBİ’lerin gelişiminde yaşanan sorunlara paralel olarak yönetim muhasebesinin
anlaşılması ve uygulamasında sorunlar vardır. Yönetimin bakış açısından çalışan personelin eğitimine
ve anlayışına kadar farklı aşamalarda problemler yaşanmaktadır. Yönetim muhasebesinin ticari işlemler
ve kararlar için bilgi ve çözümler sağlamaktır. Uygulamada makul ve kapsamlı bir şekilde
yürütülememesi küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini engellemiştir
Çalışmanın amacı, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için yönetim muhasebesi uygulamalarının
önemini ve gerekliliğini belirlemektir.
Ayrıca, yönetimin bakış açısının kısıtlı olması, verimlilikteki düşüklük, maliyetlerin yüksekliği, gelir ve
kar’ın düşüklüğü işletmenin zor bir sürece girmesine neden olur. Yönetim muhasebesi Türkiye’deki
işletmelerde yeterli seviyede kullanılmamaktadır. Ancak artan üretim maliyetleri, artan ücretler ve
yüksek piyasa rekabeti karşısında yönetim muhasebesi, modern işletmelerin etkin yönetimi için temel
güç haline gelecektir.
YÖNTEM
KOBİ’ler ve yönetim muhasebesi konularında Türkiye ve farklı ülkelerde yapılan çalışmaların
sonucunda ulaşılan sonuçlar incelenmiştir. Bu çalışmaların sonucunda; yönetim muhasebesinin
KOBİ’lerde uygulanmasının gerekliliği anlaşılmıştır. Küçük ve orta büyüklükte işletmelerde yönetim
muhasebesinin mevcut gelişim durumunu ve KOBİ’lerde yönetim muhasebesini etkileyen faktörleri
incelenmiş ve KOBİ’lerde yönetim muhasebesinin gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler
önerilmiştir.
BULGULAR
Dünya’ da KOBİ’lerin tanımlanması için farklı ölçekler kullanılmaktadır. Ancak bu işletmelerin
yapıları ve ekonomi içerisindeki yeri benzerlik göstermektedir. Türkiye’de KOBİ’ler farklı kriterler
altında mikro, küçük ve orta büyüklükteki üç işletme başlığı altında değerlendirilmiştir. Bu kriterler;
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çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço tutarı olarak belirlenmiştir(Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin…,Md.5:2005). KOBİ’ler ekonomilerin temel taşı ve girişimciliğin somut
görünümüdür. KOBİ’ler büyük endüstri işletmelerine ara malı üretirler. KOBİ’lerin en büyük sorunu
yeterince büyümemeleri ve verimsiz kalmasıdır. KOBİ’lerin yeterince büyüyememesinin
nedenleri(Aksümer,6;2015).
•
Ticari bankaların KOBİ’lere finansman sağlama konusunda zorluklar çıkarmasıyla
birlikte rekabet gücünün azalması,
•
KOBİ’lerin yeterince kurumsallaşamamaları,
•
Ar-Ge ve inovasyon imkânlarının sınırlı oluşu,
•
İşgücündeki kalifiye eleman sıkıntısı,
•
Teşvik ve desteklerin yeterli olmaması,
•
Teknolojik yatırımların eksikliği,
•
KOBİ’lerin ‘’fason üretim firmaları’’ kimliğinden kurtulamamaları,
•
Markalaşma kabiliyetinin yetersiz olmasıdır.
KOBİ’lerin büyüyememesinin nedenlerinden finansman sıkıntıları ve rekabet gücünün azalması,
kurumsallaşamama başta olmak üzere diğer olumsuzlukların nedenleri arasında yönetim muhasebesinin
genel olarak sağlıklı bir muhasebe sisteminin tesis edilememesi yatmaktadır. Belirtilen olumsuzlukların
giderilmesi de başarı stratejileri olarak kabul edilecektir. Çözüm önerilerinden birisi de KOBİ’lerin
yeniden yapılandırılması, yönetim, bilgi ve sermaye desteği ihtiyacı belirlenmesidir.
KOBİ’lerin en önemli avantajları esneklik, yoğunlaşma ve işletme içi haberleşme konularındaki
kolaylık, pazarlama, üretim ve AR-GE konularında karar verme sürecinde etkin davranabilme
becerisidir (Yürekli,2017:144).
Türkiye Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ve Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi (IASC)’ a üyedir. Bu nedenle; getirilen genel ve maliyet muhasebesindeki zorunlu
uygulamalardan dolayı üretilen bilgiler gelişmiş batılı ülkelerle benzerlik göstermektedir.
Yönetim muhasebesi, (aynı zamanda maliyet muhasebesi veya yönetim muhasebesi olarak da bilinir),
muhasebe bilgilerinin tanımlanması, ölçülmesi, analizi ve yorumlanması ile ilgilenen ve böylece
yöneticilerin bilinçli operasyonel kararlar almasına yardımcı olmak için kullanılabilen bir muhasebe
dalıdır (“Managerial Accounting” t.y.par.1)
Yönetim muhasebesi, işletme operasyon ölçütleri hakkında yönetime verilen bilgilerin kalitesini
iyileştirmeyi amaçlayan muhasebenin birçok yönünü kapsar. Yönetim muhasebecileri, işletme
tarafından üretilen mal ve hizmetlerin maliyet ve satış gelirleriyle ilgili bilgileri kullanır. Maliyet
muhasebesi, sabit maliyetlerin yanı sıra her bir üretim aşamasının değişken maliyetlerini
değerlendirerek özellikle bir işletmenin toplam üretim maliyetlerini yakalamaya odaklanan büyük bir
yönetim muhasebesi alt kümesidir. İşletmelerin gereksiz harcamaları belirlemesine ve azaltmasına ve
karı en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır (Tuovila,2020).
İşletmede öncelik alan finansal bilgilerin dış paydaşlarına (örneğin yatırımcılar,borç verenler)
raporlanmasında bilgi üreten genel muhasebenin aksine , yönetim muhasebesi karar vermeye yardımcı
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olmak için dahili raporlamaya odaklanır. Yönetim muhasebesi, yönetim tarafından önemli iş kararlarının
alınmasında kullanılacak iç amaçlar için finansal bilgilerin sunumunu içerir.
İşletme yönetimi tarafından karar verme süreçlerinde yararlanılabilecek faydalı bilgilerin yönetim
muhasebesinde görev alanlar tarafından çeşitli olaylar ve operasyonel ölçütler analiz edinilerek
sağlanması gerekir. Her bir ürün üretim süreci, işletmede faaliyetleri, tesisi vb. analiz ederek işletme
hakkında ayrıntılı bilgi sağlaması amaçlanır. Yönetim muhasebesinde görev alanlar tarafından
kullanılan teknikler, finansal muhasebenin aksine, muhasebe standartları tarafından belirlenmez.
Yönetim muhasebesi verilerinin sunumu, son kullanıcının özel ihtiyaçlarını karşılamak için farklı
şekilde olabilir. Yönetim muhasebesi, ürün maliyeti, bütçeleme, tahmin ve çeşitli finansal analizler dahil
olmak üzere muhasebenin birçok yönünü kapsar.
Yönetim muhasebesi stratejik amaçlara uygun olarak riskleri tespit ederek güven tesis edecek kapsamlı
bir değerlendirme ile uluslararası girişimciliği de destekler (Mitter ve Hlebi ,2017:404).
Yönetim muhasebesinin pek çok amacı vardır. Ancak temel amaç, bir işletme yönetiminin alacağı
kararlarının kalitesini iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Yönetim muhasebesinin genel amacı, işletme
operasyonlarını ve faaliyetlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri için işletme yönetiminin ihtiyaç
duyduğu finansal bilgilerin sunulmasıdır. Yönetim muhasebesinin işletme için fayda sağlayacağı
alanlar; Karar verme, planlama, iş operasyonlarını kontrol etme ve koordine etme, finansal verilerin
analiz edilmesi, iş problem alanlarının belirlenmesi, sratejik yönetim (“Fundamentals of Cost
Accounting”t.y.par.8). Yönetim muhasebesi sağlayacağı faydalara yönelik olarak gerçekleştireceği
amaçlar için maliyet, ekonomi, istatistik vb. tüm alanlardan teknikleri kullanır. Bu amaçla grafikler,
tablolar, tahminler ve çeşitli analizlerden istifade edinilir.

Bu teknikler;
• Maliyet-Hacim Kar Analizi (Marj Analizi)
Maliyet-Hacim Kar Analizi, öncelikle üretimi optimize etmekle ilgilidir. Maliyet-Hacim Kar Analizi,
yönetim muhasebesindeki en temel ve gerekli tekniklerden biridir. İşletmede üretilen ürünlerin en uygun
satış karmasını belirleyerek, başabaş noktasının hesaplanmasını içerir.
• Kısıt Analizi
Bir işletmenin üretim hatlarının analizi, başlıca darboğazları, bu darboğazların yarattığı verimsizlikleri
ve bunların işletmenin gelir ve kar yaratma kabiliyeti üzerindeki etkisini tanımlar.
• Sermaye Bütçelemesi
Sermaye bütçelemesi, sermaye harcamalarıyla ilgili gerekli kararları almak için gerekli bilgilerin analizi
ile ilgilidir. Sermaye bütçelemesi analizinde, yönetim muhasebesinde görev alanlar, yöneticilerin yeni
sermaye bütçeleme kararlarına karar vermelerine yardımcı olmak için net bugünkü değeri (NPV) ve iç
getiri oranını (IRR) hesaplar. Nakit akışı analizi ile nakit akışını optimize ederek, işletmenin kısa vadeli
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yükümlülükleri karşılamak için yeterli likit varlığa sahip olmasını sağlamak için işletme sermayesi
yönetimi stratejileri uygulayabilir.
• Envanter Değerlemesi ve Ürün Maliyeti
Envanter değerlemesi, işletme ürünleri ve envanteri ile ilgili fiili maliyetlerin tanımlanmasını ve
analizini içerir. Süreç genel olarak genel giderlerin hesaplanmasını ve tahsis edilmesini ve ayrıca satılan
malın maliyeti (COGS) ile ilgili doğrudan maliyetlerin değerlendirilmesini gerektirir.
• Trend Analizi ve Tahmin
Eğilim analizi ve tahmini, öncelikle ürün maliyetlerinin kalıplarının ve eğilimlerinin belirlenmesinin
yanı sıra, tahmin edilen değerlerden olağandışı sapmaların tanınması ve bu tür sapmaların nedenleri ile
ilgilidir.
• Stok Devir Hızı Analizi
Stok devir hızı, bir işletmenin belirli bir zaman diliminde kaç kez mamul stok sattığını ve stokların
değiştirdiğinin hesaplamasıdır. Stok devir hızının hesaplanması, işletmelerin fiyatlandırma, üretim,
pazarlama ve yeni hammadde stok’u satın alma konusunda daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.
Böylelikle işletme aşırı miktarda stok ’un getirdiği depolama maliyetlerini azaltarak nakit varlıklarda
verimlilik sağlayabilir.
• Finansal Kaldıraç Analizi
Finansal kaldıraç, bir işletmenin varlık elde etmek ve yatırım getirisini artırmak için borç olarak alınan
kaynağın kullanmasını ifade eder. Bilanço yardımıyla yapılan analizle en uygun işletmenin borç ve öz
sermaye karışımı sağlanabilir.
• Alacak Hesapları Yönetimi
Alacak hesaplarının uygun şekilde yönetilmesi, bir işletmenin kârlılığı üzerinde olumlu etkilere sahip
olabilir. Tahsili gecikmiş alacaklar gözden geçirilerek, müşterilerin borçlarını ödememe riskini
yöneticilere bildirebilir.
• Bütçeleme
Bütçeler, işletmenin faaliyet planının nicel bir ifadesidir. Bütçe fiili sonuçlarına göre bütçe sapmaları
tespit edilir. Bütçeden gerçekleşen sapmalar olarak da adlandırılan bir bütçeden olumlu veya olumsuz
sapmalar, ileriye dönük uygun değişiklikleri yapmak için analiz edilebilir.
Yönetim muhasebesinin genel muhasebe gibi katı bir zaman çizelgesi yoktur. Aslında, sürekli ve devam
eden bir süreçtir. Böylece finansal ve diğer bilgiler haftalık, aylık, hatta bazen günlük gibi düzenli
aralıklarla yönetime sunulur. Bu nedenle yöneticiler, kuruluşun faaliyetlerini planlamak için bu analizi
ve verileri kullanabilir. Örneğin, son veriler belirli bir bölge için satışlarda bir düşüş gösteriyorsa, satış
müdürü ekibine tavsiyede bulunabilir ve durumu düzeltmek için bazı eylemler planlayabilir.
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Yönetim muhasebesinin sınırlamaları;
•
Yönetim muhasebesi tarafından kullanılan veriler genel ve maliyet muhasebesi
tarafından sağlanan verilerdir.
•
Yönetim ekonomi, finans, istatistik vb. konularda yeterli bilgi sahibi
olunamayacağından ilave bilgi ve ekip ihtiyacı gösterir.
•
Yönetim kararlarının alınmasında kullanılan veriler geçmiş verilerdir.
•
Muhasebe bilgi sisteminin alt bir sistemi olan yönetim muhasebesi sistemi kurmak
yatırım gerektirir.
KOBİ’lerde yönetim muhasebesi anlayışı ve uygulamaları açısından çeşitli tespitlere yönelik Türkiye
ve farklı ülkelerde çalışmalar yapılmıştır;
•
Türkiye’de İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan “Karar
Destek Sistemi Olarak Yönetim Muhasebesinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Uygulanması
Ve Rekabet Gücüne Etkisi” isimli tez çalışmasında yönetim muhasebesinin işletmelerde uygulanma
derecesinin tespitine yönelik anket sonuçlarına göre; işletmelerde yönetim muhasebesinin uygulanması
rekabette üstünlük sağlayacağından yönetim anlayışla uygulanmasına önem verilmesinin gerekliliği,
yönetim muhasebesinin geçmişteki bilgilerle geleceğe yönelik karar alma sürecine katkı sağlayacağı,
yönetim muhasebesinin yöneticinin geleneksel karar alma yaklaşımının yerine ekip çalışmasına ve
bilgiye yönelik karar alma yaklaşımına yönelmesine neden olduğu, tespit edilmiştir (Kalaycı,79:2019)
•
Türkiye’de yapılan “KOBİ’lerde Yönetim Ve Maliyet Muhasebesinin Stratejik Karar
Alma Üzerine Etkisi” isimli makale çalışmasında; KOBİ’lerde stratejik önemdeki konularda karar
verme konusunda muhasebe bilgisinden yeterince faydalanılmadığı farklı araştırmalardan örneklerle
ortaya konulmuştur. Ancak makale kapsamında yapılan araştırmada ise Denizli Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin stratejik karar almalarında yönetim muhasebesi uygulamalarının etkili
kullandığının tespit edilerek yönetim muhasebesinin uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.
(Yürekli,2017:162-163).
•
Çin’de yapılan” Çin'deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Muhasebesinin
Gelişimi Üzerine Araştırma” isimli makale çalışmasında Çin’de KOBİ’lerde yönetim muhasebesinin
yeterince anlaşılmadığı ancak hızlı bir şekilde ve daha kapsamlı hayata geçirilmesinin gerektiği,
bununda büyük çapta yönetim anlayışla mümkün olacağı değerlendirilmiştir(Du,Jiang,ve Ji,2018:23).
•
Tayland’da yapılan” Tayland’da Stratejik Yönetim Muhasebesi Bilgi Kullanımı ile
Çevresel Belirsizlik ve İmalat İşletmesi Yöneticisinin Uyruğu Arasındaki İlişki” isimli makale
çalışmasında; KOBİ’lerde stratejik yönetim muhasebesi tespitlerinin karar sürecinde etkili olabilmesi
için uyumlu ve doğru bilgilere doğrudan ihtiyaç duyulduğu, Taylandlı olmayan işletme yöneticilerin
stratejik yönetim muhasebesi verilerine daha çok güvendikleri, yöneticilerin stratejik yönetim
muhasebesi bilgilerini kullanmakta istekli olmadığı belirtilmiştir(Sumkaew ve Intanon,2020:51).
•
Güney Afrika’da yapılan “Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının (YMU'ler) Güney
Afrika'nın Gauteng Eyaletindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İş Performansına Etkisi “ isimli
makale çalışmasında; Yönetim muhasebesinin, maliyet sistemi, bütçeleme, performans değerlendirmesi,
karar için bilgi sağlaması, stratejik analiz uygulamaları ile iş performansını ve verimliliğini arasında
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pozitif ilişki olduğu bu uygulamalarla işletmenin iş performansının ve verimliliğinin yükseldiği tespit
edilmiştir (Alkhajeh ve Khalid,2018:7).
• İran’da yapılan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Yönetim Muhasebesi
Uygulamalarının Organizasyon DNA’sına, Ticari Potansiyele ve Operasyonel Teknoloji Konularına
Etkisi ” isimli makale çalışmasında; Yönetim muhasebesinin organizasyon DNA’sına, ticari potansiyele
ve operasyonel teknoloji konularına etkisi bağımlı bağımsız değişkenlerle araştırılmış yönetim
muhasebesinin sırasıyla kaynakların boşa gitmesini azaltmak, etkin kaynak kullanımıyla değer
yaratmak, maliyet belirleme ve finansal kontrol, yönetim planlaması ve kontrolü amacıyla veri/bilgi
sağlaması için kullanıldığı tespit edilmiştir (Kordlouie ve Hosseinpour. 2018:30).
KOBİ’lerde eski geleneklere bağlı yenilikçilikten uzak birçok yönetici vardır. KOBİ’lerde yönetim
muhasebesini teşvik etmek için insan faktörü çok önemlidir. Yöneticilerin sadece nasıl çalışacaklarını
bilmeleri yetmez, aynı zamanda nasıl yönetileceğini de bilmeleri gerekir. Ancak mevcut durumda bazı
işletmeler bu yaklaşım görülmemektedir. Geleneksel yaklaşımın altında kalan yöneticilerle yönetim
muhasebesi uygun şekilde kullanılamaz.
İşletmeler her zaman uzun vadeli planlar yapmak yerine, kısa vadeli çıkarlarına odaklanmaktadır. Bunun
nedeni, işletmelerin uzun vadeli planlarının sağlayacağı faydaları doğru kullanamamasıdır. Yönetim
muhasebesinin kullanımı, işletmenin kendi çalışma mekanizmasını tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.
İşletmenin yönetim seviyesi, yönetim muhasebesi ile yakından ilgilidir.
KOBİ’lerin yönetim sistemi mükemmel değildir ve stratejik yönetim muhasebesi küçük ve orta ölçekli
işletmeler tarafından iyi anlaşılmamaktadır. Ülkelerde yönetim muhasebesi çalışmasında teoriden
ziyade pratik uygulamaya odaklanılmakta, bütünlük göz ardı edilmektedir. Ancak teorik sistem herhangi
bir disiplinin temelidir. Kapsamlılığı ve sistemi, varlığının ve uygulamasının tanıtımının anahtarıdır.
Uzun bir süredir, batılı ülkelerde sistematik yönetim muhasebesi teorisi araştırmalarına dikkat
edilmemiştir.
İşletmelerin, iş kararlarını daha bilimsel hale getirmek ve işletmelerin piyasa davranışını nesnel
gereksinimlerle daha uyumlu hale getirmek için mevcut kaynak potansiyelini tam ve makul bir şekilde
kullanması gerekir. İşletmelere uygun bir bütçe sisteminin kurulması, işletmelerin kapsamlı karlılığını
daha da iyileştirebilir. KOBİ’ler daha küçük ölçekte faaliyet göstermektedir. Ancak tüm departmanların
karşılaştıkları sorunları çözebilmesi ve verimliliğini artırabilmesi işletme içinde tesis edilmiş bir
yönetim sistemine ve sorumluluk dağılımına ihtiyaç vardır. KOBİ’ler yönetim ve kontrol sistemini tesis
etmeleri gerekmektedir. Verimli yönetim sistemi, işletmelerin personelinin iş içindeki davranışlarına
rehberlik edebilir ve işletmelerin daha etkin çalışmasını teşvik edebilir.
İşletme yöneticileri genellikle işletmenin çeşitli departmanlarında uzun yıllar çalışmakta ve tecrübe
edinmektedirler. Ancak onlar için bile yönetim muhasebesi teorik bilgilerinde eksiklikler vardır.
Muhasebe personeli, yalnızca yeterli ve sağlam yönetim muhasebesi bilgisine sahip olduklarında,
tahmin, planlama ve karar sürecinde etkinlik kazanacaklardır.
Bilgilendirme, yönetim muhasebesinin önemli bir yoludur. Yönetim muhasebesi bilişiminin
gelişmesiyle birlikte işletme bilgileri ile muhasebe bilgilerinin entegrasyonu hızlanmıştır. Bilişimleşme,
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yönetim muhasebesi yapılanması için yeni bir talep ortaya koymuştur. Modern bilgi teknolojisinin
uygulama düzeyi, yönetim muhasebesinin gelişim sürecini doğrudan etkiler.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Türkiye ve birçok ülkede yapılan araştırma ve incelemelerden yönetim muhasebesinin
KOBİ’lerde kullanımının yeterli olmadığı ve sınırlı bir şekilde uygulandığı tespit edilmiştir. Yönetim
muhasebesinin benimsenmesinin ve kullanılmasını etkileyen nedenlerin; yönetim muhasebesinin alınan
işletmede alınan kararlarda önemli bir katkı sağladığının algılanamaması, KOBİ'lerin iş ve faaliyet
ortamının karmaşıklığı, KOBİ'lerin yaşı geleneksel yapının dışına çıkamamaları yeniliklere açık
olmamaları olduğu anlaşılmıştır.
İşletme yönetiminin gelişmesiyle birlikte uygulamada yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, tahmin
ve karar verme, analiz ve kontrol, performans değerlendirme sisteminin bütünlüğü ve uygulanabilirliği
önem kazanmıştır. Bu sistem ve yöntemler geniş kapsamlı bir etkiye sahip olacak ve performans
değerlendirme sisteminin entegrasyonunu ve gelişimini teşvik edecektir. İşletme yönetimi, genel
muhasebe teorisi ve diğer disiplinler ekonominin gelişmesiyle birlikte yönetim muhasebesinin gelişimi
gelecekte daha hızlı ve kapsamlı olacaktır. Yönetim muhasebesinin daha küçük ve orta ölçekli işletmeler
tarafından benimsenecektir. Türkiye ve birçok ülkede küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde yönetim
muhasebesi uygulaması henüz geliştirilmemiştir. Yönetim muhasebesinin bu işletmelerde gelişimi uzun
vadede ve sürekli iyileştirme süreci şeklinde olmalıdır.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde yönetim muhasebesinin öneminin benimsenmesi için stratejik
yönetim bilincinin geliştirilmesi, aktif olarak uygulama sürecine dahil olunması, yeniliklere açık
olunması, genel ve maliyet muhasebesi ile ilişkinin kurulması gerekmektedir. Diğer yandan birçok
ülkede yönetim muhasebesinin uygulamasında hata ve eksiklik bulunmaktadır. Yönetim muhasebesinin
teorik yapısı, araştırma kapsamı ve pratik uygulaması geliştirilmeli ve zenginleştirilmelidir.
Yönetim muhasebesinin uygulamadaki başarısı büyük oranda yöneticilerin konuyu fark etmeleri,
savunmaları ve uygulamaya yer vermeleriyle mümkün olacaktır. Küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerde yönetim muhasebesinin başarıyla uygulanabilmesinin anahtarı da budur. Yöneticilerin
uygulayıcılar için yönetim muhasebesinin içeriğine ilişkin eğitimleri güçlendirmesi gerekmektedir.
Ayrıca yönetim muhasebesinin teknolojisi, sistemi ve yöntemi sağlıklı işletme yönetimlerinde daha
fazla uyarlanabilir ve daha iyi bir gelişim sağlayabilir.
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Özet
Bu araştırmada, Prof. Dr. Orhan Oğuz’un “80 Yıl Cumhuriyet’e Yaşıt Bir Hayat” ve Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen’in “Zamanı Durduran Saat” kitaplarının akademik liderlik açısından incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmada veri analizi yöntemlerinden metin analizi kullanılmıştır. Kitapların içeriği
incelendiğinde genel kapsamda yazarların hayatları anlatılmaktadır. Bu anlatımlar içerisinde Orhan
Oğuz ve Yılmaz Büyükerşen’in akademik liderlik özelliklerine dair birçok örnek davranışları
bulunmaktadır. Akademik liderliğe ilişkin tanımlamalar kitaplarda yer alan örnek diyalog ve
anlatılardan alıntılamalar ile desteklenmiştir. Ulaşılan bulgular sonucunda akademik liderlerin;
misyon ve vizyon sahibi olma, fikir üretme, öngörülü olma, takım oluşturma ve takım çalışmalarında
önderlik etme, akademik yönetim, öğrenme ve öğretim, öğrenci danışmanlığı, program geliştirmede
öncülük etme, diğer akademik personellerin gelişimleri için bilgi, araştırma ve fırsat sunma, akademik
personelleri yönetim kararlarına dahil etme, kararlılık, tarafsızlık, güvenirlik ve şeffaflık ilkelerine
sahip oldukları söylenebilir. Akademik yaşamda ve bilimde Orhan Oğuz ve Yılmaz Büyükerşen’in
akademik liderliğinin örnek alınarak gerçekleştirilen uygulamaların toplum yararına olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Liderlik, Orhan Oğuz, Yılmaz Büyükerşen, Metin Analizi
Abstract
In this research, it is aimed to examine the book "A Life as Old as the Republic of 80 Years" by Prof.
Dr. Orhan Oğuz and "The Clock That Stops Time" by Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen in terms of
academic leadership. Text analysis, one of the data analysis methods, has been used in the research.
When the content of the books is examined, it is understood that the lives of the authors are told in
general. In these narratives, many exemplary behaviors of Orhan Oğuz and Yılmaz Büyükerşen
regarding their academic leadership characteristics have been included. Definitions on academic
leadership have been supported by citations from sample dialogues and narratives in the mentioned
books. As a result of the findings, it can be said that academic leaders have the following
characteristics and principles in general: having a mission and vision, generating ideas, being
foresighted, team building and leading teamwork, academic management, learning and teaching,
student counseling, leading in program development, providing information, research and
opportunities for the development of other academic staff, involvement of academic staff in
management decisions, determination, impartiality, reliability and transparency. It is considered that
taking the academic leadership of Orhan Oğuz and Yılmaz Büyükerşen as an example in academic
life and science will be significantly beneficial for the society.
Keywords: Academic Leadership, Orhan Oğuz, Yılmaz Büyükerşen, Text Analysis
GİRİŞ
“Liderlik” kelimesinin anlamı Latince “lira” sözcüğüne dayanmaktadır. Lira sözcüğünün
anlamına göre liderlik, kişinin kendisini örgütlemesi ya da öğrenmenin gerçekleşebilmesi için şartların
meydana getirilmesidir (Hurst, 2000, s. 175). Liderlik için yapılmış birçok tanım bulunmaktadır ve
söylendiğinde akılda pek çok şey canlanmaktadır. Lider kişiler, büyük savaşlara yön veren komutanlar,
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efsane olan yıllarca dilden dile konuşulan kahramanlar, tarihin değişmesini sağlayan bireyler olarak
yorumlanmaktadır. Liderlik kavramı herkes için aynı anlamlara gelmemektedir. Topluma, dine, siyaset
göre bu anlamda değişiklikler görülebilmektedir. Liderlik; güç, otorite anlamına geldiği gibi idare ve
yönetim anlamlarını da çağrıştırabilmektedir (Yukl, 2018, 1-2).
Örgütler varlığını sürdürebilmek için zamanın hızlı değişimlerine uyum sağlayabilmeye, daima
çalışmaya, başarıya, yeniliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçların karşılanması için sıradan
yöneticiler değil, donanımlı liderler gerekmektedir. Örgütün yapısı ortamı ve amaçlarına göre gerekli
olan liderlik özellikleri farklılık göstermektedir. Genel anlamda liderlerin sahip olması gereken ortak
özellikler; vizyon, erdem, risk alma, merak, coşku, ekip çalışmasına olan inanç ve iyi bir eğitimdir
(Tuncer, 2011, s. 58). Örgütler, kendi düşüncelerini yansıtan, aynı amaçlara sahip, güven duydukları,
onları daha iyi seviyeye taşıyacaklarına inandıkları kişi/kişileri takip etmek istemektedirler
(Sergiovanni, 2015, s 30).
Akademi kelimesi en geniş ifadeyle yükseköğrenim kurumu anlamına gelmektedir. Yükseköğretimde
lider olabilmek için iki tür gereklilik vardır. Birincisi akademik liderlerin, kendilerini nelerin beklediğini
ve sahip oldukları seçenekleri daha iyi görmelerini sağlayabilecek bir yol haritası edinmeleridir. İkincisi
ise liderlik gücünün temel bileşenleri olan tutku, cesaret, güven, yaratıcılık, beceriklilik ve esneklik gibi
bireysel özelliklere sahip olmalarıdır (Bolman ve Gallos, 2019, s. 9). Akademik liderler genellikle,
misyon, yönetim, takımlara liderlik, fikir üretme vb. vazifeleri içeren liderlik türü kalıpları içerisinde
karakterize edilmiştir (Law ve Glover, 2000, s. 56). Akademik liderler bölüm, fakülte, enstitü düzeyinde
akademik politikanın ileri sürmüş olduğu “akademik koşulların kalitesini artırmak” görevi ile
sorumludurlar. Akademik liderlerin sahip olması gereken temel liderlik özellikleri; (1) alan bilgisi, (2)
alanda deneyim ve tecrübe sahibi olması, (3) alanda uzmanlık, (4) program geliştirme, (5) öğretme, (6)
araştırma, (7) takım oluşturma ve takımlara liderlik etme, (8) mesleki yeteneklerinden dolayı çevresi
tarafından bilinmesi ve (9) ahlaki değerlere sahip olmasıdır (Yeşilyurt, 2007, s. 77). Liderlik, takipçilerin
takdirine bağlıdır ve akademik liderler takipçilerin onları nasıl gördüğünü bilmezse başarı sorun
yaşayabilirler. Yoldan çıktıklarında, bunu fark etmek için bilgiye ve aynı zamanda deneyimlerden
öğrenme becerilerini geliştirmek için stratejilere ihtiyaç duymaktadırlar. Her ikisi de liderliklerine daha
fazla güven ve otantiklik getirmelerini sağlamaktadır. Akademik liderlerin günlük uygulamalarında
yapılandırabilecekleri dört öğrenme rutini vardır. Bunlar; “(1) diğerlerinden gelen geri bildirimi almada
etkin ve ısrarcı ol”, “(2) varsayım ve yorumlamaları sına”, “(3) dengeli savunma ve sorgulama üzerinde
çalış” ve son olarak “(4) kullanılan teorileri öğren” dir (Bolman ve Gallos, 2019, s. 41-42).
Kişi doğuştan akademik liderlik özelliklerine sahip olarak doğduğu gibi sonradan da liderlik üzerine
eğitimler alarak öğrenebilmektedir. Akademik liderlik eğitimleri kişiye liderliği öğretme ya da kişinin
sahip olduğu fazla liderlik özelliklerini törpüleme yönünde olabilmektedir. Nasıl lider olunacağı, liderin
hangi özelliklere sahip olması gerektiği, kriz ile nasıl başa çıkılacağı ve yaşanan örnek olaylar ile
pekiştirme sağlanarak eğitim verilmektedir. Bunların yanında kişi kendi kişisel deneyimleri ve
kendinden önceki yöneticiyi rol model alarak da liderliği öğrenebilir (Yukl, 2018, s. 381). Etkili bir
liderlik için; liderlik tanımlarına ek olarak güçlü iletişim yeteneği, problem çözme, kaynak yönetimi,
koçluk ve performans değerlendirme gibi hayati öneme sahip bu davranış ve becerilerin geliştirilmesi
de son derece önemlidir. Bu beceriler belirli bir düzeye kadar eğitim yoluyla kazanılabilir ancak saha
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çalışmalarında uygulamaya dönüştürülmesi ve kazanılan tecrübeler ile daha pekiştirici olacaktır
(Durmaz, 2017, s. 12).
Prof. Dr. Orhan Oğuz Hayatı ve Akademik Geçmişi
Prof. Dr. Orhan Oğuz’un hayatını anlattığı “80 Yıl Cumhuriyet’e Yaşıt Bir Hayat” kitabından
esinlenerek önemli bilgilere ulaşılmıştır. Orhan Oğuz, 18 Mart 1924 tarihinde Eskişehir’de dünyaya
gelmiştir. Kendisi cumhuriyet ile doğanlardandır. Dört çocuklu bir ailenin evladıdır. Öğretim üyesi,
ekonomist, devlet ve siyaset adamıdır. 1931’de Ülkü ilkokula başlamış, ortaokul ve lise öğrenimini
Eskişehir’de tamamlamıştır. Yaz tatillerinde çıraklık yapmış ve ilkokul döneminde iki defa Atatürk’ü
görmüştür. Yükseköğrenimine 1943 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda başlamıştır.
Avrupa’da Alliance Française okulunda Fransızca eğitimi almış ve ikinci dili Fransızca olmuştur. Dil
eğitimini tamamladıktan sonra 1948-51 yılları arasında Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
doktora eğitimi tamamlamıştır. Doktora tez savunma öncesi yaz tatilini İngiltere’ye giderek David
School’da üç ay İngilizce eğitimi alarak geçirmiştir. Orhan Oğuz, ülkesine döndüğünde, öğretim üyesi
olduğu İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde 1957’ye kadar doçent olarak çalışmıştır. 1951
yılında özel görev olarak ülkesinden ayrılarak 1955’e kadar Afganistan’ın Kâbil Üniversitesinde maliye
ve iktisat eğitimleri vermiştir. Afganistan’daki görevi bittiğinde Türkiye’ye tekrar dönerek İstanbul
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine geçmiş ve profesörlüğe yükselmiştir. Kendi şehrinde
yükseköğretim kurumları kurmuştur. 1958-69 yıllarında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
ile Osmangazi Üniversitesinin kuruluş çalışmalarına katılmış ve burada kurucu başkan olarak görev
yapmıştır. Orhan Oğuz’un sayesinde Eskişehir’de kurulmuş olan kurumlar; Eskişehir Yüksek Ticaret
Okulu, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve Anadolu Üniversitesi’dir. İstanbul iktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi’ni yükseltmiş; 1978’de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Başkanlığına seçilmiştir. 1982’de bu akademinin Marmara Üniversitesine dönüştürülmesinden önemli
görevler üstlenmiş ve Marmara Üniversitesinde on yıl rektörlük yapmıştır.
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Hayatı ve Akademik Geçmişi
Yılmaz Büyükerşen’in “Zamanı Durduran Saat” adlı kitabından esinlenerek hayatı hakkındaki
bilgilere ulaşılmıştır. Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937’de Eskişehir’de dünyaya gelmiştir.
Büyükerşen lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise 1962’de Eskişehir
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır. Büyükerşen, öğrencilik yıllarında çeşitli
gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Büyükerşen, 1966
yılında doktorasını tamamlamış ve 1968 yılında doçent unvanını almıştır. Aynı yıl akademi başkan
yardımcılığına görevine getirilmiş ve 1973 yılında profesörlük mertebesine yükselmiştir. Büyükerşen,
üniversite eğitimini tamamladığı Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde 1976 yılında
başkanlık görevine seçilmiştir. 1982 yılında, yükseköğretim kanunun değişmesi ile üniversitelerin
yeniden düzenlenmesi sonucu, cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in görev süresinin bitiminden sonra 1987 yılında cumhurbaşkanı
tarafından ikinci kez rektörlüğe atanmıştır. Büyükerşen, akademi başkanlığı sırasında Türkiye'nin ilk
“Sinema ve Televizyon Okulu” nu Eskişehir'de kurmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anıtkabir
müzesinde bulunan birebir boyutlardaki heykeli, Büyükerşen tarafından yapılmış ve Eskişehir Balmumu
Müzesi’nde sergilenmiştir. Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin kurulmasında
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öncü olmuştur. Yılmaz Büyükerşen’in, akademi başkanlığı ve rektörlük görevleri esnasında birçok
eğitim, araştırma ve yayın kurumlarının kuruluşunda önderlik etmiştir.
YÖNTEM
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerine göre tasarlanmıştır. Nitel araştırma yöntemleri
disiplinlinler arası olması gereği araştırma problemine perspektif bakış açısı ile bakmayı ve
yorumlamayı benimseyen bir yöntemdir (Karataş, 2015, s. 63). Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden metin analizi tekniği kullanılmıştır. Nitel çalışmanın tümevarımsal mantığı sırasıyla; (1)
araştırmacıların bilgi toplaması, (2) alan notlarının kaydedilmesi, (3) temaları ya da kategorileri
oluşturmak için verilerin analiz edilmesi, (4) tema ve kategorilerden geniş örüntülere, genellemelere ya
da kuramlara ulaşmaya çalışması ve (5) araştırmacıların geçmiş deneyimlerinden ve literatürden
faydalanarak kuramları ya da genellemeleri ortaya koyması şeklindedir (Creswell, 2017, s. 66).
Araştırmada, Prof.Dr. Orhan Oğuz’un “80 yıl Cumhuriyet’e Yaşıt Bir Hayat” ve Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen’in “Zamanı Durduran Saat” adlı yazılan kitaplar incelenerek akademik liderlik üzerine
veriler toplanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen kitaplarda, Prof. Dr. Orhan Oğuz ve Prof. Dr.
Yılmaz Büyükerşen’in akademide görevleri esnasında yaşadıkları olaylardan bahsedilmektedir. Bu iki
önemli akademisyenin aktarımlarından yola çıkarak liderlik yaklaşımlarına değinilmiştir. Akademik
liderliğe dair örnekler cümle alıntılarıyla bulgular kısmında yer verilmiştir.
BULGULAR
Prof.Dr. Orhan Oğuz’un “80 yıl Cumhuriyet’e Yaşıt Bir Hayat” ve Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen’in “Zamanı Durduran Saat” adlı kitapların incelenmesi sonucunda akademik liderlerin
taşımış oldukları ortak ilkeler tespit edilmiştir. Bu ilkeler; misyon ve vizyon sahibi olma, fikir üretme,
öngörülü olma, takım oluşturma ve takım çalışmalarında önderlik etme, akademik yönetim, öğrenme ve
öğretim, öğrenci danışmanlığı, program geliştirmede öncülük etme, diğer akademik personellerin
gelişimleri için bilgi, araştırma ve fırsat sunma, akademik personelleri yönetim kararlarına dahil etme,
kararlılık, tarafsızlık, güvenirlik ve şeffaflık olarak sıralanmaktadır. Bu bölümde iki kitaptan da
akademik liderliğe örnek bazı alıntılara yer verilmiştir.
Misyon ve vizyon
•

“Bir misyonunuz olduğuna inanıyorsanız üstlendiğiniz görevlerde sorumluluğunuzun tam
bilincinde iseniz ve yukarıda bahsettiğim vasıflara (dürüst iyi niyetli, sağduyulu, samimi,
alçakgönüllü, güvenilir olmak) sahipseniz hayat ve meslek yolunda hiçbir engel hiçbir arıza sizi
durduramaz.” (Oğuz, 2004, s. 11).

•

“Yeni teknolojilerin, bir öğretim üyesinin televizyonda bilgisayar sistemleri aracılığıyla, kendi
dilinden anlattığı dersin ve konuşmaların, eş zamanlı olarak, başka ülkelerde o dili bilmeyen
insanlara kendi dillerinden sesli ve yazılı olarak verilebilme olanağının olabileceğine ve bu
suretle bilginin ve bilimin ülke sınırları tanımadan, dünyadaki zengin fakir bütün ülkelerin
kullanımına sunulabileceğine değinerek, üniversitelerin ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Teşkilatı’nın böyle bir vizyon içinde olmasını dilediğimi belirttim.” (Büyükerşen, 2018, s. 389).
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Fikir üretme
•

“Anadolu’da ilk defa bir yükseköğretim kurumunun Eskişehir’de kurulmasının manası üzerinde
durdum ve bundan böyle Eskişehir’in sadece tarım, sanayi ve ulaşım bakımından değil, yüksek
düzeyde bir ilim, eğitim ve kültür şehri olarak da Türkiye’ye büyük katkılar sağlayacağını
belirttim.” (Oğuz, 2004, s. 141).

•

“Üniversitelerarası kurulun bir toplantısında biz dahil İstanbul'da ve Ankara'da değişik
semtlere dağılmış eğitim-öğretim birimlerinin yönetimindeki güçlükleri ileri sürdüm ve
Sorbenne Üniversitesi’ni örnek göstererek, yeni üniversiteler oluşturma tartışmasını açtım.”
(Büyükerşen, 2018, s .372).

Öngörülü olma
•

“Türkiye de yakın gelecekte yükseköğretim talebinde büyük bir patlama olacaktır. Bu meseleyi
mevcut üniversitelerimizle çözmek mümkün değildir. Onun için büyük bilim merkezlerinin
çevrelerinde yeni bölge üniversitelerinin kurulması şarttır. Türkiye’nin bir gün nasıl olsa
gireceği bu yolda şimdiden ilk adımları atmak ve hazırlıksız yakalanmamak, çaresiz kalmamak
için gerekli tedbirleri hemen almak lazımdır.” (Oğuz, 2004, s. 176).

•

“Zor olan ne biliyor musun üniversitenin ikliminde sosyal ikliminde bir uygunsuzluk baş
gösterdiğinde bunu hissedebilmek gerekir.” (Büyükerşen, 2018, s. 427).

Takım oluşturma ve takım çalışmalarında önderlik etme
•

“Türkiye'nin en güçlü akademi kadrosunu tesis etmeyi başardım. Tanıyanlar bilir, ben iddiacı,
mübalağacı bir insan değilimdir. Fakat bunu hiçbir iddiaya lüzum dahi görmeden tereddütsüz
ve mübalağasız söylüyorum. Kendilerine bizzat giderek ama rica ve minnetle ama yalvarıp
yakararak ama dostluklarımı bütün ikna gücümü kullanarak onların hakikaten bilim adamı ve
hoca, hakikaten insan, hakikaten vatanperver duygularına hitap ederek Eskişehir'deki
akademiyi birinci sınıf bir yükseköğretim kurumu seviyesine ulaştırmaya çalıştım ve galiba
muvaffak da oldum. O günkü o kadro bugün pek çok fakültede yoktur” (Oğuz, 2004, s. 148).

•

“…Biz bu arada asistan arkadaşlarımdan da yararlanmak suretiyle gruplar oluşturduk. Eğitim
teknolojisi nedir? Bununla ilgili programlar nasıl yapılır? Kitaplar nasıl yazılır? Bu konuları
düşünmeye ve deneysel olarak çalışmalar yapmaya başladık” (Büyükerşen, 2018, s. 26).

Akademik yönetim
•

“Eskişehir Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu tam üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim yapan
bir kurum haline geldi. Şu dört prensibi başta ortaya koymuştum;
(1) dersler en üst düzeyde yürütülecek,
(2) sınavlarda asla müsamahalı davranılmayacak,
(3) kuruma hiçbir şekilde siyaset bulaştırılmayacak,
(4) kurum şehre teslim edilmeyecek.” (Oğuz, 2004, s. 141-142).
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•

“Üniversite emeğin yoğun olduğu bir yer. Yani yönettiğin en kıymetli şey insan. İnsanları
yönetiyorsun. Onları duvarcı ustaları yönettiğin gibi yönetemezsin. Heveslerini kaybetmişlerse,
nasıl kazanacakları düşünmek zorundasın. Bir araya toplayıp, şu kadar zamanda şunları
yapmazsanız hepinizi atarım, filan diye tehdit edemezsin.” (Büyükerşen, 2018, s. 428).

Öğrenci danışmanlığı
•

“Ben öğrencimi böyle şehrin orta yerinde en hareketli kesiminde toplayamam. Burası gelecekte
bir üniversite olacak binlerce gencin şehrin içinde bulunması hem şehri rahatsız eder hem de
üniversiteli gençlerimiz rahat edemez. Benim amacım şehir dışında geniş uzak bir arazide
kampüs kurmak orada ikinci bir şehir bir üniversite şehri vücuda getirmektir. Kampüste
gençlerimiz istedikleri gibi eğlensinler spor yapsınlar çalışsınlar bilimsel faaliyette
bulunsunlar, enerjilerinde taşkınlıkları coşkunluklarını orada harcayıp teslim etsinler ve şehre
indikleri zaman sakin sakin dolaşsınlar. Böylece şehirde, kendileri de rahatsız olmaz.” (Oğuz,
2004, s. 156).

•

“Üniversite öğrencisine yetişmesi için, iyi yetişmesi için çok şey lazım. Dersler, hocalar,
laboratuvarlar yetmez. Bunların hepsi lazım ama yetmez. Sinema tiyatro kültürel faaliyet lazım.
Hatta öğrencinin bunların seyircisi olması da yetmez bu tür faaliyetlere katılması lazım gazete
çıkarması dergi çıkarması lazım hayatın içinde aktif rol alması lazım. Eskişehir ise bu imkanları
sağlamıyordu geçmişler de öğrencilere.” (Büyükerşen, 2018, s. 411).

Öğrenme ve öğretim
•

“Konumla ilgili Türkçe, Fransızca ne kadar kaynak bulursam okuyor, notlar alıyor, onları
önceden tam metin haline getirerek, kah bakarak, kah irticalen hocalığımı geliştiriyordum.
Öğrencilere de soru sorduruyor, tartışma ortamı yaratıyor, onları düşündürmeye çalışıyordum.
Öğrencilerimin daha ilk sınıflarda bilimsel düzeyde ve medeni seviyede tartışma alışkanlığı
kazanmalarını düşünme melekelerini geliştirmelerini istiyordum.” (Oğuz, 2004, s. 96).

•

“Öğrencilere yardımcı olmak üzere asıl ders kitabının dışında küçük boyutlu kitaplar
yapıyordum” (Büyükerşen, 2018, s. 299).

Akademik personelleri yönetim kararlarına dahil etme
•

“Mevcut öğretim üyelerimize çağırarak seçimleri yaptık Akademi Reis'in yönetim kurulunu
seçtik.” (Oğuz, 2014, s. 147).

•

“Rektör yardımcısı arkadaşlarımı Güzel Sanatlar Fakültesi dekanının odasında topladım ve
sırayla hangisinin rektör olmak istediğini ayrı ayrı sordum.” (Büyükerşen, 2018, s. 379).

Program geliştirmede öncülük etme
•

… “Marmara Üniversitesi çok dilde eğitim-öğretim programları bulunan, “poliglot” dedikleri
cinsten bir üniversite olacaktı. Elbette ki Türkçe eğitim büyük nispette devam edecekti. Ancak
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ben bazı programları İngilizce, Almanca, Fransızca yapmak için çalışacaktım. Bunu da hedef
olarak koydum” (Oğuz, 2004, s. 324).
•

“Eğitimlerde çağdaş iletişim aracı olan televizyonu ve radyoyu ders kitapları arasına katarak,
yeni bir eğitim sistemi arayışına resmen başladık, hem de artık her şey illegallikten çıkmış
yönetmeliği yayımlanan bir tüzel kişiliğe sahip olarak kurumlaşmış ve legalleşmiştik”
(Büyükerşen, 2018, s. 251).

Kararlılık
•

“Güçlükler ve şartlar ne kadar çetin olursa olsun onları sonuna kadar zorlamadan yenilgiyi
kabul etmemek... Yeise, ümitsizliğe asla düşmemek... İyi niyetle, dürüstçe, sağduyuyla, azim ve
kararlılıkla atılan adımların zaman zaman engeller çıksa bile mutlaka hedeflenen gayeye
varacağına inanmak...” (Oğuz, 2004, s. 63).

•

“Yaptığınız işin ve hizmetin doğruluğuna inanıyorsanız riski düşünmezsiniz bile en azından ben
oldum olası hep öyleyimdir riski göze alamayanlar hayallerini gerçekleştiremezler”
(Büyükerşen, 2018, s. 313).

Akademik personellerin gelişimleri için bilgi, araştırma ve fırsat sunma
•

“Yerli kadrolarımızdaki bütün asistanları türlerine göre onların yanına verdim. Onları
yetiştirin. Asri kadromuzu onlar teşkil ediyor. Yanınızda çalışsınlar, yetişsinler, doktoralarını
yapsınlar. Bizim müstakbel öğretim üyelerimiz onlardır. Sizin burada olmanız gibi büyük bir
talihe kondular. Onlar için bu ne nimettir! Hiçbirine müsamaha etmeyin. Sizden hem ilim, hem
feyiz alsınlar ve hocalığı yine sizden öğrensinler. Sadece kitap, ilim, araştırma, bir asistanı ilim
adamı veya hoca yapmaz. Hoca olmadan asistan yetişmez. Karşısında dört başı mamur örnekler
olması lazım, dedim.” (Oğuz, 2004, s. 148).

•

“İlk işim akademi başkanıyken, profesörler kurulunda bana sürekli muhalefet eden hocaları
kendi branşlarındaki fakültelere dekan atamaları için YÖK’e isimlerini bildirdim ve
atamalarını sağladım.” (Büyükerşen, 2018, s. 285).

Tarafsızlık, güvenirlik ve şeffaflık
•

“Objektif imtihan ediyor ve ona göre değerlendirmeler yapıyordum. Hiçbir ayrım yapmadan
bileni geçiriyor, bilmeyeni bırakıyordum” (Oğuz, 2004, s. 97).

•

“Eğer düşüncemin ve yapmak istediğin işin doğruluğuna inanıyorsam, sonuna kadar
giderim...” (Büyükerşen, 2018, s. 266).

SONUÇ VE TARTIŞMA
Orhan Oğuz ve Yılmaz Büyükerşen’in benimsemiş oldukları ilkelerden yola çıkarak örnek
akademik liderler olduklarını söylemek mümkündür. Yaşadıkları dönem ve sonrasında ülkemiz için
yapmış oldukları çalışmalar akademi dünyasında iz bırakan önemli örnekler olmuştur. Araştırmanın

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

91

bulgularına göre akademik liderlerin sahip olması gereken temel özellikler; misyon ve vizyon sahibi
olma, fikir üretme, öngörülü olma, takım oluşturma ve takım çalışmalarında önderlik edebilme,
akademik yönetim becerisi, öğrenci danışmanlığı, öğrenme ve öğretme, program geliştirmede öncülük
etme, diğer akademik personellerin gelişimleri için bilgi, araştırma ve fırsat sunma, kararlılık, akademik
personelleri yönetim kararlarına dahil etme, tarafsızlık, güvenirlik ve şeffaflık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Akademik liderler, desteklenen bir öğrenme vizyonuna sahip olup bu vizyonu düzenleyen, geliştiren ve
uygulayan kişilerdir. Akademik liderler, öğrenmeye ve mesleki gelişmeye yoğunlaşan bir üniversite
kültürü ve öğretim programını oluşturur, geliştirir ve sürdürürler. Etkili bir öğrenme çevresi ve ortamı
oluşturarak bunu sürdürmek için üniversitelerin sahip olduğu bütün kaynakları etkin bir biçimde
kullanmaya çalışırlar. Aile ve toplumla iş birliği yaparak farklı toplumsal beklentileri karşılayabilen ve
toplumun kaynaklarını üniversitelere yönlendirebilen kişiler akademik liderlerdir. Bu liderler tutarlı,
adil, politik, sosyal, ekonomik, yasal, kültürel bağlamı anlayabilen ve bunlara cevap verebilen kişilerdir.
Akademik liderler öğrencileri için rol model olmalıdırlar.
Akademisyenler, kendine güvenen, özgüvenli, ahlaklı, problem çözebilen, etik değerlere sahip nesiller
yetiştirebilmelidirler. Akademisyenler öğrencilere alması gereken eğitimi sağlamakla yükümlüdür.
Bilgiyi aktaran akademisyenler hem toplumsal gelişime hem de öğrencisinin, velilerin, meslektaşlarının
bireysel gelişimine ön ayak olabilecek, yol gösterecek lider akademisyen modeli oluşturmaktadır.
Akademik lider, liderlik ettiği kitleyi tanıyan ve onları sürece dahil eden, potansiyellerini ortaya
çıkarmalarını sağlayan, karar veren, verdiği kararları uygulamaya alan, istikrarlı kişilerdir. Konu
akademik liderlik olunca, lider bir akademisyenin öğrencilerde fark yaratacak, değişimlerine ön ayak
olabilmesi, sınıf dışına da taşan bağımsız projeler geliştirmesi, eğitim araştırmaları ve analizler yaparak
akademik düzeyde eğitim politikaları ve öneriler oluşturmaları gerekmektedir.
Lider akademisyenler, içinde bulunduğu sistemi değiştirebilmek için uzun vadede gerçekleşebilecek
planlar yapmaktadırlar. Öncüdürler ve meslektaşları ile iş birliği halindedirler. Akademide tüm
etkinliklere katılmalı, yeni faaliyetler yaratmalıdır. Sınıf kültürünü oluşturmalı ve sınıf içi liderliklerini
bu kültüre göre şekillendirmelidirler. Hiç şüphesiz akademik liderlik, içinde yönetsel liderliği de
barındırmalıdır. Akademik liderlik yönetsel liderlikten farklı olarak akademik yönetim, öğretim, bilim
ve araştırma ile öğrenci danışmanlığı vb. konulara odaklanan misyon, yönetim, fikir üretme, fikri ürüne
dönüştürme, takım çalışması yapma, yaptırma ve takım oluşturma vb. rolleri içeren bir liderlik türüdür.
Akademik hayatta ve toplumda, Orhan Oğuz ve Yılmaz Büyükerşen’in akademik liderliğini örnek
alınması, toplumda iyi uygulamaların arttırılmasında yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu konudaki
çalışmaların devamlılığı, gelecek nesillere de bu bilincin bilim yoluyla aktarımı açısından önemli olup;
bu konudaki çalışmaların teşvik edilmesi önemlidir.
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Özet
Azerbaycan'da eğitim, kültürün ayrılmaz bir parçası olarak uzun bir yol kat etmiştir. Bu süreci İslamiyetin kabul
edilmesimden önce ve sonra, Rusların Kafkasya’yı işgal sürecinde ve bağımsızlık sonrasında uygulanan eğitim
programları üzerinden değerlendirebiliriz.
Yirminci yüzyılın başlarında Sovyet Sosyalist sisteminin çöküşüyle birlikte 16 Ekim 1991'de Milli Meclis
tarafından Azerbaycan’da Bağımsızlık sonrası Anayasa kabul edilmiş, ulus inşası süreci yeni bir aşamaya girmiş
ve ana dilde eğitim politikasının uygulanmasının önü açılmıştır. Uygulanan istikrarlı eğitim politikası sayesinde
1993’te yüksek öğretime geçilmiştir. Eğitim alanında yapılan reformlar devam etmiş, Azerbaycan
Cumhuriyeti'nde Eğitimin Geliştirilmesine Yönelik Devlet Stratejisi (2013-2018) ve Azerbaycan'daki
Yükseköğretim Kurumlarının Ulusal Rekabetçi Kapasitesinin Sağlanması Devlet Programı (2019-2023)
uygulanmaya konmuştur. Bildirimizde Jeopolitik konumu gereği bir çok kere işgale uğramış, fakat hiç bir
zaman “Azerbaycan Örneği” olarak tanımlanan mücadelesinden taviz vermemiş, bagımsız demokratik bir ülke
olmanın yanısıra vatandaşlarının uluslararası standartlarda eğitim almasını sağlayan Azerbaycan’da tarihsel
süreçte eğitimde değişim ve dönüşüm hakkında bilgi vereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Eğitim, Eğitim Tarihi, SSCB.
.
Abstract
AN OVERVIEW OF EDUCATIONAL HISTORY IN AZERBAIJAN
Education in Azerbaijan has come a long way as an integral part of culture. We can evaluate this process through
the education programs implemented before and after the adoption of Islam, during the Russian occupation of
the Caucasus and after the independence of Azerbaijan. With the collapse of the Soviet Socialist system at the
beginning of the twentieth century, the post-independence Constitution was adopted by the National Assembly
on October 16, 1991, the nation-building process entered a new phase and the way for the implementation of
the mother tongue education policy was paved. Thanks to the stable education policy implemented, higher
education was started in 1993. Reforms in the field of education continued, and the State Strategy for the
Development of Education in the Republic of Azerbaijan (2013-2018) and the State Program for Ensuring the
National Competitive Capacity of Higher Education Institutions in Azerbaijan (2019-2023) were implemented.
In our statement, we will give information about the change and transformation in the education system in the
historical process in Azerbaijan, which has been invaded many times due to its geopolitical position, but has
never made any concessions from its struggle, which is defined as the "Azerbaijan Case".
Keywords: Azerbaijan, Education, History of Education, USSR..
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GİRİŞ
Azerbaycan’da eğitimin, kültürün ayrılmaz bir parçası olarak katettiği uzun yolu dört aşamada
değerlendirebiliriz. İlk aşama, en eski çağlardan İslam’ın yayılmasına kadar olan dönemi kapsar. İkinci
aşama, İslami rönesans sırasında Azerbaycan’da islamiyetin yayılmasıyla Arapça dini eğitimin
gelişimini kapsar. Üçüncü aşama, Rusların Kafkasya’yı işgali sonucunda Çarlık ve Sovyet Rusya’da
Rusça eğitimin yaygınlaşmasıdır. Dördüncü aşamanın temeli, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ve
bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti dönemini kapsayan milli eğitimin inşası döneminde atılmıştır. XIX,
XX . yüzyıllar ve XXI yüzyılların başlangıcı, Azerbaycan için eğitimde reformların uygulanması
açısından çok önemli özellikler taşımaktadır. XIX. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın Çarlık
Rusyası’nın işgali sonrasında devlet tarafından oluşturulan resmi eğitim kurumlarında, Arapça İslami
eğitiminden Rusça devlet eğitimine geçilmiştir.
Yirminci yüzyılın başlarında Sovyet Sosyalist sisteminin kurulmasıyla birlikte yeni Sovyet okullarının
emperyal bir eğitim sistemine dönüşmeye başlamış, Fakat daha sonra Sovyet İmparatorluğu’nun çöküşü
ve bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte anadilde milli bir eğitimin dönüşümü
sağlanmıştır. 16 Ekim 1991’de Milli Meclis tarafından Azerbaycan’ın Devlet Bağımsızlığı Temel
Yasası’nın kabul edilmesiyle, ulus inşası yeni bir aşamaya girmiş ve ana dilde eğitim politikasının
uygulanmasının önünü açmıştır. Bağımsızlık dönemini de üç döneme ayrııabiliriz. Bunlar;
Birinci aşama; 1991-1993 yılları bunalımları dönemi,
İkinci Aşama; 1993-2003 yılları Büyük lider Haydar Aliyev’in yönetiminde devlet kurumlarının
oluşumu, yerleşmesi ve sağlamlaşması,
Üçüncü aşama; 2003 yılından günümüze Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in her alanda olduğu gibi eğitim
alanında da yürütüttüğü politikalar sayesinde bir gelişme ve zafer dönemi olarak nitelendirilebilir.
Azerbaycan toplumu jeopolitik gerçeklerin bir sonucu olarak üç asrın kavşağında tarihsel bir dönüşüm
geçirmiş, İslami Arapça eğitiminden Rusça konuşan Çarlık ve Sovyet eğitimine geçmek durumunda
kalmış, fakat tüm süreçlerde, Demokratik Cumhuriyet ve Bağımsız Cumhuriyet Taleplerinden, yeni
alfabeye geçiş isteğinden vazgeçmemiştir. Azerbaycan’ın mücadele etmek zorunda kaldığı, Rusya
baskısı, iç karışıklılıklar, Ermenistanın işgalci tutumuna karşı yürüttüğü savaşlar, Ermenistan’ın işgal
ettiği bölgelerden gelen zorunlu göçmenler,Sovyet Rusya tarafından tehcire tabi tutulan Kafkas
ahalklarının kabulü, zaman zaman topraklarının yağmalanması gibi bir çok sorunla mücadele etmek
zorunda kalmasına rağmen “Azarbaycan Davası’ diye de tanımlanan işgal edilmiş topraklarını yeniden
geri almak için mücadeleye devam etmiş ve bu mücadlenenin sonucunda Dağlık Karabağ Bölgesindeki
topraklarının büyük bir kısmını tekrar geri alarak İslam ümmetinin, Türk milletinin ve Avrupa
toplumuna haklılığını ve gücünü kanıtlamıştır.. Son Karabağ savaşında kazandığı zaferle yeni bir
yükselişe geçen kardeş Azebaycan Cumhuriyeti, Orta Asya Türk toplulukları ile birlikte yeni yüzyılda
yeni bir jeopolitik alan yaratılmasında öncülük etmektedir.
Biz bu çalışmada Azerbaycan Türkçesi ve Rusça kaynaklardan yararlanarak Azerbaycan’da eğitimin
geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm sürecini aktarmaya çalışacağız.
Çarlık Rusyası’nın İşgalinden Önce Azerbaycan’da Eğitim
Azerbaycan’da ilköğretimi sağlayan ayrı okullar MS 3. yüzyıldan beri var olmuştur. Örgütlü
okul eğitimi ise genellikle VIII-IX yüzyıllara kadar uzanan İslam tarihi ile ilişkilendirilir. Azerbaycan’da
bu tür İslami okullar XIX. yüzyıla kadar faaliyetlerine devam etmiştir.
Bilindiği gibi XIX. yüzyıldan önce Azerbaycan’da eğitim tek eğitim kurumu olan medreselerle
bağlantılıydı. Yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren ve yayılan medreseler çok eski ve zengin bir tarihe
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sahiptir. Bu eğitim kurumlarının tarihi, insan kültürünün beşiği olan kadim Doğu kültürü ve her şeyden
önce Arap ve Fars eğitim sistemi ile bağlantılıdır.
XIV.-XV. yüzyıllarda Tebriz, Kazaniye, Giyasiyya, Felakiyya, Şam, Magsudiyya, Nasriya ve
Muzaffariyya’da çok sayıda medrese bulunmaktaydı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından
kurulan Nasriya medresesi ve Cihanşah’ın eşi Beyim hanım tarafından yaptırılan Muzafferiyye
medresesi (Bayım medresesi olarak da bilinir) çok meşhur oldu. Ayrıca bu medreselerin zengin
kütüphaneleri vardı (Ahmadov, 2014:37).
Bununla ilgili daha somut gerçeklere ve rakamlara XVII. Yüzyılda Türk seyyahı Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesinde rastlıyoruz. Evliya Çelebi; "Şamahi’nin bir kız okulu var ve Tebriz’de yaklaşık altı
yüz okul var."diye yazmaktadır. Nitekim Evliya Çelebi’ye göre 1640 yılında sadece Şamahı ve
Tebriz’de 640 mahalle okulu vardı. Yine Evliya Çelebi, o dönemde Şamahı’da 7, Tebriz’de 47 ünlü
medrese bulunduğunu kaydetmektedir (Ahmadov, 2014:41)
Bu dönemde ilköğretimde ağırlıklı olarak Kuran, Farsça ve Arapça gramer öğretiliyordu. Yetenekli
öğrenciler ise 12 yaşından itibaren mescidlerde müderrislerin derslerine katılmaktaydılar.
Bu eski İslami usuldaki eğitim kurumlarının asıl görevi, her Müslümanın öncelikle ihtiyacı olan namaz
kılmak, oruç tutmak, dua etmek, camiye gitmek gibi dini bilgileri öğreterek diğer halklardan ve
milletlerden ayrı olduklarını öğernmelerini sağlamaktı. İlk öğretimi bitirenlerin bir kısmı da eğitimlerine
devam etmek için medreselere dahil olmaktaydılar.
Çarlık ve Sovyet Rusya’nın İşgali Sırasında Okul ve Eğitim Sürecinin Yeniden İnşası
Tüm Kafkasya’da olduğu gibi Azerbaycan’da da devlet okullarının ortaya çıkması ve ders
olarak Azerbaycan dilinin öğretilmesi, Çarlık Rusyası’nın işgalinden sonra bu dilde ilgili ders
kitaplarının oluşturulmasıyla başlamıştır.
Azerbaycan dilinde bir ders kitabının yeni bir şekilde derlenmesi alanında ilk girişim, önde gelen Azeri
düşünür ve pedagog pedaqoqu M.F.Axundov’a aittir. 1836-1840 yıllarında Tiflis’te Azerbaycan
Türkçesi öğretmeni olarak çalışırken anadilinde ders kitabı yazmaya başlamış ancak daha sonra
görevden alınması nedeniyle bu işe devam etmemiştir.
XIX. yüzyılın ortalarına doğru Azerbaycan dilinin öğretimi alanında bilimsel ve pedagojik açıdan
değerli olan yeni ders kitapları yazılmaya başlanmıştır. Bu ders kitapları arasında Kazan Üniversitesi
Profesörü M. Kazımbay’ın "Türk Tatar Dilinin Grameri" (1839), Tiflis Gymnasium’un Azerice ve
Farsça öğretmeni P.M. Budagov’un (1844) "Türk-Tatar Dilinin Alfabesi", Tiflis spor salonu
öğretmenleri M.Sh.Vazeh ve I. Grigoriev’in "Kitabi-turki" (1855) ders kitapları önemli eserlerdir.
XIX. yüzyılda Azerbaycan okullarının tarihine "Müslüman okulları" adı altında giren eğitim kurumları,
kendine has özellikleriyle öne çıkmaktadır. Müslüman okulu adı verilen bir eğitim kurumunu kurmaya
yönelik ilk girişim A.A. Bakıxanov ‘a aittir. 1832’de resmi memurluktan çok ilmî, edebî ve pedagojik
çalışmalarla ilgilenen A. A. Bakıxanov, Bakü’de Azerbaycanlı çocuklar için laik bir okul açmak için
ayrıntılı bir proje hazırlamış ve bunu dönemin Kafkasya’nın o zamanki Baş Yargıcı Baron Rosen’e
sunmuş fakat kabul edilmemiştir..
İlk Müslüman okulu 1847’de Tiflis’te (Tiflis) kuruldu. Yerel halk tarafından memnuniyetle karşılanan
bu okullar daha sonra Gence, Şuşa, Nukha, Şamahı, Bakü, Salyan, Lenkeran ve Zakatala’da açılmıştır.
Bu okullar genellikle gönüllü bağışlarla eğitimi sürdürdüler. Sadece Rus dili öğretmenlerine küçük bir
miktar devlet fonu tahsis edildi.
1820’li yıllarda Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu Kafkasya’da Rusya’nın Avrupada yönetiminde
buluan ülkelerde olduğu gibi mahalle mekteplerine benzer şekilde ortaokul adında eğitim kurumlarının
açılması için merkezi hükümet 2 Ağustos 1829’da Transkafkasya okullarının ilk yönetmeliği onayladı.
Azerbaycan topraklarında ilk ortaokul 30 Aralık 1830’da Şuşa’da 19 öğrenci ile açılmıştır. 1831’de
Nukha’da, 1832’de Bakü’de ve 1833’te Gence’de ortaokul açılmıştır.
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1829 hazırlanan ortaokulların açılması ile ilgili yönetmelik 1835’te yenisiyle değiştirildi. Özünde
öncekinden çok farklı olamayn 1835 tüzüğüne göre sadece öğrenim süresinde değişiklik yapılmış ve
öğrenim süresi ilki hazırlık sınıfı olmak üzere üç yıla çıkarılmıştır. İlk üst sınıfların müfredatı Şeriat,
Rusça, coğrafya, tarih, aritmetik ve geometri, hat sanatı, çizim, resim ve yerel dilleri içeriyordu.
1848-1853’te, Transkafkasya’da okullar ile ilgili yeni , 3. ve 4. yönetmelikler kabul edildi. Bu iki
tüzükte de öğretime kabul edilme durumu ya da öğretim ücreti hakkında herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır.Her iki yönetmelşkte de ortaokullarda eğitimin hala ilki hazırlık sınıfı olarak kabul
edilen üç sınıftan oluştuğu görülmektedir.
Azerbaycan’ın Çarlık Rusyası tarafından işgal edilmesi sonrasında halkın eğitiminin sağlanması
amacına yönelik olarak Kafkas Tedris Dairesi (QTD) kurulmuştur. İşgal öncesinde halkıtan kişilerin
eğitimi için genel bir sistem olmayıp ayrıca kadınların da eğitim olanaklarından yararlanması mümkün
değildi. Kadınların eğitimi sınırlı olup sadece evlerde yapılabilmekteydi.
Azerbaycan’ın Çarlık Rusyası tarafından işgal edilmesinin ardından kadınların eğitimi meselesi de
gündeme gelmiş, Azebaycan’da bulunan askeri ve mülki personelin aileleri ve kızlarının eğitimi için
Rus Kız Okulları açılmıştır. Azerbaycan topraklarında Rusça eğitim veren ilk kız okulu 30 Nisan 1848
yılında Şamahı’da açılmıştır.
XIX. yüzyılın Oortalarından itibaren itibaren Azerbaycan ekonomisi önceki döneme göre daha hızlı
büyümeye başlamıştır. Bilindiği gibi XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Rusya, tarihsel gelişiminde
yeni bir aşamaya girmiş, ülkede kapitalist gelişme yolunda ilerleme kaydetmiştir. 1861’de Rusya’da
tahkimcilik hukukunun (serfliğin)1 kaldırılması, kapitalist üretim ilişkilerinin kurulması için elverişli
koşullar yarattı. Rusya’daki reformdan dokuz yıl sonra, 1870’de çarlık hükümeti Azerbaycan’da feodal
bağımlılığı ortadan kaldırmak zorunda kaldı.
Köylülerin durumunun iyileştirilmesine yönelik reforrmlar Azerbaycan’ın sosyo-ekonomik hayatında
önemli bir olaydı. Tüm sınırlamalara rağmen kapitalizmin gelişti
1870’li yıllardan itibaren Bakü’de petrol endüstrisi hızla gelişmeye başladı ve Bakü, Kafkasya’nın en
büyük sanayi merkezi haline geldi.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Azerbaycan halkını tek bir Rus devleti içinde birleştiren Kafkasya,
Ukrayna, Beyaz Rusya, Baltık, Orta Asya, Sibirya ve Volga bölgesi halklarıyla kültürel bağlar
gelişmeye devam etti. Aynı dönemde Azerbaycan’da realist drama, nesir ve şiir gelişmiş, edebiyat
alanında yapılan çalışmalar artmış, sanat alanında ilerlemeler kaydedilmiştir.
1875 yılında Hasan bey Zerdabi tarafından kurulan ve Azerbaycan’ın ilk ulusal basını olma özelliğine
sahip olan kurulan “Ekinci “(Əkinçi) Gazetesi halk eğitiminin ve okul eğitiminin gelişmesinde büyük
rol oynadı. Yüzyılın sonunda Azerbaycan dilinde “Ziya”, Ziyayi-Qafqaziyya, “Kəşkül” adlı yeni gazete
ve dergiler yayınlanmaya başladı.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında, diğer kültür alanlarında olduğu gibi, halk eğitimi ve okul eğitimi
alanında da ciddi bir gelişme dönemi başlamıştır. Bu süreçte M.F. Axundzadə ve halefleri H.Zardabi,
A.Hüseynzade, A.Agayev, N.Vazirov, S.A. Sirvani ve diğerleri bu eğitim mücadelesinin ön saflarında
yer aldılar.
1879’da Gori’deki Transkafkasya Öğretmenler Seminerinde Azerbaycan’da öğretmen yetiştirlmesine
ilişkin bir şube kurulması, Azerbaycan’da büyük bir Azerbaycanlı öğretmen grubunun yetişmesinde,
ilerici Rus okullarının ve Rus pedagojik düşüncesinin yayılmasında önemli bir rol oynadı. Bununla
Azerbaycan tarihinde ilk kez öğretmen yetiştirilmesinin temelleri atıldı.
Bu dönemde kabul edilen 1853, 1860 ve 1867 eğitimöğretim yönetmelikleri ile yeni eğitim kurumlarının
yetkisi yenilendi ve 1870’lerden itibaren Azerbaycan’da okulların tamamı Rusya genel okul-eğitim
yönetmelikleri ile yönetilmeye başlandı.
1

Tahkimcilik: Büyük toprak sahiplerinin sahip oldukları köylülerin emeğine, malına, canına kesin sahip
oldukları sosyal sistem. Seyfettin Altaylı, Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, 2 cilt halinde, 2. cilt, Ġstanbul, Milli
Eğitim Yayınları, 1994, s. 1115.
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1874 yılında ilk defa Şuşa, ardından Şamahı, Gence, Nukha, Nahçıvan ve Zagatala ortaokulları şehir
okulları oldu. Bakü’deki ilk şehir okulu, 1889’da iki sınıflı Mihaylovski ilköğretim okulunda kuruldu.
Şehir okullarında yetişkinler için Pazar günleri ve akşam saatlerinde kurslarının düzenlenmesi, bu
kursların başarılı bir şekilde devam ettirilmesi bu okulların prestijini arttırdı ve normal kırsal okulların
organizasyonuna büyük katkıda bulundu.
Azerbaycan’daki ilk Rusça köy okulların geçmişi 1860’lara kadar uzanmaktadır. İlkokul adı verilen bu
eğitim kurumları, Rusya’dan göç ettirilen Rusların (Birinci Astrakhanka, Nikolayevka, Prishib,
Khilmilli, Maraza vb.) yaşadığı köylerde kırsal topluluklar tarafından açılmıştır.
XIX. yüzyılın sonunda, sadece Bakü ve Gence vilayetlerinde 172 ilköğretim okulu vardı ve bunların
160 1880’lerden sonra açılmıştır. Bu okullarda 2.473’ü kız öğrenci olmak üzere 11.400 öğrenci eğitim
gördü. Nahçıvan ve Zagatala’da da devlet okulları yavaş da olsa gelişiyordu. 1904 yılı bilgilerine göre
Nahçıvan kazasında çoğu köylerde (26) olmak üzere 29 ilköğretim okulu bulunmaktaydı. (Mardanov,
2011-II:54). Böylece 1880’lerde ortaya çıkan ve gelişen köylerdeki devlet okulları, halkın genel
ilköğretimin imkanlarından yararlanmasında önemli bir rol oynamıştır.
Azerbaycan dilinin Rusya tarafından kabul edilmesi, ana dilde yeni tür ders kitaplarının ortaya çıkması
için de elverişli bir ortam yarattı. Azerbaycan dilinin devlet okullarının müfredatına resmi olarak dahil
edilmesi, bu dili öğrenme ihtiyacı, ana dilde bir dizi ders kitabı ve öğretim aracının oluşturulmasıyla
sonuçlandı. Esas olarak diğer milletlerden öğrencilerin bu dili öğrenmelerine yönelik olan bu ders
kitaplarının ve öğretim yardımcılarının geliştirilmesi, ana dilde yeni yötemlerle ders kitabı oluşturmanın
ilk aşamasıdır. 1880’lerden başlayarak, ana dilde ders kitaplarının derlenmesinin ikinci aşaması, ortaya
çıkan devlet okullarıyla bağlantılı olarak başladı. Ayrıca bu dönemde oluşturulan ders kitapları
Azerbaycanlılara yöneliktir.
Azerbaycan aydınların edebi, bilimsel ve pedagojik eserlerin yanısıra yeni ders kitaplarının
geliştirilmesinde kilit rol oynadı. Bu alanda ilk adımı atan kişi Mirza Alakbar Elkhanov (Mirzə Ələkbər
Elxanov) oldu. 1828 yılında Erivan şehri yakınlarındaki Uluhanlı köyünde doğan M.A. Elkhanov (M.Ə.
Elxanov), medrese eğitiminden sonra Rusça öğrenmiş, 1856’da Tiflis Lisesi’nde verdiği sınav
sonrasında Azerbaycan Dili Öğretmenliği ünvanını almıştır. Elkhanov XIX. yüzyıl ortalarında Tiflis’te
(Gürcistan) resmi öğretmenlik lisansı alan ilk Azerbaycanlılardan biridir. 1856’dan hayatının sonuna
kadar (30 yıla kadar) MA Elkhanov, Erivan’daki devlet okullarında Azerbaycan dilini öğretti.
Ölümünden sonra yerine geleceğin önde gelen bir pedagog ve eğitimcisi olan Firidun bey Koçarlı
(Firidun bəy Köçərli) atandı.
XX. yüzyılın başlarında, Rusya’da sanayinin gelişmesi, gimnaziya (kolej), tarzı eğitim kurumlarının
hızla çoğalması, Azerbaycan’da Rusça eğitim alan gençlerin tüm tüm Rusyada eğitim alanına girmesi,
bunların Avrupa ve Rusya’da bir çok yüksek okulda eğitimlerine devam etmelerinin önünü açmıştır. Bu
durum Azerbaycan aydınlarının oluşmasında biyük öneme sahip olmuştur. Ayrıca Azerbaycan’da yeni
bir Rus dili ve ana dilde sosyal ve pedagojik harekete dönüştürüldü. (Bayramov, 2015:16).
Çarlık Rusyası’nın işgalinden önce Azerbaycan’da sistemli devlet meslek okulları yoktu, Orta Çağ’da
sanat kurumlarının şahsında özel bir meslek okulları sistemi vardı. Mesleki eğitimin temelini usta- çıtak
ilişkisi oluşturmaktaydı. Bir ustanın yanına çırak olarak verilen gençler üç veya dört yıllık süreyle
mesleği öğrenmeye çalışrlardı. Ağırlıklı olarak şehirlede gelişen marangozluk atölyelerde iki tür işçilik
vardı; müritlikten yarı ustalığa yükselen bir marangoz ve ustalığa yükselen bir marangoz. Görünüşe
göre, Rus işgalinden önce, meslek okulları ağı sınırlıydı. Çarlık Rusyası’nın işgali ile bu süreç yeni bir
karakter kazandı." (Rüstəmov,2006:3)
Bu dönemde meslek okulları bunu geliştirmeye ve yaygınlaştırılmaya başlandı. XIX. yüzyılın sonunda,
Çarlık Rusya’sında tarımsal ve endüstriyel kalkınmanın yükselişi, ülkenin kapitalist kalkınmasıyla
bağlantılıydı ve Çarlık hükümeti, özellikle kırsal alanlarda endüstriyel eğitimi geliştirmeye başladı.
(Булгаков,1977:16) Aynı zamanda ülkenin ilerici aydınları ve uygulayıcıları, meslek okullarının teorik
temellerini güçlendirerek XIX. yüzyılda meslek okullarının açılması ve yaygınlaştırılması için bu alana
özel bir önem vermişlerdir. (Булгаков,1977:31).
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Çarlık Hükümeti’nin "Endüstri Okulları için Temel Kurallar" yasası ile üç tür meslek okulu kuruldu.
Bunlar, ilk ve orta dereceli meslek okulları ile temel meslek okullarıydı. (Mehdizadə,1980:192). Çarlık
Rusyası, Moskova’daki meslek okullarının yanısıra imparatorluğun güney bölgesinde bulunan
topraklarda da meslek okulları açılmasına yönelik faaliyetlerini arttırmıştır. Azerbaycan’daki ilk meslek
okulu, 1843 yılında Şeki’de açılan Şeki Deneysel İpek Okulu’dur. (T.Allahveridyev.192). Daha sonra
1879’da Nahçıvan’da, 1881’de Bakü’de denizcilik okulu, 1884’te Yelizavetpol’de (Gence), 1887’de
Bakü’de önceleri sanat okulu 1895’te de orta teknik-inşaat okulu açıldı. Bu tür okullardan biri de 1895
yılında Bakü’de açılan Demiryolu Okulu’dur. Azerbaycan’ın ünlü eğitim tarihçisi akademisyen Hüseyin
Ahmedov, Çarlık Rusyası döneminde yeni meslek okullarının açılmasının gerekliliğinden bahsederken
şunları ifade etmektedir: “XIX yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan’da petrol, madencilik ve diğer
sanayilerin gelişimi arttı. Diğer ulusal bölgeler gibi, Azerbaycan da tüm Rusya pazarına bağlı olarak
tüm Rusya işgücü sektöründe giderek daha fazla yer almaktadır. Tarım ve sanayinin gelişimi genç
yetenekli işçiler gerektiriyordu. Bu ihtiyaç nedeniyle çiftçi ve sanayiciler için yeni meslek okullarının
açılması gerklidir. “(Bayramov,2015:207-208)
Unutulmamalıdır ki Çarlık Rusyası döneminde diğer okullarda olduğu gibi mesleki eğitimi veren
okullarda da Rusça olarak verildiğinden dolayı öğrencilerin çoğu Azeri değildir. Çünkü Azeriler hem
Rusçayı çok az biliyorlardı hem de Rusça eğitim veren okullara gelmeleri istenmiyordu. Sonuç olarak,
1914 yılında Azerbaycan’da 14 meslek okulundan mezun olan 2.402 öğrencinin yüzde 5,8’i Azeri
çocuklarıydı. (Ağamalıyev,2016:11) 1898 yılına kadar Bakü, Gence ve Hacıkabul demiryolu meslek
okullarından mezun olan 215 öğrenciden 2’si Azeri ve 7’si diğer milletlerden Müslüman çocuklardı.
(Ağamalıyev,2016:10) Ancak tüm baskılara rağmen ülkede genişleyen meslek okullarına ilgi ve bu
okullara giden Azerilerin sayısı artıyordu. Örneğin, 1896’da Bakü valisi, 1896’da Bakü yakınlarındaki
Merdekan’daki bağcılık ve bahçecilik okulu hakkında imparatora yazdığı bir raporda: .213) ” ...Böylece
Çarlık Rusyası döneminde Azerbaycan’da bir meslek okulları ağı oluşturulmuştur. Çarlık Rusyası
döneminde Azerbaycan’da üniversite açılmadı. İlk öğretmen yetiştirme okulu Gori, Georgia’da açıldı
ve Gori Öğretmenler Semineri (şimdi bir kolej) olarak işletildi. Bünyesinde Azerbaycan Tatar şubesi
açıldı (Ruslar Rus Türklerine Tatars-H.B diyor). 1879’dan imparatorluğun çöküşüne kadar aktif olan
bölüm, 1918’de Azerbaycan’ın Gazah şehrine taşınmış ve burada uzun süre Kazak Öğretmen Okulu
olarak çalışmıştır.
Bu arada, 1871 yılında Kuzey Kafkasya halkları için Kuban’da ve 1876’da Güney Kafkasya halkları
için Gori’de Transkafkasya Öğretmenler Okulu kuruldu. Son 40 yılda 250’den fazla öğretmen eğitim
gördü. (Ahmadov, 2014:125).
1880’de açılan Erivan Öğretmen Okulu, Batı Azerbaycan ve Nahçıvan’a öğretmenler yetiştirdi. Her iki
okulun mezunları daha sonra eğitimci olarak öğretmenlik yapmakla kalmamış, aynı zamanda katip,
avukat, doktor, veteriner olmuşlar ve yaşadıkları yerlerde çocuklara Batı ve Doğu kültürünü
öğretmişlerdir. Yerevan Ruhban Okulu’nda öğretmenlik yapan Mirze Alekber Elkhanov (1856’da Tiflis
Gymnasium’da öğretmen statüsü aldı. H.B.) bir "Türk-Tatar dil sınıfı" hazırladı.
Böylece Çarlık Rusyası, ağırlıklı olarak imparatorluğun izlediği politika çerçevesinde Azerbaycan’da
ve civar bölgelerde meslek okulları ve kolejler geliştirmiş, milli ve kültürel değerleri tüm baskılara
rağmen korunmuş, yeni bir kültür ve aydınlanma eliti oluşturmuştur. Onlar sayesinde Azerbaycan’da
sosyal-aydınlanma hareketi gelişti yeni ve Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ni kuruldu.
Sovyet Azerbaycan’da Eğitim:
İlk, Orta ve Meslek Okullarını ve Yüksek Öğrenim
Sovyet döneminde ilk ve orta öğretim (I-XI. sınıflar), Marksist-Leninist ideolojinin okullarda
siyasi yapılanmanın ayrılmaz bir parçası olarak yayılmasıyla sonuçlandı. 1920-31, 1931-1961, 19611988 yılları arasında ülke genelinde zorunlu devlet ilköğretim, sekiz yıllık ve on yıllık devlet
ortaöğretimi olarak ikiye ayrıldı. Bu dönemde, alt okulların temel sorunu, örgütsel-pedagojik ve sosyo-
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ekonomik konular dahil olmak üzere birbiriyle ilişkili çeşitli konularla ilgilidir: a) tüm okul çağındaki
çocukların eğitimini sağlamak için ilkokul ağının en uygun şekilde düzenlenmesi; b) pedagojik
personele sahip okulların sağlanması; c) okulların öğretim ve materyal tabanının güçlendirilmesi
(Mehdizadə,1980:9).
Genç bir Sovyet cumhuriyeti olarak, Azerbaycan’ın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri
yeniden düzenlenen ilk ve orta dereceli okulların kurulmasıydı. Bu dönemin temel özel eğitim politikası,
sadece çocuklara ilköğretim okullarının yeni müfredat, derslik, ideolojik temelde öğretim olmayıp aynı
zamanda okuma yazma bilmeyen yaşlıların da okuma yazma öğrenmeleri temel hedeflerden biriydi.
Burada amaç, yeni Kiril alfabesini öğretmek, Doğu İslam geleneklerini unutturmak ve ateizmi yaşlı
nüfusa benimsetmekti. Azerbaycan Halk Komiserleri Konseyi’nin (yani Başbakanlık) 1925’teki
"Azerbaycan SSC (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti-H.B) nüfusu arasında okuma yazma bileyenlerin
kalmamasına ilişkin" kararı bu alanda programlı bir hedefti.
SSCB Halk Komiserleri Konseyi (Bakanlar Kurulu), SSCB’deki ilk ve orta dereceli okulların
seviyelerini “ilkokul (I-IV), yedi yıllık okul (I-VII) ve son olarak ortaokul (IX) olarak tanımladı.
(Mardanov, 2011-II:42).
Bu yıllarda okulların asıl görevi Marksist-Leninist komünist ideolojiyi ve ateist eğitimi güçlendirmekti.
Bu ideolojik savaş, eğitim bürosuna da pahalıya mal oldu. "Dadaş Bünyadzade, Mustafa Kuliyev,
Ruhulla Ahundov, Aynakhanim Sultanova, Memmed Javarlinski, Museyib Shahbazov,
Azerbaycan’daki ilk Sovyet eğitim bakanlarıydı ve 1937-1938 yıllarında Stalin’in baskıları olarak
bilinen siyasi baskıların kurbanı oldular" (Cilt II, II) . Görünüşe göre Moskova, ulusal bir bürokratik
eğitim seçkinlerinin ortaya çıkmasını istemiyordu.
1950’lerde, Sovyet okullarının politeknik eğitimle bağlantılı olarak gelişimi başladı ve emek eğitimi ve
yetiştirme çalışmaları hızlandı. Bu yıllarda ortaokul sayısı 281 artarak öğrenci sayısı yarım milyonu
geçmiştir. (Mardanov, 2011-II:68). Bu dönemde ilginç bir olay yaşandı. Azerbaycanlı aydınlar,
Azerbaycan anayasasının devlet dilinin Rusça değil, Azerice olmasına dikkat edimesini önerdiler.
Çünkü 1937 yılında Gürcüce ve Ermenice dilleri resmi dil olarak tanınmış olmasına rağmen
Azerbaycan’ın önerisi reddedilmiştir. Bunun nedeni, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin de girişime
katılacaklarından endişe duymalarıydı.
1956’da Azerbaycan hükümetinin ana dili yeniden anayasaya sokma önerisi Moskova’nın tepki
göstermesine neden oldu. Bu dönemin ülkenin liderleri Iman Mustafayev ve Mirze Ibrahimov başka
bahanelerle görevden alındı. Sadece Haydar Aliyev 1969’da ülkenin başındayken, 1978’de yeni
Anayasa’da Moskova’nın tepkisine aldırmadan Azerbaycan dilinin devlet dili olması gerektiğine karar
verdi. İman Mustafayev ve Mirze İbrahimov’un Azerbaycan İlimler Akademisi akademisyenleri
seçilmelerine ve her ikisinin de Sovyet İmparatorluğu’nun en yüksek unvan ve madalyası olan Sosyalist
Emek Kahraman unvanını almalarına yardımcı oldu. Unutulmamalıdır ki Haydar Aliyev, ülkenin sosyoekonomik kalkınması alanında Azerbaycan’ı ilerlemesini 12 kat arttırması nedeniyle bu ünvana iki kez
layık görülmüştür.
1973’te SSCB Yüksek Sovyeti (Büyük Millet Meclisi) "Halk Eğitimi Hakkında" kanuna uygun olarak,
1974’te Azerbaycan benzer bir kanunu kabul etti. 70’li ve 80’li yıllarda, 683,1 bin koltuklu yaklaşık
1.200 ortaokul inşa edildi. Buradaki öğrenci sayısı 1,5 milyona yakın... Bu yıllarda öğrencilerin %71.9’u
tek vardiyalı okullarda okumaya devam etti. (Mardanov, 2011-II:84)
Yukarıda bahsedildiği gibi, Sovyet döneminde Azerbaycan’da eğitim ağırlıklı olarak aşağıdaki alanları
kapsıyordu.
Birincisi Azerbaycan’da genel orta öğretimin (ilk ve orta dereceli okullar) geliştirilmesi,
İkincisi Azerbaycan’da meslek okullarının ve kolejlerin geliştirilmesi,
Üçüncüsü Azerbaycan’da üniversitelerin ve enstitülerin geliştirilmesidir.
Bu konu hem öğretimi hem de araştırmayı içeriyordu. Bunlar, Sovyet döneminde uygulanan devlet
ilköğretim, ilköğretim (1930-1934), tamamlanmamış ortaöğretim (1935-1966) ve orta öğretim
reformlarını (1967-1975) içerir. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Halk Cumhuriyeti döneminde yeni
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kurulan okulların ideolojisi, Sovyet döneminde Marksist-Leninist Sovyet eğitimi ideolojisine
yönelmiştir.
Sovyet döneminde, ülkedeki meslek okullarının gelişimi, esas olarak eğitim tarihinin gelişim
aşamalarına uygun olarak ilk, orta ve yüksek okulların gelişimi ile el ele gitti. İlk olarak Çarlık dönemi
okulları F.Z.O (fabrika çıraklığı-H.B) okulları adı altında yeniden kurulmuştur. Nisan 1920’de
Azerbaycan Devrim Komitesi’nin ilk kararlarından biri, Halk Eğitimi Bakanlığı’na bağlı Bakü Ana
Mesleki Eğitim Dairesi’nin kurulmasıydı. Daha sonra sanayinin gelişmesiyle Bakü’de meslek
okullarının sayısı arttı. 1920-40 yıllarında 32 meslek yüksekokulunda 10.000 öğrenciye zanaatkarlık
eğitimi verildi.
1958 yılında çeşitli meslek okulları bazında 3 yıllık kentsel ve 2 yıllık kırsal teknik meslek okulları
kurulmuştur. 1940-50’de 35 meslek yüksekokulunda 7400 öğrenci vardı. (Mardanov,2011-II:191).
1969’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi ve SSCB Bakanlar Kurulu’nun "Teknik
okullarda kalifiye işçilerin eğitimini daha da iyileştirmeye ilişkin" kararı bu alandaki çalışmaları
hızlandırdı. 1965’te Azerbaycan’da 44 meslek okulu varken bu sayı 1976’da 71 bin öğrencinin mezun
olduğu 134 meslek okuluna çıktı. 1971-75 yılları arasında meslek okullarının geliştirilmesi için beş yıllık
bir strateji, o zamanki Sovyet Azerbaycan lideri Haydar Aliyev’in yönetiminde geliştirildi. Bu yıllarda
Azerbaycan’da petrokimya, metalurji, ağır ve hafif sanayi tesislerinin açılması için Moskova ile ciddi
müzakerelerde ısrar etti. Bakü, şehir ve ilçelerde hem tarım hem de sanayi işletmeleri açıldı. Öncelikle
bu ihtiyaçları karşılayacak meslek okulları ağı oluşmaya başladı. Meslek yüksekokullarında 594 sınıf,
100 laboratuvar ve ustalar için 285 atölye kuruldu. Sadece 1982 yılında 184 meslek yüksekokulunda
109 bin öğrenciye eğitim verilmiştir. (Aliyev,2002:33). 1970 yılında meslek yüksekokullarında 44
öğretmen ve usta vardı, 1975’te sayıları 146’ya, 1980 - 289’a ulaştı. (Mardanov, 2011-II:204).
Haydar Aliyev 1984 yılında kendi girişimiyle Moskova’da kabul edilen "Genel Eğitim ve Meslek
Yüksekokulu Reformu Genel Yönergesi" reform programında meslek okullarının önemini vurguladı.
“.... Reform, teknik meslek yüksekokulu sisteminin prestijini ve gerekliliğini hızla artıracaktır.
Ortaöğretimden (yani VIII. sınıflardan) mezun olduktan sonra, teknik meslek okullarına öğrenci
kayıtları 2 kat daha artacaktır. ... Eğitim kurumlarının üniforma şekli belirlenecek: ortaöğretim teknik
meslek okuluna dönüştürülecek ”. diye ifade etmektedir.(Mardanov, 2011-II:208) Bu alanın hızla
gelişmesi de Haydar Aliyev’in Azerbaycan’daki liderliği dönemine aittir. Haydar Aliyev’in
Azerbaycan’daki liderliği yeni bir refah dönemine girdi. 1970-80’de Azerbaycan’da 683.1 bin öğrencili
1191 ortaokul inşa edildi ve 1946-70’e göre 3 kat daha fazla (520 okul) faaliyete geçti. (Mardanov,
2011-II:8). Onun liderliğinde, 1970’lerde Azerbaycan’da Meslek Okullarının Geliştirilmesi Stratejisi
belirlendi. "1970’de ülkede 76 meslek okulunda 40,9 bin öğrenci varken, 1987’de 200’den fazla
meslekte 186 meslek okulunda 115.000 öğrenci vardı." (Mardanov, 2011-II:) Daha sonra Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla bu alanda ciddi bir kriz yaşandı. Sovyet köylü birlikleri, sanayi ve tarım sektörü
çökünce bu okullarda eğitim faaliyetleri durdu. Ancak Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra (1993),
tüm eğitim sistemi gibi, meslek okullarının onarım, inşaat ve tedarikine başladı.
Azerbaycan’da eğitim tarihinde teknik okul (kolej) ve enstitü-üniversite eğitimi de önemli ölçüde
gelişmiştir. Çarlık Rusyası döneminde Gürcistan’da 1875 yılında açılan Kori Muallimhanesi’nin TürkTatar bölümü ile yeni bir resmi devlet ruhban okulu olarak hizmete açılmıştır. Daha sonra Erivan, Bakü,
Nahçıvan, Gance, Şeki ve Kazak şehirlerinde benzer okullar (kolejler-H.B anlamında) faaliyete
geçmiştir. 1924 yılında, Sovyet döneminin başında, Azerbaycan’da 8 erkek ve 8 kız okulu ve 13
öğretmen okulu vardı. 1930’lardan itibaren, ülkenin ilahiyat okulları teknik okullar (şimdi kolejler)
haline geldi. Daha sonra tarım, sanayi, teknoloji, müzik, sinema, lojistik, petrokimya ve tıp fakülteleri
bu teknik okullar listesine eklendi. (Mehdizade, 1958:36).
Haydar Aliyev’in Azerbaycan’da Sovyet liderliği döneminde, yani 1970-1985 yıllarında teknik
okullarda 317.415 kişi yetiştirildi. 1975’te 18.965 kişi, 1985’te ise 24.300 kişi yetiştrildi. Bu yıllarda
ülkedeki teknik okul sayısı 75’e ulaşmıştı. 1980’lerin sonunda öğrenci sayısı 79,00’a ulaşmıştı. Bu
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teknik okulların 27’si Bakü’de, 4’ü Nahçıvan’da, 5’i Dağlık Karabağ’da, kalan 39’u ise ülkenin 17
büyük şehrinde açıldı.
1990’lı yıllarında kriz nedeniyle bu alandaki teknik okulların mali ve teknik altyapısı da zayıflamış,
öğrenci sayısı azalmış ve birçok öğretmen okulu bırakıp yabancı alanlara gitmiştir. 1993 yılında Haydar
Aliyev’in dönüşü ile teknik okulların korunması için bir takım tedbirler alındı. Bazıları birleştirildi,
bazıları yeniden kuruldu ve genç öğretim kadrosu sağlandı.
Aynı zamanda Bu yıllarda üniversitelerin ve yüksekokulların altyapısı yenilenmeye başlamıştır. Bu
durum kolejlerin kademeli gelişimini de teşvik etti (Sovyet zamanlarında teknik okul - H.B. olarak
adlandırıldı). 1995 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen
Ortaöğretim Özel Eğitim Kurumları (H.B. olarak adlandırılan kolejler) Tüzüğü ile bu okulların işlevleri
yeniden değerlendirildi. 2000 yılında, orta dereceli özel okulların adı kolejler olarak değiştirildi ve
şubeerinin kurulması daha esnek hale geldi. Ancak ülkedeki bu okulların sayısı 73’ten 66’ya
düştü.Gençlerin bu kolejlere ilgi göstermiş , 1997’de 10.829 kişi kolejlere kabul için başvurmuş, bu
sayı 2001’de 38.900’e yükselmiştir (Mardanov, 2011-III:581). 20 Ağustos 2002’de Bakanlar Kurulu,
"Kolejler ağının iyileştirilmesi" konulu bir kararı kabul etti. Böylece 2008 yılında 59 devlet ve özel
yüksekokul faaliyetlerine devam etmiştir. 13 Ocak 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile "20102013 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ortaöğretim özel eğitim (kolejler) sisteminde Referm"
programı onaylandı.
2010 yılında tüm teknik okullar kolej olarak yeniden adlandırıldı ve modernizasyon aşamasına girdi.
Haydar Aliyev’in liderliğinde, hem Sovyet hem de bağımsız Azerbaycan döneminde en hızlı büyüyen
alanlar liseler, enstitüler ve üniversitelerdi.
1918 yılında Halk Cumhuriyeti döneminde Sovyet Azerbaycan’da kurulan tek yüksek okul Bakü Devlet
Üniversitesi idi. 13 Kasım 1920’de Azerbaycan Sovyet Devrim Komitesi Başkanı Neriman
Nerimanov’un girişimiyle, 1921’de Bakü Politeknik Enstitüsü, Devlet Konservatuarı’nda milli müziğin
bilimsel yaratıcısı, ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli’nin girişimiyle, 1921’de Azerbaycan Devlet Pedagoji
Enstitüsü, 1929- Azerbaycan Ziraat Enstitüsü kuruldu. 1930 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi
bünyesinde Devlet Tıp Enstitüsü ve Beden Eğitimi ve Spor Enstitüsü faaliyete başlamıştır. Böylece
ülkede yükseköğretim sisteminde 10.600 öğrencinin eğitim gördüğü 19 enstitü ve üniversite
bulunuyordu. Öğrencilerin %70’i köylü çocuklarıydı. (Mardanov, 2011-II:314)
Ülkedeki en ciddi sorunlardan biri, Rus dilinin zorunlu öğretimine gösterilen özel ilgiydi. Çok uluslu
bir imparatorlukta Rusça’nın resmi dil olması doğal olmasına rağmen, asıl amaç, tüm sözde Sovyet
halklarının Rus dili aracılığıyla yeni bir Ruslaştırma kampanyası başlatmaktı. Çarlık döneminde
Ruslaştırma (Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma-H.B) uygulanmış, Sovyet döneminde de Sovyetleştirme
yani komünizm uygulanmıştır.
1938’de Moskova’da, Tüm Birlik Komünist Bolşevik Partisi, sözde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği Bakanlar Kurulu ile birlikte, ilkokullardan üniversitelere kadar Rus dilinin hegemonik statüsünü
kurdu. Böylece 1920 yılında başlayan yeni Ruslaştırma politikası, Sovyetleştirme adı altında resmi bir
hareket haline geldi. SSCB’nin II. Dünya Savaşı’na katılması yükseköğretim kurumlarının gelişimini
sınırlandırsa da, savaştan sonra yeni ilerlemeler başladı.
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin (yönetim organı-HB) ve SSCB Bakanlar
Kurulu’nun "Yüksek ve orta uzmanlık öğrencilerinin (kolej-HB) eğitimlerinin dağıtımını ve kullanımını
iyileştirme hakkında" kararından sonra 30 Mart 1954 tarihli, -Teknik altyapının yanı sıra öğrencilerin
yerleştirilmesi de güçlenmeye başladı. “1951-1955’te yalnızca yüksek teknik enstitülerde 26.156 yüksek
nitelikli uzman eğitildi. Bu, 1946-1950’dekinden 18 kat daha fazlaydı. (Mardanov, 2011-III:323).
Sovyet Azerbaycan’ında Haydar Aliyev’in önderliğinde, diğer alanlarda olduğu gibi yüksek öğretim
alanında da modernleşme hızlandı. 1971-1975 yıllarında Azerbaycan Pedagoji Yabancı Diller Enstitüsü,
Nahçıvan Devlet Pedagoji Enstitüsü, Khankendi Devlet Pedagoji Enstitüsü ve Azerbaycan İnşaat
Mühendisliği Enstitüsü kuruldu. Daha sonra Yabancı Diller Enstitüsü temelinde Mirze Feteli
Ahundzade’nin adını taşıyan Rus Dili ve Edebiyatı Pedagoji Enstitüsü açıldı ve Haydar Aliyev’in
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girişimiyle aynı enstitü temelinde Bakü Slav Üniversitesi kuruldu. Yükseköğretime özel önem verilmesi
nedeniyle, 1971-1976 yıllarında 17 üniversitede tam zamanlı, yarı zamanlı ve akşam (çalışanlar için)
bölümlerinde 99.000 öğrenci okudu. (Mardanov, 2011-III:341). Haydar Aliyev’in Moskova’daki
ısrarından sonra, 20. yüzyılın 70’li ve 80’li yıllarında, SSCB’deki 170’den fazla üniversiteden 250’den
fazla uzmanlık dalında 15.000’den fazla öğrenci mezun oldu. Ağustos 1975’te çeşitli Rus
üniversitelerinde okumak için Azerbaycan’dan gönderilen öğrencilerle yaptığı tarihi bir toplantıda
şunları söyledi: “Bir uzmanlık kazanmak, zengin bilgi edinmek ve istediğimiz üniversiteden mezun
olmak kolay bir iş değil. Bu, çalışkanlık, dayanıklılık, sabır ve irade gerektirecektir. ... Sizleri umutla
üniversitelere gönderiyoruz, yolumuza, geleceğimize ciddi ama umutla bakıyoruz. Gelecekteki
cumhuriyetimizin ekonomik ve kültürel yaratım imajının yanı sıra kamusal yaşam düzeyi de nihayetinde
size, mevcut tüm genç nesillere, onların yetenek ve becerilerine bağlı olacaktır ”( Aliyev,2002:66- 67).
Arada milli kadroların yetiştirilmesinden bahseden Haydar Aliyev, “... 1969 yılında yurtdışına okumak
için gönderilenlerin listesine baktığımda çoğunun Azerbaycanlı olmadığını gördüm... O zaman, 2-3 yıl
sonra, 97 Azerbaycanlıların -%98’ini yapmayı başardım... O zaman ikna oldum: Azerbaycan’ın nihayet
bağımsız olacağı ve kadronun Azerbaycan’ın bağımsızlığını sağlayacağı zaman gelecek.
(Aliyev,2002:407-409).
Bu yıllardaki en önemli faaliyetlerden biri, üniversitelere ek gelir getiren bir sözleşme ile araştırmalarda
yükseköğretime odaklanmayı artırmaktı. 6 Nisan 1978’de "Sovyet Komünist Partisi ve SSCB Bakanlar
Kurulu"nun "Yükseköğretim kurumlarında araştırma çalışmalarının artırılmasına ilişkin" kararı bu
alanda devlet desteğini artırdı.
Azerbaycan’da Bağımsızlık Dönemi
Azerbaycan’da bağımsızlık dönemi “Yükseköğretimin organizasyonunu düzenleyen
yönetmelikler 1995 yılında Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır. (Mardanov, 2011III:141). Aynı zamanda üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalar Haydar Aliyev’in dikkatine
sunuldu. Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi, Azerbaycan Teknik
Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi, ülkenin Ulusal İlimler Akademisi araştırma enstitüleri ile
birlikte dünyanın birçok ünlü araştırma merkezi ile ikili ve çok taraflı bilimsel işbirliğine başlamıştır.
Daha sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu alanda ulusal girişimler için ciddi kararlar aldı. "20092015 için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Bilimin Gelişimi için Ulusal Strateji" ve bu temelde "2009-2015
için Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Bilimin Gelişimi için Ulusal Strateji için Devlet Programı" başlıklı
belgeler, ülkenin bilim adamlarını yeni küresel bilimsel zorluklara karşı.
Ünlü Thompson Reuters ajansının sahibi olduğu ABD Bilim ve Enformasyon Enstitüsü’nün
dergilerinde 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üniversitelerin profesör ve doçentleri
tarafından 86 makale, 2011 yılında ise 242 makale yayınlanmıştır ve bu sayı artırılmış. (Mardanov,
2011-IV:151)
Tarihe Kısa Bir Bakış
Sovyet imparatorluğunun çöküşünün diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ciddi krizler
yarattığını görülmektedir. Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin bağımsızlık adına ErmeniAzerbaycan savaşını kışkırtması, Azerbaycanlı öğretmenler ve Hankendi Pedagoji Enstitüsü
öğrencilerinin sınır dışı edilmesine yol açtı. Şuşa’da kurulmuş olan Azerbaycan Devlet Pedagoji
Üniversitesi’nin Azerileri Ermenilerden korumak amacıyla Rusya’nın Dağlık Karabağ’da kurduğu Rus
Özel Departmanı tarafından Şuşa şubesi Ağcabedi’ye taşındı.
Ermenistan’ın saldırıları ve Dağlık Karabağ bölgesinin Ernebilerin eline geçmesi üzerine bölgede
yaşayan 1 milyon Azerbaycan Türkü Bakü, Gence ve diğerlerine göç etmek zorunda kalmıştır.. Bunu
ifade etmekteki amacım, yirminci yüzyılın sonunda ülkemizdeki bu yerinden edilmiş kişilerin 9
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üniversite ve enstitüde, 17 kolejde (daha sonra teknik okul-HB olarak adlandırıldı), 48 meslek okulunda
ve 850’ye kadar ilk ve ortaokulda barındırıldığıdır. 750.000’den fazla mülteci aile anaokullarına
yerleştirildi. (Mardanov, 2011-III:9).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Azerbaycan’da eğitim tarihindeki en gelişmiş süreç, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in (2003’ten günümüze) liderliği dönemidir. Bu dönem Azerbaycan’da ulusal ekonomik,
sosyo-kültürel projelerin gelişme dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde, eğitimle ilgili yaklaşık 20
Devlet Kalkınma Programı kabul edilmiş ve uygulanmış, “Eğitim Üzerine” (2009), “Meslek Okulları”
(2013), “İlk ve Ortaokullar” (2012), “Eğitim Üzerine” (2009), “Meslek Okulları” (2013), Yüksek
Öğrenim Kanun, görüşülmek üzere Milli Meclis’e sunulmuştur. Ayrıca, tüm alanlarda eğitimin
modernizasyonu, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Eğitimin Geliştirilmesi için Ulusal Strateji" (20182023) ve "Azerbaycan’da yüksek öğretimin uluslararası rekabet gücünün sağlanması" konulu Devlet
Programının kabul edilmesiyle başlamıştır. (2018-2023).
İlham Aliyev döneminde ilk ve orta dereceli okullarda bilgi ve iletişim teknolojisine öncelik verildi.
2005-2013 yıllarını kapsayan iki Devlet Programı onaylanmıştır. Bu arada, bu projelerin
uygulanmasında, eğitim, sağlık, kültür alanında... Haydar Aliyev Vakfı hizmetlerinin uygulanmasında
ve birçok yerel ve ulusal projelerin uygulanmasında hizmet verdiği ayrıca not edilmelidir.
Azerbaycanlı öğretmenlerin XI, XII, XIII ve XIV kongrelerinin bu yıllarda yapılması da ülke için tarihi
bir olay olarak kabul edilmektedir.
2003 yılından bu yana Azerbaycan’da yüksek öğretimin modernizasyonuna özel önem verilmiştir. Buna
göre, “yükseköğretim ağının genişletilmesi, içerik reformları, düzenleyici çerçevenin deregülasyonu,
Bologna süreci, yeni bir finansman mekanizmasının getirilmesi, öğretmen eğitimi, özel üniversitelerin
kurulması, üniversite bilimsel faaliyetler, üniversiteye giriş süreci. , e-kabul süreci, Eğitimde ulusal
ilişkilere ve son olarak sınıf politikası konularına özel önem verildi ”( Mardanov, 2011-IV:8).
Yükseköğretim sisteminin Bologna sürecine katılımının stratejik önemi göz önüne alındığında,
Azerbaycan’ın 2005 yılından itibaren Bologna’da bu sürece katıldığını belirtmek gerekir. Böylece
ülkede yükseköğretimin 3 kademesi (lisans, yüksek lisans ve doktora) dikkate alınarak kapsamlı
çalışmalar yapılmış, kademeler için devlet eğitim standartlarının öğretiminde kredi sistemine
geçilmiştir. 2009 yılında kabul edilen “Eğitim Üzerine” kanunu bu alanın yeniden düzenlenmesini
sağlamıştır. Daha sonra, 2019-2023 (2018) yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim
sisteminin uluslararası rekabet gücünü artırmak için "Devlet Programı"nın kabul edilmesiyle, ülkedeki
yükseköğretimin gelişme umutları için Strateji belirlendi. Bu belgede şöyle deniyor: "Programın temel
amacı, ülkemizde en ileri bilimsel başarıları, yenilikçi öğretim teknolojilerini kullanarak, Azerbaycan
yükseköğretim sisteminin mezunlarını ve kalite göstergelerini ulusal çifte ile belirlemek için yeni nesil
uzmanlar yetiştirmektir. " (Bayramov,2020:305). Bu dönemde, meslek okullarındaki reformlar başarıyla
sürdürüldü, 2007-2012 yıllarını kapsayan "Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Teknik Mesleki Eğitimin
Geliştirilmesine Dair Devlet Programı" kabul edildi ve 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
Devlet Mesleki Eğitim Ajansı kuruldu. Son olarak 2018 yılında “Mesleki Eğitime Dair Kanun” kabul
edilmiştir.
Bu dönemde alınan en önemli kararlardan biri, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Eğitimin Geliştirilmesi
için Devlet Stratejisi" belgesinin kabul edilmesiydi. Burada dördü başarılı olan 5 hedef belirlendi ve son
hedef için Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in emriyle yakın zamanda "Eğitim
Canlandırma Fonu" kuruldu. Amaç, milli eğitimin dünyanın en gelişmiş eğitim alanına girmesi için
güçlü finansal destek sağlamaktır. (Bayramov,2020:286-292).
Böylece Azerbaycan’da eğitim tarihi, ülkenin kalkınma tarihinin gerçeklerine uygun olarak
gelişmektedir. Bu yol hiçbir zaman pürüzsüz olmadı. Yüzyıllar boyunca Arapça-Farsça konuşulan bir
ülke olan Azerbaycan, daha sonra Çarlık ve Sovyet Rusya’nın işgali ile Rusça eğitim alanı haline geldi,
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daha sonra anadil eğitiminde dönüşüm başladı.Azerbaycan Cumhuriyeti için bu yol çok kolay olmamış,
her türlü iç ve dış baskılara göğüs germiş ve eğitim alanındaki reformları da kapsayan bağımsız devlet
kurma alanında lider cumhuriyet olmuştur. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, büyük lider, milli
lider Haydar Aliyev’in başlattığı yeni bir cumhuriyet kurma sürecini ve bu eğitim politikasını başarıyla
sürdürmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyetinin yürüttüğü 44 günlük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferle çıkması işgalci
Ermenistanın elinde bulunan Dağlık Karabağ’daki topraklarını yeniden geri alması meselesinde olduğu
gibi, eğitim politikasında yeni zaferlere yol açacak yeni bir refah dönemine girmiştir.
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Feminizm Teorisi Çerçevesinde Türkiye'ye Yapılan Göçlerin Analizi
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Özet
İnsanlık tarihi kadar eski olan mülteci hareketi; savaş, işgal ve politik çatışmanın sonucu olarak
(Castles, 2003); kişinin doğduğu yeri terk etmesi anlamına gelmektedir. Kişiyi buna iten zorunlu veya
ihtiyarî birçok sebep bulunmaktadır (Neccar, 2017). 2011’de başlayan savaş; Suriye halkını göç
etmeye zorlamıştır (Sunata, 2017) ve bu göç hareketi günümüzde de devam etmektedir. Türkiye
Suriye halkına sınır kapılarını açan ilk ülkelerden biri olmuştur. Bu göç yakın tarihte görülen en büyük
toplu mülteci akınlarındandır. Her on Suriye vatandaşından en az dokuzu Türkiye’de şehirlerde
yaşamaktadır(Sunata vd. 2017). Savaşın olduğu gibi göçün de en büyük mağdurları hiç kuşkusuz
kadınlardır. Erkeklere nazaran çok farklı ve travmatik sorunlarla karşılaşan kadınlar bu süreci
erkeklerden farklı tecrübe etmektedirler. Bu çalışmada da temel amaç zorunlu göçün kadınlar
açısından ne anlama geldiğinin feminizm teorisi çerçevesinde araştırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Zorunlu göç, Suriye, kadınlar, feminizm teorisi.
Abstract
The refugee movement, which is as old as human history; war, and as the certainty of political conflict
(Castles 2003); that means leaving the place where live. There are many compulsory or optional
reasons that push the person (Neccar, 2017). The war that started in March 2011; It forced the Syrian
people to migrate (Sunata, 2017) and continues today. Turkey is one of the first countries to open its
border gates to the Syrian people. At least nine out of every ten Syrian citizens live in cities in Turkey
(Sunata et al. 2017). As in war, the biggest victims of migration are undoubtedly women. Women
who face very different and traumatic problems compared to men experience this process differently
than men. The main purpose of this study is to investigate what forced migration means for women
within the framework of feminism theory.
Keywords: Forced migration, Syria, women, feminism theory

GİRİŞ
Göç olgusu, insanlığın tarihsel süreçte sıklıkla karşı karşıya kalmış olduğu kadim bir toplumsal
gerçekliktir. Göç konusu ele alınırken, çoğu zaman, yerleşik hayatın, insan doğasının zorunlu bir çıktısı
olduğu, göçün ise yaşanan arızi bir durum olduğu biçiminde bir yaklaşım hâkim olmaktadır. Oysa hayat
serüveninin daha başlangıcında, beslenme ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda
olan insanoğlu bir arayış içerisine girmiş ve bu sürecin doğal bir sonucu olarak; zorunlu göç hareketleri
insan varoluşunun vazgeçilmez bir yönünü teşkil etmiştir (Aydemir & Şahin, 2017: 360).
Göç, ayrıca bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen ve cinsiyet rollerinde değişimi beraberinde getiren
bir olgudur (Knapp vd. 2009: 1). Tüm toplumlarda dezavantajlı konumda olan kadınların, zorunlu göç
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gibi bir olguya maruz kalması çoğu zaman dezavantajlılıklarını artırmaktadır. Birleşmiş Milletlerin
göçmen raporları incelendiğinde de göçe maruz kalanların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocukların
oluşturduğu görülmektedir. Özellikle zorunlu göç süreci kadınların cinsel şiddet, ekonomik eşitsizlik,
insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kaldığı bir süreçtir. Sığındıkları ülkenin dilini, kültürünü, hukuk
mekanizmalarını, sosyal hayatın işleyişini bilmemeleri, hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır (Berger ve
Kaya’dan akt. Erdoğan & Gönülaçan 2018: 547).
2010 yılında Tunus’ta başlayan ve Arap Baharı olarak anılan halk ayaklanmaları, 2011 yılında Suriye’ye
sıçramış ve hızlı bir şekilde yayılmıştır (The Telegraph, 2016). Suriye’de yaşanan bu sancılı süreç
sonucunda dünyanın en ciddi insanlık krizlerinden biri yaşanmaya başlanmıştır (Tunca & Karadağ,
2018: 49). Yüzbinlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan ise yaşadıkları yerleri terk etmek
zorunda kalmıştır (UNHCR, 2020).
Suriye krizinde Türkiye’nin özel bir yeri bulunmaktadır. Türkiye 6,6 milyonu aşkın Suriye vatandaşının
büyük bölümünü misafir etmektedir (Erdoğan, 2019: 2). Suriye göçünün önemli bir kısmını kadınların
oluşturduğu görülmektedir. Suriye’den göç edenler arasında kadınlar başından beri geniş bir
demografiyi oluşturmaktadır. Dolayısıyla savaş ve göçün ortaya çıkardığı olumsuz şartlardan etkilenen
kesimler arasında kadınlar ilk sırada yer almışlardır denilebilir (Karakaya, 2019: 2279).
Kadın, erkek ve çocuk mülteciler zorunlu göçün getirdiği güvensiz ortamdan, risklerden ve tehlikelerden
farklı şekilde etkilenmektedir. Savaş, çatışma ya da kargaşa ortamında kadınların maruz kaldıkları cinsel
ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet türleri ve tehdit algıları, bölgelere göre farklılık göstermekte olup;
bu durum Suriye uyruklu kadın mülteciler için de geçerlidir (Özdemir & Özdemir, 2018: 114).
Kadınların iç savaş sırasında yaşadıkları güçlükler savaş sonucunda kendileri ya da aile bireyleri savaşa
katıldığında daha da zorlaşmaktadır. Kendileri aktif olarak çatışmaya katılıyorlarsa, karşıt gruplar
tarafından spesifik olarak tecavüz hedefi seçilebilmektedir. Kendileri değil de aile bireyleri savaşa
katılıyorlarsa; aile bireylerine gözdağı vermek için kadınlar rehin tutulmakta ve cinsel içerikli saldırılara
maruz kalmaktadır. Bazı ataerkil toplumlarda kadınların kısa süreliğine gözaltına alınması bile cinsel
saldırı olduğu varsayımını doğurmakta ve “saflığı” bozulan kadın kendi ailesi ve toplumundan
dışlanmakta (Nassar, 2015: 10-11) ve “namus cinayeti”ne bile kurban gidebilmektedir. Aile bireyleri
savaş sonucunda öldüğünde ise kadınlar güvenliklerini sağlamak için istemedikleri biriyle bazen
mecburen bazen de zorla evlen(diril)mekte ya da daha güvenli ülkelere göç etmek zorunda kalmaktadır.
Göç etmek yaşanan sorunları bitirmemekte, zorlu yaşam şartları devam eden kadınlar, üstelik bir de
yalnızlarsa, göç kamplarında ya da yaşadıkları ülkelerde sorunlar yaşamaya devam etmektedirler. Çoğu
zaman yeni ülkelerinde zorlu bürokratik engellerle karşılaşmakta ve bu onların temel hizmetlere
ulaşımını zorlaştırmaktadır (Ülgül, 2017: 447).
Türkiye’de de Suriye vatandaşı kadınlar dünyanın birçok yerinde karşılaşabilecekleri sorunlara benzer
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Savaş ve çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda
kalan kadınlar, göç esnasında ve göç sonrasında da şiddetle karşılaşabilmektedirler. Ekonomik olarak
zor duruma düşebilmekte ve yeni hayatlarına uyum sağlamakta zorlanabilmektedirler. Özellikle yeterli
eğitim ve meslek bilgisine sahip olmamaları göç sonrası süreçte ekonomik olarak ciddi sorunlar
yaşamalarına neden olmaktadır. Ekonomik olarak gelir getirici bir işte çalışamayan kadınlar aile üyesi
erkeklere bağımlı hale gelebilmektedirler (Karakaya, 2019: 2282).
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Yapılan çalışma göç olgusunun uluslararası alanda sadece devlet ve güvenlik bazlı değil; göçün asıl
muhatabı olan kişiler bazında çalışılmasını sağladığı için önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışma;
kadınların göç sürecinden erkeklerden farklı bir şekilde etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Son olarak;
devletler ve Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin göç sorununa getirdiği çözümlerin çok genel olduğu,
kadınların asıl sorunlarının anlaşılması için daha kişisel ve özel çalışmalara ihtiyaç olduğu gerçeğini
ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırmada Feminist araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı, çalışmak istediği konuyu var
olan teorik çerçeveye elverişli bir zeminde ve uygun yöntemi seçerek bilimsel bir çalışma yapar.
Feminist araştırma yöntemiyle çalışmak ise bununla birlikte araştırmacı ile araştırılan arasında eşit bir
ilişki kurarak aynı zamanda var olan yöntemleri eleştirerek, gerektiğinde bu yöntemlere karşı bir duruş
sağlayabilmeyi gerektirir. Kadın çalışmalarının akademik bir disiplin olarak geleneksel disiplinlerdeki
düzenlemeleri izlemekten kaçınarak, daha geniş bir bakış açısına ve ileri görüşe sahip olup, aynı
zamanda üretilenler ile bu alandaki araştırmacıların ilgisini çekerek anahtar çalışmalar ortaya çıkarması
gerekir (Coyner, 1995: 28). Bu gibi yaklaşımlar, feminist araştırmalar için kullanılabilecek yöntemleri
geliştirilerek kadın deneyimlerini anlaşılır ve görünür kılabilmektedir.
Feminist bir kuramcı olan Sandra Harding, feminist yöntemi açıklarken sınırları belirlenmiş bir yöntem
fikrine karşı çıkar, ancak bunu ifade ederken yöntemle ilgili çalışmanın feminist araştırma aşamalarının
en ilginç yanlarını görmemize engel olabileceği iddiası üzerinden söyler (Harding, 1995: 34). Feminist
bir araştırmanın aşamalarında dikkat çektiği ve üzerinde durulması gereken noktanın deneyim olduğu
fikrindedir. Feminist çözümlemelerde ayırt edici olan kadın deneyimidir. Kadının bilginin taşıyıcısı,
bilen kişi olmasından yola çıkarak araştırma için yeni malzemeler çoğunlukla kadın deneyimleri ile
sağlanır ve kadın deneyimini açıklayacak kimseler “ilk defa kadınlar” olması gerektiği vurgulanmalıdır
(Harding, 1995: 40). Burada feminist düşünceye sadece kadınların katkı sağlayabileceği görüşü
savunulmamaktadır. Harding, erkeklerin de feminist düşünceye katkı sağlayabileceğini eklemektedir.
Ona göre John Stuart Mill, Karl Marx, Friedrich Engels gibi isimler feminist düşünce tarihine önemli
katkıları olan erkekler iken Marabel Morgan, Phyllis Schlagly gibi kadınların ise cinsiyetçi ve kadın
düşmanı düşünceler üretmeye meyilli kişiler oldukları örneklerini vererek feminist anlayışa katkı
sağlamanın cinsiyetle bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştır (Harding, 1995: 44). Belirleyici olan
gündelik yaşantıda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair söz söylemektir. Buradan cinsiyetçi ve erkek
egemen söylemlere sahip bir kimsenin feminist bir araştırmaya dâhil olamayacağını çıkartabiliriz. Asıl
amaç ise kadının birçok alanda görünür olmasını sağlamaya çalışarak kadın ve erkeğin eşit haklara sahip
olması gerektiğidir.
Feminist araştırmalar yöntemsel olarak geleneksel araştırma yöntemleriyle kıyaslandığında çeşitli
farklılıklar içerirler. Alternatif bir yöntem olarak feminist araştırmalarda yeni olanın kadın hakkında
çalışmalar yapmak olduğunu ifade etmek eksik ve hatalı olacaktır. Kadın hakkında yapılan çalışmalar
tabii ki yeni değildir. Yeni olan, bu çalışmaları yaparken kadın deneyimlerini bilginin kaynağı kabul
edilmesidir. Ann Oakley feminist yöntemi sosyal bilimlerde geleneksel yaklaşımların aksine
araştırmacının mesafe koymaksızın araştırılan alanın içinde konumlanması şeklinde açıklar (Oakley,
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1981: 30). Bu da feminist çalışmaların salt bilgi toplama amacını taşımasından farklılaştırarak
araştırmanın öznesi olan kadınlarla birlikte bilgi üretildiğini gösterir.
Göçe ilişkin toplumsal cinsiyet analizi sadece kadınları “görünür kılmak” için değil aynı zamanda göç
kuramını kavramsallaştırmada bir dönüşümü ifade etmektedir. Feminist kuramlar tüm eşitsizlikleri
dikkate alarak, sığınmacı kadınların (ve erkeklerin) deneyimlerine toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk, cinsellik
gibi çoklu tanımlamalar ışığında dikkatli bir bakış önermektedir. Bu sayede göçte farklı kadınlık
durumları ortaya konmaya çalışılmaktadır (Buz, 2007: 42).

BULGULAR
Ekonomik Durumun Değişmesi; Suriye uyruklu göçmenlerin hayat şartları gittikçe
zorlaşmaktadır. Zaten yoksul durumda olan mülteciler, daha da yoksullaşmakta ve çocuk işçiliği,
dilencilik, çocuk yaşta evlilikler gibi olumsuzluklarla başa çıkmaya çalışmaktadırlar.
(www.haberakdeniz.net, 2015). Ayrıca, emek piyasalarında yerli işgücünün istemediği, genellikle
merdiven altı kayıt dışı sektörlerde bedensel güç gerektiren niteliksiz, sağlıksız, tehlikeli işlerde sosyal
güvencesiz ve uzun iş saatleri karşılığı çoğunlukla ücretlerini eksik ya da hiç alamadan çalışmaktadır.
Bu olumsuzluklar güncel göçten etkilenen çocuk ve kadınlarda daha derin yaralanmalara neden olmakta,
çocuk işçiliği yaygınlaşırken, kadın emeğinin sömürüsü gündelik hale gelmektedir. Çocuk, yaşlı bakımı
ve ev işleri yanında, gıda ve tekstil sektörü gibi kayıt dışılığa dönük sektörlerde kadın emeğinin ön plana
çıkması, kadının göç yükünü artırarak, kendisi ile birlikte toplumsal rollerine de yabancılaştırmaktadır.
(Zimler, 2002: 97).
Sosyal Hayatın Değişmesi;
Kadınların sosyal hayatlarının değişmesiyle yaşadıkları sıkıntılar üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar
sırasıyla dille, eğitimle ve dışlanmayla ilgili yaşadıkları sıkıntılardır. Türkçeyi konuşamama Suriye
uyruklu sığınmacıların yaşadığı en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Dil engeli sığınmacıların
Türk vatandaşlarıyla kurdukları sosyal ve ekonomik ilişkilerde zorluklarla karşılaşmalarına sebep
olurken, bu durum aynı zamanda Suriye vatandaşlarının kendi aralarında kümelenmeler oluşturmalarını,
toplumdan kopuk sosyal ve mekânsal yapılanmalar yönünde eğilimler geliştirmelerine sebep
olmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, Suriye vatandaşları Türkçe konuşamadıkları için Türkiye toplumuyla
bütünleşmede sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu da onları topluma yabancılaştırmaktadır (Çetin, 2016: 205).
Suriye uyruklu sığınmacılar konusunda yaşanan en büyük sıkıntılardan bir diğeri okul çağındaki
çocukların eğitimi sorunudur. Suriye'deki iç savaş yalnızca milyonlarca insanı yerinden etmekle
kalmamış, aynı zamanda eğitimleri yarıda kalmış veya okula hiç başlayamamış yüz binlerce Suriye
vatandaşı çocuk ve genci de okul sistemi dışına itmiştir. Özellikle iç savaşın başladığı 2011 yılından
itibaren okul çağına erişmiş ama hiç okula gidememiş ve Türkiye'nin dışında Ürdün, Lübnan gibi diğer
ülkelerle birlikte sayıları yüz binleri bulan çocuklar Suriye'nin "kayıp kuşağını" oluşturmaya çoktan
başlamıştır (Çetin, 2016: 206).
Bireylerin ya da hanelerin, daha geniş bir ölçekteki cemaatle veya toplumla sosyal bağlar kurmaktan
yoksun bırakılmaları sürecini ifade eden (Marshall, 1999) sosyal dışlanma problemi Suriye
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vatandaşlarının diğer önemli bir sorununu oluşturmaktadır. Bu durum daha çok Suriye uyrukluların ev
sahibi konumundaki toplumla karşılaşmalarında duyumsadıkları, bazen de doğrudan muhatap oldukları
ve özetle “istenmedikleri” mesajı etrafında tarif edilebilir. Bu mesaj çoğunlukla kişilerin bakışlarından,
söze dökülmeyen davranışlarından alınmaktadır. Suriye uyruklulara dönük dışlama ve
hoşnutsuzlukların kaynağında ekonomik sebeplerin olduğundan bahsedilebilir. Bunun için dillendirilen
en öncelikli gerekçe Suriye vatandaşlarının Türk vatandaşlarının işlerini ellerinden aldıkları, emek
piyasasını düşürdükleri vs. şeklindedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Sığınma amaçlı göç 21. yüzyılı şekillendiren önemli toplumsal olaylardan biridir. Günümüzde
savaş, iç çatışmalar, siyasi çekişmeler gibi sebeplerle insan toplulukları farklı ülkelere göç etmektedir.
Türkiye çeşitli ülke ve örgütlerin dâhil olduğu savaş ortamından kaçan milyonlarca Suriye uyruklu
sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelmektedir. 2018 sonu itibarıyla Türkiye'nin hemen
her şehrinde Suriye uyruklu sığınmacı bulunmaktadır. Suriye vatandaşı sığınmacıların gerçekleştirdiği
göç, Petersen’in ‘göçmenin sosyal bağlamın etkisi altında inisiyatif alamadan göç etmek durumu’ olarak
tanımladığı zorunlu göç (Akt. Çağlayan, 2006: 75-76) olarak değerlendirilebilir. Sığınmacıların
hareketliliğini tanımlayan zorunlu göçü Castells ve Miller modernleşme ve küreselleşmenin semptomu
olarak görür. Göç-sığınma bağı düşüncesine göre sömürgecilik, sanayileşme, dünya ekonomisindeki
değişimler, geleneksel üretim biçimlerini ve sosyal ilişkileri tahrip ederken ulusları ve devletleri
dönüştürmüştür. Azgelişmişlik, yoksullaşma, iktidarların kötü yönetimi ve yaptıkları insan hakları
ihlalleri, iç çatışmalar birbirleriyle bağlantılı olarak ekonomik temelli veya siyasi sebeple göçlere neden
olurlar (Castells ve Miller, 2008, s.44). Altta yatan sorunsallarıyla çoğu zaman hazırlıksız olarak
gerçekleşen zorunlu göç insanların bulunduğu coğrafyadan, psikososyal ve ekonomik sistemlerden
kopup başka coğrafya ve sistemlere adapte olmasını gerektiren bir meseledir. Birey ve insan
topluluklarını baş etmeleri için birçok problemle karşılaştıran bir süreçtir. Bu çalışmada Suriye uyruklu
kadın sığınmacıların Türkiye’ye zorunlu göçleri sonrası yaşadıkları sıkıntılar ele alınmıştır. Bu amaçla
gerçekleştirdiğimiz mülakatlarda kadınlara açık uçlu sorular sorulmuş ve alınan cevaplar belirli alt
kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Böylece Suriye uyruklu kadın göçmenlerin sorunları hakkında
genel hatlarıyla bir çerçeve oluşturulmuştur.
Suriye vatandaşı kadınların Türkiye’ye gelişleri bir yandan savaştan korunmalarını sağlarken öbür
yandan yeni hayatlarına uyum zorunluluğu doğurmuştur. Bu uyum zorunluluğu da beraberinde ciddi
sorunları getirmiş ve kadınlar bu sorunlarla baş etmek zorunda kalmışlardır. Suriye uyruklu kadınların
mülakatlarından elde ettiğimiz verilere göre kadınlar için göçün başlıca dört ana sonucu vardır.
Çalışmamızda bu sonuçları; savaş tehdidinin ortadan kalkması, ekonomik durumun değişmesi, sosyal
hayatta meydana gelen değişiklikler, psikolojik sonuçlar başlıkları altında sıraladık.
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Özet
Mustafa Kutlu, geleneksel hikâyeyi günümüze taşıyan ve böylece günümüz hikâyesini ihya
etmeye çalışan önemli hikâyecilerimizden birisidir. O bunu yaparken kendisine konu olarak
sıradan insanı seçmektedir. Sıradan gözüken insanların başlarından geçen sıradan olaylar, fark
edilmeyen önemli ayrıntılarıyla onun hikâyelerinde yer edinmektedir. Kutlu’nun bunu
yapmaktaki maksadının bilerek veya bilmeyerek unuttuğumuz bazı değerleri yeniden
hatırlatmak olduğu söylenebilir. Kutlu, bu ve buna benzer birçok özelliğiyle Türk hikâyesine
yeni bir açılım kazandırmıştır. Mustafa Kutlu bu maksadını uzun hikâyeleriyle
gerçekleştirmektedir. Beyhude Ömrüm de onun uzun hikâyelerinden biridir. Bu hikâye, birçok
insan için sıradan bir konuya sahiptir denilebilir. Fakat Kutlu, Uzun Hikâye adlı eserinden önceki
metinlere göre, geliştirdiği dil ve kurgusuyla daha farklı ve başarılı bir hikâye ortaya koymuştur.
Bunda ayrıca hikâye ve roman anlatım tekniklerinin yanı sıra halk hikâyelerinin anlatım
tekniğinden faydalanma, köy dilini ve üslubunu ustalıkla kullanma ve bunları tasavvufî bir
zevkle yoğurarak anlatma gibi özellikler de etkili olmuştur. Bu çalışmada Beyhude Ömrüm adlı
hikâye özet olarak verildikten sonra şahıs kadrosu, mekân, zaman, anlatıcı, fikir, dil ve üslup ve
duygu değeri açısından incelenecek, metnin farklı yönlerine dikkat çekilecek ve böylece
hikâyenin değeri ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: bahçe, su, ömür, göç, beyhude.

A REVIEW ON MUSTAFA KUTLU'S STORY NAMED BEYHUDE ÖMRÜM
Abstract
Mustafa Kutlu is one of our important storytellers who carry the traditional story to the present
and thus try to revive today's story. While doing this, he chooses ordinary people as his subject.
Ordinary events that go through the heads of ordinary people take place in his stories with
important details that are not noticed. It can be said that Kutlu's purpose in doing this is to remind
us of some values that we have forgotten, intentionally or unknowingly. Kutlu has given a new
opening to the Turkish story with this and many other features. Mustafa Kutlu achieves this goal
with his long stories. Beyhude Ömrüm is one of his long stories. This story is an ordinary subject
for many people. However, Kutlu has produced a different and more successful story with his
language and fiction than the texts before his work Uzun Hikâye. In addition to story and novel
narrative techniques, features such as making use of the narrative technique of folk tales, using
the village language and style skillfully, and telling them by kneading them with a mystical
pleasure were also effective. In this study, after giving a summary of the story named Beyhude
Ömrüm, the personal staff will be examined in terms of place, time, narrator, idea, language and
style and emotional value, attention will be drawn to different aspects of the text and thus the
value of the story will be revealed.
Keywords: garden, water, life, migration, futile.
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GİRİŞ
Mustafa Kutlu, Tanzimat Dönemi öncesinden başlayıp yakın döneme kadar bilerek veya
bilmeyerek unuttuğumuz ya da unutturulan bazı değerleri bizlere yeniden hatırlatan önemli
hikâyecilerimizden birisidir. Onun hikâyelerinde geçmişten bu yana hep içimizde yaşayan,
değişmeyen, Batı’dan veya başka kültürlerden etkilenmeyen, sözüyle düşüncesiyle inancıyla
dünya görüşüyle kısacası etiyle kemiğiyle ruhuyla bizim insanımız mevcuttur. Kutlu, bu ve buna
benzer birçok özelliğiyle Türk hikâyesine yeni bir açılım kazandırmıştır. Bir anlamda geleneksel
hikâyeyi günümüze taşıyan ve böylece günümüz hikâyesini ihya etmeye çalışan Kutlu, bunu
yaparken kendisine konu olarak sıradan insanı seçmektedir. Sıradan gözüken insanların
başlarından geçen sıradan olaylar, fark edilmeyen önemli ayrıntılarıyla onun hikâyelerinde yer
edinmektedir. Mustafa Kutlu bu maksadını daha çok uzun hikâyeleriyle gerçekleştirmektedir.
Beyhude Ömrüm de onun uzun hikâyelerinden biridir. Bu hikâye, birçok insan için sıradan bir
konuya sahiptir denilebilir. Fakat Kutlu, Uzun Hikâye adlı eserinden önceki metinlere göre,
geliştirdiği dil ve kurgusuyla daha farklı ve başarılı bir hikâye ortaya koymuştur. Bunda ayrıca
hikâye ve roman anlatım tekniklerinin yanı sıra halk hikâyelerinin anlatım tekniğinden
faydalanma, köy dilini ve üslubunu ustalıkla kullanma ve bunları tasavvufî bir zevkle yoğurarak
anlatma gibi özellikler de etkili olmuştur. Bu çalışmada Beyhude Ömrüm adlı hikâye özet olarak
verildikten sonra, Mehmet Tekin’in Roman Sanatı adlı kitabında ortaya koyduğu, olay yazılarında
bulunması gereken şahıs kadrosu, mekân, zaman, anlatıcı, fikir, dil ve üslup ve duygu değeri
başlıkları dikkate alınarak (Tekin, 2002: 17-185) metin incelenecek, metnin farklı yönlerine dikkat
çekilecek ve böylece hikâyenin değeri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılacak yöntem şöyledir: Hikâyenin kısa bir özeti ortaya konulduktan sonra
şahıs kadrosu, mekân, zaman, anlatıcı, fikir, dil ve üslup ve duygu değeri başlıkları etrafında hikâye
incelenecek; daha sonra bu başlıklara göre genel bir değerlendirme yapılacak ve sonuç bölümünde
hikâyenin değeri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
BULGULAR
1. Hikâyenin Yapı Açısından İncelemesi
a) Hikâyenin Özeti
Hikâyenin kahramanı (Gülpaşa Çavuş’un oğlu ya da Hacali’nin tabiriyle “Yadigâr” )
Temmuz’u Ağustos’a bağlayan “sarısıcak” bir günde, ev halkı ve komşu kadınlar ile çukurdaki
tarlayı biçerken birden derenin karşı yakasındaki “ıslak kaya”yı ve onun önündeki “iki evleklik
avuç içi kadar” bir araziyi görüverir. Buraya o zamana kadar oralarda eşi ve benzeri görülmemiş
bir bahçe kurmaya karar verir. Fakat öncelikle “ıslak kaya”nın altındaki suyu çıkarması ve bahçeyi
çalı-çırpı ve taşlardan temizleyip etrafını çevirmesi gerekecektir. Ayrıca Muhtar Halil başta olmak
üzere bu işten rahatsız olanlar da çıkacaktır. Bu nedenle Yadigâr, Hacali’ye danışır. Hacali önce
zor dese de “yeşilin ateşi”nin Yadigâr’ın içine düştüğünü görünce ona destek olur ve bahçenin
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fidanlarının nereden bulunacağından nereye dikileceğine, bahçeden rahatsız olanlara karşı nasıl
bir yol izleneceğine kadar her konuda yol gösterir.
Yadigâr önce çiviyle, kazma-kürekle, sonra Hacali vasıtasıyla bulduğu dinamitler ile “ıslak
kaya”yı parçalar ve suyu çıkarmayı başarır. Köylüler önceleri onun (babası Gülpaşa Çavuş’a isnad
ederek) define aradığını zannederler ve bu yönde bir dedikodu çıkar. Muhtar Halil de önce bu
dedikoduya inanır ve o da Çerçi Cemil’le bir gece gider “ıslak kaya”nın dibini kazar. Fakat sonra
su bulununca Yadigâr’ın niyetini anlar iyice küplere biner. Bu zamandan sonra onu rahat bırakmaz.
Bu arada köyün imamı Emrullah Hoca ve Deli Derviş, Yadigâr’ın bir bahçe yaptığını öğrenince
onu takdir ederler ve ona yardımcı olmaya karar verirler.
Yadigâr araya giren kıştan sonra Hacali’nin söylediği köyleri bir bir dolaşarak, tâ Erzincan’a kadar
giderek bahçesine dikeceği fidanları bulup getirir. Bu durumdan iyice rahatsız olan Muhtar Halil’in
oğulları bir gece Yadigâr’ı adam akıllı döverler. Bununla da kalmayıp bahçenin çeperlerini
yakmaya kalkışırlar. Bu sırada Deli Derviş bahçede nöbet tutmaktadır.
Muhtar Halil, davavekili olarak Topal Tahir’i tutar ve bahçenin kendisine ait olduğunu iddia
ederek dava açar. Bunun üzerine Yadigâr da Cöngün Ali Efe’yi davavekili olarak tutar. Dava
uzunca bir zaman devam eder. Bu arada muhtarın evinde, hatta bahçede kebaplar yenir. Hâkim
Enis, bahçede kebabı yiyip “ıslak kaya”nın soğuk suyundan içince Yadigâr’ı takdir eder ve davayı
kazanacağı müjdesini verir. Fakat bu olay muhtarı artık fazla sarsmaz. Çünkü onun iki oğlu, daha
önce kaçan iki kızı gibi ve köyün diğer gençleri gibi gizlice İstanbul’a gitmişlerdir. Muhtarı asıl
yıkan olay bu olmuştur.
Bu olaydan sonra artık “büyü bozulmaya” başlar. Çünkü “bir devir bitmekte”dir. Kalanlar
İstanbul’a göçmekte, gidenler gelmemekte, köyde kalmakta direnen birkaç yaşlı ise bir bir
ölmektedir. Önce Muhtar Halil, sonra Emrullah Hoca vefat eder. Bunu daha sonra Yadigâr’ın karısı
takip edecektir. Bu arada Deli Derviş, Emrullah Hoca’nın vasiyeti üzerine evlenir, Yadigâr’ın
büyük oğlu da İstanbul’a göçer. Bu olayların yaşandığı zamanlarda bazı zıtlıklar da birbirini takip
eder: Köye yeni yol yapılır, bir sağlık ocağı inşa edilir, köye elektrik getirilir; fakat köyde insan
kalmamıştır. Orhan öğretmen bile çalışmaya razı olduğu halde okutacak öğrenci kalmamıştır.
Bir ara köye, eskilerden Zalım Aslan Ağa’nın torunu Muhterem Bey gelir. Dededen kalma konağı
onaracak ve artık köyde kalacaktır. Şehir hayatından bıkmıştır. Öyle de olur. Yadigâr, Derviş ve
Muhterem Bey bunun telaşına düşerler, ustalar bulurlar, konağı tamir ettirirler ve Muhterem Bey
buraya yerleşir. Fakat kalamaz, köy hayatına alışamaz. “Kendimizi kandırmayalım. Herkes
muhitine yakışır, benimkisi çılgınlıktı.” diyerek köyden ayrılmaya karar verir.
Bu sırada Yadigâr’ın hanımı rahatsızlanır. Onu Muhterem Bey’in arabasına bindirirler ve derhal
hastaneye götürürler. Yadigâr, bütün kış hanımını hastane hastane, doktor doktor dolaştırır; fakat
ne çare hanımı vefat eder. Bir zaman İstanbul’da kalır Yadigâr, ama oranın havasına, kalabalığına,
gürültüsüne alışamaz ve baharda yeniden köye döner.
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Aradan çok yıllar geçer. Yadigâr iyice yaşlanır, dizleri tutmaz hale gelir. Artık bahçeye inemez
olur. Derviş, çoluk çocuğa karışmıştır. Evler, tarlalar viraneye dönmüştür. Köyde kalan bir iki yaşlı
ise adeta “köyle beraber gömülmek” istemektedirler.
Yadigâr’ın bahçesi de biraz bakımsız kalmıştır. Bazı ağaçlar kurumuş, cevizin dalı kırılmış, bazı
fidanlar sökülmüş, kavakların budanması gerek… Yadigâr, “Çok iş var, çok…” dediği sırada
birden ayağı kayar ve karların arasına sırtüstü düşer. Bir ayağı kırılmıştır. Debelendikçe karın içine
iyice batar. Bir ara heyecanlanır, telaşlanır sonra kendini Cenab-ı Hakk’a teslim eder. Kar hızlanır,
gökten beyaz meyve çiçekleri olarak dökülür Yadigâr’ın yüzüne ve o bir bahçe görür. Çiçek
kokuları, kuş sesleri, “ıslak kaya”dan fışkıran pınarı görür ve gözlerde yaş, dilde dua canını teslim
eder.
b) Hikâyenin Şahıs Kadrosu
Gülpaşa Çavuş’un Oğlu Yadigâr: Hikâyenin kahramanıdır. “yeşilin ateşi başına vurmuş”,
hırslı, çalışkan, inançlı, “bahçeye başı bağlı”, “ağacın-otun-kökün-kurdun-kuşun delisi” bir köylü
tipidir.
Hacali: Gülpaşa Çavuş’un dostu, o da Yadigâr gibi çiçek, meyve, kuş sevdalısı, define meraklısı,
ayrıca çok kitap okuyan, güngörmüş bir berberdir.
Muhtar Halil: Hak, hukuk tanımayan, paragöz, zorba, inatçı, köy zengini birisidir.
Çerçi Cemil: Laf getirip götüren, dili laf yapan, argo konuşan, muhtarın dostu bir satıcıdır.
Tahsildar Atıf: Boğazına düşkün, muhtarın kızına vurgun, hovarda, sarhoş, iri cüsseli bir
tahsildardır.
Emrullah Hoca: Yadigâr’ın bahçe yapmasını takdir eden, ona yardımcı olan, iyi niyetli bir köy
imamıdır.
Deli Derviş: Ortadan uzunca bylu, zayıf, esmer, kıvırcık siyah saçlı, başı önünde okur-yazar,
mutasavvıf, hatta yarı ermiş; ottan, kökten ilaçlar yapıp çocukları iyileştiren, arada bir ortadan
kaybolan bir derviştir.
Muhterem Bey: Altmış-altmış beş yaşlarında, uzun boylu, hasır fotörlü, karagözlü, kravatlı, hali
vakti yerinde, şehirden gelip köye yerleşmek isteyen birisidir.
Hâkim Enis (Sarhoş Enis) : Kasabanın hâkimidir. Sarhoştur, ancak hakka riayet eden, rüşvet
almayan iyi bir tiptir. Fakat kendisine pek bakmayan, pasaklı birisidir.
Cöngün Ali Efe: Yadigâr’ın davavekilidir. Hukuk dışında tarih, halk hikâyesi, âşık edebiyatı,
bilumum masal ve menkıbe ile meşgul olan, davalarında bunlardan da faydalanan, cönkleri
toplamaya meraklı, âşık edebiyatı mahsullerini derleyen, kalın sakosunun cebinde cönkler taşıyan
bir tiptir.
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Bunları dışında Topal Tahir, Selvihan, Hediye, Şahin, Gülpaşa Çavuş gibi kişiler de şahıs kadrosu
içinde sayılabilir.
Şahıslar belli başlı özellikleriyle hikâyeye dahil edilmişlerdir. Yazar şahısların uzun uzadıya
tasvirlerini yapmaz. Tanıtılan şahıslar da çoğu zaman kahramanın ağzından anlatılır. Bunların
içerisinde belki de ne detaylı anlatılan Deli Derviş’tir diyebiliriz.
c) Mekân
Hikâyenin geçtiği mekân Yadigâr’ın köyüdür. Olay burada başlar, burada gelişir ve son
bulur. Zaman zaman kasabaya, İstanbul’a hatta Yadigâr’ın askerlik yaptığı yere gidilse de
hikâyenin mekânı köydür. Nitekim yazar, geriye dönüş tekniğiyle okuru götürdüğü Yadigâr’ın
askerlik yaptığı memleketi havasıyla, kuşlarıyla, bilhassa meyve ağaçları, bağları, bahçeleriyle
yine onun ağzından uzun uzadıya anlatır. Yine Yadigâr’ın hanımının ölümünden sonra kaldığı
İstanbul’u, onun gözünde çirkinliğiyle ortaya koyar. Bu ana kadar İstanbul’un bir tasviri yoktur.
Gençler hep oraya hayran ve gitmek istemektedir. Fakat olay köyde geçer ve sonlanır.
ç) Zaman
Hikâye, adından da anlaşılacağı üzere bir ömrü anlatmaktadır. Dolayısıyla Yadigâr’ın
ömrünün bir anında başlar ve ömrünün sonunda biter. Tarih olarak, hikâyedeki seçim çalışmalarına
göre Adnan Menderes ve Celâl Bayar’ın şehir şehir ülkeyi gezdikleri zamanlardır diyebiliriz. Olay
zaman akışına uygun olarak gelişir; fakat bir ara Yadigâr, geriye dönüş tekniğinden faydalanılarak,
askerlik zamanına gider ve yaşadığı hatıralarını anlatır. Bu teknikten hikâyede sadece bir yerde
faydalanılmaktadır. Bir yerde de Hanönü kasabasının nasıl kuruldu anlatılırken bu teknikten
faydalanılmıştır diyebiliriz. Bunların dışında olay zaman akışını bozmadan gelişir. Bu da isimsiz
ya da numarasız olan bölümler vasıtasıyla sağlanır. Her bölümde zaman aynen bir ömrün geri
dönülmez bir şekilde ilerlemesi gibi bir ileriye geçerek devam eder.
d) Anlatıcı
Hikâyede iki, belki de üç anlatıcının varlığından söz etmek mümkündür. Bunlar Yadigâr,
anlatıcının kendisi ve zaman zaman araya girip fikir yürüten yazar. Hikâyenin yirmi üç bölümünde
birinci tekil şahsın ağzından, yani Yadigâr’ın ağzından olay anlatılır. Başka bir ifadeyle Yadigâr
ile ilgili olan bölümlerin anlatıcısı hep birinci tekil şahıstır. Fakat onun dışında gerçekleşen
olaylarda üçüncü tekil şahıs devreye girer.
e) Dil ve Üslup
Hikâyenin dil ve üslubu oldukça sade, yalın ve akıcıdır. Yazar, köylü dilini ve üslubunu
ustalıkla kullanır. “Sarısıcak, dulda, oğlan irisi, cıgara” gibi köylü tabirleri hikâyenin her tarafına
serpiştirilmiştir. Hatta argo kelimeler dahi zaman zaman bir mizah unsuru içerisinde verilir. Çerçi
Cemil ile tahsildarın konuşmaları gibi: “Hastır şurdan ayı”, “bir ağaçtan oklukta olur, boklukta”,
“ gidi deyyus”.
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Mustafa Kutlu’nun bu ifadeleri ustaca kullanmasının arkasında halk edebiyatından faydalanması
da etkili olmuştur. Hikâyedeki Cöngün Ali Efe belki de bu özelliğin yansıması bir tiptir.
f) Fikir
Hikâyede verilmek istenen ana fikir aslında Muhterem Bey’in ağzından söylenir: “Yok,
yok… Kendimizi kandırmayalım. Herkes muhitine yakışır, benimkisi çılgınlıktı.” (Kutlu, 2003:
194) Köylü köyünde, şehirli şehrinde güzeldir. Hikâyede bu fikir verilmeye çalışılır. Fakat tek fikir
de budur denilemez. Ayrıca azmin, kararlılığın zaferi, insanların aslında nelerin peşinde ömürlerini
hep beyhude geçirdiği de verilmek istenen diğer fikirler arasında sayılabilir.
g) Duygu Değeri
Hikâyenin bir duygu değerine sahip olduğunu da söylememiz gerekir. Olay geliştikten
sonra düğümlendiği noktalarda duygu değeri doruk noktaya ulaşır. Yadigâr’ın suyu bulduğu an,
Muhtar Halil’in ölüm anı, Yadigâr’ın oğluyla tartışması ve oğlunun İstanbul’a gittiği an, köyün ve
köydeki yaşlıların son hallerinin anlatıldığı bölüm ve elbette ki Yadigâr’ın ölüm anı.
2. Hikâye Üzerine Bazı Değerlendirmeler
Mustafa Kutlu’nun hemen hemen bütün hikâyelerinde bir şekilde “bahçe” temasına
rastlanır. Ayrıca tabiat ve toprak sevgisi de onun vazgeçilmez konuları arasındadır. “Modern
insanın hayatından ve gönlünden çıkan tabiat, çiçek, toprak, güneş, yıldızlar ve aydan istediği
biçimde ve oranda bahsetme hürriyetine kavuşur burada Kutlu.” (Samsakçı, 2012:198) Bu hikâye
ise Yadigâr’ın bahçe kurma hayali ve toprak sevgisi âdeta bir aşka dönüşür. Nitekim o, Hacali’nin
dediği gibi “yeşilin ateşi içine düşmüş” bir âşıktır. “Bir nevi Ferhat’a dönüştüm. O Şirin’e ben
bahçeye sevdalı.” (Kutlu, 2003: 30) Kendi diliyle böyle diyor Yadigâr. Hacali de Yadigâr’dan
farklı değildir. O da bir bahçe sevdalısıdır.
Hikâyede aslında iç içe geçmiş “beyhude ömürler” anlatılır. Yadigâr’ın babası Gülpaşa Çavuş ve
Hacali’nin bir iki parça çömlek ve birkaç eski para uğruna geçirdikleri ömür, Muhtar Halil’in tarla,
bağ, bahçe uğruna geçirdiği ömür, Muhterem Bey’in geçirdiği ömür hikâyeye göre hep beyhude
geçmiştir. Hatta Yadigâr’ın bir bahçe uğruna geçirdiği ömür... Fakat acaba hangisi beyhudedir?
Yadigâr bir yerde şöyle demektedir: “Biz görmesek de, biz yemesek de meyvesi, ağacı çoluk
çocuğa kalır. Belki bu yüzden ardımızdan bir Fatiha okurlar.” (Kutlu, 2003: 80) Bu ifadeler onun
bahçe uğrunda hiç de “beyhude bir ömür” geçirmediğini gösterir. Nitekim daha ileride bahçeyi
kurduğuna hiç pişman olmadığını, diktiği fidanların meyvelerinden insanların, hayvanların
yediğini söyler ve Allah’a şükreder. Yine onun, dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret
olduğunu söylemesi de beyhude olmayan bir ömür geçirdiğini gösterir: “Dünya hayatı bir oyun ve
eğlenceden ibaret. İşte geldik gidiyoruz, şen olasın Halep şehri.” (Kutlu, 2003: 141) Burada ayrıca,
bir ayetten alıntı yapıldığı için montaj tekniğinden faydalanılmış olduğunu da belirtmemiz gerekir.
Aslında hikâyenin sonunda, Yadigâr’ın ölüm anında yaşadıkları, yukarıda dikkati çektiğimiz
noktanın başka bir kanıtıdır. Fakat bu ana kadar ömrün beyhude geçip geçmediği pek
kestirilememektedir. Hatta “Büyü bozulmuştu.” ifadesiyle başlayan bölümden itibaren ömrün
gerçekten beyhude geçtiğine dair işaretler verilmeye başlar. Köyün ve kasabanın durumu, ölümler
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ve göçler bunlar arasında sayılabilir. Fakat Yadigâr’ın ölüm anında ömrün hiç de boşa geçmediği
anlaşılır.
Hikâyede dikkati çeken bir başka özellik de karşılaştırmaların bir arada verilmesidir. Köy ve kent
hayatı, köyden kaçma ve buna direnme, define ile su karşılaştırmaları bunlar arasında sayılabilir.
İlk madde ile ilgili şunlar da söylenebilir: Yadigâr, İstanbul’a gidinceye kadar, İstanbul adeta bir
masal diyarı gibi verilir. Gençler oraya gitmek için can atmakta ve oraya giden bir daha
gelmemektedir. Ne zaman ki Yadigâr İstanbul’a gider, o zaman onun gözüyle İstanbul çirkinliğiyle
tasvir edilir. Bu da ayrıca deniziyle, havasıyla, martılarıyla alışılmış İstanbul tasvirlerinden
farklıdır.
Kutlu bu hikâyesinde her ne kadar siyaset konusunda sarsıcı ya da yapıcı görüşler ileri sürmese de
bürokrasiye inceden inceye yapılan bazı eleştiriler de hikâyede dikkati çeken başka bir özelliktir.
Topal Tahir, Cöngün Ali Efe Hâkim Enis Bey üçlüsünün bulunduğu davanın bir ortaoyununa
dönüşmesinde inceden bir eleştiri sezilir. Fakat asıl eleştiri kasabanın köye dönüştürülmesinde
yapılır. Bunun sebebini Yadigâr şöyle açıklar: “Aslında bizim anlamadığımız bir husus varmış:
‘Görülen lüzum üzerine.’” (Kutlu, 2003: 180) Yine köyün kalabalık olduğu zaman değil de şimdi
yol yapılması, sağlık ocağı inşa edilmesi de inceden eleştirilir. Ayrıca Yadigâr’ın hanımını
hastaneye götürdüğünde yaşadıkları da bu eleştiriden nasibini alır.
Hikâyede Deli Derviş’ten bahsedilen yerlerde tasavvufî bir dil kullanılması da hikâyenin başka bir
özelliğidir. Bu, hikâyeye ayrıca bir akıcılık kazandırmıştır. Bu arada Derviş’in çifte elde, bahçe
başında nöbet beklediği zaman düşündükleri, onun da bir çeşit beyhude ömür geçirdiğini gösterir.
Hatta ona göre asıl derviş, suyu bulmak için gece gündüz ter döken Yadigâr’dır.
Hikâyede ayrıca, Derviş’ten bahsedilen bölümlerde olduğu gibi, duygu değerinin yoğun olduğu
bazı bölüm sonlarında şiirsel bir dil kullanıldığı da görülmektedir. Bu, kısa kısa fakat ses ahengi
olan cümlelerin alt alta sıralanmasıyla sağlanmıştır. Bunun en güzel örneği Yadigâr’ın ölüm
anınıdır:
“Kar hızlandı.
Mübarek ne de güzel dökülüyor. Yüzüme gözüme konuyor.
Bunlar kar tanesi mi, yoksa gökten beyaz meyve çiçekleri mi dökülüyor.
Her yan karanlık ve soğuk; peki niçin ben bir bahar bayramına bakıyorum.
Ne zaman açıldı bu çiğdemler, nerden çıktı bu nevruz?
Kuzular oynaşıyor kırlarda, kızlar yemlik topluyor. İşte kuş sesleri ve bu da ıslak kayadan fışkıran
pınar.
Pembe-beyaz şeftali çiçekleri, süt köpüğü gibi kabarmış erik, kaysı, vişne, kiraz çiçekleri; sarışın
kızılcık çiçekleri yağıyor üstüme, serpiliyor gökten.
Aman Allahım, ne güzel, ne güzel.
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Yağsın durmadan, yağsın ve örtsün üstümü bu çiçek kokuları, nerdeyim ben?
Gözlerimde yaş, dilimde dua.
Öldüm ve bir bahçeye gömüldüm.” (Kutlu, 2003: 212)
Son olarak Yadigâr’ın bahçesine diktiği, fakat bir türlü tutturamadığı iki fidanın, nar ve üzüm
fidanlarının kendi iki oğlu ve belki de köyde tutunamayan diğer gençleri temsil ettiğini
söyleyebiliriz.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Mustafa Kutlu’nun hemen hemen bütün hikâyelerinde bir şekilde “bahçe” temasına, toprak ve
tabiat sevgisine rastlanır. Bu hikâye ise “bahçe” teması üzerine kurulmuş, tabiat ve torak sevgisini yoğun
bir şekilde ortaya koymuştur. Hatta hikâyenin kahramanı Yadigâr’ın da söylediği gibi insanın bu
dünyaya gelişinin amacı bahçe kurmaktır. Beyhude Ömrüm, birçok insan için sıradan bir konuya sahiptir
denilebilir; fakat Kutlu, Uzun Hikâye’den önceki hikâyelerine göre, geliştirdiği dil ve kurgusuyla
başarılı bir hikâye ortaya koymuştur. Bunda ayrıca halk hikâyelerinin anlatım tekniğinden faydalanma,
köy dilini ve üslubunu ustalıkla kullanma ve bunları tasavvufî bir zevkle yoğurarak anlatma gibi
özellikler de etkili olmuştur. Yazar bunları gerçekleştirirken hikâye ve roman anlatım tekniklerini de
ustalıkla kullanmıştır. Sonuç olarak hikâye yazıldığı dönem açısından bakıldığında gerek anlatıcı, bakış
açısı, olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân, dil ve üslup, fikir ve duygu değeri gibi hikâye teknikleri ile
gerekse konusu ve konuyu işleyişi ile farklı ve değerlidir.
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Özet
Bu araştırmada okul öncesi dönemde kaynaştırma kapsamında uygulanan oyun etkinlikleri
programının özel gereksinimli bir çocuğun sosyal becerileri üzerindeki etkisini incelemektir.
Araştırma 2017-2018 bahar döneminde İzmir ili Buca ilçesindeki bir devlet anaokulundaki beş yaş
grubu çocuklar ve onlarla birlikte kaynaştırma kapsamında eğitim alan otizm tanısı olan bir çocuk ile
yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemiyle ölçüt olarak kaynaştırma alan otizmli bir çocuk ölçüte
uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Gruptaki çocukların tümüne 8 hafta süresince,
haftada üç gün 30-35 dakika sunularak toplamda haftada yaklaşık 2 saat 30 dakika sosyal beceri
içerikli oyun etkinliklerinden oluşan bir program uygulanmıştır. Program uygulanmadan önce ve
sonra öğretmen ile görüşmeler yapılarak kaynaştırma kapsamında uygulanan oyun etkinlikleri
programının otizmli çocuğun sosyal becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bulgular bölümünde
otizmli çocuk hakkında öğretmen ile görüşmeden elde edilen veriler, temalar şeklinde tablolaştırılarak
ön-son değerlendirmeler olarak açıklanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda öğretmen oyun
etkinlikleri programının otizm tanısı alan çocuğun bazı sosyal becerileri kullanmasını desteklediğini
belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Oyun-Etkinlikleri Programı, Özel Gereksinimli Çocuk,
Sosyal Beceriler
Abstract
The objective of this study is to examine the effects of play-activities program which is implemented
for disable preschool student within mainstreaming education on social abilities. The research was
pursue in the spring term of 2017-2018 with five-year-old children in a public kindergarten in Buca
district of Izmir and a child with autism who received education within the mainstreaming education.
According to purposive sampling method, group contains child with autisim. During 8 week, three
times a week 30-35 min implemented, the program which consist of plays that contains social ability
is applied to children in this group. Data obtained from interviews with the teacher about the child
with autism were put into tables as themes and sub themes and commented as pre-post evaluations.
As a result of the interviews, the teacher stated that the game activities program supported the use of
some social skills by the child diagnosed with autism.
Keywords: Preschool Education, Play-Activities Program, Disable Student, Social Abilities

GİRİŞ
Okul öncesi dönemde kaynaştırma özellikle sosyal becerilerin gelişimi açısından oldukça önem
taşımaktadır. Hem normal gelişim gösteren çocuklara hem de özel gereksinimli çocuklara erken
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dönemde bu becerilerin kazandırılması topluma uyum sağlamları için gereklidir. Kaynaştırma sayesinde
özel gereksinimli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklar ile aynı sosyal ortamlar içerisinde, eğitim
görerek sosyal becerilerini geliştirmesi ve toplumun bir üyesi olarak yer alması hedeflenmektedir (Batu
ve Yükselen, 2015; Brown, Odom ve Conroy, 2001).
Otizm sosyal-iletişim becerilerinde önemli zorluklar ve kısıtlı, tekrar eden, kendisini uyaran davranış,
ilgi ve etkinlik bağlamında belirtileri görülen bir gelişimsel yetersizlik şeklinde tanımlanmaktadır
(Güleç Aslan, 2019).
Oyun çocukların sosyalleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Oyun normal gelişim gösteren
çocuklar ile özel gereksinimi olan çocukların bir arada yer almaları için en uygun ortamı sunmaktadır.
Özellikle otizm tanısı konmuş çocukların oyun ortamında normal gelişim gösteren arkadaşlarını model
alarak sosyal yaşama yönelik rolleri, kuralları ve sosyal becerileri öğrenmeleri daha kolay hale
gelmektedir. Normal gelişlim gösteren çocukların da özel gereksinimi olan çocuklarla beraber
oynamaları bireyler arasında farklılıkları anlamalarına, paylaşma, yardım etme, yardım isteme, kendinin
ve

başkalarının

duygularını

farkına

varma

gibi

sosyal

becerileri

kazanmalarına

olanak

sağlayabilmektedir (Batu ve Yükselen, 2015; Darıca, Abdioğlu, Gümüşcü, 2011; Haring ve Lovinger,
1989: Wetherby ve Prizant, 1994).
Oyun türü etkinlikler yapısı dolayısıyla otizmli çocukların sosyal ve iletişim becerilerini gelişimini
destekleyen doğal öğrenme yöntemleri olarak etkili müdahaleyi destekler. Yine benzer bir biçimde rol
alma ve drama teknikleri sosyal becerilerin geliştirilmesinde etkilidir. Doğal öğretimdeki oyunlar ve
oyunlarda kullanılan materyallerden kuklalar, oyuncak bebekler, fotoğraflar, resimli öyküler, duygu
maskeleri gibi destek alınması sosyal becerilerin kullanılması için önem taşıyan çocuğun kendinin ve
başkalarının duygularını anlamasını ve –mış gibi davranmaya geçişi kolaylaştıracaktır. Oyun birçok
sosyal beceriyi içermektedir. Müdahalenin belirgin bazı davranışları düzeltmeye yönelik olmasındansa
genel olarak oyun gibi sosyal süreçleri kavramayı bütünsel olarak geliştirmesi sosyal becerilerde daha
fazla ve nitelikli gelişme imkanı sağlayacaktır. (Howlin., Cohen, ve Hadwin, 2016; Schopler &
Mesibow, 1986).
Buraya kadar yapılan açıklamalara dayalı olarak kaynaştırma kapsamında otizmli çocuklarla oyun
etkinliklerinin yapılmasının otizmli çocukların sosyal becerileri kullanımını olumlu yönde etkileyip ve
desteklemesi beklenmektedir. Bu amaçla okul öncesi dönemde geliştirilen oyun etkinlikleri programı
kaynaştırma ortamında çocuklara sunulmuş ve oyun etkinlikleri programının otizmli çocuğun sosyal
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becerileri üzerindeki etkisi öğretmen görüşlerine göre incelemiştir. Araştırmanın okul öncesi dönemde
kaynaştırma kapsamında yapılacak başka çalışmalara yarar sağlaması beklenmektedir.
YÖNTEM
Araştırma 2017-2018 bahar döneminde İzmir ili Buca ilçesindeki bir devlet anaokulundaki beş
yaş grubu çocuklar ve onlarla birlikte kaynaştırma kapsamında eğitim alan otizm tanısı olan bir çocuk
ile yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemiyle ölçüt olarak kaynaştırma alan otizmli bir çocuk ölçüte
uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir (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 değerlendirilmesini içerir
(Berg, 2009; Jensen ve Rodgers, 2001). Program uygulanmadan önce ve sonra öğretmen ile görüşmeler
yapılarak kaynaştırma kapsamında uygulanan oyun etkinlikleri programının otizmli çocuğun sosyal
becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Gruptaki çocukların tümüne 8 hafta süresince, haftada üç gün
30-35 dakika sunularak toplamda haftada yaklaşık 2 saat 30 dakika sosyal beceri içerikli oyun
etkinliklerinden oluşan bir program uygulanmıştır.
Oyun etkinlikleri programı hazırlanırken alanyazın taraması yapılmış ve programın özellikle sosyal
becerileri destekleyen oluşturulmasına önem verilmiştir. Oyun etkinlikleri programı sınıfta kaynaştırma
kapsamında otizmli bir çocuğun bulunması dikkate alınarak oyunlara yeni uyarlamalar eklenmesi
yoluyla oluşturulmuştur. Sosyal beceriyi geliştirici oyunlarla ilgili alanyazında otizmli çocuklarda da
duyguyu anlamayı sağlayan fotoğraflar, şematik yüz ifadelerini tanıma, duruma göre oluşan duygular
ve inanca bağlı duygular üzerinde çalışıldığı görülmektedir (Howlin., Cohen, ve Hadwin, 2016).
Sosyal becerileri geliştirici bu oyunlara kendinin ve başkalarının duygularını anlamayı geliştirmeye
yönelik düzenlemeler de eklenmiştir. Program hazırlanırken bu özellikler dikkate alınmıştır. Bu amaçla
oyunlarda duyguları anlamayı geliştiren materyaller kullanılmıştır. Program uzman görüşüne sunulmuş
ve gerekli öneriler dikkate alınmıştır. Program sınıfın öğretmeni tarafından uygulanmıştır.
Oyunlar oynanırken öğretmen otizmli çocuğun belirli görevleri gerçekleştirmesi için ona yardımcı
olmuş ve rehberlik etmiştir. Görevin zor geldiği durumlarda oyun akışını bozmayacak şekilde daha
kolay gerçekleştirebileceği sorumluluklar vermiştir ya da basitçe davranışa yönelik model olmuştur.
Otizmli çocuğun oyun içinde dikkatinin dağıldığı durumlarda yönergeleri tekrar etmiştir ya da yeni öneri
vermiştir. Öğretmen onun oyun içindeki davranışlarını izlemiş ve oyun içindeki çabasını kabul edip, onu
oyuna dahil etmiştir.
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Öğretmenle yapılan görüşmelerde öğretmenin ön görüşmede otizmli çocukta kullanımını düşük düzeyde
gözlemlediğini belirttiği beceriler oyun programının uygulanmasında sonra son görüşmelerde tekrar
öğretmene sorulmuştur ve bu becerilerde herhangi bir gelişme olup olmadığı hakkında görüşleri
alınmıştır. Ayrıca programın uygulanmasından sonra ön görüşmede belirtmediği ancak yeni gelişim
gösterdiğini gözlemlediği bir sosyal beceri olup olmadığı da sorulmuştur.
Araştırmacı, öğretmenin verdiği yanıtlar üzerinden kodlanma yapmıştır. Güvenirlik için kodlamalara P
uyuşum yüzdesi formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 1994). Kodlamaların güvenirliği için
görüşmelerden elde edilen sonuçlar araştırmacı tarafından iki farklı zamanda kodlanmıştır. Kodlamalar
arasındaki uyuşum yüzdesi % 98 olarak bulunmuştur. Görüşmelerin verileri içerik çözümlemesi
tekniğiyle çözümlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
BULGULAR
Bulgularda otizmli çocuğun sosyal gelişimine yönelik görüşme verileri ana temalar ve alt
temalar şeklinde ön-son görüşlerin arasındaki farklılıklara dayalı olarak değerlendirilip açıklanmıştır.
Tablo 1’de kaynaştırma kapsamında uygulanan oyun etkinlikleri programının otizmli çocuğun sosyal
beceri gelişimine yönelik öğretmen görüşlerindeki farklılıkları ortaya koymak amacıyla göstergeler
sabit kalanlar ve artış gösterenler olarak sunulmuştur. Bulgularda öğretmen tarafından ön görüşmede
çocuğun çok az düzeyde gösterdiğini belirttiği becerilerde herhangi bir gelişme olup olmadığı ve bu
süreçte yeni bir beceri kazanıp kazanmadığı üzerinde durulmuştur.
Tablo 1’de otizmli çocuğun sosyal beceri gelişimine yönelik öğretmen görüşlerinin ana temaları
topluma uyum ile duygu ve kontrolü olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak alt temalara yer
verilmektedir.
Tablo 1’de son görüşmede öğretmenin otizmli çocuğun gelişme gösterdiğini belirttiği sosyal beceriler
artış olarak gösterilmiştir. Tablo 1’de kaynaştırma kapsamında uygulanan oyun etkinlikleri programının
otizmli çocuğun sosyal beceri gelişimine yönelik öğretmen görüşlerindeki farklılaşmaya dayalı olarak
oyun etkinlikleri programının otizm tanısı alan çocuğun bazı sosyal becerileri kullanmasını desteklediği
görülmektedir. Program uygulanmadan önceki görüşmede öğretmen çocuğun çok az düzeyde
yapabildiğini belirttiği bazı sosyal becerileri program sonrasında çocuğun daha yoğun bir biçimde
yapabildiğini gözlemlediğini ifade etmiştir. Bu gözlemler sonucunda ifadelere yansıyan artışın daha net
anlaşılması açısından sabit kalanlar (x), artış gösterdiği belirtilenler (xx) ile gösterilmiştir.
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Tablo 1. Otizmli çocuğun sosyal becerilerinin gelişimine yönelik öğretmen görüşleri
Ön Görüşleri
Son Görüşleri
Ana Tema
Alt Temalar
Öğretmenin Verdiği Yanıtların Göstergeleri
Oyuna davet etme
X
XX
Sorun çözme becerisi
X
XX
Sonuçları kabullenme becerisi
X
XX
Topluma Uyum Yardım etme
X
X
Teşekkür etme
X
XX
Sıra bekleme
X
X
Paylaşma
X
X
Uygun zamanda konuşma
X
XX
Duygu ve
Kontrolü

Çaba gösterme
Birinci olmayı isteme
Kaybetmeyi kabul etme
Kızgınlık kontrolü becerisi
Duygularını tanıma
Duygularını ifade etme
Hatayı kabul etme
Hayır denmesini kabul etme
Kendini rahatlatma becerisi

X
X
X
X
X
X
X
X
X

XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
XX
XX

SONUÇ VE TARTIŞMA
Sonuç olarak ön ve son görüşmelerde ifade edilen çocuğun sosyal beceri kullanımındaki artışa
dayalı olarak öğretmen, oyun etkinlikleri programının otizm tanısı alan çocuğun bazı sosyal becerileri
kullanmasını desteklediğini belirtmektedir. Gelişimi sağlanan sosyal beceriler incelendiğinde
öğretmenin ön görüşmede çocuğun düşük düzeyde kullandığı becerilerden son görüşmede belli bir artış
olduğunu belirttikleri dışında program katkısı nedeniyle yeni bir sosyal beceri kazanımından
bahsetmemiştir. Bu nedenle oyun programının çocuğun sadece var olan sosyal becerilerinin gelişimi
üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Öğretmenin ifade ettiği görüşlere dayalı olarak oyun programı sonucunda otizmli çocuğun gelişimi
gözlenen sosyal becerileri incelediğinde ana temaların topluma uyum ile duygu ve kontrolü ana
temalarında toplandığı belirlenmiştir. Topluma uyum ana teması altında oyuna davet etme, sorun çözme
becerisi, sonuçları kabullenme becerisi, teşekkür etme, uygun zamanda konuşma becerilerinin oyun
programı sonrasında gelişim gösterdiği ifade edilmiştir. Bu sosyal beceriler açısından bakıldığında
otizmli çocukların sosyal beceriler ve dolayısıyla topluma uyum konusunda yetersizlikler yaşadıkları
bilinmektedir.

Özellikle

oyunlarda

sosyal

becerileri

kullanarak

gruba
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zorlanmaktadırlar (Darıca, Abdioğlu, Gümüşcü, 2011; Wetherby ve Prizant, 1994). Wolfberg (1994)
yaptığı araştırmasında oyun sürecinde otizmli çocukların yetişkinin sosyal olarak rehberlik etmesinden,
oyundaki

arkadaşlarının

destekleyici yaklaşımlarından,

akranlarının

sosyal

davranışlarından

etkilendiğini saptamışlardır. Ayrıca okul öncesi dönemde akranlarıyla oyun süreçlerinde birlikte olarak
onların hareketlerini taklit ettiklerinde oyunda kullanması gereken sosyal becerilerin gelişmesi de
sağlanmış olmaktadır (Batu ve Yükselen, 2015; Haring ve Lovinger, 1989). Otizmli çocuklar sosyal
kuralları anlama konusunda yetersizlikler yaşayabilmektedirler (Darıca, Abdioğlu, Gümüşcü, 2011). Bu
araştırmada bulgularda topluma uyum ana teması altında yer alan oyuna davet etme, sorun çözme
becerisi, sonuçları kabullenme becerisi, teşekkür etme, uygun zamanda konuşma becerileri topluma
uyumu sağlamayı kolaylaştıran sosyal kurallar olarak da nitelendirilebilirler. Dolayısıyla otizmli
çocuğun sosyal kurallar konusunda da programdan yarar sağladığı söylenebilir. Oyun süreçleri doğal
özellikleri ile otizmli çocukların sosyal becerilerinin gelişmesi için avantajlı ortamlardır. Bu araştırmada
da kaynaştırma kapsamında uygulanan oyun etkinlikleri programının otizmli çocuğun sosyal
becerilerinin bazı özelliklerinde olumlu yönde değişim sağladığı öğretmen görüşleri yoluyla
belirlenmiştir.
Duygu kontrolü ana teması altında ise çaba gösterme, birinci olmayı isteme, kaybetmeyi kabul etme,
kızgınlık kontrolü becerisi, duygularını tanıma, duygularını ifade etme, hayır denmesini kabul etme,
kendini rahatlatma becerisi alt temalarının yer aldığı görülmektedir. Otizmli çocuklar duyguları anlamak
ve ifade etmek için gerekli olan yüz ifadelerini anlamada ve ayırt etme becerilerinde zorlanmaktadırlar
(Darıca, Abdioğlu, Gümüşcü, 2011; Hobson 1986). Otizmli çocukların duygu ifadelerini eşleştirmede
diğer gruplardan daha yetersiz olduğu belirlemiştir. Normal gelişim gösteren 3-4 yaşındaki çocuklar
duygunun belli bir duruma karşısı oluştuğunu kavrar, 4-6 yaşındakiler de duyguların nedenleri ile ilgili
akıl yürütebilirler (Howlin., Cohen, ve Hadwin, 2016; Bayhan San ve Aratan, 2007; Hobson,1986).
Ayrıca otizmli çocuklar kızgınlık davranışları gibi duygusal tepkiler verebilir ve problem davranışlar
gösterebilirler. Bu noktada otizmli çocukların kendilerini ve duygularını kontrol etme becerisi
kazanmaları gerekmektedir (Darıca, Abdioğlu, Gümüşcü, 2011; Kırcaali İftar, 2003). Bu araştırmada
duygu ve kontrolü ana teması altında yer alan temalarda öğretmen otizmli çocuğun program öncesine
göre gelişme gösterdiğini belirtmiştir. Bu boyutta da öğretmen görüşlerine göre programın otizmli
çocuğa katkı sağladığı düşünülmektedir. Bu araştırmada kaynaştırma kapsamında özel gereksinimli
olarak otizmli çocuk ile çalışılmıştır. Başka araştırmalarda farklı özel gereksinimli çocuklar ile
çalışılması önerilmektedir. Özel gereksinimli çocukların sosyal beceriler dışında farklı gelişim
alanlarındaki ilerlemeleri takip edilebilir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerine hem lisans eğitimlerinde
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hem de hizmetiçi eğitimlerde özel gereksinimli çocuklarla kaynaştırma kapsamında yapılabilecek
etkinlikler ve uyarlamalar konusunda gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri sağlanmalıdır.
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Özet
Türkiye, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı sistemini kabul ederek 1876 yılından bu yana yürürlükte olan
parlamenter sisteme son verdi. Başkanlık sistemine geçiş, tüm bu süreçte ortaya çıkan siyasi, mali ve
sosyal zorluklar sonucunda dile getirildi. Parlamenter sistemden mevcut başkanlık sistemine geçme
aşamasında minimal de olsa konu araştırıldı ve tartışıldı. Pek çok konuda yaşandığı gibi bu konuda
da iki hakim bakış açısı oluştu. Başkanlık sistemini destekleyenler, argümanlarını ağırlıklı olarak
Türkiye'nin o dönemki parlamenter sisteminin sonuçlarına dayandırmaktadırlar. Parlamenter sistemi
savunanlar ise özellikle Güney Amerika'da başkanlık sisteminin uygulanma yöntemleriyle konuya
yaklaştılar. Artık güncel olarak başkanlık sistemi gerçekten kabul edildiğine göre, mevcut
cumhurbaşkanlığının sınırlamaları kadar sistemin kusurları üzerinde de durmak gerekmektedir.
Bunun sonucunda mevcut sistem güçlenecek ve ortaya çıkan zorluklar bir nebze olsun
hafifletilecektir. Bu bağlamda, yönetişim sistemlerinin kökenleri, farklılıkları ve yaygınlığı
tartışıldıktan sonra, bu makale, başkanlık sisteminin yetersizliklerini ortaya koyarak Türkiye'deki
mevcut başkanlık sisteminin kusurlarına odaklanacaktır. Sonuç olarak, yasama organı, tıpkı eski
siyasi yapı gibi, yeni hükümet yapısında da buradaki en zayıf halkadır. Bu şekilde Türkiye, yasal
çerçevesini geliştirerek olası sorunları çözebilir.
Anahtar Kelimeler: Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi, Parlamenter sistem.
Abstract
Turkey accepted the presidential system in 2017, putting an end to the parliamentary system which
had been in place since the year 1876. The shift to the presidential system was cited as a result of the
political, financial, and social challenges that arose during this whole time. The subject was explored
during the transformation from the parliamentarian to the presidential system, though minimally. On
this subject, as with many others, two dominating viewpoints formed. Those who are in support of
the presidential system mainly based their arguments on the results of Turkey's then-current
parliamentarian system. Those others who support the parliamentary system, on the other hand,
addressed the topic via the presidential system's methods, especially in South America. Now as the
presidential system has indeed been accepted, it is necessary to concentrate on the system's flaws as
well as the existing presidency's limitations. The existing system will get stronger as a result, and the
difficulties that arise will be mitigated to a certain degree. In that respect, upon discussing the origins
of governance systems, their distinctions, and their prevalence, this paper will concentrate on the
flaws in Turkey's existing presidential system by exposing the inadequacies of the presidential system.
As a result, the legislature, just like former political structure, is the weakest link there in new
governmental structure. In this way, Turkey may solve possible challenges by improving its
legislative framework.
Keywords: Presidential system, Presidential system of government, Parliamentary system.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

129

INTRODUCTION
During the Republican period, there were many reform efforts outside the government system.
Especially in the 2000s, with the European Union membership process, the management mentality and
administrative structure were tried to be changed. One of the important initiatives regarding the
management mentality is the 2003 Public Administration Basic Law initiative. Although the said bill
could not enter into force, it occupied the public agenda for a long time, causing academic and political
debates. However, some concepts and principles in the aforementioned bill were later included in the
Turkish public administration system with the “Public Financial Management and Control Law”. In
addition, many arrangements were made regarding the central administration, and the laws on municipal
and provincial special administrations regarding local administrations were amended.
Discussions about the government system emerged mainly after 1980. After 1980, discussions about the
transition from the parliamentary system to the presidential system emerged (Yazıcı, 2005). In 2007, a
change was made in the system, allowing the President to be elected directly by the people. Ten years
later, in 2017, Turkey switched from a parliamentary system to a presidential system, which it has been
implementing since the last period of the Ottoman Empire. In political discussions, the subject was
associated with the regime and the unitary structure. There were those who established a linear
relationship between the presidential system and the dictatorship. Some criticisms were made directly
over the proposed Presidency system (Gözler, 2017; Erdoğan, 1998: 380; Tekin, 2017: 115-125; Üskul,
2007; Soysal, 2007; Yarbay, 2017; Türmen, 2017).
The failed Latin American experience and third-world practices were used by advocates of the
parliamentary system to criticize the presidential system. As a result, most presidential systems,
particularly in third-world countries, have been overthrown by coups or transformed into one-party
states. According to those who have this thought, there is no successful example outside of America.
America's success does not stem from the constitution either. Therefore, the presidential system will not
be successful in Turkey (Kalaycıoğu, 2005, Onar, 2005; Atalay, 2013). All who advocated for the
presidential system did so by focusing on the problems caused by the existing parliamentary system and
seeing the presidential system as just a resolution to such issues. They saw the presidential system as a
means of solving Turkey's stability problem. Accordingly, Turkey is among the countries experiencing
instability in an unstable geography (Turgut, 1998: 39). The way out of this is through a strong
execution. It is also the presidential system. According to those who defend the presidential system
(Aslan, 2015; Miş et al., 2016; Özal, 1998; Kuzu, 1998: 369), the problem of double-headedness in the
executive will be put an end to, and government crises will be prevented. Intervention with the peoples
personal will would be avoided through improving the administrative body's democratic representation.
Ending humanity's reliance on a periodic and leader-oriented politics versus tutelage may assure
depersonalization of politics. Then that will tip the elected-appointed ratio in the elected's advantage.
The foundation for efficient, quick, and steady administration will be laid.
Furthermore, the parliament will also become independent and authoritative, its efficiency will improve,
the political organisation will also be practical, and non-political entities' impact will indeed be
restrained. To achieve the goals of stability and progress, a political centre would be built. The judiciary's
isolated political framework will be destroyed, the legal system's connection with public would be
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strengthened, as well as the law and order would be guaranteed. Alkan (2018: 150), on the other hand,
emphasized that the reform made in 2017 was not only an institutional change, but that the new system
is not a change of the government system alone, but an effort to redesign political institutions at the
constitutional level by removing the tutelary mechanisms. Accordingly, this process necessitates a
comprehensive reform process and a new style of politics.
Political divisions in other areas also emerged during the reform process. With a small margin, Turkey
made its choice in favor of the presidential system. In this study, without going into these discussions,
the preferred presidential system will be examined and the weaknesses of the current presidential system
will be tried to be revealed.
DIFFERENCES BETWEEN PARLIAMENTARY SYSTEM AND PRESIDENTIAL SYSTEM
The parliamentary system and the presidential system are generally defined as mutually
exclusive (Sartori, 1994: 106). There are some fundamental differences between the parliamentary
system developed by the British and the presidential system developed by the Americans. One of these
main differences is the way the government is determined. In the British parliamentary system, the
executive (prime minister and ministers) is determined by the Parliament. In the American presidential
system, the executive, that is, the president, is directly determined by the people. In addition, in the
British parliamentary system, the executive is in the council of ministers, that is, in the cabinet; In the
American presidential system, it was gathered in a single person, namely the president. The President
has full control over his cabinet and the executive / administration in general (Linz, 1985; Carey, 2005:
92; Linz, 1994: 6).
In this respect, the formation of the executive and the relationship between the executive and the
legislature separate the systems from each other. In the parliamentary system, the only institution and
owner of democratic legitimacy is the parliament. The executive consists of the legislature, and the
formation and continuation of the government depends entirely on the confidence of the parliament.
There is no specific management time guarantee. In the presidential system, the executive is determined
directly by the people, not by the legislature. Executive power is vested in a single person elected by the
people, not in the cabinet appointed by parliament. The president, who has important constitutional
powers, is elected by the people for a fixed term. A fixed term of office is envisaged in the presidential
system. There is no need for parliamentary confidence in the continuation of the president's power, the
composition of the cabinet and full control of the administration. The president, who holds the executive
power, receives his authority, determined by a fixed term, directly from the people, not from the
parliament. In the presidential system, the source of democratic legitimacy is the people rather than the
parliament. The president is the head of the executive and also the head of the state in a symbolic sense.
It carries out both symbolic ceremonial works and effective functions together (Linz, 1990: 52-53;
Lijphart, 1994: 100).
Presidential system is also called as rigid or complete separation of powers. Legislature and executive
are separated not only functionally but also organically. In the presidential system, a balance is
envisaged between the parliament and the president. However, this balance is not fixed, it may vary
according to the situation. In this system, it does not mean that there is no mutual relationship between
the legislature and the executive. In some matters, mutual cooperation is necessary. In practice, as in the
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case of the United States of America, the President may have to cooperate with the parliament on
executive issues (Linz, 1990: 52; Polatoğlu, 2013: 9).
ABOUT THE PRESIDENTIAL SYSTEM
In academic studies, the parliamentary system and the presidential system have been discussed
in various aspects, and the advantages and disadvantages of both systems have been revealed in detail.
In these studies “(Mainwaring, 1990; Mainwaring and Matthew, 1997; Mainvaring, Scully and Cullel,
2010; Gregorio, 2010; Rodriguez, 2010; Stepan and Skach, 1994; Lijphart, 2012; Kurt Topuz, 2016;
Şahin, 2014; Akçakaya et al. Özdemir 2018)”, mainly focused on the relationship between democracy,
fundamental rights, freedom, political participation, political parties, political stability, income level,
income distribution, development and government systems. In addition, some comparisons are made
over the indexes published for all countries. Especially the democracy indexes (https://www.eiu.com)
published every year provide important data on this subject.
The empirical data revealed in these studies show that the parliamentary system is more advantageous
than presidential systems in terms of the sustainability of the democratic regime (Mainwaring, 1990;
Özbudun, 2005; Kalaycıoğlu, 2005). According to a study by Mainwaring (1990), when governmental
systems were compared in terms of democratic stability between 1959 and 1989, seventeen countries
(“Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, West Germany, India, Ireland, Israel, Italy, Jamaica,
Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, England”) with the parliamentary system; four
countries (“Colombia, Costa Rica, the United States of America, Venezuela”) are governed by the
presidential system, two countries (“Finland, France”) are governed by the semi-presidential system,
and one country (Switzerland) is governed by the Collective (Collegial) system. The parliamentary
system is regarded to administer a substantial portion of the continually operating democracies. Military
coups are less common in nations ruled by the parliamentary system (Stepan and Skach, 1994; Özbudun,
2005: 110; Kalaycolu, 2005: 24). Furthermore, research have found that distribution of income is better
in nations ruled by a parliamentary system (Baçe, 2017).
The fact that the data on this subject are correct does not reveal that this is the reality. Although these
studies on statistical data give important clues, it is not statistically useful to gather countries in different
geographies and different economic and democracy clusters in the same cluster just because their
government systems are the same, and to compare them on issues such as democracy, freedoms, justice,
development, and income distribution. While true, it is scientifically controversial. Geographical
location, bureaucracy culture, administrative traditions, tradition of institutional reconciliation, the place
of the judiciary in the system, political culture, political parties, electoral systems, unitary and federal
structure, pressure and interest groups (Lijphart, 2012), communities and religious groups should also
be taken into account. In addition, since Turkey prefers the presidential system, it would be healthier to
address the weaknesses of the presidential system instead of revealing the advantages and weaknesses
of the parliamentary system and the presidential system in order to improve the system implemented in
Turkey.
One of the positive aspects of the presidential system, which is often put forward, is the administrative
stability of the system, its strong and effective management, and its fast decision-making capacity. There
is a widespread belief that the presidential system provides stability (Linz, 1990: 64; Özbudun, 2005;
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Yazıcı, 2005: Kalaycıoğlu, 2005: 20; 142; Uluşahin, 1999; Turan, 2005; Akçalı, 2007: 85). The fact that
the executive does not take decisions as a board in the presidential system and comes to work with a
fixed term of office offers significant advantages in terms of providing administrative stability.
Presidency system's stipulation of a certain period of administration may contribute to overcoming the
administrative instability, especially in developing countries. Formation of the government with the
announcement of the election results and the government to carry out its duties within the determined
time without the need for the support of the parliament's vote of confidence can help solve the
government crises. On the other hand, effective work of the executive and quick decision making is a
desired situation in developing countries and especially in times of emergency and crisis.
However, there are some who argue that the flexible mandate provided by the parliamentary system is
more preferable for democracy, rather than the fixed term of office provided by the presidential system,
even though the executive (president) is in office for a specified period of time provides significant
advantages in terms of administrative stability (Linz, 1990: 64- 65). Accordingly, the inflexible tenure
created by the presidential system may make it difficult to adapt to changing situations. In the
presidential system, it is very difficult to replace the president who has lost the support of his party or
parties. Thanks to its ability to make cabinet changes, the parliamentary system is more competent in
resolving disputes (Linz, 1990: 64-65). Accordingly, administrative stability does not automatically
provide political stability. There are even those who argue that the presidential system will create
political instability while providing government stability (Kalaycıoğlu, 2005). In addition, in a
democratic system, it is not right to connect stability only to the government system, other factors are
also effective (Üskul, 2007: 16). It is a fact that the presidential system is more rigid than the
parliamentary system in terms of the functioning of the political process, since the president is elected
with a guaranteed term of office and there is no flexibility in the term of office (Linz, 1994: 8; Linz,
1990: 55; Uluşahin, 1999; Akçalı). , 2007: 85). There are also those who see rigidity as an advantage.
Accordingly, such rigidity can remove political uncertainty. However, according to the opposing view,
this situation may lead to polarization (Yazıcı, 2005). The bond between a popular president and his
supporters can create uneasiness among his rivals, creating a tense political climate. There are also
concerns that the presidential system may lead to personalization of power (Linz, 1990: 54; Mainwaring
and Matthew, 1997). It is argued that such crises are likely to turn into a regime crisis (Uluşahin, 1999).
In the presidential system, the executive does not stand out from the legislature, the two powers are
clearly separated from each other, the president, like the parliament, is elected by the people and gets its
legitimacy directly from the people, increasing the democratic legitimacy of the president and
strengthening the executive. However, this situation also raises the legitimacy conflict, the concern of
"dual democratic legitimacy" (Linz, 1994: 6). In the event that there is a disagreement between the
legislature (parliament) and the executive branch (president), as to which of the two actually represents
the will of the people, no democratic principle has yet been developed to resolve these disagreements
(Linz, 1990: 63). There is a possibility of gridlock if both powers struggle for power, violate borders
and do not step back, claiming that their democratic legitimacy is at least as much as the other (Onar,
2005; Kalaycıoğlu, 2005: 16).
In this respect, the presidential system contains the potential for conflict. Sometimes this conflict can
surface dramatically. Since the executive is not independent from the parliament in the parliamentary
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system, such a conflict seems unlikely (Linz, 1990: 63). However, it should be accepted that, even in a
lower degree than the presidential system, there is a possibility of dual legitimacy in parliamentary
systems, especially in bicameral systems (Mainwaring and Matthew, 1997: 451).
The presidential system envisages a more predictable executive. Who will be the head of the executive
and how long he will stay in power is determined on the evening of the election. In addition, the
President, who is directly elected by the people, is directly responsible to the people during election
periods (Linz, 1994: 10). Ministers appointed by the President are also accountable to the President.
Unlike the parliamentary system, the president and ministers are not responsible to the parliament. Since
ministers are not deputies, they do not return to parliament when they leave office. For this reason,
presidents and ministers in the presidential system cannot be effectively questioned by deputies in party
activities (Linz, 1990: 63). This may weaken parliamentary and party control over the government.
Another criticism put forward against the presidential system is that "the winner takes everything" (Linz,
1994: 14). It's an "all or nothing" situation. The coalition's failure of power-sharing might result in a loss
of awareness to the concerns of minor organizations. By this viewpoint, the presidential system is much
less adequate for ensuring democracy's security (Linz, 1990: 68). In some studies, there are claims that
the presidential system serves democratic stability less than the parliamentary system, is less conducive
to democracy, and especially the presidential system is against the multi-party system (Mainwaring,
990). In addition, it is claimed that the presidential system does not function outside the United States
of America and cannot achieve success when transferred elsewhere (Turan, 2005: 114).
It must be admitted that most of the problems put forward for the parliamentary system did not arise in
England, and most of the problems put forward for the presidential system did not arise in the United
States. Both systems were born in the Anglo-Saxon world and demonstrated examples of good practice
there. Geographical conditions, historical experiences, social structure, value system, political culture,
party and electoral systems, etc. made these countries more stable. These countries were protected from
the harsh and revolutionary weather seen in the Continental countries. Fascist and totalitarian
governments that developed in continental Europe were not seen in these two countries.
The underperformance of the government systems of the Latin American, Central Asian or African
countries governed by the presidency is a fact (Mainvaring, Scully and Cullel, 2010; Linz and
Valenzuela, 1994). But the problems of these countries go beyond the government system. The source
of the problems should be searched deeper. Had these countries been governed by a parliamentary
system, they would have faced many serious problems.
ABOUT THE TURKISH PRESIDENTIAL SYSTEM
Turks were introduced to the parliamentary system with the proclamation of Kanuni Esasi
(1876) during the Ottoman period, when the monarchy ruled. Some of the Sultan's powers were
transferred to the newly created Assembly. In response to the British Camera of Lords, the Notables
Assembly (Ayan Meclisi), from the appointed members; In response to the Commons Camera, the
House of Representatives (Mebusan Meclisi) consisted of elected members. Both constituted the
parliament - the General Assembly (Meclis-i Umumi).
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The transition to the parliamentary system was also the transition from absolute monarchy to
constitutional monarchy. In a way, it was related to democracy and freedoms. The subject was discussed
especially in terms of religion (Tekin, 2017). This discussion was carried out mainly through
consultation. The Qur'an explicitly commanded consultation in worldly affairs. In England, which is the
place of departure of the parliament, the parliament was born and developed through consultation.
The Turks, who were strict followers of the Prussian-German and French tradition in terms of the
administrative system, as a way of modernizing and democratizing their states, because they still prefer
the monarchy, preferred to reduce the authority of their sultans and enter the parliamentary system, just
like in the countries governed by the monarchy in Europe. Because as long as the sultan's presence
continued, it was not possible for them to pass to the presidential system. In this respect, the
parliamentary system was the only alternative.
After the War of Independence, when the Turks put an end to the monarchy, they had the opportunity
to choose the presidential system as an alternative to the parliamentary system. Even though the new
regime was suitable for the presidential system, no change in the government system came to the fore
when transitioning to the Republican regime. Turkey made its choice in favor of the continuation of the
parliamentary system. From 1877 to 2017, 140 years of parliamentary system experience was
experienced. But to tell the truth, it is very difficult to say that the government system in this process is
a typical parliamentary system as in England. The powers and duties of pre-Republican sultans and postRepublican presidents have always pushed the limits of the typical parliamentary system. In the Turkish
parliamentary system, sultans and presidents used more authority than they should have in parliamentary
systems. In this process, the president was given important powers and duties in the legislative, executive
and judicial fields (Gözler, 2000).
In addition, the legislature remained weaker throughout this time compared to parliaments in the
parliamentary system. Empowering the legislature was not on the list of priorities. A strong president,
rather than a powerful parliament, was considered as an instrument of stability, and several difficulties
were attempted to be solved in this fashion, but the conflicts couldn't have been solved. There had been
numerous government difficulties, particularly in relation to the president's election. Following the
presidential election incident of 2007, the mechanism was drastically altered, and the president was
elected directly by the people. As a result, the system has fully abandoned the legislative system.
In 2017, Turkey switched to the presidential system, the official name of which is the "Presidential
Government System". Faced with many problems during the parliamentary system period, Turkey found
the way to get rid of these problems by switching to the presidential system. But this transition was not
a transition from a typical parliamentary system like that in England to a typical presidential system like
that in America. In several aspects, the Turkish-style parliamentary system differs from that of the
United Kingdom, while the Turkish-style presidential system differs from that of the United States. In
many important ways, the new system, including its title, differentiates from the US presidential system.
The main divergence points are:
Unlike the American presidential system, in the Presidential system, the legislature can elect the
president before his term is up, provided that he himself holds the election. Likewise, the president can
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renew the elections of the legislature before the expiry of the term, provided that he renews his own
elections.
In the United States, the vice president is elected alongside the president, whereas in Turkey, he is
appointed by the president only after elections.
While ministers in the United States are appointed with the consent of the legislature, ministers under
the Presidential system are not appointed with the consent of the legislative body. On this topic, the
President is not required to concur with the legislature.
Although most high-ranking public servants appointed by the President in the U. S. begin their work
with parliamentary permission, in Turkey, legislature consent is not needed before high-level public
servants nominated by the President begin their work.
While the initiation of high judges appointed by the President in the United States is subject to the
approval of the legislature, in Turkey the president does not need the approval of the legislature for the
appointment of high-level judges (members of “the Constitutional Court and the Board of Judges and
Prosecutors”) alone.
Unlike the United States, the president in Turkey is not faced with a budget threat. In cases where the
legislature does not approve the budget, the president carries out his activities based on the budget of
the previous year.
As it can be understood from these differences, Turkey did not prefer a strong parliament in the
presidential system, as it was in the parliamentary system period. While the Turkish Grand National
Assembly (TGNA) was governed by the parliamentary system, it was in a weak position incomparably
with the British Parliament. When the presidential system was introduced, the legislative body was not
strengthened.
On the other hand, the legislative body is very strong in England, where the parliamentary system was
born and successfully implemented, and in the United States, where the presidential system was born
and successfully implemented. The distinguishing feature of the British system of government is the
sovereign position of its parliament. In the American administrative system, the legislative body
Congress is a very powerful institution (https://fas.org). Like the British parliament, the American
Congress is one of the few influential and transformative legislatures in the world. It has strong control
capacity, especially over bureaucracy.
In this respect, both the Turkish-style parliamentary system in the past and the current Turkish-style
presidential (Presidential) system have common weaknesses. The legislature has always been the weak
link in the Turkish government system. After Turkey was controlled by the parliamentary system, the
legislature was not strong, and it continued to be weak once the presidential system was adopted. Many
difficulties have emerged from the past to the present as a result of the legislature's inadequacy inside
the system. Turkey should try to overcome the problems it faces, not only by strengthening the executive
but also by strengthening the legislature. Turkey has strengthened the executive by switching to the
presidential system. Thanks to this new system, some problems will be overcome. But the weakness of
the legislature will cause new problems to arise.
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CONCLUSION
When the developments in the world are looked at, although it is not often encountered in
contemporary democracies, it is seen that the countries that face some problems are in search of a
government system, and this search is predominantly in the form of a transition from the parliamentary
system to the presidential system. Turkey also seems to have taken its share from these developments.
It is natural that the parliamentary system and the presidential system diverge at some points, and that
the two systems have strengths and weaknesses. But the two are not opposites. In a way, the American
presidential system was developed by utilizing the British parliamentary system. In a way, it consists of
the British colonies in America adapting the parliamentary system in England to their own situations.
The common point of both systems is the strength of the legislature. As mentioned above, the common
point of both the past parliamentary system and the current presidential system in Turkey is the weakness
of the legislature. Due to the weakness of the legislature, Turkey has had difficulties in overcoming the
democracy and regime crises it has experienced in the past, and will inevitably face some crises in the
future.
Turkey has faced significant problems in the past, especially in maintaining a stable democratic regime.
However, it is very difficult to argue that this is due to the parliamentary system (Yazıcı, 2002). Turkey
tried to overcome the problems it experienced by empowering the president and eventually switching to
the Presidential system, and did not think much of strengthening the legislature. Since Turkey has
switched to the presidential system, the discussion should shift from the discussion of the parliamentary
system to the weak points of the presidential system.
In particular, widespread concerns about the presidential system need to be taken into account. It is
claimed that the probability of maintaining stable democratic regimes is lower in the presidential system
than in the parliamentary system, that deep-rooted democracies develop more in parliamentary systems,
and that the presidential system has flaws in this respect (Mainwaring and Matthew, 1997; Uluşahin,
2011). The presidential system is said to jeopardize democracy's stability in cultures wherein democratic
systems don't really take root, democratic culture doesn't really deepen, and political processes intend
to polarize instead of agreement (Yazıcı, 2005). The most effective way to reduce these potential
drawbacks is to strengthen the legislature. Strengthening the legislature will also contribute to alleviating
the concerns of those who support the parliamentary system (those who react to the presidential system).
When evaluated in the context of Turkey, the way to strengthen the legislative body (Parliament) is to
strengthen the deputies. The election procedure of the members of the TGNA and the Law on Political
Parties can be reviewed in this context.
Although the authority of the legislature and the President to renew the elections mutually seems to
comply with the principle of equality of arms at first glance, the three-fifths majority rule weakens the
legislature's hand.
Budgetary authority is among parliament's monopoly powers. One of several primary reasons for the
establishment of parliaments is to exercise this jurisdiction. Through the budgeting, parliaments govern
and regulate the administration and government. The TGNA's strength has been considerably eroded
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under the presidential system. The TGNA's disapproval of the President's budget has no bearing on the
executive branch or the President. The legislature's budgetary jurisdiction over the executive branch
must be reestablished. For restricted and exceptional conditions, the rule of executing the prior year's
budget should indeed be regarded an exemption.
The approval of the Grand National Assembly of Turkey for the appointment of high judges (members
of the Constitutional Court and the Council of Judges and Prosecutors) will increase the prestige of the
legislature before the judiciary, and high judges will not owe their appointments solely to the President
of the Republic.
Submitting the appointment of ministers to the TGNA for approval is one of the ways to strengthen the
legislature. This arrangement will inevitably lead to the search for compromise between the legislature
and the executive.
Submitting not only ministers but also some senior appointments to the approval of the Parliament will
increase the influence of the legislature over the administration. As in the US example, the approval of
the Grand National Assembly of Turkey must be foreseen for high-level appointments.
In addition, like the American Congress, the TGNA should also establish a strong control mechanism
over the bureaucracy. As in the United States (Peters 2012: 73), the organizational structure of the
TGNA should be designed to provide efficiency over the executive. Parliamentary commissions should
be made stronger, as well as the permanent committees established for legislative activity in this country.
Politicians will certainly specialise in certain fields as commissions are strengthened, taking a greater
interest in the government's operating. Skilled deputies with a thorough understanding of the
bureaucratic process, as well as the ability to control the bureaucracy, may arise. In order to accomplish
this, the TGNA should recruit adequate and qualified personnel.
The TGNA should take into account the administrative traditions and the functioning of the bureaucracy
while exercising these powers to be given to it. Such a restructuring will enable the bureaucracy to
express itself against the legislature and to explain its functioning to the legislature. In this way, the
bureaucracy will be able to transfer its priorities directly to the legislature.
On the other hand, while America has balanced the central power represented by the President through
the states and local governments, Turkish local governments, especially municipalities, are unable to
balance the power of the central government. Turkey should strengthen local governments by preserving
its unitary tradition. The power of the central administration, which has become stronger with the
presidential system, should be balanced with the municipalities.
It should also be admitted that the healthy functioning of the system is also related to the mentality.
Turkey is in a problematic climate in terms of management mentality and management culture. In terms
of mentality, the Turkish political system is closer to the Continental-European political system than to
the Anglo-Saxon administrative world, where the parliamentary and presidential system flourished.
In the past, when Turkey switched to the parliamentary system, it did not approach the British
management mentality as a management mentality, and it will not automatically approach the American
management mentality when it switches to the presidential system. The Turkish political system, which
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flourished and developed in the Continental-European climate, could not be very successful in
implementing the parliamentary system, which is a product of the Anglo-Saxon climate. The presidential
system, which is the product of the Anglo-Saxon world, needs a lot of effort to be successful.
As a result, the Turkish parliamentary system does not function like the British parliamentary system,
which is presented as a successful example, and it is doubtful that the Turkish-style presidential system
will function like the American presidential system, which is shown as a successful example. As
mentioned above, the system has important shortcomings. These deficiencies must be corrected.
In addition, historical conditions, political climate, administrative traditions and bureaucratic mentality
unfortunately put Turkey in the category of problematic countries in this regard. Whether it is a
parliamentary system or a presidential system, in order for Turkey to exhibit a successful management
model, it needs to make more efforts on issues such as political climate, administrative traditions,
bureaucratic mentality, institutional compromise methods, negotiation culture, power sharing, as well
as improving the system. Like all institutions, time and effort are needed to establish and stabilize the
presidential system.
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Özet
Yüzyıllarca Osmanlı egemenliğinde hoşgörüyle yönetilen Kosova; I. Balkan Savaşı ile Osmanlının
elinden çıkmış ve günümüze kadar sürecek olan sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu
sorunların en büyüğü hiç kuşkusuz bağımsızlık sorunudur. Ülke, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı
olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. De facto olarak bağımsızlığını ilan eden ülkenin dejure olarak
tanınması uluslararası alanda hala gerçekleşmemiştir. Bu tanınmanın gerçekleşmemesinin temelde üç
nedeni vardır. İlki, Sırbistan’ın karşı çıkmasıdır. İkincisi, Kosova’nın bağımsızlığının başka sorunlu
bölgelere örnek teşkil etmesinden korkan büyük ülkelerin bu bağımsızlığa karşı çıkmasıdır. Özellikle
Çin ve Rusya gibi BM Güvenlik Konseyi daimi ülkelerinin karşı çıkışları Kosova’nın bağımsızlığının
önündeki en büyük engellerdendir. Üçüncü ve son neden ise Kosova’nın sahip olduğu maddi
kaynakların kullanımı konusunda yaşanan sıkıntılardır. Çalışmada Kosova’nın bağımsızlık sorunu
vaka analizi yöntemiyle ele alınmıştır. Ardından Türkiye’nin konu hakkındaki politikalarına yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kosova, Sırbistan, De Jure- DeFacto, Türkiye
Abstract
Kosovo, which has been governed with tolerance for centuries under Ottoman rule; With the First
Balkan War, it was out of hands of the Ottomans and had to struggle with problems until today. The
biggest problem is independence. The state unilaterally declared independence from Serbia in 2008.
The de jure recognition of the country that declared its independence de facto has still not been
realized in the international area. There are basically three reasons why this recognition did not
happen. The first is Serbia's opposition. The second is the opposition of major countries. The
opposition of the UN Security Council, China and Russia, is one of the biggest obstacles to Kosovo's
independence. The third is use of the financial resources that Kosovo has. In the study, problem is
handled with case analysis method. Finally, presenting Turkey's policies on issue are included.
Keywords: Kosovo, Serbia, De Jure- DeFacto, Turkey

GİRİŞ
Bir ülkenin uluslararası alanda tanınması de jure ve de facto olmak üzere iki şekilde
gerçekleşmektedir. De jure tanıma bütün hukuksal etkileriyle gerçekleşen tanımayı ifade ederken, De
facto tanıma ise geçici ve sınırlı nitelikteki bir tanımayı ifade etmektedir. 2008 yılında Sırbistan'dan
ayrılan Kosova'nın bağımsızlığı uluslararası alanda defacto olarak gerçekleşse de dejure olarak
gerçekleşmemiştir.
Soru: Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını (de facto) ilan Kosova’nın uluslararası alandaki tam
bağımsızlığının (de jure) önündeki engeller nelerdir?
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Cevap (Hipotez): Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. De
facto olarak bağımsızlığını ilan eden ülkenin dejure olarak tanınması uluslararası alanda hala
gerçekleşmemiştir. Bu tanınmanın gerçekleşmemesinin temelde üç nedeni vardır. Bu nedenlerin ilki,
Sırbistan’ın karşı çıkmasıdır. Sırbistan; Kosova’nın bağımsızlığının kendi toprak bütünlüğünü ihlal
edeceğini öne sürerek bu ülkenin tam bağımsızlığına karşı çıkmaktadır. İkinci nedeni ise Kosova’nın
bağımsızlığının başka sorunlu bölgelere örnek teşkil etmesinden korkan büyük ülkelerin bu bağımsızlığa
karşı çıkmasıdır. Özellikle Çin ve Rusya gibi BM Güvenlik Konseyi daimi ülkelerinin karşı çıkışları
Kosova’nın bağımsızlığının önündeki en büyük engellerdendir. Üçüncü ve son neden ise Kosova’nın
sahip olduğu maddi kaynakların kullanımı konusunda yaşanan sıkıntılardır.
Teori: Kosova’nın bağımsızlık sürecinin tartışıldığı çalışmanın teorik altyapısını realizm
oluşturmaktadır. Realizm, devletlerin birbirlerine karşı davranışlarını neyin belirlediğine dair paylaşılan
ilkelere dayanan “bir fikir yelpazesi” dir (Wohlforth 2010: 132). Bu çalışmada da Kosova’nın
bağımsızlığının bazı devletler tarafından tanınmamasının sebepleri yani diğer devletlerin Kosova’yla
ilişkileri tartışılmaktadır. Bu devletlerin Kosova’nın bağımsızlığına karşı tutumlarının altında yatan
nedenler araştırılmaktadır. Bu nedenler de güç ve çıkar çatışmaları gibi kavramlarla açıklanabileceği
için çalışmada realizm teorisinin bu kavramlarından da faydalanılmıştır.
Amaç ve Önem;
19. yüzyıl yazarlarından Wheaton, egemenliği iç egemenlik ve dış egemenlik olarak ikiye ayırmış, iç
egemenlik için de facto bir bağımsızlığı yeterli görürken, dış egemenlik için diğer devletlerin
tanımasının gerektiğini belirtmiştir. Kısacası tam egemenliğin en önemli şartı de jure tanınmadır. Bugün
Kosova’nın yaşadığı temel sıkıntı da egemenlik haklarına sahip olamamasından kaynaklanmaktadır. Bu
çalışma Kosova’nın yaşadığı bu sıkıntının altında yatan nedenleri derinlemesine araştırarak konuya
ilişkin detaylı çözüm önerileri sunmaktadır. Yapılan çalışma bu açıdan büyük önem arz etmektedir.
Kosova’nın de jure olarak bağımsız olamaması uluslararası alandaki bütün faaliyetlerini
sınırlandırmaktadır. Özellikle sırf bu nedenden dolayı uluslararası örgütlere üye olamamaktadır. Eğer
tam bağımsız olursa uluslararası örgütlere üye olabilecektir. Ayrıca bu bağımsızlık sayesinde yeraltı ve
yerüstü kaynaklarını da kendisi kullanabilecektir. Tam bağımsızlığının önündeki engellerin bilinmesi,
çözüm için atılacak adımların ilk şartıdır. Bu çalışma da bu nedenleri sıralayarak çözüme ilişkin
önerilerde bulunmaktadır.
Türk Dış politikasında Osmanlı bakiyesi toplumlar ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu kapsamda
Balkanların istikrarı ve toplumlarının refahı Türkiye için çok önemlidir. Avrupa Birliği ve Rusya’nın
nüfuz mücadelesi arasında kalan Balkanlar Türkiye ile tarihsel bağlara sahiptir ve bağlar Türkiye’nin
bölge politikasını yönlendiren en önemli etkendir. Türkiye için bu kadar önemli bir yere sahip olan
Balkanlar hakkında yapılan akademik çalışmalar ise istenen seviyede değildir. Balkanların tümüyle ilgili
genel nitelikli çalışmalardır. Bu çalışmanın önemi de özel nitelikli olmasından kaynaklanmaktadır. Yani
Balkanları sadece bir bölge olarak ele almamakta özel sorunlarından olan Kosova Sorunu’na
eğilmektedir. Bölgede varolan sorunların tek tek ele alınması bölgenin daha iyi tanınmasına ve
oluşturulacak politikaların daha verimli olmasına imkân sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışma son
derece önemlidir. Son olarak; Kosova’nın tam devlet statüsüne erişebilmesi devlet içinde var olan
krizleri de etkileyeceğinden, bu sorunun çözülmesi son derece önemlidir.
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YÖNTEM
Siyaset bilimi, sosyal bilimler ve uluslararası ilişkilerde kullanılan nitel araştırma yöntemlerinin en
önemlilerinden ve en çok kullanılanlardan biri de vaka analizleridir. Bir ülkenin alt bölgelerini (coğrafi
bölge, eyalet, il, ilçe, köy vs.) inceleyen vaka analizleri olduğu gibi dil, din, ekonomik gelişmişlik gibi
bir takım özelliklerine istinaden pek çok ülkeden oluşan bölgelerde, vaka analizleri inceleme birimi
olarak kullanılmaktadır (Kuzu, 2011). Bu çalışmada da Kosova’nın bağımsızlık sorunu vaka analizi
yöntemiyle ele alınmıştır. Bu yöntem çerçevesinde ilk olarak Kosova sorunuyla alakalı geniş bir literatür
taraması yapılmıştır. Daha sonrasında sorununun tarihsel kökenlerine inilerek soruna neden olan önemli
olaylar kronolojik olarak sıralanmıştır. Çünkü vaka analizi yönteminde konunun tarihsel çerçevede
incelenmesi önemli bir aşamadır. Bu aşama sayesinde sorunun nedenleri açık bir şekilde ortaya
konulabilmektedir. Bu görüşlerin tartışılması vaka analizinin daha detaylı bir şekilde yapılabilmesine
imkan sağlamıştır. Son olarak da konuya ait çözüm önerileri sunularak Türkiye’nin konu hakkındaki
politikalarına yer verilmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Balkan coğrafyası tarih boyunca birçok millete ev sahipliği yapmış ve bu durum; bölgede zengin
bir kültür havzasının oluşmasını sağlamıştır. Diğer yandan Balkanların çok uluslu yapısı birtakım
anlaşmazlıkların da oluşmasına neden olmuştur. Tarihsel olarak çok eskilere dayanan Kosova sorunu da
bu anlaşmazlıkların başında gelmektedir. Kosova Sorunu uluslararası toplumun gündemine 1990’lı
yıllarda girmiştir (Özdağ ve Önal, 2017: 556). 2008 yılında Sırbistan'dan De facto olarak bağımsızlığını
ilan eden ülkenin dejure olarak tanınması uluslararası alanda hala gerçekleşmemiştir. Bu tanınmanın
gerçekleşmemesinin temelde üç nedeni vardır. İlki, Sırbistan’ın karşı çıkmasıdır. İkincisi, Kosova’nın
bağımsızlığının başka sorunlu bölgelere örnek teşkil etmesinden korkan büyük ülkelerin bu bağımsızlığa
karşı çıkmasıdır. Özellikle Çin ve Rusya gibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin karşı çıkışları
Kosova’nın bağımsızlığının önündeki en büyük engellerdendir. Üçüncü ve son neden ise Kosova’nın
sahip olduğu maddi kaynakların kullanımı konusunda yaşanan sıkıntılardır.
Sırbistan’ın Karşı Çıkışı;
Bugün Kosova Balkanların, sadece Balkanlar için değil tüm komşu coğrafyalar için de büyük krizlere
sebep olabilecek önemli bir bölgesidir (Akman, 2006: 227). Arnavutluk ve Sırbistan arasında bir ara
bölge oluşturan ülke, güneye ve kuzeye uzayan yolların da kavşak noktasında bulunmaktadır (Sarı,
2010: 54). Kosova’nın tam bağımsızlığının önündeki en büyük engellerden biri de komşusu olan
Sırbistan’ın karşı çıkışıdır. O kadar ki Kosova Parlamentosu bağımsız Kosova Cumhuriyeti’ni ilan
ettiklerinde (Kut, 2005: 149). Sırplar bu devleti tanımamış ve Yugoslavya’nın dağılmasıyla bu devleti
Sırbistan’a bağlamışlardır (Sarı, 2010: 69).
Kosova’nın bağımsızlık süreci çok sancılı olmuş ve bu süreç sonunda da ülke tam bağımsız olamamıştır.
Çünkü ülkenin geleceği ile ilgili hem Kosova’nın hem de Sırbistan’ın farklı tezleri bulunmakta ve bu
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tezler çatışmaktadır. Sırpların tezi, Kosova’nın, Sırbistan’a bağlı özerk bir bölge olduğu yönündedir.
Ancak, bu irade beyanının ne kadar doğru olduğu tartışmalıdır. Çünkü Kosova, dağılan Yugoslavya’nın
özerk bir bölgesiydi. Bilindiği gibi, Soğuk Savaş’ın sonunda Sırbistan Federe Cumhuriyeti, Kosova’nın
özerkliğini kaldırdığını ilan etmiş ve bölgenin Sırbistan Federe Cumhuriyeti’ne bağlandığını ilan
etmişti.
Sırbistan’ın, Kosova’nın bağımsızlığına karşı çıkış sebeplerinden biri de Balkanlar’ın en büyük etnik
gruplarından biri olan Arnavutların, ‘Büyük Arnavutluk’ rüyası peşinde koştukları iddiasıdır. Sırplara
göre, Kosova’nın bağımsızlığı tanınırsa, bir milletin yani Arnavutların, Arnavutluk ve Kosova olmak
üzere iki tane devleti olacaktı ve bu Balkanlar’da çok büyük bir eşitsizlik yaratacaktı. Sırplara göre,
Kosova’nın da bağımsız olması, Arnavut milliyetçilerini, gönüllerinde her zaman ayrı bir yeri olan
Büyük Arnavutluk’u kurma yolunda ümitlendirebilecekti.
Sırbistan’ın toprak bütünlüğü gerekçesiyle Kosova’nın bağımsızlığına yaptığı itiraz Kosovalı
Arnavutlar tarafından, Yugoslavya’daki kurucu unsurlar arasındaki ilişkilerin her zaman sorunlu olduğu
ve bu nedenle diğer devletler bağımsızlıklarını ilan etmişken Kosova’nın bağımsızlığına karşı çıkmanın
bir anlamının olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir (KEMPE & KLOTZLE, 2006). Ayrıca Arnavutlar,
BM’nin ortaya koyduğu toprak bütünlüğüne saygı ilkesi ve yine Sırpların Kosova’nın bağımsız
olamayacağına kanıt olarak sundukları Yugoslavya’nın 1974 Anayasası’nı hukuksal bağlayıcılığı olan
ilkeler olarak görmemişlerdir. Arnavutlar, Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti dağıldığı ve
ortadan kalktığı için, bu devletin ortaya koyduğu Anayasa’nın koşullarının Kosova’nın bağımsızlığına
karşı bir araç olarak kullanılamayacağını belirtiyorlar ve BM’nin öncelik verdiği devletlerin toprak
bütünlüğüne saygı ilkesinin de 1990 sonrası birçok yerde göz önünde bulundurulmadığını ve kendilerine
karşı ileri sürülemeyeceğini öne sürüyorlardı (Sarı, 2010: 91).
Arnavutlara göre, Kosova, Balkan Savaşları sırasında Arnavutluk’tan koparılarak alınan ve normalde
Arnavutluk’un coğrafi olarak devamı olan bir bölgedir. Nüfusunun çoğunluğunun etnik Arnavutlardan
oluşması da bunu çok açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Arnavutlar, Kosova’nın Sırbistan
egemenliği altında tam bir kaosa sürüklendiğini ve burada yasayan Arnavut nüfusun üniversitelerden,
devlet kurumlarından atıldığını, hiçbir siyasal ve yasal sürece dâhil edilmediklerini ve bunun üzerine de
Kosovalı Arnavutların kendi kurumlarını oluşturduklarını ileri sürmüşlerdir. Arnavutlar, Sırp
milliyetçiliğinin kurbanı olduklarını ve Miloşeviç Rejimi’nin kendilerine etnik temizlik uyguladığını
belirterek, bir daha asla Sırpların yönetimi altında yer almak istemediklerini belirtmişlerdir (Sarı, 2010:
90).
Büyük Güçlerin Karşı Çıkışı;
Kosova’nın bağımsızlığı hususunda başlıca konulardan biri, küresel güçlerin -Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Rusya, Çin ve Hindistan- ilgili davranışlarıdır. Çünkü bunların
Kosova’nın nihai statüsünü ve Balkanlar politikasını etkilediği düşünülmektedir. Diğer yandan, bölge
ülkelerinin tepkileri de denklem dışında bırakılmamalıdır; çünkü hem Kosova hem de Türkiye, bu
ülkeler ile yoğun bir diplomasi içerisindedir (Ermağan & Satıcı, 2013: 446).
Kosova’nın tam bağımsızlığına karşı çıkan ülkelerin başında Sırbistan gelmektedir. Sırbistan’ın yanısıra
Rusya, Çin ve AB’nin bazı üyeleri de tam bağımsızlığa karşı çıkmaktadır. Özellikle Sırbistan;
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uluslararası hukuk ilkelerinin çiğnendiğini iddia ederek, Kosova’nın bağımsızlığını asla tanımayacağını
ilan etmiştir. Önlem olarak da Kosova’yı tanıyan ülkelerdeki elçilerini geri çekme yoluna gitmiştir
(Milliyet, 2008).
Kosova’nın tam bağımsızlığına karşı çıkan başlıca devletler Rusya, Çin ve AB’nin bazı üyeleridir.
Rusya bu bağımsızlığın uluslararası hukuka aykırılığını ileri sürerek tek yanlı bir bağımsızlığı
tanımayacağını dile getirmiştir. Batı’nın bu bağımsızlığı aceleye getirdiğini ve görüşmelerin bir uzlaşı
oluncaya kadar sürdürülmesini önermiştir. Çin de benzer düşüncelerle bağımsızlığa karşı çıkarak
Sırbistan ve Kosova arasındaki görüşmelerin devam etmesini önermiştir. Ayrıca hem Çin hem de Rusya
Kosova’nın BM üyeliğini veto edeceklerini sürekli olarak belirtmektedirler. Çin ve Rusya’nın BM
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olduğu dikkate alınırsa Kosova’nın bağımsızlığının ve egemenliğinin
bu şartlar altında gerçekleşmesinin çok zor olduğu anlaşılmaktadır (Ayhan, 2008: 123).
AB içinde Kosova’nın bağımsızlığına karşı ülkeler; Yunanistan, Romanya, İspanya, Slovakya,
GKRY’dır. Yunanistan, kendi içindeki Arnavut azınlık ve GKRY’ye destekten; Romanya, bağımsızlığı
hukuka aykırı bulması ve diğer devletlerdeki azınlıkların da ayrılmaya başvurabileceği endişesinden;
İspanya, Bask ve Katalan sorunundan; Slovakya, diğer devletlerin egemenlik ve ülkesel bütünlüğüne
olumsuz yansıyacak olmasından; GKRY ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) emsal teşkil
etme korkusundan dolayı karşıdırlar. GKRY de Rusya gibi Kosova’yı asla tanımayacağını belirtmiştir
(Setimes, 2008). Bu devletlere ilave olarak Azerbaycan, Vietnam, Gürcistan da bağımsızlığa karşı
olduklarına dair açıklamalarda bulunmuşlardır (Ayhan, 2008: 124).
Kosova’nın sahip olduğu maddi kaynakların kullanımı konusunda yaşanan sıkıntılar;
Sırbistan kendi yönetimi altındaki Kosova’ya; madenler açısından çok zengin olmasına rağmen
endüstriyel yatırımlar yapmak yerine, bölgeyi ülkenin diğer yörelerine hammadde sağlayan bir kaynak
olarak kullanmıştır (Levent, 2013: 861). Madencilik alanında ciddi bir potansiyele sahip olan
Kosova’nın, diğer zenginlikleri arasında kurşun, çinko, bakır, gümüş, altın ve kömür yer almaktadır.
Özellikle zengin linyit rezervleri ile Avrupa’da Almanya ve Polonya’nın ardından üçüncü sırada yer
almakta olup, bölgenin en büyük enerji üreticilerinden birisi olma potansiyelini taşımaktadır. Kosova
nüfusunun büyük bir bölümü kırsal alanda yaşamaktadır. Kosova bir tarım ülkesidir ancak bölünmüş
araziler, teknolojik imkânsızlıklar ve teknik uzmanlık yetersizliği sebebiyle tarımın ülke ekonomisine
katkısı düşük oranda gerçekleşmektedir. Ülke, ekonominin önemli bir ayağı olan sanayinin gelişme
seyrinde olması nedeniyle elektrik enerjisi sorunları ile de yüzleşmektedir. Ancak 2012’den itibaren
elektrik dağıtımı özelleştirildikten sonra bu durum kısmen de olsa düzelmiştir (Emin, 2014: 37). Bunun
yanı sıra BM Geçici Misyonu, Kosova’nın bölgesel ekonomik yapılara entegrasyonunu desteklemek
amacıyla 2006’da Orta Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne (CEFTA) girmesini sağlamıştır. Ayrıca
Kosova, Türkiye ile 2013’te Serbest Ticaret Antlaşması imzalamıştır. Türkiye halen Kosova’nın en
önemli dış yatırımcı ülkelerinden birisidir.
Kosova’nın yukarıda sayılan zenginlikleri bağımsızlığının önündeki engellerden biridir. Çünkü Kosova
üzerinde hak iddia eden Sırbistan bu kaynaklar üzerinde de hâkimiyet sağlamak istemektedir. Eğer
Kosova tam bağımsız olursa bu kaynakları kendisi kullanabilecektir. Bunu istemeyen Sırbistan da
ülkenin bağımsızlığını engellemektedir.
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Türkiye’nin Kosova Politikası;
Türkiye, özellikle Batı Balkanlar’da aktif dış politika takip etmektedir. Türkiye’nin aktif politikasında,
Yugoslavya Savaşı sonrası Bosna-Sırbistan için arabuluculuk aksiyonları ve Yunanistan ile Makedonya
arasındaki isim sorunundaki çalışmaları zikredilebilir (Ermağan & Satıcı, 2013: 460).
Balkanlar, Türkiye için her şeyden evvel “Batı’ya açılma yoludur” (Uzgel, 2001: 170). Ayrıca, önemli
miktardaki Türk kökenli azınlık toplulukları için yurt fonksiyonu görmektedir (Brown, 2000). Türk dış
politikasında 1990’lı yıllarda başlayan çok boyutlu bir evreye geçiş çalışmaları Balkanlar’da da kendini
göstermiştir. Hem tarihsel arka plan hem de kültürel-demografik yakınlık, burada ana etkenler olmuştur.
Gerek bölgesel gelişmeler gerek AB üyeliği kapsamında, bu yeni yaklaşım, stratejik zorunluluk olarak
kabul edilmiştir (Ermağan & Satıcı, 2013: 458-459).
Kosova, Türkiye’nin Balkanlar politikasında önemli bir ayak kabul edildiğinden, bağımsızlığına hızlıca
onay verilmiştir (Ermağan & Satıcı, 2013: 460). Arnavutlarla Sırplar arasında çatışmaların devam ettiği
dönemde Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili temkinli bir tutum takınan Türkiye, Kosova’nın ayrılmasıyla
ilgili uluslararası hukuka aykırılık tartışmaları devam etmesine rağmen, bu ülkeyi bağımsızlık ilan
etmesinden sadece bir gün sonra tanımıştır (Demirtaş-Coşkun, 2010: 51). Bu Krize öncelikle Birleşmiş
Milletler çerçevesinde bir çözüm bulunmasından yana olan Türkiye, Sırpların kendilerine yapılan
teklifleri kabul etmemeleri üzerine gelen NATO müdahalesini desteklemiştir. Türkiye, müdahale
sonrasında Kosova’da oluşturulan sivil yönetimde görevler üstlenmiş ve Kosova’nın yeniden
yapılandırılmasında katkıda bulunmuştur (Oran, 2001: 512,513). Son olarak, Kosova Sorunu’nda
bölgesel ve küresel unsurların dışında kalınmak istenmemiştir. Kosova’nın bağımsızlığının Türkiye ile
ilintisi ve Türkiye’nin Balkanlar politikası bağlamında altını çizmek gerekir ki, Balkanlar ile
Osmanlılardan gelen ilişkiler Cumhuriyetin kuruluşu ile kopmamıştır. Türkiye yaşayan Balkan göçmeni
vatandaşlar, burada önemli bir faktör olagelmişlerdir. Dahası, Müslüman Boşnak ve Arnavutlar olmak
üzere yurtdışında yaşayan kültürel akrabalar, soydaş ve dindaş olarak kabul edilegelmişlerdir (Ermağan
& Satıcı, 2013: 460).
Öneri;
Balkanlar Türkiye’nin dış politikasında son derece önemli bir yere sahiptir. Bu toprakların
özellikle Osmanlı bakiyesi olması ve orda yaşayan soydaşlarımız Türkiye’nin bölge politikasına yön
veren başlıca olgulardır. Kosova Sorunu da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Yukarıda yazdığımız gibi
bu soruna büyük devletler ve sorunun direkt muhatabı olan Sırbistan realist bir açısıyla çıkarlarını
koruma odaklı yaklaşmaktadırlar. Türkiye hem uluslararası arenada gücünü göstermek hem de soruna
insani bir yaklaşım geliştirmek suretiyle Kosova Sorunu’nu idealist ve hukuki bir bakış açısıyla ele
alarak çözüme yönelik politikalar oluşturmalıdır.
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Özet
Son 30 yılda ulaşım ve iletişim teknolojilerinde görülen gelişmeler ile Neo-liberal iktisat
politikalarının etkisi küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Mutlak büyümeye odaklanmış olan Neo-liberal
politikalar sınırsız tüketimi teşvik ederek dünyanın kaynaklarının sömürülmesine, sermayenin sürekli
kazanmasına ve emeğin kaybetmesine yol açarak, gelir eşitsizliğini artırmıştır. Covid-19 salgınıyla
birlikte, Neo-liberal politikaları savunan Dünya Bankası, IMF gibi küresel kurumlar, ekonomik
durumu göstermede ekonomik büyümenin iyi bir gösterge olmadığını, üretilen katma değerin adil
paylaşımının da önemli olduğunu savunmaya başlamışlardır. Salgınla beraber toplumsal hayat
değişmiş, evden çalışması mümkün olmayan işgücü, işsiz kalmamak için ön saflarda çalışmak
zorunda kalmıştır.
Çalışmanın amacı, geçmiş salgınlar sonrası eşitsizlikte meydana gelen değişme doğrultusunda,
Covid-19 salgınından sonra eşitsizlikte beklenen değişmenin incelenmesidir. Çalışmada ikincil
veriler kullanılmış, nitel araştırma yöntemi uygulanarak metin analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları
Covid-19 salgını sonrasında eşitsizliğin artacağını, eşitsizlikteki bu artış sonucunda dünyadaki aşırı
yoksul sayısının da artacağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Eşitsizlik, Gelir Dağılımı, Gelir Eşitsizliği, Salgın.
Covid-19 and Inequality
Abstract
The developments in transportation and communication technologies in the last 30 years and the effect
of neo-liberal economic policies have accelerated globalization. Neo-liberal policies focused on
absolute growth have increased the income inequality by encouraging unlimited consumption, the
exploitation of the world's resources, the constant gain of capital and the loss of labor. With the Covid19 epidemic, global institutions such as the World Bank and the IMF, which advocate neo-liberal
policies, have started to argue that economic growth is not a good indicator in showing the economic
situation, and that the fair sharing of the added value produced is also important. With the epidemic,
social life has changed, the workforce, unable to work from home, had to work at the forefront in
order not to be unemployed.
The aim of the study is to examine the expected change in inequality after the Covid-19 epidemic, in
line with the change in inequality after past epidemics. Secondary data was used in the study, and text
analysis was carried out by applying qualitative research method. The results of the analysis show
that inequality will increase after the Covid-19 epidemic, and the number of extreme poor in the world
will increase as a result of this increase in inequality.
Keywords: Covid-19, Inequality, Income Distribution, Income Inequality, Epidemic.
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Covid-19 salgını sonrasında, mutlak büyümeye odaklanmış olan Neoklasik İktisat modeli
savunucusu IMF, Dünya Bankası, OECD ve Dünya Ekonomik Forumu benzeri küresel kurumlar,
ekonomik büyümenin ekonomik durumun iyi bir göstergesi olmadığını savunmaya başlamışlardır.
Artık, meydana getirilen katma değer kadar, bu katma değerin nasıl paylaşıldığı da önemli görülmeye
başlanmıştır (Schwab and Malleret, 2020: 27). Washington Uzlaşısı ile uygulanmaya başlanan
Neoliberal İktisat politikaları, gelir eşitsizliğine sebep olmuş ve 2008 küresel krizini ortaya çıkarmıştır.
Potansiyelin üstünde olan ekonomik büyüme, gelir eşitsizliği ve çevre sorunlarına yol açmıştır (Eğilmez,
2021:1).
Covid-19’a yakalanan başbakanlar, devlet başkanları ve ünlü isimler medyada yer aldıkça, salgının
başlangıcında Covid-19’un herkese bulaşabildiği, zengin-fakir ayırmadığı algısı meydana gelmiştir.
Ancak, bu algı yanıltıcı olmuş, veriler oluşup sistemli değerlendirmeler yapıldıkça, salgının ne ülkeleri
ne de aynı ülke içindeki farklı gelir gruplarını eşit olarak etkilemediği ortaya çıkmaya başlamıştır
(Karadağ ve Karabey, 2020:3)
Covid-19 salgını ile birlikte, kapitalizmin sebep olduğu gelir eşitsizliği, ekonomik ve çevresel sorunlar
giderek artmıştır (Schwab, 2020a:1). Covid-19 salgını sürecinde gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde
mevcut kurumların çoğu yeterli performans gösteremediği için, toplumsal hayatta değişme zorunlu
olmuştur. Salgın ile beraber, mavi yakalı çalışanlar ile beyaz yakalı çalışanlar arasındaki eşitsizlik gün
yüzüne çıkmış, evden çalışma olanağı olmayan işgücü, işsiz kalmamak amacıyla ön saflarda işlerini
yapmaya devam etmiş, aynı zamanda evde olan çocuklarına nasıl bakım verileceği konusunda da sıkıntı
yaşamışlardır. Salgın sürecinde dijitalleşmenin zorunlu hale gelmesi, yakın gelecekte eşitsizlik ve güç
sorununu gündeme getirecek, Keynes’in vurguladığı teknolojik işsizlik sorunu da ciddi oranda
hissedilecektir (Susskind, 2020:3). Bu sonuca rağmen, teknolojik ilerleme ve dijitalleşme geri dönülmez
biçimde devam edecektir. Bununla birlikte artan işsizliğe ve yok olan işler sorununa devletlerin çözüm
getirmesi, bunun için uygun politikalar geliştirmesi gerekli olacaktır (Nuroğlu ve Nuroğlu, 2021:187189). Çalışmanın amacı, geçmiş salgınlar sonrası eşitsizlikte meydana gelen değişme doğrultusunda,
Covid-19 salgınından sonra eşitsizlikte beklenen değişmenin incelenmesidir. Çalışmada ikincil veriler
kullanılmış, nitel araştırma yöntemi uygulanarak metin analizi yapılmıştır.
LİTERATÜR
Sayed ve Peng (2021), salgınların gelir eşitsizliği üzerindeki etkilerini, özellikle de yüz binden
fazla cana mal olan salgınları incelemiştir. Çalışma, 1915-2017 dönemine ait gelir eşitsizliği verilerine
sahip dört ülkeyi içermektedir ve son 100 yılda meydana gelen salgınların, bu salgınları takip eden
yıllarda gelir eşitsizliğinin azalmasına katkıda bulunduğuna dair yeni kanıtlar sağlamıştır. Çalışmada,
salgınların gelir eşitsizliği üzerindeki nihai etkilerinin, özellikle işgücü arzı, üretkenlik, tüketim ve kamu
borcu üzerindeki etkisi açısından salgının özellikleriyle ilgili olduğu savunulmuştur. Bu sonuçlara
dayanarak, Covid-19 salgınının gelir eşitsizliği üzerindeki nihai etkileri, bu salgın kendisini önceki
senaryolardan ayıran özelliklere sahip olduğundan belirsizliğini korumaktadır. Covid-19 salgını, son
yılların en kötüsü olarak tanımlanan ve etkileri 2008 mali krizinden bile daha kötü olan büyük bir
ekonomik krize neden olmuştur. Bu salgın, neredeyse tüm toplumları etkileyen yüksek düzeyde
ekonomik, sağlık ve sosyal eşitsizliği ortaya çıkarmıştır (Sayed ve Peng, 2021:14-15).
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Das ve diğerleri (2021); geçmiş salgınların Gini eşitsizliği ölçüsü aracılığıyla ölçülen gelir eşitsizliğini
nasıl etkilediğini incelemiştir. 2003'te SARS, 2009'da H1N1, 2012'de MERS, 2014'te Ebola ve 2016'da
Zika olmak üzere beş büyük salgının yüksek gelirli, üst-orta gelirli ve düşük-orta gelirli ülkeler arasında
gelir dağılımını nasıl etkilediğini ve gelir payının beşte birlik kesimler arasındaki eşitsizliğin nasıl
etkilendiğini araştırmıştır. Çalışmada 70 ülke için 1995'ten 2017'ye kadar yıllık panel veri setleri
kullanılmıştır. Sonuçlar, salgınların özellikle yüksek gelir grubu ve ayrıca 70 ülkenin tamamı için gelir
eşitsizliği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla
birlikte, salgınların orta-üst gelir grubu ülkeler üzerindeki etkisi olumsuz bulunmuştur. Çalışmada,
kötüleşen eşitsizliğin sorumlusunun devletin zayıflamış rolü olduğu sonucuna varılmıştır.
Brunori ve diğerleri (2021:14) çalışmalarında, iki aylık karantinanın İtalya'nın gelir dağılımı üzerindeki
kısa vadeli etkisini incelemiştir. Çalışma sonuçları, salgından en çok etkilenen bireylerin, düşük gelirli
işçiler ile az varlıklı haneler olduğunu göstermektedir. Sonuç, eşitsizliğin ve yoksulluk oranının
artmasıdır. Devletin müdahaleleri ile nüfus üzerindeki bu kısa vadeli olumsuz etkileri gidermek
amaçlanmaktadır. Covid-19 şokunun birçok haneyi sert bir şekilde vurduğu, ancak hepsini eşit şekilde
etkilemediği, en önemli farklılıkların nesiller arasında olduğu, genç ailelerin yaşlı ailelerden iki kat daha
fazla kötü etkilendiği sonucuna varılmıştır.
Perugini and Vladisavljevic, (2020:14), hükümetler tarafından Covid-19 salgınının yayılmasını
sınırlamak için uygulanan halk sağlığı önlemlerinin, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri artıracağını
vurgulamaktadır. Sonuçlar, karantinanın eşitsizliği ve yoksulluğu önemli ölçüde artıracağını ve
değişimin boyutunun daha eşitsiz ülkelerde daha büyük olduğunu doğrulamaktadır. Telafi edici
tedbirlerin büyüklüğü muhtemelen mali açıdan sürdürülemez olacaktır ve sosyal çöküşü önlemek için
gerekli halk sağlığı önlemlerinin zamanından önce kaldırılması zorunlu olacaktır. Bulaşmayı
yavaşlatmak için gereken ekonominin kilitlenmesi, gerçekten de ekonomik eşitsizliklerde önemli bir
artışa yol açacaktır.
Deaton (2021:17); Covid-19 sebebiyle daha fazla ölümün olduğu ülkelerde gelirde daha büyük düşüşler
görüldüğünü belirtmektedir. Büyük ölçüde kişi başına düşen gelirdeki düşüş nedeniyle 2020'de
eşitsizlikte hafif bir artış olmuştur. Furceri ve diğerleri (2020b), 175 ülke için yaptıkları çalışmada 19612017 döneminde salgından sonra beş yıl boyunca eşitsizliğin salgına tepkisini incelemişlerdir. Şekil 1,
175 ülke için olaydan sonra beş yıl boyunca net Gini'nin bir salgına tepkisini göstermektedir. Gini
katsayıları, Standartlaştırılmış Dünya Gelir Eşitsizliği veritabanından alınmıştır.
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Şekil 1: Salgınların Eşitsizlik Üzerindeki Etkisi
Kaynak: Furceri ve diğerleri (2020b).
Şekil 1’de görüldüğü gibi, söz konusu çalışma, son yirmi yılın büyük salgınlarını (SARS, H1N1, MERS,
Ebola ve Zika) eşitsizlikteki artışların izlediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Furceri ve diğerleri (2020a), bu yüzyıldaki büyük salgınların, gelir eşitsizliğini artırdığını ve düşük
eğitim düzeyine sahip kişilerin istihdam beklentilerine zarar verirken, ileri düzeyde olanları pek
etkilemediğini belirtmektedir. Furceri ve diğerleri (2020a)’nin çalışması, her biri birkaç ülkeyi etkileyen
SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) ve Zika (2016) olmak üzere bu yüzyılın beş
büyük salgınına odaklanmaktadır ve düşük vasıflı işçiler gibi en savunmasız olanlar için istihdam
beklentilerinin azalması da dahil olmak üzere, eşitsizliği artırmada etkilerinin diğer kriz türlerinin
etkilerine benzer olduğunu tespit etmiştir. Sonuçlar toplumun en savunmasız kesimlerini korumaya
yönelik kasıtlı ve yorucu girişimlerin yokluğunda bu salgının eşitsizlik üzerinde önemli bir olumsuz etki
yaratabileceğini göstermektedir ve hükümet politikaları eşitsizliği azaltmada etkili olmadıkça, Covid19 salgınının benzer sonuçlara yol açabileceğini savunmaktadır. Hükümetler virüsün yayılmasını
sınırlamak için gerekli adımları atarken, Covid-19'dan kaynaklanan trajik ölüm oranlarına milyonlarca
geçim kaynağının alt üst olması eşlik etmiştir. 2019 Mart ayında ABD'de 2008-2009 Büyük
durgunluğundakinden daha fazla iş kaybedilmiştir (Furceri ve diğerleri, 2020a: Coibion ve diğerleri
2020).
Furceri ve diğerleri (2021a), yaptıkları çalışmada, 1961-2017 dönemi için 175 ülke verileriyle SARS,
MERS, H1N1 ve HIV virüslerinin yol açtığı küresel salgınların 5 yıl sonrasını inceleyerek, ülkelerin
gelir eşitsizliğinin salgınlar sonrasında büyük ölçüde arttığını ortaya koymuşlardır. Salgınlar sonrasında
dünya ülkelerinin Gini katsayısı, %1.25 oranında artış göstermiştir.
Covid-19’un ilk aylarında, salgının eşitsizliği azaltacağı bekleniyordu. Bu beklenti perakende
sektöründe çalışanlara ilk karantina günlerinde ücret artışı olacağı tahminine dayanıyordu. Ayrıca Kara
Veba gibi tarihi salgınlardan sonra eşitsizliğin azaldığı kanıtları ortaya konuyordu (Furceri ve diğerleri,
2021b:6; Scheidel, 2017; Milanovic, 2016). Ancak Dosi, Fanti ve Virgillito (2020), Covid-19'un Kara
Veba’yı, hatta İspanyol Gribini hatırlatan büyüklükte ölüm oranlarına sahip olmasının beklenmediğini
ve bu nedenle işgücü arzı üzerindeki olumsuz etkisinin daha düşük olacağına işaret etmiştir. Covid19'un 14. yüzyılın Vebası gibi diğer tarihsel olayların aksine, gelir ve servet eşitsizliklerini hafifletmeye
hizmet etmeyeceğini varsaymışlardır (Furceri ve diğerleri, 2021b:6).
Alfani (2020a, 2020b), işgücü arzı üzerindeki etki, salgınların etkilerinin önemli bir belirleyicisiyken,
zenginlerin kendilerini korumak için atabilecekleri adımlar ve salgın zamanlarında kısıtlı çalışma
koşulları gibi diğer kurumsal özelliklerin de önemli rol oynadığını vurgulamaktadır. Kara Veba, Avrupa
ve Akdeniz nüfusunun neredeyse yarısını öldürmüştür ve bunun sonucunda ortaya çıkan emek kıtlığı,
reel ücretlerin yükselmesine yol açmış ve en yoksul sınıflar pazarlık güçlerini artırmış ve daha iyi
koşullar için pazarlık yapabilmişlerdir. Ancak, 17. yüzyıl vebaları, Kara Veba'nın büyüklüğüne yaklaşan
ciddi ölüm oranlarına sahip olmalarına rağmen, eşitlikçi sonuçlara yol açmamıştır (Furceri ve diğerleri,
2021b:7). Örneğin, Wall Street Journal, Kara Veba ve diğer salgınların ücretleri yükselttiğini ancak bu
defa etkisinin muhtemelen farklı olacağını belirtmiştir. Ancak, 17. yüzyıl vebaları, ciddi ölüm oranlarına
sahip olmalarına rağmen Kara Veba'nın büyüklüğüne yaklaşan oranlar eşitlikçi sonuçlara yol
açmamıştır; bu kısmen, vebaların tekrarlayan bir bela olduğunu kabul eden zenginlerin, varlıklarını ve
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mülklerini korumak için gerekli olan yeni mekanizmalar kullanarak adımlar atmış olmaları nedeniyle
meydana gelmiştir. 19. yüzyılda kolera yayılmasının neden olduğu tekrarlayan vebalar, sadece ölüm
oranlarının esasen yoksulların yok edilmesine yol açacak kadar yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkan
eşitsizlikteki azalmalarla sağlıksız ve kalabalık yaşam koşullarında yaşadıkları için yoksullar üzerinde
yıkıcı etkiler yaratmıştır. (Furceri ve diğerleri, 2021b:7; Alfani, 2020a). Kanıtlar 1918 İspanyol Gribi'nin
olumsuz dağıtımsal sonuçları olduğunu da göstermektedir. Ölümler mutlak sayılarda yüksek olmasına
rağmen, İtalya, Avrupa'daki en yüksek ölüm oranlarından birini rapor ederken, dünya işgücünün
yaklaşık %2'sini temsil ediyorlardı. Galletta ve Giommoni (2020), en üst seviyedeki gelirler üzerinde
hiçbir etki yokken, gelir dağılımının en altındakilerin gelirlerinde önemli bir azalma olması nedeniyle,
salgından daha fazla etkilenen İtalyan kasabalarında gelir eşitsizliğinin arttığını tespit etmiştir (Furceri
ve diğerleri, 2021b:7).
YÖNTEM ve BULGULAR
Geçmiş salgınlar sonrası eşitsizlikte meydana gelen değişme doğrultusunda, Covid-19
salgınından sonra eşitsizlikte beklenen değişmenin incelenmesi amacıyla, bu çalışmada ikincil veriler
kullanılmış, nitel araştırma yöntemi uygulanarak metin analizi yapılmıştır. Şekil 2’de salgınlar sonrası
gelir dağılımının seyri görülmektedir.

Şekil 2: Salgınlar Sonrası Gelir Dağılımı
Kaynak: www.dünya.com, 15.07.2021.
Grafiğe göre, salgın şokundan sonra, 5 yıl içinde Gini katsayısı küresel olarak %2 artmıştır. Covid-19
salgını sonrasında gelir dağılımındaki bozulmanın çok daha fazla olacağını söylemek mümkündür
(www.dünya.com, 15.07.2021).
Birleşmiş Milletler’in yayımladığı Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu’na göre 1930
Büyük Bunalımı’ndan sonra en keskin daralmanın 2020 yılının ikinci yarısında olacağı öngörülmüştür.
Geçmiş 4 yılın kazanımları olan 8,5 trilyon dolarlık kazanımların 2020-2021 yıllarında yok olacağı,
uluslararası ticaretin %15 daralacağı, yoksulluk ve eşitsizliğin artacağı, %56’sı Afrika’da olan 34,3
milyon kişinin aşırı yoksulluk sınırının altına düşeceği beklenmektedir (www.pkfizmir.com).
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Tahminler, Covid-19'un dünyaya 10 trilyon dolardan fazlaya mal olabileceğini göstermektedir. Küresel
ekonomideki her yüzde puan düşüş için, dünya çapında 10 milyondan fazla insan yoksulluğa
sürüklenmektedir (Ahmed ve diğerleri, 2020:1).
Covid-19, mevcut zenginlik, cinsiyet ve ırk eşitsizliklerini ortaya çıkarmış, beslemiş ve artırmıştır. Yüz
milyonlarca insan yoksulluğa zorlanırken, en zengin birey ve şirketlerin çoğu gelişmiştir. Milyarder
servetleri sadece dokuz ayda salgın öncesi en yüksek seviyelerine dönerken, dünyanın en yoksul
insanları için toparlanma on yıldan fazla sürebilir. Kriz başladığından bu yana en zengin 10 milyarderin
servetindeki artış, dünyadaki herhangi birinin virüs nedeniyle yoksulluğa düşmesini önlemek ve herkes
için bir Covid-19 aşısı için ödeme yapmak için fazlasıyla yeterlidir. Tarih, Covid-19 salgınını, dünya
çapında yoksulluğu ve yoksulluğa itilen yüz milyonlarca hayatı ele geçirmesiyle ve salgının
başlangıcından itibaren dünyada aynı anda ilk kez eşitsizliğin hemen hemen her ülkede artmasıyla
hatırlayacaktır (OXFAM, 2021:2-7).
Covid-19 salgınının toplumlar üzerindeki etkileri, tahmin edilenin üstünde olmuştur. Özellikle serbest
piyasa ekonomisinin uygulandığı ve kentsel nüfusun yoğun olduğu Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi
gelişmiş ülke ve bölgelerde, sosyo-ekonomik düzeyi düşük kesimler üzerinde, salgının son derece
olumsuz sonuçları ortaya çıkmıştır (Ergönül, 2020:86). Örneğin, ABD ile İngiltere için yapılan
çalışmalar, düşük gelirli kesimler ile geçici iş sözleşmesiyle çalışan bireylerin salgının olumsuz
sonuçlarından daha fazla etkileneceğini ortaya koymuştur. ILO (2020) Küresel Ücret Raporu’na göre,
2020 yılının ilk altı ayında, Covid-19 salgınının sonucu olarak, ülkelerin yarıdan fazlasında, ortalama
ücret düzeyi veya artış oranı üstünde aşağı yönlü bir baskı söz konusu olmuştur. ABD, Kanada, Brezilya,
Fransa ve İtalya’da, istihdamın bileşiminde keskin değişikler ortaya çıkmış, iş kayıplarına bağlı olarak
ortalama ücret artışları görülmektedir. Salgın, uzun dönemde yapısal nitelikte değişimler de ortaya
çıkaracaktır. Dünya ekonomisinde olduğu gibi ülkeler düzeyinde yapılan öngörülere göre, salgının, gelir
eşitsizliğini de önemli ölçüde artıracağı beklenmektedir (Meçik ve Aytun, 2020:27).
Dünya Bankasının Covid-19’un Yoksulluk Etkileri Projesi (2020)’ne göre, Covid-19 ile birlikte, krizin
bir sonucu olarak eşitsizliğin artması durumunda, aşırı yoksulluk oranındaki ve aşırı yoksul sayısındaki
artışın hem temel hem de aşağı yönlü senaryoda önemli ölçüde daha yüksek olacağı tahmin
edilmektedir. Örneğin, Gini katsayısındaki %1'lik bir artış, 2020 yılı için, aşırı yoksulların sayısını 19
milyon kişi, küresel toplam aşırı yoksul sayısını da 90 milyona çıkaracaktır. Daha kötü senaryoya göre
ise, 16 milyon aşırı yoksul daha olacak ve bu da küresel toplamı 116 milyona çıkaracaktır. Eşitsizliğin
artması bu tabloyu daha da kötüleştirecektir (www.worldbank.org, 03.07.2021).
Salgının ilk aylarında bir borsa çöküşü görülmüş, en büyük hissedarlardan bazıları olan milyarderler,
servetlerinde çarpıcı düşüşler yaşamıştır. Ancak bu aksilik kısa sürmüştür. Dokuz ay içinde, başta beyaz
erkekler olmak üzere en büyük 1000 milyarder, kaybettikleri tüm serveti geri almışlardır. Hükümetlerin
ekonomileri için eşi benzeri görülmemiş desteğiyle borsa, reel ekonomi bir asırdaki en derin durgunlukla
karşı karşıyayken bile, milyarder servetini artırmaktadır. 2008'deki mali krizden sonra milyarder
servetinin kriz öncesi seviyelerine dönmesi beş yıl almıştır. Buna karşılık, Dünya çapında,
milyarderlerin serveti 18 Mart ve 31 Aralık 2020 arasında şaşırtıcı bir şekilde 3,9 trilyon dolar (trilyon)
artmıştır. Toplam servetleri şu anda 11,95 trilyon dolardır, bu da G20 hükümetlerinin salgına yanıt
olarak harcadıklarına eşdeğerdir. Dünyanın en zengin 10 milyarderi bu dönemde servetlerinin toplu
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olarak 540 milyar dolar arttığını görmüştür. Dünya Bankası'na göre, hükümetler eşitsizliğin yılda sadece
iki puan artmasına izin verirse, 2030'da 501 milyon daha fazla insan günde 5,50 doların altında
yaşamaya devam edecek ve yoksulluk içinde yaşayan toplam insan sayısı eskisinden daha fazla olacaktır
(OXFAM, 2021:10-14).
Özel jetlerin dünya çapındaki satışları, ticari seyahat yasaklanıp sona erdiğinde artmıştır. Lübnan
ekonomik patlamayla karşı karşıya kalırken, süper zenginleri teselliyi dağ tatil yerlerinde bulmaktadır.
Her ülkede salgından en az etkilenenler en zenginler ve servetlerinin düzeldiğini en çabuk görenler olup,
aynı zamanda, en büyük karbon yayıcıları ve iklim çöküşünün en büyük itici güçleri olmaya devam
etmektedirler. Depresyon can almaya başlamış ve salgın yüz milyonlarca insanın işini kaybetmesine,
yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu şok, son yirmi yılda tanık olduğumuz
küresel yoksulluktaki düşüşü tersine çevirecektir. Yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı on yıldan fazla
bir süre boyunca kriz öncesi düzeyine bile dönmeyebilir. Salgın, dünyadaki çoğu insanın kıtlıktan sadece
bir maaş çeki uzakta yaşadığı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Covid-19 krizi bize insanlığın çoğu için
yoksulluk ve güvensizlikten kalıcı bir çıkış olmadığını göstermiştir. Virüsün dünyadaki her ülke
üzerinde aynı anda ciddi ekonomik etkilerinin olması, kayıtların başlamasından bu yana ilk kez
neredeyse her ülkenin eşitsizlikte bir artış görebileceği anlamına gelmektedir. Bu görüş, Oxfam'ın 295
ekonomistle yaptığı anket tarafından desteklenmektedir (OXFAM, 2021:11-13).
SONUÇ
Covid-19 salgını ile birlikte küresel gelir eşitsizliği artmakta, aynı seviyede gelişmiş ülkeler
arasında bile gelir farklılıkları oluşmaktadır. Bu farklılığın sebebi, ulusal politikaların ve kurumların
eşitsizliğin şekillenmesindeki rolünün büyük olmasıdır. 21. yüzyıl boyunca yaşanan dijitalleşme süreci,
Covid-19 salgını ile beraber hızlanmıştır. Önceden beri, ekonomik sektörler arasında dijitalleşmeye
ilişkin bazı ayrımlar olsa bile, salgın sürecinde bütün ekonomik sektörlerde bir dijitalleşme baskısı
olmuştur. Ekonomik sektörlerde gerçekleşen bu etkiler, sektörlerin çalışanları üzerinde de söz konusu
olmaktadır (Meçik ve Aytun, 2020:26).
Covid-19 salgını, mevcut olan derin eşitsizlikleri uzun vadede daha da kötüleştirme potansiyeline
sahiptir (Blundell ve diğerleri, 2020:291). Covid-19 sağlık krizi ile daha genç işçiler ve düşük gelirli
işçiler işlerini kaybetmiş veya kilitlenme sırasında kazançlarında bir düşüş yaşamışlardır. Serbest
meslek sahipleri ve daha az güvenli çalışma düzenlemeleri olan işçiler en fazla etkilenen kesimler
olmuştur. Yoksul ailelerin çocukları okulların kapanmasından daha fazla kaybetmiştir. Yeni işe girenler,
çökmekte olan işgücü piyasasından uzun vadeli yara alma potansiyeline sahiptir. Covid-19 salgınının
mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiği ve salgın öncesinde belki de daha az endişe duyulan diğer
eşitsizlikleri ön plana çıkardığı açıktır (Blundell ve diğerleri, 2020:313-316).
Tahminler, Covid-19'un dünyaya 10 trilyon dolardan fazlaya mal olabileceğini göstermektedir. Küresel
ekonomideki her yüzde puan düşüş için, dünya çapında 10 milyondan fazla insan yoksulluğa
sürüklenmektedir. Küresel ekonomi bir ekonomik krize daha derinden daldıkça ve hükümet kurtarma
programları endüstriye öncelik vermeye devam ederken, kıt kaynaklar ve fon tahsisi kararları
eşitsizlikleri azaltmayı amaçlamalıdır (Ahmed ve diğerleri, 2020:1). Küreselleşme ve teknolojik
gelişmelerin işgücü piyasasına getirdiği değişiklikler üzerine salgın koşullarının da eklenmesiyle,
kazananlar ile kaybedenler arasındaki eşitsizliğin artmaması için, devlet aktif bir rol üstlenmelidir
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(Stiglitz, 2015:360). Politika yapıcıların, teknolojik değişimleri, devletin kontrol alanında tutarak, daha
fazla eşitlik sağlayacak şekilde yönlendirmesi mümkündür (Rodrik, 2019:279). Eğer hükümetler
eşitsizliği yılda %2 oranında azaltmak için harekete geçmeyi seçerse, üç yıl içinde kriz öncesi yoksulluk
seviyelerine geri dönülebilir (OXFAM, 2021:14).
Evden çalışma, daha fazla erkek, yaşlı, mezun ve yüksek ücretli çalışanlara fayda sağlama eğiliminde
olacağından, çalışanlar arasında işgücü gelir eşitsizliğinin artmasıyla sonuçlanacaktır. Evden çalışma,
yeterince düzenlenmediği takdirde, işgücünde önceden var olan eşitsizlikleri şiddetlendirme riskiyle
karşı karşıyadır. Bu bağlamda, bir sağlık acil durumu sırasında, en savunmasız çalışanları kapsayacak
kadar geniş gelir desteği önlemleri gibi, kısa vadede eşitsizliği azaltmayı amaçlayan harcama sonrası
politikalar uygulanmalıdır. Örneğin işsizlik sigortası, salgın sırasında birçok batı ülkesinde kritik bir rol
oynamıştır. İşsizlik parasının işsizlik süresi üzerindeki etkisi büyük ölçüde araştırılmıştır ve sonuçlar
genellikle yardım ne kadar yüksekse işsizlik süresinin de o kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Bu,
iş ararken fırsatçı bir davranışa yol açabilir. Geçici gelir desteği önlemleri, potansiyel olarak artan ücret
farklılıklarını telafi etmek için artık yeterli olmayacak ve potansiyel bilgi boşluklarını dolduran uzun
vadeli müdahaleler, işgücü piyasasındaki eşitsizliklerin artmasını önlemek için gerekli olacaktır
(Bonaciini ve diğerleri, 2021: 330-333). Dünya Bankası’na göre, ülkeler eşitsizliği azaltmak için hemen
harekete geçerse, o zaman yoksulluk 10 yıl değil, sadece 3 yılda, kriz öncesi seviyelere dönebilir
(OXFAM, 2021:8).
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Özet
Endüstri 4.0 üretim sektöründe bilginin otomatik aktarımını ve çıktının aracısız olarak sağlanmasını
hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik YENEP(Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı) kapsamında
yürütülen “Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi” projesi, hedef kitlesini dijital nesil olarak tanımlanan Z
kuşağı girişimci çocuklara yönelik oluşturmaktadır. Z kuşağının ayırt edici özellikleri güven,
özgürlük, bireysellik, teknolojiye bağımlılık, gerçekçilik ve hızdır. Bu nesil ile ebeveynleri olan X
Kuşağı arasında teknolojiden yararlanma açısından büyük farklar gözlemlenmektedir. Teknolojiyi
kendi beceri ve istekleri doğrultusunda kullandırmayı amaçlayan Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi,
6-14 yaş grubu öğrenciler ile zihinsel engelli çocuklara yönelik bir eğitim platformu sunmaktadır.
Bu atölye, Tasarım Üretim ve Sanal Tasarım İstasyonlarına sahiptir. Öğrenciler dijital ortamda veya
robot setleriyle oluşturmuş oldukları tasarımları bu atölyelerde ürüne dönüştürme imkanı
bulabilmektedir.
Planlanan çalışmalar hem teorik hem de uygulamaya yönelik olarak
yürütülmektedir. Eğitmen danışmanlığında öğrencilere grup olarak çalışmaları özendirilmektedir.
Yürütülen çalışmalarda öğrencilerin araştırma, sorgulama, analiz edebilme, doğrulama ve geliştirme
becerilerinin ortaya çıkması ve farkındalığının oluşması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: eğitimde dijitalleşme, Z kuşağı, bilgisayar teknolojileri
Abstract
Industry 4.0 aims to automatically transfer information and provide output without intermediaries
in the production sector. The “Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi” project, which is carried out within
the scope of YENEP (New Generation Education Financial Support Program) aimed at this goal,
constitutes its target audience for the Z generation entrepreneurial children, which is defined as the
digital generation. The distinctive features of Generation Z are confidence, freedom, individuality,
dependence on technology, realism and speed. There are great differences between this generation
and their parents, Generation X, in terms of using technology. Aiming to use technology in line with
their own skills and wishes, Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi offers an education platform for students
aged 6-14 and mentally handicapped children. This workshop has Design Production and Virtual
Design Stations. Students have the opportunity to turn the designs they have created in digital
environment or with robot sets into products in these workshops. Planned studies are carried out
both theoretically and practically. Under the guidance of the instructor, students are encouraged to
work as a group. In the studies carried out, it is planned that the students' research, questioning,
analysis, verification and development skills will emerge and their awareness will be created.
Keywords: digitalization in education, generation Z, computer Technologies
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GİRİŞ
Seymen( 2017)’ ye göre “2014-2019 Stratejik Planı, Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi
incelendiğinde Büyük Veri içinde doğan, dinamik genç nüfusun nasıl yönlendireceği büyük önem
taşımaktadır. ”
Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi Projesinin hedef kitlesini oluşturan Z kuşağının özellikleri özgüvenli,
hızlı ve teknolojiyi iyi kullanmasıdır. Bilgiye hızlı bir şekilde ulaştıklarından sabırsızdırlar, dikkat
süreleri kısadır, sonuç odaklıdırlar.
Bilimle uğraşmak sorunların kaynağını bulmak, parçaları bütün olarak görmek demektir, meraklı olmayı
gerektirir. Bilim sabırlı, kararlı davranarak sorunlardan kaçmamayı; hayal etmeyi ve yaratıcı olmayı
sağlar.
Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi Projesi kapsamında 6-14 yaş arası çocukların algoritmik düşünme,
robotik kodlama, tasarım becerilerinin geliştirilmesi için kendin yap atölyesi kurulmuş ve eğitimciler bu
konularda eğitilmiştir. Z kuşağı çocuklarının üretkenliğini ve yenilikçiliğini artırmasına katkıda
bulunan, TR33 Bölgesinde dijital dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlayan bir projedir. Bu projeyle
ayrıca Saruhanlı’da teknik ve beşeri sermaye altyapısı oluşturulmuştur.
Bu makale, oluşturulacak eğitim programlarına katkısı olacağı düşünüldüğünden benzerlerinden
farklıdır.

YÖNTEM
Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi Projesi Tasarım ve Üretim İstasyonu, Sanal Tasarım İstasyonu
kurulmasını gerektiren ve öğretmenlere dijital ekosistemi oluşturmaya katkı sağlamaya teşvik edip bilgi
ve deneyimlerini artırırken Z kuşağının da yaratıcılık kapasitelerini geliştiren bir projedir.
Diğer kuşaklaradan oldukça farklı özellikleri olan Z kuşağının gelecekteki dijital meslekler için gereken
bilgi ve becerilerini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak amacıyla hedef kitle olarak 6-14 yaş arası
öğrenciler seçilmiş ve proje kapsamında öğrencilerin bu becerileri kazanmaları için önce öğretmenlere
(N:40) Ardunio Programlama, Solid Works, Drone, Sanal Gerçeklik Geliştirme eğitimi verilmiştir.
Eğitim alan öğretmenler (N:40) öğrencilerin (N: 100) çeşitli etkinliklerle dijital kapasitelerini
artırmalarını sağlamıştır. Proje kapsamında yoğun dikkatleri ve teknolojiye olan ilgilerinden dolayı
hafif düzey otizm sınıfında okuyan öğrenciler (N:12) tasarım istasyonlarında eğitime alınmıştır.
Ayrıca öğretmen (N:100) ve öğrencilere (N:250) Eğitim 4.0, Dijital Dönüşüm Sürecinde Mesleki
Eğitim, Girişimcilik, Eğitimde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm seminerleri verilmiştir.
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BULGULAR
Yapılan betimsel istatistiklere göre eğitim alan kadın öğretmenlerin yüzdesi %49, erkek öğretmenlerin
ise % 51 ‘dir.
Eğitime alınan bilişim öğretmenlerinin yüzdesi (% 35), fen bilimleri öğretmenlerinin yüzdesi( %27) ,
teknoloji tasarım öğretmenlerinin yüzdesi ( %15 ) ve Diğer branşların yüzdesinden ( % 23) fazladır.
Proje kapsamında ekipman alımı proje maliyetinin %76’sını oluştururken idari mali işlemler,eğitici
eğitimi,seyahat masrafları, küçük ölçekli yapım işi %2 ‘sini,görünürlük materyalleri ve etkinlikler
%3’ünü , sarf malzeme %4’ünü ve mobilya %6’sını oluşturmaktadır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
“Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen Endüstri 4.0 bu işlemleri yeni nesil
yazılım ve donanım ile cihaz tabanlı internet kullanarak elde etmeyi hedeflemektedir. Özellikle üretim
sektörlerinde bilginin makinalara otomatik aktarımı ve çıktının akışının bozulmadan aracısız olarak
sağlanması amaçlanmaktadır. Gerek STEM, gerekse Kodlama ve Endüstri 4,0 ile ilgili olarak 20222024 yılları gibi bir zaman diliminde etkili olabilecek bu uygulamanın aslında geç kalındığı ve
incelemelerde dikkati çeken hususlara paralel olarak Y ve Z kuşaklarını oluşturan insan beyninin aslında
bu şekilde çalıştığı bilinmektedir.Alt yapılarını tamamlamış genç nüfusa sahip ülkeler diğer ülkelere
nazaran iş gücü açısından avantajlı konumda olacaklardır. Türkiye ekonomik, siyasal ve sosyal alt
yapısını çağın gereksinmeleri doğrultusunda tamamlayıp nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini
başarabilirse elinde bulundurduğu genç nüfusu çağ atlama mekanizması olarak
kullanabilir.”(Seymen,2017).
“Eğitim 4.0, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi
anlamına gelmektedir.Endüstri 4.0’ın gerektirdiği her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve
üretilen teknolojiyi kullanabilecek insan gücünün eğitimi kaçınılmaz bir gerçektir. Dünya problemlerini
doğru hissedecek ve tanımlayacak (eleştirel düşünme), çözümü için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı
düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin
her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim,
yükseköğretim ve yaşam boyu öğretim de olmak üzere çok geniş bir perspektifte birbirleriyle entegre
ve etkileşimli olarak düşünülmesi, planlanması, tasarlanması ve uygulanması gereken bir
konudur.”(Öztemel,2018)
Eğitim 4.0 ile programlamanın temel yapılarının kazanımı, problem çözme becerisi,algoritmik düşünce
sistemi, şekil ve uzay algısı, buluş yapma duygusu,özgür ve esnek düşünebilme yetisi, yaratıcılık gelişir.
Gelecekteki mesleklere uygun bilgi ve donanım Z kuşağına ancak Eğitim 4.0 anlayışıyla kazandırılır.
Ancak bu kapsamdaki eğitimlerle verilimlilik, işgücünün niteliği, rekabet artabilir.
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“Toplumsal dönüşümlerin sağlıklı yürüyebilmesi sadece endüstriyel ve teknolojik dönüşümler ile
mümkün değildir. Buna paralel olarak eğitim ve sağlık gibi toplumun temel dinamizmini yönlendirecek
nitelikteki alanlarda da değişim ve dönüşümün sistematik bir şekilde yürütülmesi temel
zorunluluklardandır.” (Öztemel, 2018).
MEB 2023 Vizyonu Belgesine göre dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm için atölyelerin kurulması
ve eğitici eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir. Saruhanlı Kendin Yap Atölyesi Projesi, Zafer
Kalkınma Ajansı Yenep TR 33 Bölgesinin okullarının dijitalleşmesini hızlandırmak için destek alınmış
bir projedir. Geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım,
yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Okullar için teknik ve beşeri
altyapı oluşturulmuştur. Saruhanlı Kendin Yap Projesi kapsamında Z kuşağının bilgiyi ezberleyerek
değil fark etmeleri sağlanmış, öğrencilerin araştırma ve sorgulama yetenekleri geliştirilmiştir.
Programcılık ; matematik, fen bilimleri ve teknoloji tasarımla yakın ilişki içindedir.Öğrenciler bu
yöntemle gerçek yaşam problemlerini bilgisayar ortamında canlandırma olanağı bulmuş ve problemlere
çözüm aramışlardır. Böylece algoritmik ve mantık kullanarak düşünmeyi öğrenmişlerdir. Makine ile
insan arasındaki ortak dili algılamışlar ve kendine güvenen bir birey haline dönüşmüşlerdir.
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Özet
Bilim ve teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetleri geçmişten günümüze ekonomiden sosyal hayata
tüm tarihi derinden etkilemeye ve merak konusu olmaya devam etmiştir. Bu çalışma Ar-Ge faaliyet
düzeyinde performans ölçüm sistemleri hakkında mevcut bilgilere ek olarak il bazında bilgi
sağlamaya ve bu alana katkı sağlamaya yönelik yapılmıştır. Çalışmanın amacı ekonomik büyüme ve
görünümü etkileyen faktörlerden Ar-Ge merkezi ve faaliyet alan performanslarının durum analizinin
tespit edilmesidir. Çalışmada Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 9 adet Ar-Ge merkezi üzerinde anket
tekniği kullanılarak betimsel analiz yapılmıştır. Araştırma sonuçları endüstriyel, araştırma ve
sürdürülebilirlik perspektifinden güçlü etkiye sahiptir, Ayrıca araştırma sürecinde Ar-Ge
merkezlerinden faaliyetleri açısından veri elde etmenin gerekliliği kadar zorlukları görülmüş ve
kurumsal şeffaflık ilkesinin ile teşvik politikalarının önemi bir kez daha ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Araştırma ve Geliştirme, Ar-Ge Merkezleri, Gaziantep, Türkiye

Abstract
Science and technology research and development activities have continued to deeply affect the entire
history from economy to social life and to be a matter of curiosity. This study was carried out to
provide information on a provincial basis and to contribute to this field, in addition to the existing
information about performance measurement systems at the level of R&D activity. The aim of the
study is to determine the situation analysis of the R&D center and field of activity performances,
which are among the factors affecting economic growth and outlook. In the study, descriptive analysis
was carried out on 9 R&D centers operating in Gaziantep, using the survey technique. The results of
the research have a strong impact from an industrial, research, and sustainability perspective. In
addition, the necessity of obtaining data from R&D centers in terms of their activities during the
research process, as well as the difficulties were seen, and the importance of the corporate
transparency principle and incentive policies was once again demonstrated.

Keywords:Research and Development, Research and Development Center, Gaziantep, Turkey
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GİRİŞ
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yeni ürün ve süreçlerin ortaya çıkarılması için yapılan düzenli
çalışmaları kapsamaktadır. Ar-Ge faaliyetleri ise ülkeler arası rekabeti ve refahı artıran bilimsel
çalışmaları kapsayan geniş bir alanı temsil etmektedir. Tarihsel süreçte gelişmekte olan ülkelerin sosyoekonomik açıdan güçlenebilmeleri; gelişmiş ülkelerin ise kaynaklarını etkin kullanarak rekabetlerini
lider konumda sürdürülebilmeleri için Ar-Ge faaliyet ve geliştirme çalışmaları her zaman önemli
olmuştur (Pontus Lindquist, 2016, s. 9).
Türkiye’de ise son dönemlerde özellikle Sanayii Bakanlığının bölgeler ve iller arası Ar-Ge merkezleri
ile faaliyet potansiyellerinin gözlenmesi ve bu doğrultuda politikalar geliştirmeye önem verdiği
görülmektedir (Belgin & Apaydın Avşar, 2019, s. 30). Yaratıcı ve sürdürülebilir rekabet gücü, verimlilik
artışı noktasında Ar-Ge çalışmaları ihtiyaçların karşılanması ve tam zamanında piyasaya ürün/hizmet
sunumu sürülmesi açısından önem arz ederek oldukça büyük katma değer yaratmaktadır. Bu konuda
yapılmış farklı çalışmalar bulunmakta ve yapılan çalışmalar Ar-Ge faaliyetleri ile Ar-Ge merkezlerinin
potansiyelini gözlemlemek, merkezlerin sorun ve performanslarını gösteren farklı lokasyonlarda belirli
ve uyarlanmış parametrelere dayalı yeni çalışmalar gerektiğini doğrulamaktadır (Zerenler, Türker, &
Şahin, 2007, s. 656; Çakır & Percin, 2013; Chen, Kou, & Fu, 2018). Bu çalışmada bu amaçla Gaziantep
ili Ar-Ge merkezlerinde durum tespiti yapılarak sorunların neler olduğuna cevap aranmış ve
geliştirilecek olası çözüm senaryolarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma Ar-Ge merkezlerinin
faaliyet durum ve problemlerinin araştırılması ve ayrıca faaliyet merkezleri sorunlarına ışık tutabilmesi
açısından önem taşımaktadır.
Ar-Ge
Ar-Ge faaliyetleri insan ve toplum adına bilgi artırmak ve yeni süreç, sistem ile uygulamalar
tasarlamak amaçlı sistematik olarak yapılan çalışmaları ifade etmektedir (KOSGEB, 2014, s. 1).
Literatür çalışmalarında Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak yapılmış performans ölçen çalışmalar
bulunmakta beraber Ar-Ge merkezleri ile ilgili sayılarının yetersiz olduğu görülmektedir (Çakır &
Percin, 2013, s. 77; Chen, Kou, & Fu, 2018). Ekonomik açıdan kaynak kıtlığı, ürün farklılaştırma,
inovasyon ve teknoloji ile pazarlama açısından düşünüldüğünde Ar-Ge merkezlerine yönelik
performans ölçüm ve çalışma sayılarının artması bu alanlardaki nitelik ve nicelik artışına katkı
sağlayacağı kuşkusuzdur (Çakır & Percin, 2013, s. 78; Kulatunga, Amaratunga, & Haigh, 2006, s. 362).
Bu amaçla bölgesel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin verimliliğinin doğru ölçümü
performanslarına bağlı olarak değişmekte ve bu merkezlerin faaliyetlerinin ölçülmesi gerekmektedir
(Broekel, (2015)). Konuya olan ilgi çalışmaların sayısı artarken Ar-Ge merkez performans ölçümlerinin
doğası gereği zor bazen de imkânsızlaştığı zamanların olduğu düşünülmüştür (Pontus Lindquist, 2016,
s. IX). Bu nedenle Ar-Ge merkezlerinin yetkinlik alanlarını, personel nitelik ve niceliklerini, üniversite
işbirlikleri durumlarını bilmek başarı/başarısızlık sebeplerinin ortaya çıkarmak katkı sağlayacaktır. Bu
perspektiften bakıldığında yapılan araştırma sonuçları Ar-Ge merkezlerinin endüstriyel, araştırma ve
sürdürülebilirlik durumlarının tespiti yönünden güçlü bir çalışma olarak nitelendirilebilir.
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Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Performans Göstergeleri
Ar-Ge ölçümü önceleri çok fazla ölçülmez iken zamanla ülkeler arası kıyaslanmaların
yapılmasında sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Ancak zamanla Ar-Ge kavramının ölçümünün ve istatistiki
bilgilerin gerekliliği anlaşılmıştır (Akçomak & Kalaycı, 2016, s. 2-4).
Bu Ar-Ge/tasarım merkezleri performans göstergeleri ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır.
Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun Kararları Faaliyet Raporuna göre ise Ar-Ge merkezi
performans göstergeleri olarak Ar-Ge/tasarım personeli istihdam sayısı, işbirliği, ticarileşme ve fikri
mülkiyet ile Ar-Ge harcamaları kullanılabilmektedir (Belgin & Apaydın Avşar, 2019, s. 34).
YÖNTEM
Ar-Ge merkezleri için genel olarak ülkelerde kullanılan nicel araştırma metodu ölçüm aracı
anket olduğundan (Akçomak & Kalaycı, 2016, s. 5) bu araştırmada kullanılacak veri toplama aracının
anket tekniği olmasına karar verilmiştir. Araştırmanın ana kitlesi Gaziantep Ar-Ge merkezleri olarak
belirlenmiştir. Gaziantep’te faaliyet gösteren 11 adet Ar-Ge merkezinden 9 tanesi ankete katılmayı kabul
ederek çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada anket soruları yanıtlandıktan sonra ise betimsel analiz
yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırma sonucu elde edilen bulgular bu bölümde grafikler kullanılarak açıklanmıştır.
Grafik 1. Gaziantep İli Ar-Ge Merkezleri Sektör Sayı (Adet) ve Oranları(%)

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren toplam 11 adet firma ve 7 adet sektör olduğu görülmüştür.
Grafik 2 Çalışmada Yer Alan Gaziantep İli Ar-Ge Merkezleri Sektör Sayı (Adet) ve Oranları(%)
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ÇK.:Çalışmada Kullanılan
Çalışmada 7 adet Ar-Ge merkezinin ambalaj, makine teçhizat, kimya, tekstil, sağlık, kağıt ve kağıt
ürünleri olmak üzere 7 adet sektörde araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.
Grafik 3. Gaziantep Ar-Ge Sermaye Yapısı

Gaziantep’te Ar-Ge sermaye yapısının %100 yerli yapıdadır
Gaziantep Ar-Ge merkezlerinin tamamı yerli sermaye yapısındadır.

Grafik 4. Ortak Ar-Ge Merkezi Kurma

Gaziantep’te Ar-Ge merkezlerinin tamamı (%100) ortak bir Ar-Ge merkezi istemektedir.
Grafik 5. 2019-2020 Yılı Gaziantep Ar-Ge Merkezleri İstihdam Sayıları

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

170

Grafik 5’ te Gaziantep Ar-Ge merkezleri 2019-2020 yılları arası toplam personel değişim sayıları
verilmiştir.
Grafik 6. 2019 Yılı İstihdam Edilen Ar-Ge Personel Sayısı

2019 yılı Gaziantep ili Ar-Ge çalışanları toplam sayısının 219 kişidir.
Grafik 7. 2020 yılında Ar-Ge personel sayısı

2020 yılı Gaziantep ili Ar-Ge çalışanları toplam sayısının 216 kişidir. Bazı Ar-Ge merkezlerinin
multidisipliner yapıda olduğu görülmüştür.
Grafik 8. Üniversitelerle İşbirliği Yapan Firmaların Oranı

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

171

Ar-Ge merkezlerinin tamamı üniversitelerle işbirliği yapmaktadır.

Grafik 9. Diğer Ar-Ge Merkezleriyle İşbirliği Yapan Firmalar

Ar-Ge merkezlerinin büyük çoğunluğu (%56) diğer Ar-Ge merkezleri ile işbirliği yapmaktadır.
Grafik 10. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
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Ar-Ge merkezlerinin üniversite-sanayi işbirliklerini ağırlıklı olarak yetersiz buldukları (%33,3) veya
kararsız kaldıkları (%33,3) görülmüştür.
Grafik 11. Gaziantep İli Firma Üyelikleri

Firmalardan sadece 4 tanesi ulusal /uluslararası sektörel dernek, vakıf, birlik, konfederasyona üyesi
olduklarını belirtmişlerdir.
FINAT, AFERA, GIFLEX, SEDEX, CEFLEX, AMI, İMDER, MAKFED, UTECH derneklerine
üyelikleri bulunmaktadır.
Grafik 12. Gaziantep İli Ar-Ge Merkezinde İstihdam Edilen Personel ve Yabancı Dilleri
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AR-GE merkezinde istihdam edilen personel sırasıyla en fazla İngilizce, Almanca ve Arapça
bilmektedir.
Grafik 13. Gaziantep İli Ar-Ge Merkezleri ve Üniversite İşbirliği Sayıları

Gaziantep Ar-Ge merkezleri en çok Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yapmaktadırlar.

Grafik 14. Gaziantep İli Ar-Ge Merkezleri Yüksek Lisans/Doktora Destek Oranı
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Bütün firmalar yüksek lisans ve doktora yapan personeli %100 desteklediklerini belirtmişlerdir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Gaziantep üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden birisidir. Tekstil,
gıda, ayakkabı, halı, makine, metal ve kimya sektörlerinde önemli bir rekabet avantajını elinde
bulundurmaktadır. İlin hem rekabet avantajını hem de araştırma ve geliştirmeye dayalı katma değeri
yüksek teknolojik üretim çeşitliliğini artırmak önem arz etmektedir. Bu amaçla Gaziantep ilinde faaliyet
gösteren 9 adet araştırma geliştirme merkezi üzerinde yapılan araştırma bölgedeki Ar-Ge merkezlerinin
genel durumuna ışık tutmuş ve bazı Ar-Ge merkezlerinin multidisipliner yapıda olduğu görülmüştür.
Ayrıca Ar-Ge merkezlerinin %100 oranında yerli sermaye yapısında olması dikkat çekici bulunmuştur.
Bu durum ildeki yerel sermayenin güçlü yapısını göstermekle birlikte diğer taraftan araştırma ve
geliştirme merkezlerinin dışarıya kapalılığına ve yabancı sermayenin işletmelere çekici gelmediğine ya
da yabancı sermayenin çekilemediğine işaret etmektedir. Burada yapılması gerekenler arasında
işletmelerin yabancı sermaye çekebilecek strateji ve politikaların belirlenmesi, uzun vadeli stratejilerin
saptanabilmesi için detaylı araştırmaların yapılması ve sorunun kökenine inilerek beşeri sermaye ile
birlikte işletme ve ülke ekonomisine kazandırılması gerektiği söylenebilir. Ayrıca Ar-Ge merkezlerinin
tamamı üniversitelerle işbirliği yaptıklarını ancak bunu yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir.
İşletmelerin bu sorununa kulak vermek, bunu bir yardım/işbirliği çağrısı olarak değerlendirmek ve
eksiklikleri gidermek adına çaba sarf etmek artı değer yaratacak ülke ekonomisi ve refah düzeyini
artırabilecektir.
AR-GE ekosisteminin geliştirilmesi için araştırma maliyetlerini aşağı çekecek sektörel ortak Ar-Ge
merkezlerinin oluşturulması, kamu-üniversite-sanayi ile sektörel küme işbirliklerinin arttırılması ve
bunun için ortak bir veri tabanı oluşturulmasının, teşviklerin ve hibelerin arttırılmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Ayrıca Ar-Ge merkezleri ortaklıkları kuruluş aşamasına da taşınabilir. Ar-Ge
merkezlerinde çalışan personelin yüksek lisans, doktora yapmalarına yönelik devlet tarafından daha
fazla teşvik edici politikalar geliştirilebilir. Bahsedilen önerilerin gerçekleştirilmesi rekabet gücünün
artırılmasına, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesine ve dünyadaki gelişmelere uygun sanayi alt
yapısının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
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Özet
Bu araştırmanın amacı üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarını etkileyen
unsurlarının belirlenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması
kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 akademik yılında üniversite giriş sınavına
Erzurum ili merkezinde hazırlanan 10 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada verileri toplamak için
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda bulunan sorular araştırmacılar
tarafından belirlenmiş ve iki uzmana sunulmuştur. Görüşme formu iki soru içermektedir. Öğrencilerin
algılarına göre üniversite sınavına hazırlık döneminde öğrencileri motive eden şeylerin sırasıyla hedef
ve beklentilerin belirleme, çevreden destek alma, iyi performans gösterme ve ödüllendirme sisteminin
var olması olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin algılarına göre üniversite sınavına hazırlık
döneminde öğrencileri motivasyonlarını engelleyen şeylerin sırasıyla kaygı, online eğitim, kötü
performans, olumsuz yorumlar ve sağlık durumları olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci; Sınav; Motivasyon
Abstract
The aim of this research is to determine the factors affecting the motivation of students preparing for
the university exam. The case study, one of the qualitative research methods, was used in this study,
The study group of this research consists of 10 students who are preparing for the university entrance
exam in the city center of Erzurum in 2020-2021 academic year. In this study, a semi-structured
interview form was used to collect data. The questions in the interview form were determined by the
researchers and presented to two experts. The interview form contains two questions. According to
the perceptions of the students, it was concluded that the things that motivate the students in the
preparation period for the university exam are the determination of goals and expectations, receiving
support from the environment, good performance and the existence of a reward system. According to
the students' perceptions, it was concluded that the things that hinder the motivation of the students
in the preparation period for the university exam are anxiety, online education, poor performance,
negative comments and health conditions, respectively.
Keywords: Exam; Motivation; Student

GİRİŞ
Motivasyon temel olarak ihtiyaç, dürtü davranış ve hedef içeren döngü oluşturur. Bu döngünün
başlangıcı ihtiyaçtır. Bununlar birlikte ihtiyaçların birincil nedenin güdü olduğu söylenebilir. Bunun
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nedeni ile oluşan davranış hedefin oluşmasına sebep olur. Bunun dışında motivasyonun oluşması için
süreçler vardır. Bunlar bireyin hedef davranışa ulaşması için dış ya da iç uyarıcının oluşturduğu
tetikleyici güçtür. Başka bir dönem ise hedefe yönelik yapılan davranıştır. Daha sonra hedefe ulaşılarak
doyum sağlandıktan sonra bunun sonucunda alınan pozitif geribildirim oluşur. Bunun sonucunda ise
olumlu duyguların tekrar oluşması için oluşan yeni içsel tepkidir (Önen ve Tüzün 2005).
Motivasyon temel olarak hedef davranışı tetikleyen, yönlendiren ve sürekliliğini sağlayan bir olgu
olarak tanımlanmaktadır. Motivasyon için ideal özellikler şunlardır; zorlayıcı ve gerçekçi hedeflerin
olması, kazanımlara dayalı elde edilen motivasyonlar, işe yönelik uzmanlaşma durumu, nazik ve adil
davranışlar, yüksek düzeyde öz yetkinliktir. Motivasyonu düşüren davranışların ise kolay ve zor
hedefler, başarı ya da başarısızlıklar, başaklarının kendileri ile ilgili fikirlerinin ne olduğunu düşünme,
saygısızca ve adaletsiz davranışlar ve cezalandırma olduğu söylenebilir (Hoy ve Miskel, 2010).
Bireylerin motive olup olmadıkları bireylerin gözlenerek ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Örneğin
bir iş gören önceden belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışmıyorsa artık onun motive olduğu
söylenemez. Başka bir değişse eğer bir birey yöneticisi varken çalışıyorsa dışsal eğer üstü yokken bile
çalışıyorsa motivasyonun içsel olduğu söylenebilir. Bireylerin motive edilebilmesi için maddi ve manevi
aracıların aktif şekilde kullanılması önemlidir (Gürsel, 2015). Bu nedenle motivasyonun bireyler için
oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmanın uygulamada özellikle öğretmen ve veliler için sınavlara hazırlanan öğrenciler için
nelere dikkat edilmesi konusunda oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte bu
araştırmanın teoride ise motivasyonun geniş literatürüne üniversite öğrencilerinin sınavlara
hazırlanırken onları motive eden faktörlerin neler olduğunu ortaya çıkarması açısından önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin
motivasyonlarını etkileyen unsurlarının belirlenmesidir. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara
cevaplar aranmıştır.
1. Üniversiteye giriş sınavına hazırlık döneminde öğrencileri motive eden şeyler nelerdir?
2. Üniversiteye giriş sınavına hazırlık döneminde öğrencilerin motivasyonunuz engelleyen
şeyler nelerdir?

YÖNTEM
Araştırma Deseni
Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu araştırma durum çalışması olarak desenlendirilmiştir.
Durum araştırmaları temel olarak önceden belirlenmiş bir durum ya da durumların oldukça erin bir
şekilde analiz edilmesi olduğu söylenebilir. Bu araştırma deseninde nasıl ve neden soruları temel olarak
hedef durumun oldukça detaylı bir şekilde incelenmesi için çaba gösterildiği söylenebilir (Chrıstensen
ve diğ., 2015; Yin, 2003). Bu çalışma bağlamında ise üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin
motive olma durumlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi ve durumun ortaya çıkarılması için
durum çalışması seçilmiştir.
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Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 akademik yılında üniversite giriş sınavına Erzurum
ili merkezinde hazırlanan 10 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma için kullanılan örnekleme yöntemi
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi seçilmiştir. Buna bağlı olarak araştırmaya dahil edilen üniversite
sınavına giriş öğrencilerinin araştırmaya katılması şansa bırakılmıştır. Bu sayede bu araştırmada yakın
ve kolay olan durumun incelenmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak öğrencilerden alınan veriler kendisini
tekrar etmeye başlayınca veri toplanması durdurulmuştur (Merriam, 2013; Yıldırım ve Şimşek,
2013). Toplam üniversite giriş sınavına hazırlanan 10 öğrenciden veri toplanmıştır. Bu öğrencilerin
6’sı (%60) erkek 4’ü (%40) ise kadındır. Bununla birlikte bu öğrencilerin 8’i (%80) lise mezunu ve 2’si
( %20) lise öğrencisidir.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarıyla ilgili
görüşlerini almak için nitel araştırma bağlamında yarı yapılandırılmıştır görüşme formu kullanılmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme formları sayesinde yoğun, derinlemesine ve daha gerçek olan bilgiye
ulaşmanın daha kolay olduğu söylenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Görüşme formunda bulunan
sorular araştırmacılar tarafından belirlenmiş ve bir dilbilgisi ve bir eğitim bilimleri uzmanı olmak toplam
iki uzmana gösterilmiştir. Uzmanlardan onaylar alındıktan sonra araştırma formların son şekilleri
verilmiştir. Sorular hazırlanırken üzerinde durulan önemli konu soruların anlaşılabilir olması olmuştur.
Elde edilen sorular hedef çalışma grubunda bulunmayan başka üç öğrenciye uygulanmıştır. Bunun
sonucunda araştırma soruları bir kere daha doğru anlaşılıp anlaşılmadığı görülmüştür. Araştırmanın
uygulanması pandemi koşullarından dolayı formların öğrencilere yollanması şeklinde yürütülmüştür.
Bu yüzden öğrencilerle ön görüşme yapılıp araştırmaya ilişkin detaylı bilgi daha önceden verilmiştir.
Verilerin toplanması 30 günden fazla sürmüştür.
Verilerin Analizi
Veriler analiz edilirken öncelikle verilerin kaybolmaması için Word belgelerine aktarılmıştır.
Bunun sonucunda elde edile veriler Nvivo 8 programı aktarılmıştır. Karmaşık ve fazla olan nitel veriler
Nvivo programı sayesinde daha kolay bir şekilde analiz edilme imkânı sağlanmıştır. Nvivo programı
hali hazırda verilerin daha ayrıntılı şekilde analiz edilmesine imkân sağlamaktadır (Balcı, 2011). Bundan
sonra Nvivo programına dâhil edilen veriler içerik analizi yöntemi vasıtasıyla analiz edilmesi
sağlanmıştır. Bu analiz sayesinde hedef konuya yönelik temalar ve bu temaya bağlı olan kodlar ortaya
çıkarılmak istenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda üniversite giriş sınavına hazırlanan
öğrencilerin motivasyonlarıyla ilgili görüşlerine ilişkin belirlenen tema ve alt tema ve bu temalara
referans olan görüşler içerik analizi sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen temalar ve referans görüşler
modelde ifade edilmiştir. Bu hedef model incelendiğinde temalar ve görüşler arasındaki ilişkiler ve
onarın referans yoğunluğu ilgili okun kalınlığı üzerinden gösterilmiştir. Elde edilen toplam atıf sayısı
beşe bölünerek orantı sağlanmış ve Nvivo programında bu bağlamda oklar kalınlaştırılmıştır. Yani
modeldeki bir ok kalınlaştıkça ilgili tema veya at temaya olan referans görüşün fazlalaştığı okun kalınlığı
inceldikçe ilgili görüşe olan atıf sayısının azaldığı sonucuna varılabilir. Görüşlerin yanlarında yer alan
kodlamalar öğrencilere ilişkin bilgileri vermektedir.
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BULGULAR
Bu araştırmada üniversiteye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarını etkileyen
unsurlarının belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda katılımcılara sorulan soruların
sonucunda elde edilen cevaplara ilişkin elde edilen şematik gösterim aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Buna ek olarak, öğrenci motivasyonunu sağlayan ve engelleyen tema ve alt temalarına ilişkin referans
görüşlere ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.

Şekil 1. Öğrencileri motive eden ve motive olmalarını engelleyen unsurlar
Öğrencileri motive eden unsurlara yönelik elde edilen tema ve alt temaları ortaya çıkaran referans
görüşlere ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur.
Hedef Belirleme: Öğrencilere motive eden temasına ilişkin elde edilen görüşlerde en çok yüklemeyi
alan görüş hedef belirle olmuştur. Hedef belirleme alt temasına ilişkin görüşlere örnekler aşağıda
sunulmuştur.
“Kazanma isteğim en büyük motivasyonumdu. İstediğim mesleği okuyup yapabilmek
hazırlık sürecinde ben en çok tetikleyen ve devam etmemi sağlayan etkendi (Ö, erkek, 1)”
“Ders çalışma isteği, özveri ve ileride kariyer hedefleri için kalifiye bir üniversite hayali
(Ö, erkek, 2)”
“Sevdiğim bölümde okuyacağım hayali beni motive ediyordu (Ö, erkek, 3)”
“Üniversite sınavına hazırlık döneminde beni motive eden istediğim üniversiteye girip
ileride hayalim olan öğretmenlik mesleğini icra edebileceğim ve farklı ülkeleri gezip,
farklı kültürlerle tanışabilme fırsatım olması. (Ö, erkek, 4)”
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“Gelecekte edinebileceğim statüleri düşünmek, istediğim bölümü okumanın verdiği hazzı
düşünmek (Ö, erkek, 5)”
“Bende istediğim bölümde okuyup hedeflerimi belirlediğim için gerçekleştirmem
gerektiğinin bilincinde olarak çalıştım (Ö, kadın, 10 )”
Destek Alma: Öğrencilere motive eden temasına ilişkin elde edilen görüşlerde ikinci sırada yüklemeyi
alan görüş destek alma olmuştur. Destek alma alt temasına ilişkin görüşlere örnekler aşağıda
sunulmuştur.
“Sınav döneminde motive eden şeyler dershane hocalarım (Ö, kadın, 7)”
“Başta öğretmenlerim ve ailemin bana olan güvenim (Ö, erkek, 9)”
“Ailemin ve öğretmenlerimin bana inanıp destek olmaları beni motive eden etkenlerden
biriydi. (Ö, kadın, 10 )”
İyi Performans: Öğrencilere motive eden temasına ilişkin elde edilen görüşlerde üçüncü sırada
yüklemeyi alan görüş iyi performans olmuştur. İyi performans alt temasına ilişkin görüşlere örnekler
aşağıda sunulmuştur.
“Denemelerimdeki net artışı beni hep motive etti (Ö, erkek, 9)”
“Kendi azmim ve bazen artan netlerim (Ö, kadın, 7)”
“Aynaya baktığımda kendimi başarılı kendinden emin mesleğinin hakkını verebilecek biri
olarak görmem beni en çok motive eden şeylerdi (Ö, erkek, 5)”
İyi Performans: Öğrencilere motive eden temasına ilişkin elde edilen görüşlerden son sırada ödül alt
teması olmuştur. Buna ilişkin örnek “Sınava hazırlanırken motive eden en büyük şey kendi çapımda
yaptığım ödül sistemimdi. Bu sistemde gün içinde ders çalışmak dışında yapmak istediğim örneğin; oyun
oynamak, arkadaşlarımla dışarı çıkmak vb. gibi durumları, dersimi çalıştıktan sonra yapmak oldu (Ö,
kadın, 8)” olarak verilebilir.
Öğrencileri motive olmayı engelleyen unsurlara yönelik elde edilen alt temaları ortaya çıkaran referans
görüşlere ilişkin örnekler aşağıda sunulmuştur.
Kaygı: Öğrencilere motivasyonunu engelleyen alt temasına ilişkin elde edilen görüşlerde en çok
yüklemeyi alan görüş kaygı olmuştur. Kaygı alt temasına ilişkin görüşlere örnekler aşağıda sunulmuştur.
“Bunların haricinde gelecek kaygısı, işsiz kalır mıyım düşüncesi, çevre baskısı,
kazanamazsam ne yapacağım gibi düşünceler beni olumsuz etkiledi (Ö, erkek, 1 )”
“Aklımın başka uğraşlar ile meşgul olması ve tabii ki gelecek kaygısı (Ö, erkek, 2)”
“Sınavda başarısız olma korkusu, çalıştığım konuları hatırlayamama korkusu
motivasyonumu engelliyordu (Ö, erkek, 3)”
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“Kendi düşüncelerim, sınavın zor olacağını ve yapamayacağımı düşünürdüm hep (Ö,
erkek, 9)”
Online Eğitim: Öğrencilere motivasyonunu engelleyen alt temasına ilişkin elde edilen görüşlerde ikinci
yüklemeyi alan görüş kaygı olmuştur. Online eğitim alt temasına ilişkin görüşlere örnekler aşağıda
sunulmuştur.
“Özellikle pandemi dolayısıyla dershanem uzun süreler kapalı kaldı ve online eğitim
görmek zorunda kaldık (Ö, erkek 1)”
“Değişim sürecinde mezun olarak hazırlanmak ve gerek yasaklardan gerek uzaktan
eğitimin yüz yüze kadar verimli olmamasından gerek kütüphane ortamında bile salgın
düşüncesi isteksizlik uyandıran bir etkendi (Ö, kadın, 6)”
“Pandemi sebebiyle sürekli evde olmak, dershane ve okula gidememek, sosyal hayatımın
olmaması benim için her zaman dezavantaj oldu (Ö, kadın, 10)”
Kötü Performans: Öğrencilere motivasyonunu engelleyen alt temasına ilişkin elde edilen görüşlerde
üçüncü sırada yüklemeyi alan görüş kötü performans olmuştur. Kötü performans alt temasına ilişkin
görüşlere örnekler aşağıda sunulmuştur.
Ayriyeten bazı dönemlerde istediğim net sayılarına ulaşamamak, istediğim başarıyı elde
edememek motivasyonumu zaman zaman düşürdü (Ö, erkek, 1)”
Motivasyonumu engelleyen bir diğer mesele de denemelerdeki netlerimin sürekli
değişmesi (Ö, erkek, 4)”
Olumsuz Yorumlar: Öğrencilere motivasyonunu engelleyen alt temasına ilişkin elde edilen görüşlerde
dördüncü sırada yüklemeyi alan görüş olumsuz yorumlar olmuştur. Olumsuz yorumlar alt temasına
ilişkin görüşlere örnek aşağıda sunulmuştur: “Başarısız olmayı benimsemiş insanların karamsar
yorumları motivasyonumu engelleyen şeylerdir (Ö, erkek, 5)”
Sağlık Sorunları: Öğrencilere motivasyonunu engelleyen alt temasına ilişkin elde edilen görüşlerde
son sırada yüklemeyi alan görüş sağlık sorunları olmuştur. Buna örnek olarak bu görüş örnek
gösterilebilir: “Motivasyonumu engelleyen şeyler arasında en önemlisi sağlık sorunları oldu. Gerek
kendim yaşadığım sağlık sorunlarım, gerekse ailesel sağlık sorunları motivasyonumu engelledi.
Özellikle motivasyonumu en büyük kaynağımın düzen olduğunu belirtmiştim. Sağlık sorunlarından
ötürü düzenim bozulunca doğal olarak motivasyonumun da yer yer düştüğü zamanlar oldu (Ö, kadın,
8)”

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Öğrencilerin algılarına göre üniversite sınavına hazırlık döneminde öğrencileri motive eden
şeylerin sırasıyla hedef ve beklentilerin belirleme, çevreden destek alma, iyi performans gösterme ve
ödüllendirme sisteminin var olması olduğu sonucuna varılmıştır. Bu araştırmanın sonucu diğer araştırma
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sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Mehdiyev ve diğ., (2016).yaptıkları araştırmada motivasyonu
arttıracak olan bireysel olarak ortaya çıkarabilecek önemli unsurlardan birisinin öğrencilerin hedef
belirlemesi olduğunu ortaya koymuşlardır. Aktaş (2016) yaptığı araştırmada bazı öğrencilerin
ailelerinden aldıkları destek sebebiyle dışsal motivasyon kaynaklı motivasyonlarının yüksek olduğunu
ortaya koymuştur. Aslan ve Doğan (2020) yaptıkları araştırmada içsel motivasyonun doğrudan ve dışsal
motivasyonun doğrudan ve içsel motivasyon aracılığı ile performans üzerinde etkisi olduğunu
belirtmişlerdir. Akbaba (2006) yaptığı araştırmada ödül sisteminin ceza sistemiyle karşılaştırıldığında
daha kalıcı ve etkili bir motive edici olduğunu ortaya koymuştur.
Öğrencilerin algılarına göre üniversite sınavına hazırlık döneminde öğrencileri motivasyonlarını
engelleyen şeylerin sırasıyla kaygı, online eğitim, kötü performans, olumsuz yorumlar ve sağlık
durumları olduğu sonucuna varılmıştır. Bu araştırmanın sonucu diğer araştırma sonuçlarıyla benzerlik
göstermektedir. Doğan (2008) yaptığı araştırmada öğrencilerin dil kaygılarının başarıyı etkilediğini
ortaya koymuştur. Yani kaygı düzeyi yükseldikçe öğrencilerin başarılarının düştüğünü belirtmiştir.
Meşe ve Sevilen (2021) yaptıkları araştırmada öğrencilerin aldıkları online eğitimin sosyal etkinliklerin
eksikliği, beklenti ve içerik arasındaki uyumsuzluk ve organizasyon problemlerden dolayı olumsuz
etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Ertürk ve Aydın (2017) yaptığı araştırmada öğretmenlerin
meslektaşlarından aldığı olumsuz eleştirilerin motivasyonlarını düşürdüğünü ortaya koymuştur.
Bu araştırmada ilk olarak öğrencileri motive eden şeylerin sırasıyla hedef ve beklentilerin belirleme,
çevreden destek alma, iyi performans gösterme ve ödüllendirme sisteminin var olması olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu bağlamda özellikle ailelerin öğrencilere sürekli olumlu destek vermesi ve hazırlık dönemi
için gerekli zamanlarda ödüller sağlamaları önerilirken aynı şekilde rehber ve alan öğretmenlerinin
öğrencilerin hedeflerinin belirlenmesinde ve ders içinde iyi performans göstermeleri için öğrencilere
yardımcı olmaları gerektiği önerilmektedir.
Bu araştırmada ikinci olarak öğrencileri motivasyonlarını engelleyen şeylerin sırasıyla kaygı, online
eğitim, kötü performans, olumsuz yorumlar ve sağlık durumları olduğu sonucuna varılmıştır. Buna bağlı
olarak öğrenci aileleri ve öğretmenleri üniversite sınavına hazırlık aşamasındaki öğrencilere kaygılarını
giderici destek sağlamaları, onlara karşı olumsu yorumlardan kaçınmaları ve kötü performans
gösterdikleri zamanlarda onlara destek olmaları gerektiği önerilmektedir.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentilerinin ortaya çıkarılmasıdır.
Araştırmada lise öğrencilerinin gelecek beklentilerini ortaya çıkarabilmek için nitel araştırma yöntemi
tercih edilmiştir ve araştırma, durum desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın
katılımcılarını Erzurum İli Merkezinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim gören 11 lise
öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesi amacıyla maksimum çeşitleme örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Lise öğrencilerinin geleceğe yönelik akademik ve yaşamsal beklentilerinin
ortaya çıkarılması için iki sorudan oluşan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” oluşturulmuştur.
Görüşme formu araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Katılımcılardan toplanan verilere içerik
analizi yapılmış ve veriler incelenerek belirli temalar oluşturulmuştur. Araştırmada geçerlik ve
güvenirliğin sağlanmasına özen gösterilmiştir. Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin akademik
olarak, yapacağı meslekte başarı sağlama, sevdiği mesleği yapma, yurt dışı deneyimi yaşama, saygı
görülme, iyi eğitim alma konularında beklentileri bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca lise
öğrencilerinin yaşamsal olarak ise kendi ayakları üzerinde durmak, yeni aktiviteler yapmak, hobi
edinmek, mutlu yaşam, saygı görülmek, yurt dışı deneyimi, sorumluluk almak, çevre edinmek
konusunda beklentileri olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akademik Beklenti; Gelecek Beklentisi; Lise öğrencileri; Yaşamsal Beklenti
Abstract

The aim of this research is to reveal the expectations of high school students for the future.
In the research, the qualitative research method was preferred to reveal the future expectations
of high school students, and the research was carried out by the situation pattern. The
participants of the research consist of 11 high school students studying in Erzurum Province
Center in the 2020-2021 academic year. The maximum variation sampling method was used
to determine the participants. To reveal the academic and life expectations of high school
students for the future, a "semi-structured interview form" consisting of two questions was
created. The interview form was developed by the researchers. Content analysis was
performed on the data collected from the participants and certain themes were created by
examining the data. Care was taken to ensure validity and reliability in the study. As a result
of the research, it was concluded that high school students have expectations in terms of
achieving success in their profession, doing the job they love, experiencing abroad, being
respected, and getting a good education. In addition, it was concluded that high school
students have expectations in terms of standing on their own feet, doing new activities,
acquiring a hobby, happy life, being respected, abroad experience, taking responsibility, and
acquiring an environment.
Keywords: Academic Expectation; Future Expectation; High school students; Life Expectancy
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GİRİŞ
Bilginin sürekli olarak değiştiği ve yeni bilgilerin ortaya çıktığı günümüzde, toplumlar
kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için sahip oldukları insan kaynaklarının yetiştirilmesine
önem vermektedir. Özellikle 21. Yüzyıl becerilerine sahip insan kaynaklarının varlığı ülkelerin
gelişmişlik düzeylerini belirleyen etkenlerdendir. İnsanların sahip olduğu beceriler ve nitelikler,
toplumdaki eğitim sisteminin verimliliği ve etkililiği ile şekillenmektedir. Bu doğrultuda toplumun sahip
olduğu eğitim sistemi bireylerin gelecekten beklentilerini de büyük oranda şekillendirmektedir.
Beklenti, bireylerin sergiledikleri davranışların belirli amaçlara dönük olması ihtimaline karşı geçici
inançlar olarak açıklanabilir. Beklenen olayın gelecekte gerçekleşmesi ile ilgilidir. Beklenti her ne kadar
geleceğe yönelik bir kavram olsa da bireyin yaşadığı geçmiş tecrübeleri beklentiyi oluşturur. Geçmiş
deneyimler, bireysel özellikler, geleceğe yönelik istekler beklentiyi etkilemektedir (Sönmez, 2019).
Gelecek beklentisi ise bireyin gelecek ile ilgili görüşlerini, ilgilerini ve kaygılarını içeren bilişsel
haritalardır. Bireyin gelecek konusunda sahip olduğu düşünceler çok önemlidir. Çünkü bireyin sahip
olduğu beklenti, gelecek ile ilgili kararların alınmasında motive edici bir unsurdur (Nurmi, 1991). Ayrıca
bireyin sahip olduğu beklentisi ile sergilediği performans karşılıklı olarak etkileşim içerisindedir. Yani
bireyin başarılı olma beklentisi performansını olumlu etkilemekte, sergilediği yüksek performans ise
beklentiyi artırmaktadır. Bundan dolayı bireyin beklentileri geçmişte sergilediği performans hakkında
bilgiler verebilir (Bandura, 1993; Mischel, Cantor ve Feldman, 1996). Bireylerin yaşadığı çevrede
başarısının nasıl tanımlandığı ve bireyin hedeflerinin pekiştirilip pekiştirilmemesi beklentinin
şekillenmesi adına önemli rol oynar. Başta aile olmak üzere, okulun, çevrenin ve toplumun bireye
sunduğu değerler ve verdikleri tepkiler beklentinin şekillendirilmesini sağlar. Bireyin aile üyeleri
bireyin beklentilerini rol model olma ve başarı için kriterler koyma yolu ile doğrudan etkileyebilir
(McCabe ve Barnett, 2000).
Öğrencilerin gelecek ile ilgili sahip oldukları beklentileri, umutsuzluk düzeylerini olumlu olarak
etkilemekte ve bireyin öznel olarak iyi olması için katkıda bulunmaktadır (Tokuç, Evren ve Ekuklu,
2009). Ayrıca lise öğrencilerinin geleceğe yönelik beklenti içerisinde olmaları ile öznel olarak iyi oluş
düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır (Eryılmaz, 2011). Gençlerin
genellikle meslek, aile kurma ve kariyer konusunda beklentileri bulunmaktadır. Yapılan çalışmada yaşı
büyük olan ergenlerin genel olarak kariyer ile ilgili beklentileri bulunmaktadır. Kızların daha çok aile
kurma konusunda beklentileri olurken erkeklerin ise meslek edinme ve eğitim konularında beklentileri
bulunmaktadır (Nurmi, 1991). Bunun yanı sıra gençlerin beklentileri üzerine odaklanan ve cinsiyeti yaş,
sosyoekonomik durum gibi birçok değişkenle ilişkisini ortaya koymanı amaçlayan birçok çalışma
bulunmaktadır (Cecconello, De Antoni ve Koller, 2003; Luthar, Cicchetti ve Becker, 2000; Neiva-Silva,
2003; Poole ve Cooney, 1987; Sundberg, Poole ve Tyler, 1983).
Lisede okuyan öğrenciler beklentileri geleceklerini şekillendirmede büyük rol oynamaktadır. Çünkü lise
dönemi üniversite sınavına girip bir meslek edinme sürecinin son aşaması olarak görülmektedir. Bunun
yanı sıra ergen bir birey olarak yaşamsal beklentilerinin çoğu da lise döneminde şekillenmektedir.
Öğrencilerin beklentileri geleceğe yönelik umutlarının bir yansımasıdır. Bu doğrultuda lise
öğrencilerinin geleceğe yönelik yaşamsal ve akademik beklentilerinin ortaya çıkarılması toplum
tarafından öğrencilerin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi adına önemlidir. Ayrıca öğrencilerin geleceğe
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yönelik beklentileri, toplumun genel yapısı ve eğitim sistemi hakkında da ipuçları sağlayabilir ve bazı
çıkarımlarda bulunmamıza yardımcı olabilir. Bu bakımdan lise öğrencilerinin geleceğe yönelik
beklentilerinin ortaya çıkarılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu
amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaktadır.
1- Lise öğrencilerinin geleceğe yönelik akademik beklentileri nelerdir?
2- Lise öğrencilerinin geleceğe yönelik yaşamsal beklentileri nelerdir?

YÖNTEM
Araştırma Deseni
Bu araştırmada lise öğrencilerinin gelecek beklentilerini ortaya çıkarabilmek için nitel araştırma
yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırma yöntemi olayları, varlıkları kendi doğal ortamında araştırmaya
ve anlamaya yönelik yapılan çalışmalardır (Punch, 2011). Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden
durum desenine uygun olarak yürütülmüştür. Durum deseni olayları veya durumları derinlemesine
inceleyen özgün çalışmalardır. Genel sonuçlara ulaşmak yerine olayı veya durumu kendi özgün
ortamında keşfetmeyi amaçlamaktadır (Paker, 2015). Bu araştırmada da amacı lise öğrencilerinin
geleceğe yönelik akademik ve yaşamsal beklentilerinin ortaya çıkarılması ve kendi özgün fikirlerinin
belirlenesi için durum çalışması kullanılmıştır.
Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını 2020- 2021 eğitim öğretim yılında eğitim gören 11 lise öğrencisi
oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesi amacıyla maksimum çeşitleme örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde, çeşitlilik gösteren olaylar veya durumlar arasında benzerlik
gösteren olay veya olgunun olup olmadığını ortaya çıkarmak ve bu duruma göre açıklanmak istenilen
problemin farklı boyutlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Katılımcıların 6’sı (%54.5) erkek 5’i (%45.5) ise kadındır. Ayrıca katılımcıların 8’i (%72,7) lise mezunu
ve 3’ü ( %27,3) lise öğrencisidir.
Veri Toplama Aracı
Lise öğrencilerinin geleceğe yönelik akademik ve yaşamsal beklentilerinin ortaya çıkarılması
için iki sorudan oluşan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” oluşturulmuştur. Görüşme formu
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve soruların kolay bir şekilde anlaşılması, katılımcıyı yönlendirici
olmaması ve soruların farklı boyutları ölçmemesi ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır (Bogdan ve
Biklen, 1992). Ayrıca yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanılabilirliği, anlaşılabilirliği ve
amaca hizmet edebilirliği bakımından uzman görüşüne başvurulmuş ve görüşme formu bu görüşler
doğrultusunda oluşturulmuştur.
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Verilerin Toplanması
Veriler toplanmadan önce katılımcılar belirlenmiş ve ön görüşme yapılmıştır. Daha sonra ise
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu katılımcılara gönderilmiştir. Veriler gönüllülük esasına
uygun olarak toplanmıştır. Görüşme formu doldurulmadan önce katılımcıların sorulara objektif bir
şekilde ve kimseden etkilenmeden cevap vermeleri için uyarıda bulunulmuştur. Veri toplama süreci
ortalama üç hafta sürmüştür.
Verilerin Analizi
Katılımcılardan toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. Bu aşamada katılımcılardan elde
edilen veriler incelenerek belirli temalar oluşturulmuştur. Daha sora ise bu temalar kodlar vasıtasıyla
kolay anlaşılabilir şekilde yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Katılımcıların görüşleri
doğrultusunda oluşturulan temalar alanında uzman (eğitim bilimleri) tarafından incelenmiş ve temalar
değerlendirilmiştir. Daha sonra temalara ait yükleme sayıları belirlenmiş ve ifadelerden doğrudan
alıntılar yapılarak temalar örneklendirilmiştir.
Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanmasına özen gösterilmiştir. Geçerlik araştırmadan
elde edilen sonucun gerçek durumu yansıtması olarak açıklanmaktadır. Güvenirlik ise sonuçların tutarlı
ve tekrar edilebilir olması olarak açıklanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Çalışmada güvenirliğin
sağlanması açısında çalışmanın bütün aşamaları (araştırma deseni, katılımcı seçimi, veri toplama
aracının hazırlanması, verilerin analizi) açık bir şekilde ifade edilmiştir. Katılımcıların yarı
yapılandırılmış görüşme sorularını objektif bir şekilde doldurması için uyarılarda bulunulmuştur. Ayrıca
katılımcıların görüşleri değiştirilmeden doğrudan alıntılar yapılarak çalışmaya aktarılmıştır. Çalışmanın
geçerliğinin sağlanması açısından uzman görüşüne başvurulmuştur. Oluşturulan yarı yapılandırılmış
görüşme formu soruları ve içerik analizi sonucunda oluşturulan temalar uzmanların görüşleri
doğrultusunda uygunluğu incelenmiştir.
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BULGULAR
Katılımcılardan toplanan veriler doğrultusunda içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi
sonucunda oluşturulan tablo aşağıda gösterilmektedir.

Yaşamsal Beklentiler

Akademik
Beklentiler

Tablo 1. Katılımcıların akademik ve yaşamsal beklentilerine yönelik frekans ve yüzdelik dağılımlar
Temalar
Meslekte Başarı
Sevdiği Mesleği Yapmak
Yurt Dışı Deneyimi
Saygı Görülmek
İyi Eğitim Almak
Kendi Ayakları Üzerinde Durmak
Yeni Aktiviteler Yapmak
Hobi Edinmek
Mutlu Yaşam
Saygı Görülmek
Yurt Dışı Deneyimi
Sorumluluk Almak
Çevre Edinmek

N
7
4
2
1
1
4
3
2
2
2
2
1
1

%
46.6
26.7
13.3
6.7
6.7
23.4
17.6
11.8
11.8
11.8
11.8
5.9
5.9

Akademik Beklentiler
Katılımcıların görüşleri doğrultusunda akademik beklentilere ilişkin oluşturulan temalar ve
temalara ilişkin görüşler aşağıda sunulmaktadır.
Meslekte Başarı: Katılımcıların akademik beklentileri incelendiğinde en fazla yüklemenin “meslekte
başarı” temasına yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar gelecekteki mesleklerinde başarılı
olabilme beklentisi içerisindedir. Bu temaya referans olabilecek bazı katılımcı görüşleri aşağıdaki
gibidir.
“Öncelikle güzel bir puan alıp iyi bir üniversitede eğitim almak istiyorum. Daha sonra
akademik olarak agno’mu yüksek tutup erasmus yaparak yurt dışını tanımak istiyorum.
Kendimi gerçekleştirip akademik anlamda istikrarlı ve en iyi şekilde geliştirmek
istiyorum. (K3)”
“Akademik kariyerimi birden çok dil öğrenerek önce kendime fayda sağlayıp sonra
okulumu başarıyla bitirip yıllarca çabalayıp edindiğim bilgileri iyi bir öğretmen olup
öğrencilerime aktarmayı umuyorum. Öğretmen olarak kalmayıp daha üst mevkilere
ulaşmayı istiyorum. (K5)”
Sevdiği Mesleği Yapma: Katılımcılar tarafından ikinci sırada en fazla yüklemenin “sevdiği mesleği
yapma” temasına yapıldığı tespit edilmiştir. Katılımcılar akademik olarak sevdiği mesleği yapma

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

189

beklentisi içerisindedirler. Bu temayı örneklendirir nitelikteki bazı katılımcı görüşleri aşağıda
sunulmaktadır.
“Öncelikle birinci hedefim İngilizce öğretmenliği okuyabilmek. Hayalim olan bu mesleği
bir süre yaptıktan sonra veya yaparken kitap çevirilerinde bulunmak ve hava trafik
kontrolörü olabilmek için hazırlanmak… (K4)”
“İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Çünkü İngilizceyi sevmeyen, öğrenmek istemeyen
ve zor gören öğrencilere bu dili öğretmek ve sevdirmek istiyorum. (K6)”
Yurt Dışı Deneyimi: Katılımcı görüşleri akademik beklenti bakımından değerlendirildiğinde “yurt dışı
deneyimi” teması elde edilmiştir. Katılımcılar akademik açından yurt dışı deneyi yaşamak istediklerini
belirtmektedir. Bu temayı “Bölümümü bitirdiğimde yurtdışına çıkıp kendimi bu konuda daha da
geliştirmek… (K8)” görüşü örneklendirir niteliktedir.
Akademik beklentiler noktasında birer katılımcının görüşleri doğrultusunda elde edilen temalar
bulunmaktadır. Saygı görülmek teması “…akademik olarak yapacağım çalışmaların kalıcı olması.
Birçok insan tarafından saygı görülmesi, kısaca iz bırakmak diyebilirim. (K2)” görüşü ile
bütünleşmektedir. İyi eğitim almak teması ise “Öncelikle güzel bir puan alıp iyi bir üniversitede eğitim
almak istiyorum. (K3)” önerisine dayalı olarak oluşturulmuştur.
Yaşamsal Beklentiler
Katılımcıların görüşleri doğrultusunda yaşamsal beklentilere ilişkin oluşturulan temalar ve
temalara ilişkin görüşler aşağıda sunulmaktadır.
Kendi Ayakları Üzerinde Durmak: Analiz sonucunda en fazla yüklemenin “kendi ayakları üzerinde
durmak” temasına yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar yaşamsal olarak kendi ayakları üzerinde
durma beklentisi içerisindedirler. Bu temaya referans olabilecek görüşler aşağıda örneklendirilmiştir.
“Kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilen
biri olabilmek... (K1)”
“Hayatımı emekleriyle kazanmış kendi ayakları üstünde duran maddi olarak başka birine
bağlı olmadan. (K5)”
Yeni Aktiviteler Yapmak: Katılımcıların önemli bir kısmı “yeni aktiviteler yapmak” temasına görüş
bildirmiştir. Bu tema ifade aşağıdaki ifade ile örneklendirilebilir.
“Sınav sürecinden sonra sosyal çevreme daha çok odaklandım ve üniversitede yeni insan
ve gruplarla tanışıp çeşitli aktivitelerde bulunmayı bekliyorum. Sosyal hayatım her
zaman bilişsel ve fiziksel özelliklerim ile paralellik gösterdiği için kendimi daha çok
aktivite ve proje içinde olacağımı umuyorum. (K3)”
İkişer katılımcının görüşleri ile yaşamsal beklentiler konusunda bazı temalar elde edilmiştir. Hobi
edinmek temasında katılımcıların yaşamlarında hobiler edinmek konusunda düşünceleri
bulunmaktadır. Bu temaya ilişkin “…hayalimdekileri hobi haline getirmek ve daha aktif olmak… (B8)”
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görüşü örnek verilebilir. Mutlu yaşam temasında katılımcılar yaşamdan mutlu yaşama konusunda
beklentileri olduğunu belirtmişlerdir. Bu tema “…güzel vakit geçirebileceğim özgür bir ortamda
yaşamak… (K1)” görüşü ile bütünleşmektedir. Saygı görülmek temasında katılımcıların yaşamdan
saygı görülmek konusunda beklentileri olduğunu ifade etmektedirler. Bu temaya “Sosyal hayata yönelik
beklentim insanların birbirlerini olduğu gibi kabul edip her insana yeterli düzeyde saygı göstermesi.
(K11)” görüşü örnek olarak verilebilir. Yurt dışı deneyimi temasını ise “Başka diller öğrenmek ve
farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünüyorum. (K6)” görüşü temsil etmektedir.
Yaşamsal beklentiler konusunda birer katılımcının görüş bildirdiği temalar da bulunmaktadır.
Sorumluluk almak teması “Kendi hayatımı bir an önce oluşturup, bireysel olarak kendime daha fazla
sorumluluk yüklemek istiyorum. (K2)” görüşü ile bütünleşmektedir. Çevre edinmek teması ise
“Geleceğe yönelik hedef ve beklentilerimi yapmaya çalışırken illaki belirli ortamlarda olacağım. Bu
ortamlarda olabildiğince farklı şahıslar tanımak istiyorum. Özellikle yurtdışı seyahati yapabilmek ve
her fırsatım oldukça yeni yerlerde yeni arkadaşlıklar ve yeni bir sosyal çevre edinmek istiyorum. (K4)”
görüşü sonucu elde edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Lise öğrencilerinin geleceğe yönelik akademik ve yaşamsal beklentilerinin ortaya çıkarılması
amacıyla yapılan bu çalışmada toplanan verilere içerik analizi yapılmasıyla elde edilen sonuçlar şu
şekildedir.
Lise öğrencilerinin akademik olarak, yapacağı meslekte başarı sağlama, sevdiği mesleği yapma, yurt
dışı deneyimi yaşama, saygı görülme, iyi eğitim alma beklentileri bulunmaktadır. Konuyla ilgili yapılan
farklı çalışmalar incelendiğinde bu sonuçların desteklendiği görülmektedir. Yavuzer, Demir, Meşeci ve
Sertelin (2005) tarafından hazırlanan araştırmada, gençliğin gelecek beklentilerini belirlemek için
envanter oluşturulmuştur. Hazırlanan envanterde katılımcıların sevdiği mesleği yapması, mesleğinde
başarılı olması, bağımsız bir şekilde yaşam sürülmesi, başkalarının saygısının kazanılması, eğitim
sisteminin daha nitelikli olması gibi sorular bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile benzer bir şekilde
meslekte başarılı olmak faktörü, beklenti olarak katılımcılar tarafından belirtilen en yüksek ortalamalı
görüş olarak ifade edilmiştir. Şimşek (2012) tarafından yapılan araştırmada lise öğrencilerinin gelecek
beklentileri ve gelecek beklentilerini etkileyen faktörler üzerinde çalışılmıştır. Araştırmada gelecek
beklentisi ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte en yüksek ortalamanın “kendi kendimi yönetebilen birisi
olacağıma inanıyorum” maddesine aittir. Bunun yanı sıra “toplumda saygın bir yer edineceğime
inanıyorum” maddesi ikinci sırada ortalamaya sahiptir. Ayrıca katılımcıların meslekte ilerleme,
meslekte başarı, iyi koşullarda eğitim konularında beklentileri olduğu ifade edilmektedir.
Lise öğrencilerinin yaşamsal olarak, kendi ayakları üzerinde durmak, yeni aktiviteler yapmak, hobi
edinmek, mutlu yaşam, saygı görülmek, yurt dışı deneyimi, sorumluluk almak, çevre edinmek
konularında beklentileri bulunmaktadır. Konuyla ilgili yapılan farklı çalışmalar incelendiğinde bu
sonuçların desteklendiği görülmektedir. Şimşek (2012) tarafından yapılan çalışmada katılımcıların
mutlu yaşam sürmek, kendi kendini yönetebilen ve bağımsız bir birey olmak, saygın bir birey olmak
konularında beklentileri bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yavuzer ve diğerleri (2005) tarafından
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yapılan çalışmada katılımcıların mutlu bir yaşam sürmek, toplumda saygınlığı olan bir kişi olmak,
hobilere daha fazla zaman ayırmak, aileden ayrı bağımsız bir yaşam kurup, sürdürebilmek, farklı
ülkelerde yaşamak gibi konularda beklentileri olduğu ifade edilmektedir.
Araştırma sonuçları incelendiğinde lise öğrencilerinin akademik ve yaşamsal olarak beklentilerinin
olduğu görülmektedir. Akademik beklentiler incelendiğinde katılımcıların en fazla meslekte başarılı
olma yönünde beklentileri olduğu görülmektedir. Özellikle gençlerin meslekte başarıyı
yakalayabilmeleri için bireysel ve zihinsel özelliklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi önem arz
etmektedir. Bu durumda özellikle rehber öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel ve zihinsel özelliklerinin
iyi tespit etmeleri ve bu konuda kendilerine uygun mesleği seçmeleri için rehberlik etmeleri önemlidir.
Lise öğrencilerinin yaşamsal beklentileri incelendiğinde en fazla kendi ayakları üzerinde durmak
konusunda, ikinci sırada ise yeni aktiviteler yapmak konusunda beklentileri oldukları görülmektedir.
Lise öğrencilerinin liseyi bitirdikten sonra kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve yaşamlarını idare
edebilmeleri için tercih ettikleri meslekte atanmalarının sağlaması için tedbirlerin alınması ya da özel
sektörde istihdamlarının sağlanması için planlamalar yapılması gerekmektedir. Böylece kendi
yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilirler. Ayrıca gençlerin yeni aktiviteler edinmesi ve bu aktivitelere
katılabilmeleri için özel destekler sağlanması ve gerek lisede gerekse üniversitede çeşitli aktivitelerin
düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca yaşamları boyunca katılabilecekleri aktiviteler sosyal kurumlarca
sağlanabilir. Gelecek çalışmalarda ilkokul, ortaokul veya üniversite öğrencilerinin gelecek konusundaki
beklentileri belirlenip, bu beklentilerin karşılaştırılması üzerinde çalışılabilir.
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Ne Kadar Dijital İliz?
Gaziantep Dijital Platform Endeksi Genel Durum Analizi
Gül EKİNCİ
E-mail: gekinci@gantep.edu.tr; Gaziantep Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalı Gaziantep / Türkiye.
Özet
Bu çalışmada dünyada geçerli olan Dijital Platform Endeksi (Digital Platform Endex
(DPE))’ne göre Türkiye ve Gaziantep’in 116 ülke DPE Endeks puan sıralaması ve gelişmişlik
düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada gelişmişlik düzeyi endeks göstergeleri baz
alınmıştır. Ülkeler arası dijital platform endeks puanı ile dağılım benzerlik oranları
kıyaslanmıştır. Araştırma sonucuna göre gelişmişlik düzeyi ve dijital platform endeks ana ve
alt göstergeler arasında doğru orantı bulunmuştur. Dijital kullanıcı vatandaşlığı, dijital çok
taraflı platform, dijital teknoloji altyapısı, dijital teknoloji girişimcilik kavramları çalışmada
kullanılan temel ana göstergelerdir. Araştırma bu göstergelerin değerlendirilmesi ve ülke
durumunun tespiti ile bu doğrultuda oluşturulacak dijital platform politikaların geliştirilmesi
açısından oldukça önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekabet, Dijital Platformlar, Dijital Platform Endeksi, Dijital Dönüşüm,
Türkiye
How Digital Cities Are We?
Gaziantep Digital Platform Index General Situation Analysis
Abstract.
In this study, the relationship between Turkey and Gaziantep's DPE Index score ranking and
development level of 116 countries according to the Digital Platform Index (DPE) valid in
the world has been examined. The study is based on the development level index indicators.
Cross-country digital platform index score and distribution similarity rates were compared.
According to the results of the research, a direct correlation was found between the level of
development and the main and sub-indicators of the digital platform index. The concepts of
digital user citizenship, digital multi-sided platform, digital technology infrastructure, digital
technology entrepreneurship are the main indicators used in the study. The research is very
important in terms of evaluating these indicators and determining the country situation and
developing digital platform policies to be formed in this direction.
Keywords: Competition, Digital Platforms, Digital Platform Index, Digital Transformation,
Turkey.
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GİRİŞ
İşletmelerin günümüz ekonomisinde iş modelleri özellikle dijital iş platformlarının hızlı
dönüşüm ve muazzam büyümeleri devam etmektedir. İnternet ve gelişen dijital teknolojiler
hayatımızın her alanını değiştirirken e-ticaret iş modelleri ve çevrimiçi para akışları da
ekonomiyi şekillendirmektedir. Değer yaratma ve değer yakalama noktasında değişim içinde
olan ekonomi ve ekonomi ajanları (Kenney & Zysman, 2020, s. 63) dijital değişim ve dönüşüm
rüzgârından kaçamamaktadır. Geleneksel ve doğrusal bir işletme sadece ürün veya hizmet
üreterek değer yaratırken, platformlar bağlantılar kurarak, yeni ve inovatif işlemler “üreterek”
değer yaratmaktadır. Platform işletmeleri ve iş modelleri başta ABD ve Çin olmak üzere tüm
ekonomiye hakim görünmektedir (Moazed, 2021). Hızlı dijitalleşme iş alanlarını derinden
sarsarken geleneksel lineer işletmeleri hayatta kalmaya, kendilerini yeniden keşfetmeye,
teknoloji kaynaklı bir bileşene dayalı olarak yeni ekonomi bileşenlerine (Erosa, 2018, s. 250)
ve yeni iş modellerine uyum sağlamaya zorlamaktadır. Özü dijital sektöre dayanan dijital
ekonomideki dijitalleşme kaldıracı da ülkelerin daha hızlı yol kat etmesine yol açarken
teknolojik transformasyonda nesnelerin interneti, bulut bilişim, dijital teknoloji/
sanat/turizm/para ve dijital ekonomi gibi karşılaşılan dijital kavram sayısını artırmaktadır
(United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2018, s. 4,25-27; Bukht
& Heeks, 2017, s. 143). Böylece lineer/geleneksel ekonomi dijital ekonomi dönüşümünde
(United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2018, s. 4,25-27; Bukht
& Heeks, 2017, s. 143) dijital platform adı verilen bir dizi iş ya da teknolojik yetenek ürün veya
hizmet olarak sunan iş modelleri (Gartner , 2021) dijital ekonomi kapsamını genişlemektedir.
Dijital ekonominin hiper bağlantısındaki kilit noktada ise dijital platformlar yer almaktadır
(Deloitte, 2021).
Özellikle Covid-19 işlerin geleceği açısından düşünüldüğünde dijital ekonominin dijital
platformlarla evrilip daha çok geliştiği, dijital platform eğilimlerinin hızlandığı görülmüş ve bu
süreçte girişimcilik-ekonomik büyüme ve refah arasındaki bağ ve süreç artan oranda değişerek
güçlenmiştir (The Global Entrepreneurship Development Insttitute, GEDI, 2020, s. IV-V). Tüm
gelişmeleri yakından takip eden Küresel Girişimcilik ve Geliştirme Enstitüsü (Global
Entrepreneurship and Development Enstitute (GEDI) 2020 Nisan ayında Dijital Platform
Ekonomi Endeksi (Digital Platform Economy Index (DPE Index)) adı altında bir indeks
yayınlamış dijital platformları girişimcilik ve dijitalleşme ekosistemleri arasındaki bağa
odaklanarak ölçmeyi amaçlamıştır (The Digital Platform Economy Index, 2020:v).
Bu kapsamda çalışmamızda artan dijital kavram ve iş modelleri arasında yer alan dijital
platformlar değerlendirilmeye alınmış, Gaziantep ili dijital ekosistem ile girişimcilik ekosistemi
arasındaki mevcut durum tespiti yapılarak ekosistemin sorunlarının neler olduğunun cevabı
aranmış ve geliştirilebilecek olası çözüm senaryolarına bakılmıştır. Bu konuda yapılmış farklı
çalışmalar bulunmakta ve yapılan çalışmalar dijital platform faaliyetleri verileriyle beraber
potansiyeli gözlemlemek, olası sorun ve performansları gösteren belirli ve uyarlanmış
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parametrelere dayalı yeni çalışmalar yapılması gerektiği görülmüştür (Ivanova, 2020, s. 171;
Fumagalli, Lucarelli, Musolino, & Rocchi, 2018, s. 1-2; Stavrova, Zlateva, Pinelova, & Zlateva,
2021, s. 87;(Mucha & Seppälä, 2020, s. 1).
Genel olarak artan dijitalleşmenin ve platform ekonomisinin yükselişinin sosyoekonomik
etkilerini daha iyi anlamak için dijital platform ekonomisi ölçümünün gerektiği kanaatine
varılmıştır (Albert, 2020, s. 1-2). Bu amaçla çalışmada dijital platform ekonomi kavramına yer
verilerek Dijital Platform Ekonomi Endeksi (DPE Index) göstergeleri olan dijital çok taraflı
platformlar, dijital kullanıcı vatandaşlığı, dijital teknoloji girişimciliği ve dijital teknoloji alt
yapısı olarak dört teknik kavram değişken olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucu geleneksel
doğrusal/lineer endüstri sektörlerinin ve işlerin çoğunun gidişatını değiştiren veya bozan dijital
platformların günlük yaşamın her alanındaki yerini ve önemini göstermiş ve yeni ekonomide
kazananları ve kaybedenleri belirleyeceğini öngörmüştür. Çalışma girişimcilik ekosistemi ile
dijital ekosistemi, ara kesitlerini, dijital platformları kavramsallaştırmak, faaliyet durum ve
problemlerini araştırmak ayrıca girişimcilerin sorunlarına ışık tutabilmek açısından önem
taşımaktadır.
2. LİTERATÜR
Geleneksel iş platformlarında alıcılar ve satıcılar birlikte yer alırken bu platformlar bir pazar
yeri olarak işlev görmektedir. Dijital iş platformlarında ise aksine aynı anda aynı taraf bir
platformun birden fazla tarafında yer alabilmektedir (Rangaswamy, Moch, Felten, van
Bruggen, Wieringa, & Wirtz, 2020, s. 72). Geleneksel ekonomi üreticiler ve tüketiciler arasında
gerçekleşecek bilgi, mal veya hizmet alışverişlerini kapsarken dijital(çevrim içi) ekonomi
teknolojiden etkilenerek bilgisayarlara, dijital içerik ile BİT ürün ve hizmetlerden gelen
ekonomik faaliyetlere dayanmaktadır (A Roadmap Toward A Common Framework For
Measurıig The Digital Economy, 2020). Bu anlamda dijital kavramsallaştırmalar hızla
artarken geleneksel iş platformları yerini yeni nesil e-novationlardan olan dijital iş
platformlarına bırakmaktadır (Rangaswamy, Moch, Felten, van Bruggen, Wieringa, & Wirtz,
2020, s. 72).Dijital platformlar internet aracılığıyla etkileşimde bulunan iki veya daha fazla
farklı ancak birbirine bağımlı kullanıcı grubu (firmalar veya bireyler) arasındaki etkileşimleri
kolaylaştıran dijital bir hizmet olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2021a). Yazılımların,
işlemlerin ve ağların bir derlemesi olan platformlardan oluşan platform ekonomisi adı verilen
tam entegre bir ekosistem gelişmektedir (Ivanova, 2020, s. 162).
Literatüre bakıldığında dijital platform ekonomisinde kişisel bilgileri kullanarak büyük
verilere dönüştürüp platform kapitalizmi oluşturulduğu (Fumagalli, Lucarelli, Musolino, &
Rocchi, 2018, s. 1-2), platformların güçlü ağ etkileri ve dinamikler yarattığı (Stavrova, Zlateva,
Pinelova, & Zlateva, 2021, s. 87), gün geçtikçe dijital platformların işlerin kalbine yerleştiği
ve yürütme merkezi hakimiyetinin arttığı anlaşılmaktadır (Mucha & Seppälä, 2020, s. 1). Bu
nedenle dijital platformların daha kapsamlı tanımlarının yapılması, daha fazla
kavramsallaştırılmasının ve araştırma detaylandırma çabalarının devam etmesinin gerektiği
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söylenebilir (Ivanova, 2020, s. 171). Bu kapsamda dünya genelinde dijital çalışma
platformlarının derinliklerine inen ve girişimcilik-ekonomik büyüme ve refah arasındaki bağı
araştıran önde gelen enstitülerinden Küresel Girişimcilik ve Geliştirme Enstitüsü (Global
Entrepreneurship and Development Enstitute (GEDI) 2020 Nisan ayında Dijital Platform
Ekonomi Endeksi (Digital Platform Economy Index (DPE Index)) adı altında bir endeks
hazırlamıştır. Hazırlanan DPI endeksi ülkeler arası dijital ekosistem ve girişimcilik ekosistem
ilişkisini birlikte inceleyen dikkat çekici bir rapor olarak GEDI tarafından yayınlamıştır. Bu
raporda Küresel Girişimcilik Endeksi (GEI) (2019) tamamlanmasının ardından teknolojideki
hızlı ilerlemeye dayalı olarak girişimcilik ve dijitalleşme ekosistemleri arasındaki bağa
odaklanmak ve yeni bir indeks türü olan Digital Platform Economy Index (DPE Index)
geliştirerek ülkeler arası kıyas ile durum tespiti yapabilmek amaçlanmıştır (The Global
Entrepreneurship Development Insttitute, GEDI, 2020, s. IV-V). Geliştirilen DPI endeksi’nde
dijital girişimciliği daha geniş bir kullanıcı bağlamına yerleştirilerek kullanıcılar ve aracılar ile
dijital altyapı ve dijital platformlar olarak birlikte ele alındığı görülmüştür (The Digital Platform
Economy Index, 2020).
Türkiye de DP endeksi çalışması yapmış, Accenture, Türkiye Bilişim Vakfı, ODTÜ, Boğaziçi
Üniversitesi ve Vodafone TR iş birliğiyle Türkiye Dijitalleşme Endeksi hazırlanmıştır.
Türkiye’de yapılan çalışmada üç temel dijitalleşme boyutu için geliştirilen 10 kriter ve 91
indikatör ile Accenture Dijitalleşme Endeksi kullanılarak işletmelerin SWOT analizi
dijitalleşmeleri üzerine yapılmıştır (Türkiye Bilişim Vakfı, 2020). Bu çalışma bu doğrultuda
dijital platformların kaydettikleri muazzam bir büyüme ve göze çarpan özellikleri ile
pazarlamadaki rolünün daha kapsamlı olarak anlaşılması, günlük yaşamın her alanındaki yeri
ve öneminin gösterilmesi amaçlarını taşımaktadır.
2.1. Dijital Platform Şirketi ve Geleneksel(doğrusal/lineer) Şirketi
Genel anlamda dijital ekonomi çağında muazzam şekilde büyüyen platformlar değer
alışverişini kolaylaştıran iş modelleridir. Bu iş modeli platformların dijital bir inovasyon
döngüsü (fikir, fizibilite ve dijital ticarileştirme) üzerine kurulu “aditif(katmanlı) üretim” ve
dijital ekonomi hizmetleri sunarak bilgi platformu olabilme özelliklerine göre değerlendirilmesi
ve platformların karekterize edilmesi gerekmektedir (Johnson, 2021). Özellikle yeni nesil enovation da denilen işbirlik ve daha fazla akıllı işbirliğine dayalı olmasına göre şekil alması
beklenmektedir. (Pattinson H. M., 2013, s. 785). Örneğin Youtube içerik oluşturucuları
(üreticiler), izleyiciler (tüketiciler) ile içerik alışverişinde bulunur. Doğrusal bir İşletme
Bileşenleri alan, bitmiş ürünler/hizmetler yaratan ve bu mal/hizmeti tüketicilere satan bir
işletme iken; platform işletme: Platform yalnızca bir ağ oluşturmaya ve kolaylaştırmaya
odaklanmış üretim araçları yerine bağlantı araçlarını yaratan işletmelerdir (Johnson, 2021).
“Geleneksel işletmeler girdi, üretim ve satış ve markalaşma ile doğrusal değer zincirleri
üzerinden katma değer yaratırken; dijital platformlar "fayda ve değerde doğrusal olmayan
artış potansiyeli ile, başka türlü mümkün olmayan şekillerde yenilik yapabilmeleri veya
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etkileşimde bulunabilmeleri için bireyleri ve kuruluşları bir araya getiren" bir varlık olarak
görülmektedir (Rangaswamy, Moch, Felten, van Bruggen, Wieringa, & Wirtz, 2020, s. 72).
Bir platform kişileri ve işletmeleri bir araya getirerek değer alışverişinde bulunmalarını
sağlayarak buna aracı olacak şekilde değer yaratan alanları kapsamakta, işlem ücretleri(%53),
abonelik(%17,5), reklam(%17,5), satış(%6) ve kiralamadan (%6) gelir elde etmektedir
(Ruggieri, Savastano, Scalingi, Bala, & D’ascenzo, 2018, s. 1211,1222).
Dijital platformlar bu bağlamda işlem maliyetlerini ve DPB için üretim maliyetlerini
düşürmekte, etkileşimlerin sayısını ve kalitesini artırmaktır. Örneğin pandemi sürecinde
“Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm (WESO) 2021: Çalışma dünyasını dönüştürmede dijital
emek platformlarının rolü ” adlı ILO raporunda 100 ülkede dijital platformlar aracılığıyla
çalışan yaklaşık 12.000 işçi, 70 farklı sektör ve 16 platfotm şirketiyle yapılan anketten elde
edilen verilere göre dijital çalışma platformlarının sayısı, 14 kat artarak 4'ten 56'ya yükselmiştir
(ILO, 2021). Dolayısıyla platformların farklı taraflarındaki kullanıcılar arasındaki etkileşimleri
dikkatli bir şekilde koordine etmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.
2.2. Dijital Girişimcilik Ekosistemi
Dijital girişimcilik ekosistemi, dijital ekosistemdeki alt yapı ve kullanıcılarla girişimcilik
ekosistemdeki kurum ve aracıların arakesiti olup bu iki ekosistemin entegrasyonunu ifade
etmektedir (Sussan & Acs, 2017, s. 62). Susan ve Acs (2017:55)’e göre dijital girişimcilik
ekosistemi çerçevesi; dijital altyapı yönetişimi, dijital kullanıcı vatandaşlığı, dijital girişimcilik
ve dijital pazar olmak üzere dört alt kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramların tanımları
operasyonel tanımlamalarda verilmiştir.
2.3. Dijital Ekonomi ve Dijital Platform Ekonomisi
Dijital platform ekonomisi “dijital ekonomi”ye göre daha niş ve daha yeni bir alan olan
platformların ekonomik etkilerini (platformlaşma, maliyet azaltma vb) incelemektedir. Dijital
ekonomi teknolojinin ekonomik aktivite üzerindeki etkilerini (arama, çoğaltma, taşıma, izleme
ve doğrulama), nasıl dijitalleştiğini incelemekte; dijital platform ekonomisi ise teknoloji
aracılığıyla ara yüzlerle oluşturulan, dijital etkinleştirilmiş iş, siyaset ve sosyal etkileşimdeki
faaliyetleri kapsayan değer yaratmak, tahsis etmek gibi farklı kullanıcıları eşleştirme yeteneğine
sahip platform tabanlı ekosistemleri anlatmaktadır. (The Global Entrepreneurship Development
Insttitute, GEDI, 2020, s. 1).
Dijital platformlar dijitalleşme ile birlikte iki veya daha fazla birbirine ihtiyaç duyan tarafın,
farklı müşteri gruplarının gerekli işlemlerini yapmak için bir teknoloji sağlayıcı aracılığıyla
taleplerinin karşılandığı, çoklu kullanıcıların ortak katılımından elde edilen faydaların
sağlanıldığı platformlar olarak tanımlanmaktadır (Sánchez-Cartas, 2018, s. 11,15). Dijital
platformların güçlü etkileri bulunmakta ve pazarı büyük ölçüde etkileyerek genişletebilme
yeteneklerinde (Kenney & Zysman, 2020, s. 63) aynı anda iki taraflı pazarlar, aracılar(teknoloji
sağlayıcı arayüzler) ve veri toplayıcı kullanıcıları içermektedir (Kenney & Zysman, 2020, s.
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55). Teknoloji dijital platformları geliştirirken, mekansal sürtüşmeleri azaltmakta, uzak
tüketicilere ulaşmayı kolaylaştırmakta ve ekonomik aktiviteleri artırmaktadır (Kenney &
Zysman, 2020, s. 56). Böylece sanal ortamda müşteriler, hizmet veya ürün sağlayıcıların ve
diğer ajanların aynı anda bir araya geldiği inovasyonel yapıda, rekabetçi, ekonomik açıdan
değer yaratılan ve teknolojik mimariye sahip birimlere dönüşmektedir (Zittrain, 2008, s. 2 ,84,
47, 19). Dijital platform ekonomisinde maliyetler yalın ekonomideki gibi sadece yönetim
tarafından değil, dijital platformlar ve yöneticileri tarafından azaltılmaktadır (The Global
Entrepreneurship Development Insttitute, GEDI, 2020, s. 1).
Litereratür çalışmalarında dijital platfrom endekslei ile ilgili olarak Dijital Platform Ekonomi
Endeksi (Digital Platform Economy Index (DPE Index), Accenture, Türkiye Bilişim Vakfı,
ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Vodafone TR iş birliğiyle Türkiye Dijitalleşme Endeksi’ne
dayalı ölçümlerin olduğu görülmektedir (The Global Entrepreneurship Development Insttitute,
GEDI, 2020; Türkiye Bilişim Vakfı, 2020).
Ancak konu henüz yeni olması nedeniyle dijital platform performans ölçen çalışmalar ile ilgili
sayılarının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle dijital platformların yetkinlik alanlarını,
personel nitelik ve niceliklerini, pazardaki nüfuz ve hakimiyeti, maliyet fayda analizleri
durumlarını bilmek başarı/başarısızlık sebeplerinin ortaya çıkarmak katkı sağlayacaktır. Bu
perspektiften bakıldığında yapılan araştırma sonuçları platformların sürdürülebilirlik
durumlarının tespiti yönünden güçlü bir çalışma olarak nitelendirilebilir.
2.4. Endeks Göstergeleri
Gelişen teknoloji ve artan dijitalleşme ile birlikte dijital platform ekonomisi kavramının
ölçümünün ve istatistikî bilgilerin gerekliliği anlaşılmıştır. Ancak performans göstergeleri ile
ilgili farklı görüşler bulunmaktadır (The Global Entrepreneurship Development Insttitute,
GEDI, 2020; Türkiye Bilişim Vakfı, 2020).
DPI endeksine göre indeks dört çerçeveden oluşmaktadır. Dijital teknoloji altyapısının en
önemli yönlerini yansıtan DPE çerçevesi (1) Dijital Kullanıcı Vatandaşlığı (DUC), talep
üzerine kullanıcıları içerir. taraf ve arz tarafı; (2) Dijital Teknoloji Girişimciliği (DTE),
uygulama geliştiricileri ve çeşitli platformlarda girişimci yenilik, deneme ve değer yaratmaya
katkıda bulunan aracılar; (3) Çok Taraflı Platformlar (DMP), dijital kullanıcılar ve aracılar
arasındaki sosyal ve ekonomik faaliyetleri düzenleyenler (4) Dijital Teknoloji Altyapısı (DTI),
şirketlerin teknik, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini yöneten tüm düzenlemeleri kapsamaktadır
(The Global Entrepreneurship Development Insttitute, GEDI, 2020, s. 3)
3.YÖNTEM
Bu çalışmada Dijital Platform Endeksi (Digital Platform Index (DPI))’ne göre Türkiye ve
Gaziantep’in 116 ülke DPE Endeks puan sıralaması ve gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi
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incelenmeye çalışılmıştır. Ancak çalışma sürecinde Türkiye’de il bazında verilerin olmadığı
görülmüştür. Bu nedenle GEDI’ye mail atılmış ancak herhangi bir geri dönüş alınmamıştır. Bu
nedenle Çalışmada Küresel Girişimcilik ve Gelişim Endeksi (GEDI) verileri kullanılmış,
gelişmişlik düzeyi endeks göstergeleri ülkeler bazında alınmıştı. Bununla beraber istatistiki veri
eksikliğine ve önemine dikkat çekmek amacıyla bu çalışmanın adı bilinçli olarak
değiştirilmemiştir. (Çalışmamız “Ne Kadar Dijital İliz? Gaziantep Dijital Platform Endeksi
Genel Durum Analizi” olarak bırakılmıştır) Çalışmada aşağıdaki göstergeler kullanılmıştır.
Dijital kullanıcı vatandaşlığı, Dijital çok taraflı platform, Dijital teknoloji altyapısı, Dijital
teknoloji girişimcilik kavramları çalışmada kullanılan temel ana göstergelerdir. Ülkeler arası
dijital platform endeks puanı ile dağılım benzerlik oranları kıyaslanmıştır.
Dijital platformlar için genel olarak ülkelerde kullanılan nicel araştırma metodu ölçüm aracı
endeksler olduğu için (GEDI ve Türkiye örneklerinde olduğu gibi) bu araştırmada kullanılacak
veri toplama aracı olarak endeks kullanılmıştır. Araştırmanın ana kitlesi dünyanın önde gelen
ülkeleri ile Türkiye olarak belirlenmiştir. Endekse giren ilk 25 ülke ile Türkiye
karşılaştırılmıştır.
2. AMAÇ
Türkiye açısından çok yönlü platform ekonomisi kavramındaki temel göstergeleri tanımak ve
daha iyi anlaşılmasını sağlayarak oluşturulacak ülke politikalarına bir nebzede olsa katkıda
bulunmak ve çerçeve oluşturmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
3.1. DPI Endeksi ve Operasyonel Tanımlar
Aşağıdaki Tabloda DPI yapısı ve alt bileşenleri verilmiştir.
Tablo 1 Dijital Platfotm Ekonomisi Endeks Yapısı
Alt Endeks

Dizin (Gösterge) Bileşen
Dijital ulaşım/açıklık

Dijital Teknoloji Yapısı

Dijital özgürlük

Dijital koruma

Dijital okuryazarlık

Dijital Vatandaşlık Kullanıcı

Dijital açıklık

Dijital haklar

Dijital Çok Taraflı Platform

Değişken
(girişimcilik/teknoloji
Dijital ulaşım/ açıklık kurumları
Dijital ulaşım/ açıklık
Dijital teknoloji
Dijital Özgürlük
Kurumları
Dijital Özgürlük
Dijital teknoloji
Dijital koruma
Kurumlar
Dijital koruma
Dijital teknoloji
Dijital okuryazarlık Kurumlar
Dijital okuryazarlık
Kullanıcılar
Dijital açıklık
Kurumlar
Dijital açıklık
Dijital teknoloji
Dijital haklar
Kurumlar
Dijital haklar
Dijital teknoloji

Network kurma(Ağ)
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Eşleştiriciler(Arabulma)

Finansal kolaylaştırma

Ağ oluşturma
Kullanıcılar
Eşleştiriciler(Arabulma)
Temsilciler
Eşleştiriciler(Arabulma)
Kullanıcılar
Finansal kolaylaştırma
Temsilciler
Finansal kolaylaştırma
Kullanıcılar

Dijital adaptasyon
Temsilciler
Dijital adaptasyon
Dijital teknoloji
Teknolojik Absorbe
Temsilciler
Teknolojik Absorbe
Teknolojik Absorbe
Dijital teknoloji
Teknoloji Transferi
Temsilciler
Teknoloji Transferi
Teknoloji Transferi
Dijital teknoloji
Kaynak (DPE Report, 2020:7) https://thegedi.org/wp-content/uploads/2020/12/DPE-2020-Report-Final.pdf
Dijital Teknoloji
Girişimciliği

Dijital Adaptasyon

Dijital Teknoloji Altyapısı bir dizi oluşturmak için gereken koordinasyon ve yönetişimi ifade
etmektedir. Dijital Çok Taraflı Platformlar mal ve hizmetlerin ticareti için bir aracı olarak
hizmet edildiği sanal platformlar kast edilmektedir. Dijital Teknoloji Girişimciliği ürünleri
oluşturmak için donanım/yazılım kullanarak deneme, girişimci yenilik ve değer yaratmak için
platformlara bağlanan üçüncü taraf aracılardan oluşur. Dijital Kullanıcı Vatandaşlığı
tüketiciler veya üreticiler in olduğu arz ve talep taraflarıdır (2020, s. 8-9) Kaynak (DPE Report,
2020:8-9)
4. BULGULAR
Aşağıda çalışmada yer alan bulgulara yer verilmiştir.
Şekil 1 Dijital Platform Endeksi ve Gelişim Arasındaki Bağlantı(DPE)(Üçüncü derece polinom
ayarlaması)
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Sıralama

Ülke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
49

ABD
İngiltere
Hollanda
Kanada
İsveç
İsviçre
Norveç
Danimarka
Avustralya
Finlandiya
İrlanda
Luksemburg
Yeni Zelanda
Almanya
Fransa
İzlanda
Belçika
Estonya
Hong Kong
Avusturya
Japonya
Güney Kore
İsrail
Singapur
İspanya
Turkey

Tablo 2 Dijital Platform Endeksi Sıralaması ve Ülke
GSYH ($)
DPE 2020
85
82.7
82.4
78.2
76.8
76.3
74.4
71.1
69.3
68.9
66.0
65.6
65.3
64.4
63.6
62.6
62.5
60
58.5
57
56.8
56.4
56.2
55.8
53.5
32.3

GSYH 2017
54225
39753
48473
44018
46949
57410
64800
46683
44649
40586
67335
94278
36086
45229
38606
46483
42659
29481
56055
45437
39002
35938
33132
85535
34272
25129

DPI (Dijital Platform Endeksi Ülke Sıralaması)
GSYH 2017

100000

Doğrusal (GSYH 2017)

94278
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85535
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60000

57410
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46683
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30000

45437 + 53676
y = -436,94x
39002
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33132
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Platformların dijital ekonominin merkezi iş modeli olarak kabul edildiği görülmüştür. Özellikle
otomasyon hızı ve pazar yoğunlaşması arttıkça kapitalist sistemde ekonominin yeniden
platformlar aracılığıyla şekillendiği (Kenney & Zysman, 2020, s. 25), e-ticaretin giderek dijital
platformlara kaydığı ve özellikle Covid-19 pandemi sonrası yapısal sorunların ortaya
dökülerek dijital rekabet gücü eksikliğinin cezalandırıldığı ve yüksek nakit rezervlerinin
ödüllendirildiği görülmüştür (Schmidt, 2021) ayrıca sürekli artan bir katma değer payı, ürünün
tedarikçisinden arz ve talep arasındaki etkileşim yöneticisine doğru yol aldığı açıkça
söylenebilir (Plattform-Index, 2021). Hesaplamalar sonucu dünyada ise GSYİH’ sının onda
birinin platform katmanına kaymış durumda olduğu, platformların geleneksel lineer şirketlere
göre birçok rekabet avantajına sahip olduğundan en değerli on şirketten yedisinin artık tedarikçi
ve müşteri arasındaki etkileşim yöneticisi olarak çalıştığı, B2B pazarlarında platformların
rekabet avantajlarını, ekonomik boyutlarını, şirketlerin kendi platformlarını nasıl
kurabilecekleri veya platform ekonomisinde nasıl davranmaları gerektiğinin önem kazandığı
görülmüştür (Schmidt, 2021).
Dijital Türkiye tanımına ve amacına uygun olarak platformların gözlenmesi ve dijital platform
ekonomisinden faydalanmak üzere bu doğrultuda politikalar geliştirilmeye önem verilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Zira refah ve dijital veriden ürettiği değerle küresel ölçekte rekabet
eden bir Türkiye için rekabet gücünün artırılmasına, dijital platform yenilikçilik kapasitesinin
geliştirilmesine ve özellikle ölçümleme ihtiyacına olan gereksinim fazladır. Zira
ölçümlenmemiş sonucun ne hatası ne de harcanmış çabası belli olacağından dünya ölçeğinde
standardize sonuçların stabil olarak kalması mümkün olamayacaktır. Bu nedenle ölçümlerin
sadece ülkeler bazında değil Dijital Türkiye Endeksi modeli faaliyet boyutlarının yerel bazda
ve belirli aralıklarla düzenli olarak ele alınması gerektiği kanaatine varılmıştır. Özetle platform
iş modeli kuruyor olmak ya da kurmuyor olmaktan ziyade, platformların nasıl çalıştığının
anlaşılmadan günümüz ekonomisinde başarılı olmanın pek de mümkün olamayacağı
söylenebilir.
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Özet
Ahşap, tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar birçok alanda kesintisiz kullanılan bir malzeme
olmuştur. Ahşabın doğal dokusu, estetik görüntüsü, dayanıklı oluşu ve kolay şekillendirilebilir gibi
özelliklerinden dolayı; ev gereçlerinde, yapılarda taşıyıcı sistemlerde, mimaride ise dekorasyon ve
süslemede kullanılmıştır. Ahşap bu kullanımı genelde mimariye bağlı eserler ve taşınabilir eseler
olarak iki farklı grupta incelenmektedir. İki grup dışında ahşabın bir başka kullanımı vardır ki; oda
günümüze çok azı ulaşabilmiş tamamen ahşap malzeme ile yapılmış mimari yapılardır. Bu çalışmada
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan 19. ve 20. yüzyıllarını kapsayan dört adet ahşap eser
malzeme, süsleme ve yapım tekniği bakımından ele alınacaktır. Ayrıca son dönem Osmanlı ahşap
sanatının süsleme özellikleri hakkında da bilgi verilecektir.
Sonuç olarak, Osmanlı’nın son dönemlerde ortaya koyduğu ahşap eserlerin süsleme özellikleri bu
çalışmayla daha iyi tanıtılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahşap sanatı, edirnekari, kakma tekniği
Abstract
Wood is a material used in a wide area as much as those coming from the first periods of history. Due
to the natural texture of wood, aesthetic appearance, durability and easy shapeability; It is used in
household appliances, carrier systems in buildings, and decoration and decoration in architecture.
This use of wood is generally examined in two different groups as architectural works and portable
works. Apart from two groups, there is another use of wood; The rooms are architectural structures
made entirely of wood, very few of which have survived to the present day. In this study, four wooden
works covering the 19th and 20th centuries in the Turkish and Islamic Arts Museum will be discussed
in terms of materials, decoration and construction techniques. In addition, information will be given
about the decorative features of the late Ottoman wood art. As a result, it is aimed to better introduce
the ornamental features of the wooden artifacts that the Ottomans revealed in the last period with this
study.
Keywords: Wood art, edirnekari, inlay technique

Bu çalışma, Öğr. Gör. Aytaç AKINAY’ın “Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Ahşap Eser adlı
Tezi’nden hareketle “19. Ve 20. Yüzyıllar Arasında İstanbul Türk Ve İslam Eserleri Müzesi’nde Bulunan Dört
Adet Ahşap Eserin Süsleme Açısından İncelenmesi” konusunun güncellenmesiyle oluşturulmuştur.
’’Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından SYL2019-7899 nolu proje ile desteklenmiştir. Yazar BAP birimine teşekkürlerini sunar.’’ (“This study was supported
by the Scientific Research Projects Coordination Unit of Van Yüzüncü Yıl University with the project numbered
SYL-2019-7899. The author thanks the BAP unit”)
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GİRİŞ
Ahşap; doğal dokusu, ısı ve ses yalıtımının iyi olması, kolay ulaşılabilir ve kolay
şekillendirilebilir gibi özelliklerinden dolayı geçmişten günümüze sürekli kullanılan bir malzeme
olmuştur (Örs, 2008: 1). Ahşabın kesintisiz kullanımı sonucunda birçok alanda tercih edilmesine neden
olmuştur. Temelde mimariye bağlı eserler ve taşınabilir eserler olarak iki kategoride incelenen ahşap
sanatı, ayrıca günümüze çok azı ulaşmış tamamen ahşap malzeme ile yapılmış mimari yapılar da bu
kategoride yer almaktadır.
Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesiyle beraber Anadolu’da sanatsal alanda ilk örnekler
verilmeye başlamıştır (Öney: 1992: 132). Anadolu’nun zengin kültür birikimini kendi kültürüyle
harmanlayan Türkler, sanatsal alanda özgün örnekler vermişlerdir (Çalış, 2016: 30). Bu sanatsal
örneklerin önemli bir kısmını da ahşap eserler oluşturmaktadır. Selçuklularla başlayan Anadolu ahşap
sanatı devamında Beylikler Devri ve Osmanlı Devletinde devam etmiştir. Bu dönemler arasında bir
yapım tekniği olan kündekari, süslemede ise oyma, kafes tekniği ve kalem işi süsleme teknikleri
kullanılmıştır (Bozer, 1992: 27).
15. yüzyılda Osmanlı ahşap süsleme sanatında çok tercih edilen kakma tekniği bu dönem için
yeni bir bezeme sanatıdır (Bozkurt, 2001: 216). Ayrıca ilk defa Edirne’de kullanılmaya başlanan
edirnekari tekniği de Osmanlı’nın son dönem ahşap süsleme tekniği olarak değerlendirilmektedir
(Yücel, 1994: 449). Bu teknikler incelemeye konu olan örneklerin bezeme kompozisyonlarını
oluşturduğu için çalışmanın ileriki aşamalarında daha ayrıntılı biçimde değinilmiştir.
Bu çalışmada 19. ve 20. yüzyıla tarihlenen dört adet ahşap eser incelenmiştir. İncelemeye konu
olan eserler envanter bilgileri ışığında malzeme, yapım tekniği ve süsleme tekniği bakımından ele
alınmıştır. Özellikle süsleme tekniği bakımından Osmanlı’nın son dönem ahşap sanatı araştırmaya konu
olan eserler üzerinden değerlendirilmiştir. Böylece değerlendirmeye konu olan eserlerin dönem
hakkındaki bezeme sanatına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM
Konu kapsamındaki müzede ele alınan dört adet ahşap eser İstanbul Türk Ve İslam Eserleri
Müzesi koleksiyonuna aittir. Söz konusu eserlerle ilgili yaptığımız çalışmada konu, bölümler halinde
işlenmiştir. İlk bölümde, konunun mahiyeti ile ilgili bilimsel veri araştırması ve kaynak taraması
yapılmıştır. Sonraki aşamada Anadolu’da ahşap sanatına ve ahşap sanatı türlerine değinilmiştir. Daha
sonra ilgili ahşap eserler dönem, yapım tekniği ve süsleme tekniği açısından gruplara ayrılarak
sınıflandırılmıştır.
BULGULAR
Elde edilen bulgularla eserler bir katalog düzeninde incelenmiştir. Eserin adı, envanter
numarası, ölçüleri, kullanılan ahşap malzeme, müzeye geliş tarihi, müzeye geliş şekli ve ait olduğu
dönem gibi bilgiler kısaca verildikten sonra, eserle ilgili ayrıntılı bilgi tanım kısmında verilmiştir.
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TÜRK AHŞAP SANATINDA KAKMA VE EDİRNEKARİ TEKNİKLERİ
Ahşap işçiliği, ağaç malzemenin oyularak, yontularak, kesilerek süs veya gündelik kullanım
eşyası biçimini alması olarak tanımlanmaktadır. Anadolu Selçuklu ile beraber ilk örneklerine
rastladığımız Türk ahşap sanatı, Osmanlıda yeni teknikler eklenerek devam ettirilmiştir. Söz konusu
örnekler daha çok dini yapılarda mimariye bağlı veya taşınabilir eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Süslemede ise ağırlıklı olarak bitkisel ve geometrik bezemeler hakimdir (Ersoy, 1993: 5).
Daha önce belirtildiği gibi Osmanlı ahşap sanatında Selçuklu geleneğini devam ettirmenin
yanında, 15. yüzyıldan itibaren kakma tekniği ve son dönemlerde de edirnekari tekniğini Türk ahşap
sanatına yeni teknikler olarak eklemiştir. Bu nedenle söz konusu süsleme tekniklerinden ayrıntılı
değinmekte fayda görülmektedir.
Kakma tekniği; ahşap yüzeyine oyuk açılarak sedef, fildişi, bağa veya değerli metallerin bu
oyuklara uygun kesilerek yerleştirilmesidir (Zorlu, 2001: 120). Genelde süs eşyaları, değerli eşya
kutuları, minber, vaaz kürsüsü, kapı ve pencere kanatlarında kullanılmaktadır.
Osmanlı’da 15. yüzyıl ahşap sanatının hakim bezeme tekniği olan kakma, bitkisel ve geometrik
kompozisyonlar sedef, bağa ve fildişi malzeme kullanılarak uygulanmıştır. Uygulamada ise farklı
kakma teknikleri kullanılarak yapıldığı günümüze ulaşmış örneklerden anlaşılmaktadır. Bu teknikler
Sıvama, Eser-i İstanbul İşi, Şam işi, Kudüs İşi ve Viyana İşi teknikleri olmakla beraber, en çok tercih
edilenler Sıvama ve Eser-i İstanbul İşi teknikleridir (Bozkurt, 2001: 216).
Sıvama tekniğinde ahşap yüzeyine uygulanacak geometrik veya bitkisel motiflerin oyukları
açıldıktan sonra yüzeyde hiç boşluk kalmayacak şekilde uygulanmaktadır. Yüzeyde boşluk kalmaması
açısından sıvama tekniğinde geometrik motifler bitkisel motiflere göre daha elverişlidir (Bayrakal,
2007: 15).
Eser-i İstanbul İşi sedef, bağa ve fildişi malzemeleri kullanılarak uygulanan bir tekniktir.
Süslemede bitkisel ve geometrik kompozisyonlara elverişli bir teknik olmasına rağmen günümüze
ulaşmış eserlerde genelde geometrik kompozisyonların kullanıldığı görülmektedir (Bayrakal, 2007:
15).
Edirnekari tekniği; ilk defa Edirne’de uygulandığı için bu isimle anılmaktadır. Edirnekari
oymalı veya düz ahşap yüzeylerine bitkisel veya geometrik motifler tatbik edilmektedir (Yücel, 1994:
449). Daha çok bitkisel bezemelerin tercih edildiği bu teknikte, özellikle Avrupa’nın Barok üslubuna
uygun lale, sümbül, çiçek buketi ve farklı meyve türleri ahşap yüzeyine tatbik edilmiştir (Yücel, 1994:
449).

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

209

ÖRNEKLER
ÇEKMECELER

Fotoğraf 1: 1’nolu örneğin genel görüntüsü

Örnek no: 1
Envanter no: 41
Ürünün adı: Çekmece
Kullanılan ahşap malzeme: Zeytin
Ait olduğu dönem: 19. yüzyıl
Geliş biçimi: Sadrazam Talat Paşa tarafından hediye edilmiştir
Geliş tarihi: 1918
Ölçüleri: En: 39 cm - Boy: 30 cm
Kullanılan teknik: Edirnekari tekniği
Kullanılan motif: Bitkisel süsleme
Tanımı: 19. yüzyıl tarihli eser edirnekari tekniğiyle bitkisel motiflerle süslenmiştir. Eserin iç
gövdesinde bitkisel bezemeli yedi adet çekmece bulunmaktadır. Ortadaki büyük çekmece farklı
renklerde bitkisel motifler kullanılarak bezenmiştir. Farklı renlerin kullanıldığı kompozisyonda iri
goncagül ve yaprak motifleri yüzeye işlenmiştir. Çekmecenin etrafını bitkisel bir şerit dönmekte ve
köşeleri üsluplaştırılmış çiçek motifleri doldurmaktadır.
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Üst kısımdaki dikdörtgen şekilli iki adet çekmece süsleme açısından benzerdir. Çekmeceleri
dıştan çevreleyen bitkisel bordür, köşelerdeki üsluplaştırılmış çiçek motifi ve ortadaki lale motifleri
birbirinin aynı olacak şekilde tezyin edilmiştir.
Süsleme açısından benzer bir durumda yanlardaki ikişerli küçük çekmeceler için de geçerlidir.
Çekmecelerin ortasında herhangi bir tezyinat yoktur. Dıştan çekmeceleri çevreleyen bordür ve
köşelerdeki çiçekler benzerdir.
Gövdenin alt bölümündeki şerit yoğun bir süsleme kompozisyonuna sahiptir. Süslemede farklı
renklerdeki bitkisel motifler yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde uygulanmıştır.

Fotoğraf 2: Gövdenin detay görüntüsü

Eserin kapak bölümü iç taraftan kırmızı zemin üzerine altın yaldızlı zengin bir süslemeye
sahiptir. Süslemede farklı türden bitkisel motiflerin kullanıldığı kompozisyon dikkat çekicidir. Bu
bitkisel motifler penç, hatayi ve yaprak motiflerinden meydana getirilmiştir (bkz.: fotoğraf 1).
Kapağın dış bölümü kahverengi zemin üzerine diğer kısımlarda olduğu gibi farklı renkte iri
bitkisel motiflerle bezelidir. Ortada iri bitkisel motiflerden oluşan çiçek demetinin iki yanında benzer
çiçek demetleri süslemektedir. Kapağın üs tarafındaki köşeleri de yine benzer kompozisyonlu çiçek
demetleriyle bezelidir.

Fotoğraf 3: Kapağın dış detay görüntüsü

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

211

Fotoğraf 4: 2’nolu örneğin genel görüntüsü

Örnek no: 2
Envanter no: 210
Ürünün adı: Çekmece
Kullanılan ahşap malzeme: Kayın
Ait olduğu dönem: 19. yüzyıl
Geliş biçimi: Çinili Köşk
Geliş tarihi: 1941
Ölçüleri: En: 40 cm - Boy: 85 cm
Kullanılan teknik: Edirnekari tekniği
Kullanılan motif: Bitkisel süsleme
Tanımı: 1941 yılında Çinili Köşk’ten müzeye getirilen eser 19. yüzyılla tarihlendirilmiştir.
Eserin iç bölümünün tamamı turkuaz renginde ve edirnekari tekniği kullanılarak süslenmiştir.
İç bölüm dikdörtgen şekilli iki çekmece ve içi boş yuvarlak dört gözden oluşmaktadır. Büyük
çekmecenin ortası altın yaldızlı münhani motifiyle bezenmiştir. Köşelerde yine altın yaldız renginde
bulut motifleri bulunmaktadır. Küçük çekmece bezeme açısından daha sade, ortasında yaldızlı
geometrik bir elips ve köşelerde küçük çiçek motifleri süslemektedir.
Eserin kapağının iç tarafı turkuaz zemin üzerine altın varaklı Sultan Abdulmecid’in tuğrası
bulunmaktadır. Köşelerde gövdenin iç tarafındaki gibi bulut motifleri yerleştirilmiştir (bkz.: fotoğraf 4).
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Kapağın dış tarafı kırmızı zemin üzerine yaldız, yeşil ve sarı renkteki boyalar kullanılarak
bitkisel motiflerle bezenmiştir. Kapağın ortasında bir çiçek demedi bulunmaktadır. Çiçek demetini
dıştan kıvrık dallar çevreleyerek sarmıştır. Bu dalların üzeri küçük yaprak ve çiçek motifleriyle
tamamlanmıştır. Köşelerde çekmecenin iç tarafındakine benzer bir süsleme üslubu kullanılarak bulut
motifleri yerleştirilmiştir. Kapağı dıştan sarı yaprak motifleri şeritler halinde çevrelemektedir.

Fotoğraf 5: Kapağın dış detay görüntüsü

SEHPALAR

Fotoğraf 6: 3 ve 4 nolu örneklerin genel görüntüsü

Örnek no: 3-4
Envanter no: 348
Ürünün adı: Sehpa
Kullanılan ahşap malzeme: Ceviz
Ait olduğu dönem: 20. yüzyıl
Geliş biçimi: Satın alma
Geliş tarihi: Ölçüleri: En: 30 cm - Boy: 60 cm (2 adet)
Kullanılan teknik: Kakma ve oyma tekniği
Kullanılan motif: Geometrik ve bitkisel süsleme
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Tanımı: Aynı envanter numarasına sahip iki adet sehpa, 20. Yüzyıla ait eserlerdir. İki sehpada
da geometrik motifler kakma tekniğinde uygulanmıştır. Ayaklar benzer formda tornalıdır.
Birinci sehpa dört adet yaprak formunda kesilmiş ve ortasında sedef kakmalı küçük bir çiçek
motifi bulunmaktadır. Çiçek motifini dıştan bitkisel motifli oymalar çevrelemektedir. Oymaların araları
yine çiçek motifli kakmalar süslemektedir. Dört adet yaprakta da benzer geometrik parçaların
birleşiminden oluşan yıldız motifleri yerleştirilmiş (bkz.: fotoğraf 6).
İkinci sehpa elips şeklinde, ortasında birinci sehpada olduğu gibi geometrik parçalardan oluşan
yıldız motifi bulunmaktadır. Yıldız motifini kademeli iki halka çevrelemiş vaziyettedir. Sehpanın
kenarlarında dört adet yıldız motifi bulunmakta ve bu yıldızların araları da üçgen ve kare kesilmiş
sedeflerden oluşturulmuş motifler süslemektedir (bkz.: fotoğraf 6).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Ahşap, elde edilmesi ve işlenmesi kolay bir malzeme olduğundan sürekli kullanım alanına sahip
olmuştur. Ahşabın çok tercih edilen malzemeler arasında olması doğal olarak kullanım alanını da
arttırmıştır. Bu kullanım mimariden gündelik eşyalara kadar geniş bir çeşitliliğe sahiptir.
Geçmişten günümüze birçok medeniyet tarafından kesintisiz kullanılan ahşap, Türkler
tarafından da tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren ilgiyle kullanılmıştır. Anadolu’nun Türk yurdu
olmasıyla beraber sanatsal alandaki gelişmelere en çok katkı sunan öğelerden biri de ahşap sanatıdır.
Kendi kültürüyle Anadolu’nun yerel kültürünü harmanlayan Türkler, bu topraklarda özgün bir ahşap
sanatı kimliği oluşturmuştur. Bu oluşum Selçuklularla başlayan ve Osmanlı ile devam eden uzun bir
süreçtir.
Bu çalışmada Osmanlı dönemine ait dört adet ahşap eser incelenmiştir. İncelemeye konu olan
eserlerin ikisi ahşap kakma tekniğinde diğer ikisi ise edirnekari tekniğinde süslenmiştir. Kakma ve
edirnekari tekniklerinin Osmanlı ahşap süsleme sanatına sonradan eklendiği bilinmektedir. Bu nedenle
araştırmanın konusunu söz konusu tekniklerin süsleme kompozisyonları oluşturmaktadır.
Araştırmaya konu olan 19. yüzyıla ait örnek 1 ve örnek 2’nin edirnekari tekniği kullanılarak
bitkisel motifli kompozisyonlardan oluştuğu görülmüştür. Kompozisyonlarda kullanılan bitkisel
motifler Barok üslupta yapıldığı görülmüştür. Özellikle incelemeye konu olan iki eserin kapaklarının
dış bölümlerindeki bezemeler klasik üsluptan uzak bezemelere sahiptir (bkz.: fotoğraf 3 ve 5). Bezeme
kompozisyonları iri yaprak motifleri ve çiçek demetleri Batılı tarzda yüzeylere işlenmiştir.

Fotoğraf 7 (Demiriz, 1989: 320): Kılıç Ali Paşa
Camii müezzin mahfili kalem işi süslemeleri

Fotoğraf 8: Örnek 2’nin dış kapak görüntüsü
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1587 tarihli Kılıç Ali Paşa Camii Mimar Sinan tarafından yapılan klasik dönem eseridir (Eyice,
2002: 412). Ahşap müezzin mahfili koyu zemin üzerine bitkisel motiflerden oluşmaktadır. Bezemede
ana unsurunu hatayilerin oluşturduğu kompozisyonda, ayrıca kıvrımlı dallar, yaprak ve çiçek motifleri
de kullanılmıştır (bkz.: fotoğraf 7). Fotoğraf 8’de ise örnek 2’nin kapağının dış bezemeleri
görülmektedir. Kapak kırmızı zemin üzerine çiçek demeti ve bulut motiflerinin işlendiği görülmektedir.
Süsleme açısından karşılaştırılan iki eserin bitkisel motifli kompozisyonlarla süslenmişse de üslup
açısından oldukça farklı oldukları görülmüştür.
Araştırmaya konu olan diğer iki eser aynı envanter numarasına sahip 20. yüzyıla ait sehpalardan
oluşmaktadır. Süslemede sadeliğin hakim olduğu kompozisyonların motifleri geometrik şekillerden
oluşmaktadır. Osmanlı’da 15. yüzyılda yeni bir ahşap süsleme tekniği olan kakma, son dönemlere kadar
ilgiyle kullanılmıştır. Süslemede geometrik şekillerin bitkisel motiflerden daha fazla tercih edildiği
günümüze ulaşan örneklerden anlamaktayız.

Fotoğraf 9 (Çalış ve Akınay, 2019: 253): 17. yy
Kur’an mahfazası sedef kakma gövde detayı

Fotoğraf 10: 3 ve 4’nolu eserlerin genel görüntüsü

17. yüzyıla ait Kur’an Mahfazası sedef kakma tekniğinde geometrik şekillerle yoğun bir
bezemeye sahiptir. Gövdeyi benzer sekiz adet pano süslemektedir. Panoların merkezinde on köşeli
yıldızlar bulunmaktadır. Bu yıldızları dıştan çokgen şekiller çevreleyerek yüzeylerde boşluk kalmayacak
şekilde kompozisyonlar oluşturulmuş. Fotoğraf 10’da örnek 3 ve 4’ün genel görüntüleri görülmektedir.
Sade bir süslemeye sahip olan eserler, geometrik şekilli motiflerle süslenmesi açısından karşılaştırmaya
konu olan eserle benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak, Anadolu’da Selçuklularla başlayan ahşap sanatı Osmanlı döneminde süsleme
tekniklerine yenileri eklenerek devam ettirilmiştir. Söz konusu teknikler kakma ve edirnekari
teknikleridir. Bu çalışmada Osmanlı’nın son dönemlerine ait dört adet ahşap eser incelenmiştir.
İncelenen eserlerin Osmanlı’ya ait son dönem eserleri olması bakımından önemlidir. Osmanlı’nın son
dönemlerinde sanatsal alanda yapılan çalışmalarının Avrupa etkisi, ahşap sanatı bakımından bu eserler
üzerinde incelenmiştir. İncelemenin neticesinde 19. yüzyıl tarihli iki adet çekmecede süslemede Batı
etkisi açıkça görülmüştür. 20. yüzyıl tarihli iki adet sehpaya bakıldığında ise süsleme açısından Osmanlı
klasik dönemine sadık kalındığı sonucuna varılmıştır.
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Çizim 1: Örnek 1’in çekmece ve iç kapak çizimi
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Çizim 2: Örnek 1’in kapağının dış çizimi
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Çizim 3: Örnek 2’nin Çekmece ve iç kapak çizimi
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Çizim 4: Örnek 2’nin kapağının dış çizimi
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Çizim 5: Örnek 3 ve örnek 4’ün genel çizimlerini
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Türkiye’deki diş hekimliği fakültesi çalışanlarında ve öğrencilerinde
hepatit a, hepatit b, ve hepatit c seroprevalansları
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Özet
Diğer sağlık alanlarında olduğu gibi diş hekimliği alanında çalışan personel için enfeksiyon riski
oluşturabilecek olan faktörlerin en önemlileri hepatit B virüsü (HBV), ve hepatit C virüsü (HCV)’dir.
Bu çalışmanın amacı literatür derlemesi yapılarak Türkiye genelindeki diş hekimliği hizmeti sunulan
diş hekimliği fakültesi hastanelerinde ve ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışan personelin ve
öğrencilerin Hepatit A, B, C virüs seropozitiflik oranlarını saptamaktır. Bu çalışmada 20 Ocak 2021
tarihinde akademik.google.com arama motorunda “Diş hekimliği”, “ fakülte”, “öğrenci”, “çalışan”,
“personel”, “hepatit”, “seropozitif” anahtar kelimeleri ile literatür taraması gerçekleştirildi. Konu ile
alakalı çalışmalar, çalışmaya dahil edildi. Toplamda 1255 katılımcı bulunmaktadır. Kutlu ve
arkadaşlarının 2018 yılındaki çalışmasında katılımcıların sadece %6.5’inde AntiHBS antikoru
bulunduğu tespit edilmişken aynı çalışmada katılımcıların %75.1’inde anti HAV IgG antikoru tespit
edilmemiştir. En yüksek anti-HBS (-) antikor oranı (%12.5) Literatürde diş hekimliği hizmeti veren
alanlarda çalışanların arasındaki hepatit A, B ve C virüsü seropozitliği üzerine yapılan çalışmaların
sınırlı sayıda olduğu görülmüştür
Anahtar Kelimeler: Hepatit, A, B, C, diş hekimliği, dental, öğrenci
Abstract
As in other healthcare fields, the most important factors that may pose an infection risk for dentistry
personnel are hepatitis B virus (HBV), and hepatitis C virus (HCV). The aim of this study was made
of the literature review across Turkey on dental services offered dentistry faculty hospitals and oral
health centers personnel and students Hepatitis A, B, to determine C virus seropositivity rates. In this
study, a literature search was carried out on the academic.google.com search engine on January 20,
2021 with the keywords “Diş hekimliği”, “ fakülte”, “öğrenci”, “çalışan”, “personel”, “hepatit”,
“seropozitif”. Studies on the subject were included in the study. There are 1255 participants in total.
In the study of Kutlu et al. In 2018, it was determined that only 6.5% of the participants had AntiHBS
antibodies, while anti HAV IgG antibodies were not detected in 75.1% of the participants in the same
study. Further, it is recommended to carry out seropositivity studies in this field more frequently and
in a more frequent way in order to prevent occupational risks.
Keywords: Hepatitis, A, B, C, dentistry, dental, student
.

GİRİŞ
Sağlıkla ilgili bölümlerde verilen eğitim diğer fakültelerin eğitimlerinden oldukça farklıdır.
Özellikle diş hekimlerinin ağız gibi oldukça dar bir alanda çalıştıkları için daha dikkatli olmaları
gerekmektedir. Öğrencilere titiz çalışmaları, ağızda yüksek miktarda tükürük salgılanmasına ve ağız
dokuları yoluyla bulaşıcı hastalık riskine karşı korunmaları öğretilmelidir. Örneğin, Hepatit A ve B
virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklardır ve bağışıklama ile önlenebilir. Bu nedenle diş hekimliği
fakültesi öğrencilerinin tükürük, kan gibi sıvılarla temas halinde olmaları gerekeceğinden, hastalarla
karşılaşmadan önce aşılarını tamamlamaları çok önemlidir.
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Öte yandan bütüncül bir bakış açısıyla bakarsak, üniversite öğrencilerine çağdaş eğitim vermemize
rağmen, onların biyo-psiko-sosyal açıdan tamamen sağlıklı durumda olmaları gerekmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü sağlığı, bireylerin, grupların ve toplumların “fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir
iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan eğitim alacak öğrencilerin sağlığı eğitimin kalitesini
etkileyecektir. Bu çalışmanın amacı literatür derlemesi yapılarak Türkiye genelindeki diş hekimliği
hizmeti sunulan diş hekimliği fakültesi hastanelerinde ve ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışan
personelin ve öğrencilerin Hepatit A, B, C virüs seropozitiflik oranlarını saptamaktır.
YÖNTEM
Bu çalışmada 20 Ocak 2021 tarihinde akademik.google.com arama motorunda “Diş hekimliği”,
“fakülte”, “öğrenci”, “çalışan”, “personel”, “hepatit”, “seropozitif” anahtar kelimeleri ile literatür
taraması gerçekleştirildi. Konu ile alakalı çalışmalar, çalışmaya dahil edildi.
Verilerin istatistiksel değerlendirmesi IBM SPSS for Windows 22.0 sürümü yazılımı kullanılarak
yapılmıştır. Aritmetik ortalama (X) ± Standart Sapma (SD) nicel değişkenleri tanımlamak için
kullanıldı. Normal dağılım şu şekilde test edildi: Kolmogorov-Smirnov testi. Değişkenlerin
karşılaştırılmasında Pearson ki-kare, Fisher kesin testi ve süreklilik düzeltmeli ki-kare analizi kullanıldı.
P<0,05 değeri tüm testlerde istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya toplamda 5 araştırma dahil edildi. Toplamda 1255 katılımcı bulunmaktadır. Kutlu ve
arkadaşlarının 2018 yılındaki çalışmasında katılımcıların sadece %6.5’inde AntiHBS antikoru
bulunduğu tespit edilmişken aynı çalışmada katılımcıların %75.1’inde anti HAV IgG antikoru tespit
edilmemiştir. En yüksek anti-HBS (-) antikor oranı (%12.5) Kutlu ve arkadaşlarının 2019 yılında yaptığı
çalışmada tespit edilmiştir. Dayı ve arkdaşlarının 2020 yılında yayınladıkları çalışmalarında ise en düşük
anti-HBS (-) oranı bildirilmiştir. Tüm çalışmalarda katılımcılar arasında tespit edilen aktif hepatit hasta
sayısı sadece 1’dir (Tablo 1).
SONUÇ VE TARTIŞMA
Diş hekimliği öğrencilerinin aşılanma oranlarını %32,5 ve %51,3 olarak bildiren çalışmalar
bulunmaktadır. İstanbul'da diş hekimliği öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada öğrencilerin
%20,7'sinin Hepatit B aşısı olmadığı bildirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde diş hekimliği
öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada Hepatit B aşısı yaptırmayanların oranı %5 olarak
bildirilmiştir; Yemen'de bu oran %28,3 olarak bulunmuştur. Nijerya'da yapılan bir çalışmada diş
hekimliği öğrencilerinin %83,2'sine hepatit B aşısı yapılmıştır. Benzer şekilde bizim çalışmamızda da
diş hekimliği öğrencilerinin sadece %4,5'i Hepatit B aşısı olmamıştır. Bu düşük düzeydeki aşısızlığı
ülkemizde Hepatit B aşısının 1998 yılından beri uygulanıyor olmasına ve Genişletilmiş Bağışıklama
uygulamasına bağlıyoruz. Program 2006'dan beri yürütülmektedir.
Fergus ve ark. Hepatit A aşılama oranları %43.7 idi. Ülkemizde 2008 yılında üniversite öğrencileri
üzerinde yapılan bir çalışmada Hepatit A pozitiflik oranı %70 olarak bulunmuştur. Hepatit A aşısı 2013
yılında aşı takvimine dâhil edilmiştir. 2013'ten önce doğan çocuklara gönüllü olarak hepatit A aşısı
yapılmıştır. Çalışmamızda bağışıklığı olmayan öğrenci oranı %41,3 olarak bulunmuştur.
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Çalışmamızdaki öğrencilerin 2003'ten önce doğdukları için aşılanmadıkları biliniyordu. Ülkemizde
hijyen koşullarının iyileştirilmesinin HAV ile enfekte olan çocukların oranını azalttığını savunuyoruz.
Ancak ülkemizde halen yüksek oranda bağışıklılık olmadığı düşünüldüğünde diş hekimliği
öğrencilerinin okula başladıklarında aşı tarama programına alınması ve aşılarının tamamlanması
gerekmektedir.
Bir başka prospektiften, sağlıklı beslenme, bireyin biyo-psiko-sosyal durumuna uygun olarak tüm besin
maddelerinin yeterli miktarda eklenmesini ifade eder. Ergenlik döneminde bireyin enerji ve besin
gereksinimleri yetişkinliğe göre çok daha fazladır. Adolesanlarda gereksinimler ve alımlar arasında bir
dengenin olmaması anemiye yol açar. Aneminin en sık görülen semptomları halsizlik, yorgunluk,
taşikardi, dikkat eksikliği, unutkanlık ve öğrenme güçlüğüdür. Bu durum öğrencilerin öğrenme
yeteneklerini tehlikeye atmaktadır. Avustralya'da yapılan bir çalışmada, kadınların %11,5'ine ve
erkeklerin %8,7'sine anemi teşhisi konmuştur. Tayland'da yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılan bir
çalışmada üniversite öğrencilerinin %21'inde anemi saptanmıştır. Ülkemizde Karakoyun ve ark. anemi
oranı kız öğrencilerde %0,6, erkek öğrencilerde %0,8 idi. Çalışmamızda anemi oranları kızlarda %28,1,
erkeklerde %0,8 ve genel olarak %16,2 olarak bulundu. Anemi hastalarının %97,8'inin kadın olması,
kız öğrencilerde adet kanaması nedeniyle daha sık görüldüğünü düşündürmektedir. Anemi bir halk
sağlığı sorunudur ve çok basit önlemlerle tedavi edilebilir. Etiyolojik nedenin belirlenmesi ve gerekli
önlemlerin alınması çok önemlidir. Dengeli beslenmek ve öğün atlamamak başlıca koruyucu
önlemlerdir. Ancak üniversite öğrencileri, sınav kaygısı, dersleri kaçırmamak, kilo almamak için öğün
atlamak gibi nedenlerle anemi hastası olabilirler. Bu nedenle dengeli beslenmenin sağlanması için
üniversite öğrencilerine maddi destek ve beslenme konusunda düzenli eğitim verilmesini öneriyoruz.
Literatürde diş hekimliği hizmeti veren alanlarda çalışanların arasındaki hepatit A, B ve C virüsü
seropozitliği üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. İleri de bu alanda
seropozitiflik çalışmalarının daha çok sayıda ve sıklıkta yapılması mesleki risklerin önlenmesi açısından
önerilmektedir.
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Tablo 1. Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki (ASDM) çalışanlar
ve diş hekimliği öğrencileri arasında hepatit A, B ve C seropozitiflik oranlarını (%) bildiren çalışmalar ve
bu çalışmaların karakteristik özellikleri.
Yazar

Kurum

Katılımcı HbsAg
sayısı (n)

Anti HBs (Antikor

Anti

Anti-

titresi)

HAV

HCV

IgG (-

(-)

(+)

)

(Kutlu, Terlemez, &

(-)

(+)

(+)

0-10

10-

100 ve

100

üzeri

Fakülte

201

0

6.5

14.4

79.1

75.1

Fakülte

224

0.4

12.5

25.4

62.1

68.7

Fakülte

244

0

11.1

17.2

71.7

58.6

(Dayi B, 2020)

Fakülte

283

-

4.6

95.4

(Tekin-Koruk, Koruk, Şahin,

ADSM

303

-

63

Karademirci, 2018)
(Kutlu, Terlemez, Demirbaş,
& Hatır, Turkish Journal Of
Family Medicine Primary
Care)
(Kutlu, Korkut, & Olgun,

99.2

2019)
3.6

41.3

& Duygu, 2009)
antiHAV IgG: Hepatit A antikoru, HbsAg: hepatit B yüzey antijeni, anti-HBS: hepatit B yüzey antikoru ,
anti-HCV: hepatit C antikoru, anti-HIV: HIV antikoru
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Özet
Bu çalışma, çocukluk çağı obezitesine sekonder gelişen dislipideminin sıklığını belirlemek ve obez
çocuklarla obez olmayan çocukların lipid profillerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Obez
görünümlü çocuklar taranarak saptanan, yaş aralığı 2-16 arasında ve vücut kitle indeksi 95.persentil
eğrisi üzerinde olan 119 obez olgudan oluşan grup ve benzer yaş aralığındaki 124 olgudan oluşan
kontrol grubu, serum lipid profili bakımından karşılaştırılmıştır. Bulgularımıza göre anormal lipid
profili obez çocuklarda %62,6 oranında saptandı ve total kolesterol ile trigliserid düzeyleri kontrol
grubuna göre daha yüksekti. Çocuklarda obezite, total kolesterol yüksekliği (%44,5), trigliserid
yüksekliği (%48,7), LDL yüksekliği (%38,7) ve HDL düşüklüğü (%23,5) ile ilişkili bulundu. Obez
çocuklar sekonder dislipidemi ve ilişkili hastalıklar açısından risk altındadır. Obezite ve
dislipideminin komplikasyonlarını önlemek amacıyla çocukluk çağı obezitesine yönelik tarama,
erken teşhis ve uygun tedavinin başlanması önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, dislipidemi, obezite
Abstract
This study was performed to determine the frequency of dyslipidemia secondary to childhood obesity,
which is a recently emerging clinical entity, and to compare the serum lipid profiles in obese and nonobese children. After screening children with an obese appearance, 119 children aged between 2 to
16 years who were above 95th percentile were included in the study group. The control group consisted
of 124 children in a similar age group. An abnormal lipid profile was determined in 62.6% of obese
children and serum levels of total cholesterol and tryglicerides were higher in this group. Childhood
obesity was associated with higher levels of total cholesterol (44.5%), tryglicerides (48.7%), LDL
(38.7%) and lower levels of HDL (23.5%). Obese children are at higher risk for secondary
dyslipidemia and associated comorbidities. To avoid childhood obesity and its hazardous
consequences, effective measures must be established in terms of screening, early diagnosis, and
appropriate treatment.
Keywords: childhood, dyslipidemia, obesity
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GİRİŞ
Çocukluk çağı obezitesi, sıklığı son yıllarda artmakta olan, güncel bir halk sağlığı sorunudur.
Diyet değişiklikleri, fiziksel akitivitede azalma, değişen yaşam koşulları ile hem ailelerin hem de
hekimlerin obezite tedavisinin gerekliliğini göz ardı etmeleri gibi nedenlerle bu sorun gitgide daha
belirgin şekilde karşımıza çıkmaktadır (Brownell & Wadden, 1992; Gürel & İnan, 2001).
Çocuklarda obezite tanısı, vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine bölünmesiyle
hesaplanan vücut kitle indeksi (VKİ; kg/m2) esas alınarak konulmaktadır. Yaşa ve cinsiyete göre
hazırlanan VKİ persentil eğrilerinde 85-95 arası bireyler fazla kilolu, 95. persentil ve üstündeki kişiler
ise obez olarak kabul edilmektedir. Tüm yaş grupları için obezite ile kardiyovasküler sistem hastalıkları,
hipertansiyon, dejeneratif artrit ve tip 2 diabetes mellitus arasında ilişki bulunmaktadır. Aynı zamanda
yetişkinlerde obezitenin başlangıcının çocukluk çağına uzandığı ve bu kişilerde ortalama yaşam
süresinin daha kısa olduğu görülmüştür. Obezitenin derecesi ve aile anamnezine bağlı olarak eşlik eden
komorbid hastalıklar ve risk faktörlerine yönelik tarama yapılması önem taşımaktadır (Neyzi &
Ertuğrul, 2010).
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada çocuk ve adölesanlarda obezite sıklığı %16
olarak bulunmuştur (Neyzi & Ertuğrul, 2010). Bu ülkede çocukluk çağı obezite sıklığı, 1980 yılından
bu yana 6-11 yaş arası çocuklarda iki kat, 12-17 yaş arası çocuklarda ise üç kat artmıştır (Neyzi &
Ertuğrul, 2010). Türkiye’de özellikle şehirde yaşayan çocuklarda obezite önemli bir sağlık sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’da 2006-2007 yıllarında yapılan bir araştırmada üst sosyoekonomik
düzeydeki ailelerin 6-11 yaş arası çocuklarında obezite oranı %30,2 olarak bulunmuştur (Neyzi &
Ertuğrul, 2010). Obezitenin ortaya çıkmasında yaş, cins, ırk, aile öyküsü, beslenme alışkanlıkları,
fiziksel aktivite azlığı ve günlük kalori alımı gibi etkenler rol oynamaktadır (Meigs, 2003; Şarbat &
Demirkol, 1999).
Çocuklarda obezite süresinin artması kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıkmasına zemin
hazırlamaktadır (Rudolph, Kamei & Nolan, 2003). Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenmenin bir sonucu
olarak karşımıza çıkan çocukluk çağı obezitesinde sıklıkla kan lipid profilinde bozulmalar da
görülebilmektedir. Çocukluk çağında ortaya çıkan bu durum, bir hastalık olarak kabul edilmeyip uygun
tedavi başlanmadığında yaşamın ilerleyen dönemlerinde kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere
birçok ciddi sağlık sorununun ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
Bu çalışma, obez çocuklarda obeziteye sekonder dislipideminin sıklığı, tipi ve derecesini belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Bu kesitsel çalışma, yerel etik kurul onayı alındıktan sonra (19.10.2010-15647) İstanbul Zeynep
Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 2009 yılı Ağustos
ve 2010 yılı Ekim ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan tüm çocuklar için
ebeveynlerinden yazılı onam alınmıştır. Bu dönemde hastanemizin çocuk hastalıkları polikliniğine
başvuran 2-16 yaş arası obez görünümlü çocuklar taranarak VKİ’si 95. persentil ve üstünde olan 119
çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu çocukların kilo, boy ve VKİ’leri hesaplanarak benzer yaş
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grubundan seçilen ve obez olmayan 124 çocuktan oluşan kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Obezite
ölçütü olarak Türk kız ve erkek çocukları için VKİ’ye göre cinsiyet ve yaş dikkate alınarak hazırlanan
eğride 95. persentil ve üzerinde olma kabul edildi. Obeziteye yol açabilecek ilaç kullanımı öyküsü veya
karaciğer yağlanmasına neden olabilecek primer karaciğer hastalığı olan olgular çalışma dışı bırakıldı.
Kan örnekleri, olgulardan 8-12 saatlik açlık sonrası sabah erken saatte venöz yolla alındı. Toplanan bu
numunelerden hazırlanan serumdan, İstanbul Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Biyokimya Laboratuvarı’nda total kolesterol, total trigliserid, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve
yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) düzeyleri çalışıldı. Ölçüm ve değerlendirme yapılırken Skelton
ve Rudolph tarafından geliştirilen
yöntem kullanıldı (8). Serum lipid profilini belirlemek üzere total kolesterol, total trigliserid, LDL ve
HDL düzeyleri COBAS Integra® 800 cihazı (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz, İsviçre) ve
uygun kitler kullanılarak gerçekleştirildi.
Veriler, Statistical Package for Social Sciences, version 15.0 programı (SPSS Inc., Chicago, İllinois,
ABD) kullanılarak analiz edildi. Bu amaçla tanımlayıcı istatistiksel verilerin (frekans, ortalama,
minimum-maksimum, median vb.) yanı sıra grupların karşılaştırılması esnasında kategorik değişkenler
için ki-kare testi ve Odds oranı, ortalamalar için ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Veriler %95 güven
aralığında ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilerek değerlendirildi.
BULGULAR
Bu çalışmaya yaşları 2 ile 16 arasında değişen toplam 243 çocuk dahil edilmiştir. Bu
çocuklardan VKİ değerleri 95. persentil ve üzerinde olan 119’u (50 erkek, %42; 69 kız, %58) obez hasta
grubunu teşkil ederken kontrol grubu toplam 124 çocuktan (56 erkek, %45,2; 68 kız, %54,8)
oluşmaktaydı. Hasta ve kontrol grupları arasında cinsiyet dağılımı bakımından fark bulunmamaktaydı
(p=0,621). Yaş ortalaması hasta grubunda 8,96±3,65, kontrol grubunda ise 9,31±3,82 olup iki grup
arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark gözlenmedi (p=0,714).
Tablo 1’de görüldüğü üzere vaka grubunda VKİ (p<0,001), total kolesterol (p<0,001), trigliserid
(p<0,001) düzeyleri ve atrojenik indeks (p<0,001), kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti. Yaş
(p=0,714), LDL kolesterol (p=0,167) v HDL kolesterol (p=0,308) düzeyleri bakımından ise 2 grup
arasında fark gözlenmemiştir.
Tablo 1. Vaka ve kontrol gruplarında yaş, VKİ ve serum lipid profili bulgularının karşılaştırmalı analiz
sonuçları

Yaş
Vücut kitle indeksi
Total kolesterol
Trigliserid
LDL kolesterol
HDL kolesterol
Aterojenik indeks

Vaka Grubu
Ortalama S.S.
8,96
3,65
25,33
4,06
166,76
43,06
108,37
56,87
102,78
38,38
47,17
15,00
3,82
1,35

Median
9,30
24,50
161,00
100,00
101,00
46,00
3,60

Kontrol Grubu
Ortalama S.S.
Median
9,31
3,82
9,00
17,74
2,54
16,95
140,40
22,76 140,00
83,08
15,69 80,50
95,30
20,71 90,50
47,60
8,47
46,00
3,07
0,86
2,98
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p-değeri
0,714
<0,001*
<0,001*
<0,001*
0,167
0,308
<0,001*
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(Kısaltmalar: *: istatistiksel olarak anlamlı; S.S.: standart sapma; LDL: düşük yoğunluklu lipoprotein;
HDL: yüksek yoğunluklu lipoprotein)
Total kolesterol düzeyleri için ≥170 mg/dL, LDL kolesterol düzeyleri için ≥110 mg/dL, HDL kolesterol
düzeyleri için ≤35 mg/dL ve trigliserid düzeyleri için yaş gruplarına göre 2-15 yaş arası için ≥100 mg/dL
ve ≥15 yaş için ≥125 mg/dL eşik değerlerine göre vaka ve kontrol grupları arasında karşılaştırma
yapılmıştır. Buna göre vaka grubunda total kolesterol (p<0,001), trigliserid (p<0,001) ve LDL kolesterol
düzeyleri (p=0,003) kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek ve HDL kolesterol düzeyleri
anlamlı olarak daha düşük (p<0,001) olarak bulunmuştur (Tablo 2).
Tablo 2. Vaka ve kontrol gruplarının serum kolesterol (total, LDL ve HDL) ve trigliserid düzeyi
anormalliği bakımından karşılaştırılması
Vaka grubu
n (%)
Total
kolesterol Var
53 (44,5)
yüksekliği
Yok
66 (55,5)
Trigliserid
Var
58 (48,7)
yüksekliği
Yok
61 (51,3)
LDL
kolesterol Var
46 (38,7)
yüksekliği
Yok
73 (61,3)
HDL
kolesterol Var
28 (23,5)
düşüklüğü
Yok
91 (76,5)
(Açıklama: *: istatistiksel olarak anlamlı)

Kontrol grubu
n (%)
12 (9,7)
112 (90,3)
10 (8,1)
114 (91,9)
26 (21)
98 (79)
7 (5,6)
117 (94,4)

Ki-kare

p-değeri

37,662

<0,001*

49,852

<0,001*

9,112

0,003*

15,754

<0,001*

Kız ve erkekler arasında yaş (p=0,331), total kolesterol (p=0,976), LDL kolesterol (p=0,633), HDL
kolesterol (p=0,536) ve trigliserid (p=0,586) düzeyleri bakımından anlamlı fark gözlenmedi. Benzer
şekilde total kolesterol yüksekliği (p=0,692), LDL kolesterol yüksekliği (p=0,908), HDL kolesterol
düşüklüğü (p=0,641) ve trigliserid yüksekliği (p=0,291) anormalliği bakımından kızlar ve erkekler
arasında anlamlı fark saptanmadı.
Vaka grubunda kız ve erkekler arasında yaş (p=0,656), total kolesterol (p=0,912), trigliserid (p=0,741),
LDL kolesterol (p=0,543) ve HDL kolesterol (p=0,506) düzeyleri bakımından fark bulunmamıştır. Yine
vaka grubunda cinsiyete göre total kolesterol (p=0,635), LDL kolesterol (p=0.204), HDL kolesterol
(p=0,738) ve trigliserid (p=0,379) düzeyi anormallikleri bakımından kızlar ve erkekler arasında fark
bulunmamıştır.
Tek başına trigliserid yüksekliği ve tek başına HDL düşüklüğü obeziteye sekonder değil ailevi kabul
edildiğinden bu kriterleri sağlayan hastalar dışarıda bırakıldığında hastalar 5 kategoriye ayrılarak
incelendi:
Kategori 1: normolipidemi
Kategori 2: sadece LDL yüksekliği
Kategori 3: trigliserid yüksekliği ve HDL düşüklüğü
Kategori 4: trigliserid ve LDL yüksekliği
Kategori 5: trigliserid ve LDL yüksekliği ile HDL düşüklüğü (veya LDL yüksekliği ile HDL düşüklüğü)
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Vaka ve kontrol gruplarının bu 5 kategoriye göre dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Vaka ve kontrol gruplarının lipid profillerine göre dağılımı
Kategori
1
2
3
4
5

Vaka grubu n, (%)
Erkek
Kız
Toplam
18 (47,4) 16 (30,2) 34 (37,4)
7 (18,4)
12 (22,6) 19 (20,9)
4 (10,5)
8 (15,1)
12 (13,2)
5 (13,2)
11 (20,8) 16 (17,6)
4 (10,5)
6 (11,3)
10 (11,0)

Kontrol grubu n, (%)
Erkek
Kız
Toplam
35 (70,0) 47 (81,0) 82 (75,9)
14 (28,0) 11 (19,0) 25 (23,2)
0
0
0
1 (2,0)
0
1 (0,9)
0
0
0

Vaka grubunda olumsuz lipid profili olasılığının kontrol grubuna göre anlamlı biçimde daha yüksek
olduğu görüldü (Tablo 4, p<0.001).
Tablo 4. Vaka ve kontrol gruplarının lipid profili anormalliğine göre karşılaştırılması
Vaka grubu n (%)
Normolipidemi
34 (37,4)
Lipid profili anormalliği 57 (62,6)
(Açıklama: *: istatistiksel olarak anlamlı)

Kontrol grubu n (%) Ki kare
82 (75,9)
30,209
26 (24,1)

p-değeri
<0,001*

SONUÇ VE TARTIŞMA
Obezite her yaşta görülebilmekle birlikte çocukluk çağı obezitesi yaşamın ileri dönemlerini
etkilemesi ve erişkinlik çağı hastalıklarına zemin hazırlaması bakımından önem taşımaktadır (Graf,
Dordel, Tokarski & Predel, 2006; Kaur & Kapil, 2011; Lai, Ng, Lin, & Chen, 2001). Çocukluk çağı
obezitesinin önemine ve son yıllarda artan görülme sıklığına karşın obezite prevalansı ve risk
faktörlerine yönelik araştırmaların çoğunlukla erişkinlik dönemi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2003-2006 yılları arasında yapılan bir araştırmada 2-17 yaş arası
çocuklarda obezite sıklığı %16,3 olarak bulunurken (Ogden, Carrol & Flegal, 2008), Venezuela’da okul
çağı çocuklarında bu oran %9,7 olarak belirlenmiştir (Paoli et al., 2009). Ülkemizde çocukluk çağı
obezitesi prevalansına yönelik yapılan araştırmalarda %4,8-%10,8 arasında değişen sonuçlar elde
edilmiştir (Şimşek, 2005; Yüce, 2007). Çocukluk çağında obezite sıklığı erkeklerde kızlara göre bir
miktar daha fazla olmasına karşın, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Akış, Pala, İrgil,
Aydın & Aksu, 2003; Gauthier, Hickner & Noel, 2000; Koç, 2006; Lai et al, 2001; Öztora, Hatipoğlu,
Barutçugil, Salihoğlu, Yıldırım, & Şevketoğlu, 2006; Yüce, 2007;). Erkek ve kız çocuklar arasında
obezite sıklığı bakımından anlamlı fark olmayışı gebelik ve menapoz gibi obezite riskini artıran
faktörlerin çocukluk çağı için geçerli olmamasından kaynaklanabilir. Bizim bulgularımızda ise önceki
çalışmaların aksine obezite oranı kızlarda (%50,4) erkeklere (%47,2) göre biraz daha yüksek bulundu,
ancak literatürle uyumlu olarak iki cinsiyet arasında obezite sıklığı bakımından anlamlı bir fark
gözlenmedi.
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Bulgularımız obez çocuklarda artmış dislipidemi sıklığını gösteren diğer çalışmaları destekler
niteliktedir. Buna göre obez çocuklarda total kolesterol ve trigliserid ortalama değerleri kontrol grubuna
göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Çocuklarda obezitenin total kolesterol yüksekliği (%44,5),
trigliserid yüksekliği (%48,7), LDL yüksekliği (%38,7) ve HDL düşüklüğü (%23,5) ile anlamlı olarak
ilişkili olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar obezitenin dislipidemiyle ilişkisine işaret etmekte ve erken
dönemde koruyucu önlemlerin alınması kapsamında obez bireylerde lipid profilinin monitörize
edilmesinin gerekliliğini akla getirmektedir. Çalışmamızda obez çocuklarda kontrol grubuna göre total
kolesterol düzeyi 7,5 kat, trigliserid düzeyleri 10,84 kat, LDL kolesterol düzeyi 2,38 kat artmışken HDL
kolesterol düşüklüğü 5,14 kat daha yüksek oranda görüldü.
Erişkinlik döneminde obezite tanısında VKİ standart bir yöntem olarak kullanılırken çocuklarda yaşa
göre VKİ değerlendirmesi farklılık gösterdiğinden çocukluk çağı obezitesi için standart olarak
kullanılmamaktadır (World Health Organization, 1995; Mulligan, 2000). Bu nedenle çalışmamızda VKİ
obezite tanımında kullanılmasına karşın serimizde farklı yaş gruplarından çocuklar bulunduğundan VKİ
ile lipid düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirilmemiştir. Ayrıca kesitsel bir çalışma olması itibarıyla
obeziteye yol açabilen ailesel faktörler, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve sedanter yaşam
nitelikleri gibi özellikler sorgulanmamış ve obezite üzerindeki etkileri değerlendirilmemiştir.
Obezite ve dislipidemi arasında sebep-sonuç ilişkisini irdelemek amacıyla daha geniş seriler üzerinde
prospektif ve çok merkezli çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan ebeveynlerin
çocuklarını obez olarak görmemeleri ve bu nedenle tetkik yaptırma konusunda istekli olmamaları
çalışmamızda olgu sayısının göreceli olarak az olmasına yol açmıştır. Ailelerin bu tutumunun yanı sıra
hekimlerin de bu konuda farkındalık düzeylerinin istenen düzeyde olmaması ve değişen yaşam koşulları
obeziteyi yaygın bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir. Çocukluk çağında obezite, önümüzdeki
dönemde de güncelliğini koruyan önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam edecek gibi
görünmektedir.
Erişkinlik döneminde obezite ve dislipidemi, potansiyel komplikasyonları ve sosyoekonomik sonuçları
nedeniyle uygun tarama yöntemiyle erken dönemde tanı ve gecikmeden tıbbi müdahale gerektiren
durumlardır. Etkin bir tarama protokolü ile çocukluk çağı obezitesi ve eşlik eden dislipideminin risk
faktörleri daha iyi belirlenerek gecikmeden önlenmesi ve tedavi edilmesi mümkün olabilir. Bu şekilde
komplikasyonlar ve komorbiditeler önlenerek yaşam kalitesi geliştirilebilecektir. Öte yandan çocuklarda
obezite konusunda gereken önlemler alınmadığında ve etkin bir tedavi stratejisi uygulanmadığında
ilerleyen dönemde genç erişkinler arasında obezite ile ilişkili kronik hastalıkların sıklığında kayda değer
bir artış olacaktır (Jackson & Lobstein, 2006). Bu bağlamda lipid değerlerinin ölçülmesi, obez
çocuklarda tıbbi müdahale programına başlamada yol gösterici ve gerekli görülmektedir. Ayrıca
obezitenin daha geniş gruplarda taranması ve obez çocuklarda dislipideminin yanı sıra metabolik
sendrom, diabetes mellitus, hipertansiyon tanısı için risk faktörleri, trigliserid, HDL, LDL kolesterol
değerlerinin yanı sıra açlık kan şekeri, insülin direnci ve kan basıncı değerlerinin de göz önünde
tutulacağı çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.
Obez çocuklarda tedavi için kilo kaybının sağlanması ve fiziksel aktivitenin düzenlenmesi, sedanter
yaşamın azaltılması ve davranış değişikliğini içeren multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Ayrıca obez
bireylere gerektiğinde lipid düzeylerini düşürücü tedavi uygulanmalıdır (Howard, Ruotolo & Robbins,
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2003; Robinson, 1999; Epstein, Paluch, Gordy & Dorn, 2000; Sothern, Udall, Suskind, Vargas &
Blecker, 2000). Sağlam çocuk takiplerinde hekimlerin bebek ve çocuk beslenmesi hakkında ebeveynlere
bilgi verirken obezitenin gelişimi ve sonuçlarına da değinmeleri gerekmektedir. Okul çağındaki
çocuklara yönelik olarak uygun beslenme ve obezitenin önlenmesine yönelik eğitimlerin verilmesi, okul
kantinlerinde sağlıklı beslenmeye yönelik düzenlemelerin yapılması önem taşımaktadır. Ayrıca okul
yönetimlerinin beden eğitimi derslerinin düzenli olarak yapılmasını planlamaları, öğrencilerin bu derse
katılımlarını sağlamaları ve spor yapmayı özendirici bir tutum içinde olmaları yarar sağlayacaktır.
Sedanter yaşam tarzıyla mücadele etmek amacıyla televizyon ve bilgisayar başında geçirilen sürenin
azaltılması faydalı olacaktır. Aile ve okul yönetimlerine ek olarak toplumsal ölçekte de etkin stratejilerin
hayata geçirilmesi gereklidir. Tüm çocukların yararlanabileceği spor alanları oluşturulmalı, çocukları ve
gençleri spora özendirmek toplumsal bir görev olarak benimsenmelidir. Medya organlarında yayınlanan
reklamlarda yüksek kalorili ve zararlı gıdalara yönelik denetimin artırılması da yarar sağlayabilir.
Sonuç olarak çocukluk çağında obezite ve dislipidemi konusunda farkındalığın artırılması
gerekmektedir. Obezite ve dislipidemiye karşı sadece hekimler ve sağlık personeli odaklı değil, aile,
okul ve toplumun da dahil edileceği etkin tarama, tanı ve tedavi stratejileri geliştirilmelidir. Bu süreçte
obezitenin önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğu akılda tutulmalıdır.
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Özet
Çalışmamızda nöropatolojik intraoperatif tanıda smear ve frozen kesitlerde tanısal doğruluk
oranlarının belirlenmesi amaçlandı. Ek olarak bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları karşılaştırıldı.
Cerrahın yönlendirilmesinde nöropatoloğun rolü ve yöntem seçiminin etkinliği araştırıldı. Sonuçların
güncel literatür verileriyle kıyaslanması amaçlandı. 21 aylık süre zarfında 92 neoplastik, 16 nonneoplastik toplam 108 santral sinir sistemi lezyonu çalışmaya alındı. Çalışmamızda smear ve frozen
kesitlerin tanısal doğruluk oranları sırasıyla %80, %85,7; sensitivite %86, %93; spesifite %70, %72,7
bulundu. Frozen oranları daha yüksek olarak tespit edilse de, yöntemler arasında istatistiksel anlamlı
fark saptanmadı (P>0,05). Primer santral sinir sistemi tümörü olgularında spesifik tanı oranı smear
için %58, frozen yöntemi için %50,7 olarak belirlendi. Her iki yöntemin birlikte kullanılmasıyla
tanısal doğruluk, sensitivite ve spesifite oranlarının arttığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Frozen kesit, intraoperatif tanı, santral sinir sistemi, smear
Abstract
In our study, we aimed to determine the diagnostic accuracy rates of smears and frozen sections in
neurosurgical-intraoperative diagnosis. The effectiveness of the method selection was evaluated,
advantages/disadvantages of these methods were compared. Additionally the guiding role of the
neuropathologist scrutinized with comparison of our results with the current literature. Total of 108
central nervous system lesions (92 neoplastic/16 non-neoplastic) were requested in our study in 21
months. The diagnostic accuracy rates of smear and frozen sections were 80%, 85,7%; sensitivity
rates were 86%, 93% and specificity rates were found to be 70%, 72,7% respectively. Frozen rates
were higher. However, the difference between the rates of the methods was not statistically significant
(P>0,05). In primary central nervous system tumor cases, the specific diagnosis rate of smear (58%)
was higher than the frozen (50,7%). However, it was observed that the diagnostic
accuracy/sensitivity/specificity ratios increased with the use of both methods together.
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GİRİŞ
Nöropatolojide acil intraoperatif tanı (İOT) için sitoloji ve frozen kesit yöntemleri uzun yıllardır
kullanılmaktadır. Stereotaktik biopsinin sık kullanılması patoloğu oldukça küçük doku örnekleriyle tanı
vermeye zorlamaktadır (Patil vd.,2016; Sharma ve Deb,2011; Mitra vd.,2010). İOT ile nihai tanı yanı
sıra immunhistokimyasal ve moleküler incelemeler için de yeterliliğinin değerlendirmesi, cerrahi
sınırların tesbiti ve tümör tipinin belirlenmesiyle operasyonun yönlendirilmesi amaçlanmaktadır
(Yachnis,2002; Çakır vd.,2019; Fujita vd.,2020). Pediatrik yaş grubunda doğru İOT’nin total
rezeksiyonu olası vakalarda kemoterapi ve radyoterapinin etkilerinden kaçınılmasını sağlayabilmesi son
derece önemlidir (Lacruz vd.,2015; Maity vd.,2019). Enfeksiyon veya lenfomalarda, mikrobiyolojik ya
da flowsitometrik incelemeler için doku yeterliliğini değerlendirmek gerekebilir (Lee ve Tihan 2015).
Nöropatolojide tümörün lokalizasyonu, intraoperatif izlenim, radyolojik özellikler ve klinik ayırıcı
tanıların bilinmesi hem kalıcı kesitlerde hem de hızlı tanının verilmesi sırasında patolog için
vazgeçilmez unsurlardır (Krishnani vd.,2012; Jindal vd., 2017; Folkerth,1994).
İOT yöntemi seçiminde belirleyici faktör, lezyonun sertliği ve hücre bırakabilme yetisidir. Çoğu beyin
tümörü yumuşak ya da jelatinöz bir içeriğe sahip olduğu için smear preparatlar kolayca hazırlanabilir.
Yayılması güç, sert içerikli biopsilerde ise frozen tanı (FT) verilmesi daha uygun olabilir (Çolakoğlu
vd.,2003; Ironside,1994). Uygun şartlarda iki yöntemin birlikte kullanılması maksimum tanısal bilgi
sağlar ve patologların tercihi de çoğunlukla bu yöndedir (Scucchi vd.,1997; Fujita vd.,2020).
Basit, hızlı ve düşük maliyetli bir yöntem olan smear ile 1 mm3 kadar dokunun yeterli olması ve hücre
detayını son derece iyi göstermesi büyük avantaj sağlamaktadır. Smear preparatlarda izlenen zemin
özellikleri bir tümörün doğası hakkında değerli ip uçları verebilir (Çakır vd., 2019). Smear yönteminin
temel yetersizliği ise lam üzerinde hücrelerin kalın tabakalar şeklinde yayılmasıdır. Bu durum
hücreselliğin derecesinin olduğundan fazla yorumlanmasına ve yanlış bir malignite izlenimine neden
olabilir (Sharma ve Deb,2011). Smear yapımında yanlış örneklemeden kaçınmak için farklı alanlardan
çok sayıda smear yapılması bu dezavantajı azaltacaktır (Ironside, 1994). Smear preparatlarda tümörün
arkitektürü hakkındaki bilgi sınırlıdır (Folkerth, 1994). Vasküler ve kistik lezyonların smear ile
tanınması zordur. Ezilme ve aşırı gerilme gibi teknik artefaktlar lezyonun sitoarkitektürel özelliklerini
ortadan kaldırabilir.
Çoğu patoloğun yeterli deneyime sahip olduğu frozen tanı, maliyeti yüksek olmasına rağmen, doku
arkitektürünü değerlendirme olanağı sağlar. Frozen kesitlerde mevcut dokunun tamamı kesilerek
incelenebilir. Kesit kalınlığı kontrol edilebildiği için hücreselliğin derecesi daha iyi değerlendirilir
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(Çakır vd, 2019). Frozen ile endotelyal proliferasyonun varlığı smear preparatlardan daha doğru
belirlenebilir (Lee ve Tihan, 2015). Daha uzun sürede hazırlanması, daha fazla dokuya ihtiyaç
duyulması, donma artefaktına yatkınlığı, kemik lezyonlarının örneklenmesine elverişli olmayışı ve
bulaşıcı hastalığı olan olgularda hem cryostat cihazının hem de personelin infeksiyoz hastalığa maruz
kalma olasılığı frozen kesitlerin dezavantajlarıdır (Savargaonkar ve Farmer,2001; Reyes vd.,1991; Patil
vd.,2016).
YÖNTEM
21 aylık süreçte laboratuvarımıza İOT amacıyla gönderilen 104 olguya ait 108 biopsi örneği
çalışmamıza dahil edildi. Bu olguların 101’i frozen, 104’ü smear ile değerlendirildi. Cam petri kabı
veya nemli bir gazlı beze sarılarak gönderilen örneklerden 1 lama imprint yapıldı. Daha sonra 1 mm
kadar küçük doku örnekleriyle asgari 2 lam olmak üzere smear yöntemi uygulandı. Lamlardan biri
havada kurutularak May-Grünwald Giemsa ile, diğer lamların tümü %96’lık alkolde 30 saniye tesbit
edilerek hematoksilen-eozin (H&E) ile boyandı. Kalan dokular -24 ile -25 derece arasında cryostat
cihazında dondurularak frozen çalışıldı. 9-10 mikron kalınlığında kesitler alınarak lamlar H&E ile
boyandı.
Açık biopsi ile alınan örnekler hasta yaşı ve lezyonun lokalizasyonunu belirten klinik istem kağıtları ile
gönderildi. Operasyon gözlemleri, klinik ön tanı ve radyolojik bulgulara ait bilgiler olmadan olguların
sitolojik preparatları ve frozen kesitleri birbirinden bağımsız olarak 2 ayrı patolog tarafından
değerlendirildi. Sonuç bildirmede tanıya yardımcı diğer veriler de göz önüne alınarak iki patoloğun ortak
fikri bildirildi. Olguların smear tanıları (ST) ve FT'leri orjinal (parafin) tanıları ile karşılaştırıldı. Her iki
yöntem için genel doğruluk, spesifite ve sensitivite oranları hesaplandı. WHO (2016) sınıflaması
kullanılarak tüm beyin tümörleri için smear ve frozen kesitlerde spesifik tanı ve derece verme oranları
değerlendirildi. Metastatik ve diğer primer beyin tümörleri ile non-neoplastik olgular doğru tanı verme
yüzdeleri ile değerlendirildi. Her yöntem için spesifik tanı ve doğru tanı oranları hesaplanırken o yöntem
için yeterli örneklemenin yapıldığı vakalar değerlendirmeye alındı. Hücre içermeyen yaymalar, normal
beyin parankiminin izlendiği hatalı örneklemeler ve frozen kesit yapılamayan çok küçük dokular
yöntemlerin değerlendirilemediği olgular olarak ayrıca tablolarda belirtildi. Her iki yöntemin genel
doğruluk, spesifite ve sensitivite oranları da hesaplandı. Bu hesaplamalarda smear için nekrotik ya da
hücre içermeyen yaymalar, glial tümör tanısı verilip derecelendirilemeyen örnekler ile olağan beyin
parankimine ait hatalı örneklemelerden oluşan 8 olgu dahil edilmedi. Yine frozen için olağan beyin
parankimine ait hatalı örneklemeler, çok küçük doku, kemik doku veya kist içeriği nedeniyle frozen
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çalışılamayan olgular ve glial tümör tanısı verilip derecelendirilemeyen olgulardan oluşan 18 olgu dahil
edilmedi.
Çalışmamızda benign bir lezyona neoplastik tanısı verilmesi, derece I/ derece II tümörlere derece III/
derece IV tümör tanısı verilmesi yanlış (+); derece III/ derece IV tümöre derece I/ derece II ya da benign
tanısı verilmesi yanlış (-) olarak değerlendirildi. Yine nöroepitelyal kökenli olan ve olmayan tümörler
arasındaki tanı farklılıkları derecelendirme göz önüne alınmaksızın yanlış (+) veya yanlış (-) olarak
değerlendirildi.
Her iki yöntemin genel doğruluk, spesifite ve sensitivite oranları ile birlikte İOT’de frozen ile ulaşılan
sonuçlara smear tekniğinin katkısının olup olmadığı değerlendirildi. İstatistiksel analizde prediktif
değer, sensitivite ve spesifite değerleri %95 güven aralığı ile hesaplandı. Frozen kesit ve parafin
kesitlerin uyumu ile smear ve parafin kesitlerin uyumunu belirlemede kappa istatistiği kullanıldı. Frozen
ve smear tekniklerinin arasındaki uyum Fisher’s Exact Test ile değerlendirildi. Tüm analizler için
anlamlılık seviyesi 0.05 kabul edildi ve SPSS 10.0 for Windows istatistik paket programı kullanıldı.
BULGULAR
Parafin kesit tanıları esas alınan 108 vakanın 92’si neoplastik, 16’sı non-neoplastikti. Olguların
yaş aralığı 3-74, kadın-erkek oranı:1,06 idi. Neoplastik vakalar içinde en sık izlenen tanı %13 ile
glioblastom (GBM) oldu. En sık benign tümörler ise %9,7 ile menenjiomlardı. Non-neoplastik grupta
en sık 8 olgu ile olağan ya da reaktif değişiklikler gösteren beyin parankimine ait lezyonlar izlendi.
Beyin tümörlerinde smear ile %58, frozen ile %50,7 spesifik tanı oranı verilebildi. Aynı aile gurubu
tümörler olup olmadığına bakılmaksızın, beyin tümörleri smear ile %82, frozen ile %77 oranında doğru
derecelendirildi (Tablo 1). Metastatik ve diğer primer beyin tümörlerinde smear ile %68, frozen ile %62
oranında doğru tanı verildi (Tablo 2). Non-neoplastik lezyonlarda ise smear ile %67, frozen ile %53
doğru tanı verildi (Tablo 3). Smear preparatlarda 11 olgu yanlış (+), 9 olgu yanlış (-) tanı aldı. Frozen
kesitlerde 9 olgu yanlış (+), 4 olgu yanlış (-) tanı aldı (Tablo 4,5).
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Tablo 1. Beyin tümörü olgularında spesifik tanı ve derece oranları
(DD: değerlendirme dışı, ODG: oligodendrogliom, PNET: primitif nöroektodermal tümör)

Tablo 2. Metastatik ve diğer primer beyin tümörlerinde doğru tanı oranları

Tablo 3. Non-neoplastik olgularda smear ve frozen yönteminde doğru tanı oranları
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Tablo 4. Smear yönteminde yanlış (+) ve yanlış (-) tanı

Tablo 5. Frozen yönteminde yanlış (+) ve yanlış (-) tanı

PA : pilositik astrositom, YDGT : yüksek dereceli glial tümör, DDGT : düşük dereceli glial tümör

Spesifik tanı ve derece vermeye uygunluk açısından 108 olgunun 18’i frozen, 8’i smear ile bu koşulları
sağlayamamıştır. Sonuçta frozen için yeterlilik %83,3, smear için yeterlilik %92,6 bulundu. Her iki
yöntemin genel doğruluk, sensitivite ve spesifite oranları sırasıyla; smear için %80, %86, %70 ve frozen
için %85,7, %93, %72,7 olarak hesaplandı. Her iki yöntem birlikte uygulandığında bu oranlar sırasıyla
%90, %96,5 ve %83,87 olarak bulundu.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Tümör dışı lezyonlarda smear ve frozen ile doğru tanı verme oranlarımız benzer bulunmuştur.
Parafin kesitte normal ya da gliotik beyin parankimi tanısı alan 6 olguda hem smear hem frozen doğru
tanı vermede yetersiz kalmıştır. Smear ve frozen ile bu olguların 3 tanesine düşük dereceli glial tümör
tanısı verilmiştir. Gerek smear gerekse frozen yönteminde düşük dereceli bir astrositom ile normal
serebral doku arasındaki ayırımın çok zor olduğu literatürde belirtilmiştir (Lacruz vd., 2015). Normal
beyin dokusuna ait örneklerin smear ile değerlendirilmesinde yaşadığımız yanılgı, hücresellik düzeyinin
belirlenmesindeki deneyim eksikliğine bağlanmıştır. Bununla birlikte non-neoplastik grup içinde yer
alan inflamatuvar lezyonlarda smear ve frozen kesitlerde tanısal problem yaşanmamıştır.
42 olgu ile serimizin en geniş kısmını oluşturan glial tümörler tanısal problemlerin en sık yaşandığı grup
olmuştur. Glial tümörlerde her iki yöntem ile İOT’de en önemli sorun derecelendirmede ortaya
çıkmıştır. Yüksek dereceli grupta spesifik tanı vermede en fazla problem GBM’de yaşanmıştır. Ancak
derece III glial tümörlere ait serinin daha sınırlı olması nedeniyle tanısal güçlüğün göreceli bir yükseklik
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olup olmadığı kuşkuludur. Tanısal problem yaratan 5 GBM olgusunun 3’ü küçük hücreli GBM’dir.
Özellikle bu vakaların smear preparatlarındaki monoton sitolojik özellikler ve nekrotik alanların
yaymalarda izlenmeyişi tanısal güçlüğe neden olmuştur. Benzer problem frozen kesitte de bir olguda
yaşanmıştır (Resim1,2). Fibriler zeminin izlenmeyişi nedeniyle ST’de küçük hücreli GBM’lerde tanısal
problem yaşandığı literatürde de bildirilmektedir (Goel vd.,2007). Literatür verilerinde de benzer şekilde
astrositik tümörlerin derecelendirilmesindeki hatalara sık rastlanmaktadır. Smear ile anaplastik
komponenti gösterilemeyen olgularda düşük derecelendirme, nükleer pleomorfizmin belirgin olduğu
vakalarda da mitoz ve vasküler endotelyal proliferasyona dikkat edilmeksizin yüksek derecelendirme
yapılabildiği bildirilmiştir (Torres ve Collaco, 1993). Sitolojik tanıda atipi ve vasküler endotelyal
proliferasyonun, nekroz ve mitoza göre daha yüksek oranda hatalı değerlendirildiği belirtilmiştir
(Folkerth, 1994; Atılmış vd., 2001). Düşük dereceli glial tümörlerden pilositik astrositomlarda frozen
yöntemine kıyasla smear ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Smear preparatlarda pilositik
astrositomun karakteristik sitolojik özellikleri daha rahat izlenerek tanı problemi yaratmamıştır
(Resim3). Oysa frozen kesitlerinde donma artefaktlarının da sık yaşandığı göz önüne alınırsa piloid
hücreleri tanımak güç olabilmektedir (Resim4). ODG’ler hem ST’de hem FT’de en fazla tanısal hata
yapılan grup olmuştur. Gerek smear gerek frozen ile 9 ODG olgusunun sadece 1 tanesine spesifik tanı
verilmiştir. Frozen kesitlerdeki donma artefaktları (Resim5) ve smear preparatlarda ODG’nin nükleer
özelliklerine aşina olmayışımız tanıdaki başarısızlığın nedenleri olarak düşünülmüştür. Astrositik
tümörlerde ise lezyonun glial doğası çoğunlukla ortaya konmuş ancak derecelendirmede problemler
yaşanmıştır. Glial tümörlere genel olarak bakıldığında, yüksek dereceli glial tümörlere kıyasla düşük
dereceli olanlarda spesifik derece vermede daha başarısız olunmuştur. Frozen yöntemi için çalışılan
dokunun çok küçük oluşu, arkitektürü değerlendirme zorluğu ve yaygın olarak izlenen donma
artefaktları derecelendirmede kararsızlığın başlıca nedeni olmuştur.
Smear ve frozen kesitlerde medulloblastom olgularında oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiş olup;
tamamına spesifik tanı verilmiştir.
Ependimomların karakteristik sitolojik özellikleri genellikle smear preparatlarda kolay tanınmıştır
(Resim6). Literatürde ependimomların fibriler zemininin ve bazen izlenen eozinofilik stoplazmik
özelliklerinin astrositomlara benzetilebileceği bildirilmiştir (Sharma ve Deb, 2011). 1 olgumuzda benzer
hata ile yüksek dereceli glial tümör tanısı verilmiştir. Frozen kesitlerdeyse 4 ependimom olgusunun
tamamına spesifik tanı verilmiştir. Anaplastik ependimom olgularında ise hem smear hem frozen ile
spesifik tanıya gidilememiş ve anaplazi bulgularına karar verilememiştir.
Literatürdeki çalışmaların aksine çalışmamızda menenjiom, schwannom, kraniofarinjiom olgularımızın
tümünde yeterli hücresellikte yaymalar elde edilmiş ve genel olarak tanısal problem yaşanmamıştır
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(Savargaonkar ve Farmer,2001; Mitra vd.,2010). 9 menenjiom olgusunun 7 tanesine spesifik tanı
verilmiştir (Resim7,8,). Literatürde schwannom/menenjiom ayırımı oldukça sık karşılaşılan bir problem
olup (Patil vd.,2016; Goel vd.,2007); smear preparatlarda yoğun iğsi hücrelerin izlendiği bir vakamızda
benzer şekilde bu ayırım yapılamamıştır. Smear preparatlarda görülmeyen Schwanoma’nın verocay
cisimciklerinin FT’de daha rahat seçilerek ayırıcı tanıya avantaj sağladığı literatürde bildirilmiştir
(Sharma ve Deb,2011). Menenjiomun tipik histolojik özelliklerinin izlendiği vakalarda frozen kesitlerde
de problem yaşanmamıştır (Resim9).
Hipofiz adenomlarında gerek smear gerek frozen ile 7 olgunun 4 tanesine doğru tanı verilebilmiştir. Bir
olguda smear preparatlarda adenom hücrelerindeki endokrin atipi yüksek dereceli glial tümör olarak
yorumlanmıştır. Oysa yaymalarda diğer sitolojik anaplazi bulgularına rastlanmamıştır. Enfarkta uğramış
bir hipofiz adenomunda ise, nekrotik materyal hem smear hem frozen kesitlerde kararsızlığa neden
olmuştur. Hipofiz adenomlarından biri ise donma artefaktı nedeniyle FT’de zor değerlendirilmiş ve
sadece glial tümör olmadığı söylenebilmiştir.
Smear yönteminde yanlış (-) tanı alan grupta en geniş yeri metastatik tümörler almıştır. 3 epitelyal tümör
metastazı olgusuna düşük dereceli glial tümör tanısı verilmiştir. Bir olguda örnekleme hatası yapılmış
ve reaktif beyin parankimi ODG olarak değerlendirilmiştir. Frozen yönteminde de epitelyal tümör
metastazları ile GBM/YDGT ayrımında zorluk yaşanmıştır. Metastatik tümörlerin kan damarları
etrafında yoğunlaşma eğilimi GBM ile benzerlik göstermektedir (Resim10). Bu tanısal probleme
literatürde de sık rastanmaktadır (Hamasaki vd.,2018). Metastatik tümörlerde koheziv hücre gruplarının
varlığı ve glial fibriler uzantıların olmayışı ST’ye yardımcı olabilir. Yine koheziv hücre gruplarının
varlığı ve tümör ile komşu beyin parankimi arasındaki keskin geçiş frozen kesitler için tanısal ip
uçlarıdır (Lee ve Tihan,2015).

1

2

3

4

Resim 1: Smear ile ependimom tanısı verilen küçük hücreli GBM olgusu. Ependimomu taklit edecek şekilde hücrelerin
damarlar etrafındaki dizilim paterni ve nispeten monoton sitolojik özellikleri (H&EX110).
Resim 2: Frozen ile grade II glial tümör tanısı alan küçük hücreli GBM olgusu (H&EX110).
Resim 3: Pilositik astrositomda smear preparatlarda piloid hücreler ve Rozental fibrilleri (H&EX440).
Resim 4: Pilositik astrositomda frozen kesit. Donma artefaktı nedeniyle piloid hücreler net seçilememektedir (H&EX440).
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Resim 5: Donma artefaktı nedeniyle karakteristik nükleer özellikleri (perinükleer halo) ve vasküler özellikleri tanınamayan bir
ODG olgusuna ait frozen kesit (H&EX220)
Resim 6: Ependimom olgusunda smear preparatta monomorfik yuvarlak nükleuslu tümör hücrelerinin karakteristik
perivasküler düzenlenimi (perivasküler psödorozetler) (H&EX110).
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Resim 7: Menenjiomda smear preparatta meningotelyal hücreler ve intranükleer inklüzyon (GiemsaX440).
Resim 8: Menenjiomda smear preparatta psammom cisimcikleri (H&EX110)
Resim 9: Menenjiom olgusunda frozen kesitte rahat tanınan meningotelyal girdap yapıları (H&EX220)
Resim 10: Smear preparatta malign epitelyal tümör metastazı. Kan damarları etrafında yoğunlaşan tümör hücreleri (H&EX220)

Bu çalışmada smear ile yetersizlik oranı %7,4’dür. Yetersizliğin en sık nedeni zor yayılan sert/fibrotik
dokular ve hücre içermeyen nekrotik yaymalar olmuştur. Bu dezavantaj yöntemden ziyade lezyonların
özelliğinden kaynaklanmıştır. Frozen ile yetersizlik oranı %16,7’dir. Yetersizliğin en sık nedeniyse çok
küçük doku, kemik doku ya da kist içeriğine ait örneklerde frozen çalışılamaması olmuştur. Literatürle
benzer şekilde örnekleme hataları da hem smear hem frozen yönteminde yetersizliğin başlıca
nedenlerindendir (Jindal vd.,2017; Collaco vd.,2003). Eritemli ya da hipervasküler görünümlü dokuların
bir infiltratif gliomun yüksek dereceli alanlarına ait olması olasıdır ve örneklemede odaklanılması
gereken alanlardır (Lee ve Tihan,2015). Çalışmamızda da rastlandığı gibi, frozen kesitlerde rastlanan
donma artefaktları dokunun değerlendirilmesini imkansız kılabilen sık karşılaşılan yetersizlik
nedenlerindendir (Folkerth,1994). Çalışmamızdaki tanısal yeterlilik oranları Dr.Atılmış ve
arkadaşlarının (2001) çalışmasındaki oranlar (frozen için %80, smear için %91,3) ile çok yakın
bulunmuştur. Görüldüğü gibi smear yönteminin yeterlilik oranı frozen yönteminden daha yüksektir.
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Nöropatolojik İOT'de yöntem seçiminde asıl belirleyici faktör deneyimdir. Tanısal doğruluk oranları
karşılaştırıldığında, pek çok araştırmada iki yöntem arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır (Liu vd.,2002; Shah vd.,1998). Çalışmamızda genel doğruluk, özgüllük ve duyarlılık
oranları değerlendirildiğinde smear için genel doğruluk %80 (P;0.66-0.93), spesifite %70 (P;0.52-0.87)
ve sensitivite %86 (P;0.70-1) bulunmuştur. Frozen için ise genel doğruluk %85,7 (P;0.71-0.99), spesifite
%72,7 (P;0.54-0.90) ve sensitivite %93 (P;0.77-1) bulunmuştur. Frozen ile elde edilen sonuçlar daha
yüksek olmakla birlikte, iki yöntemin oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır
(P>0.05). Smear yönteminde daha az deneyimli olmamıza rağmen İOT’de iki yöntemin genel doğruluk
oranlarının benzer oluşu, sitolojinin başarılı bir İOT yöntemi olarak cerrahi nöropatolojide
kullanılabileceğini göstermiştir. Frozen sonuçlarına smear yönteminin eklenmesiyle ise genel doğruluk
%4,3, spesifite %11,17 ve sensitivite %3,5 artmıştır. İki yöntemin birlikte kullanılmasının genel
doğruluk oranlarını arttırdığı görülmüştür.
Smear yönteminin henüz yeterli deneyime ulaşılamayacak kadar kısa süredir kullanıyor oluşu, hastanın
yaşı ve lezyonun lokalizasyonu dışındaki klinik/radyolojik veriler bilinmeden değerlendirme yapılması
genel doğruluk oranlarımızın literatürdeki çoğu %90’ın üzerindeki değerlerle kıyaslandığında düşük
olmasını açıklayabilir (Jindal vd.,2017; Hamasaki vd,2018; Patil vd.,2016; Krishnani vd.,2012). Ancak
literatürde sonuçlarımıza benzer şekilde %75-%85 arası oranlar da bildirilmektedir (Sharma ve
Deb,2011; Goel vd.,2007). Literatürde intraoperatif sitolojik tanıya ait sensitivite değerleri %88,8%99,3 ve spesifite değerleri %75-%100 arasında değişen oranlarda bildirilmiş olup; çalışmamızdaki
sonuçlar alt sınırlarda ya da daha düşük bulunmuştur (Hamasaki vd.,2018; Atılmış vd.,2001).
Bu verilere göre primer beyin tümörlerinde spesifik tanı oranımız sırasıyla smear için %58; frozen için
%50,7’dir (Tablo 1). İOT’ye smear yönteminin eklenmesi spesifik tanı verme oranını %15,3 arttırmış
ve iki yöntemin birlikte kullanımının spesifik tanı oranları üzerinde olumlu etkisi olmuştur.
Değerlerimiz literatürdeki spesifik tanı oranlarına (smear için %74,5-%93,2; frozen için %76,6-%99,3)
kıyasla düşüktür (Atılmış vd.,2001; Reyes vd.,1991). Çalışmamızda smear ile parafin kesitler arasındaki
uyum (kappa:0.773, p=0.000, P<0.05) ve frozen ile parafin kesitler arasındaki uyum istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (kappa:0.793, p=0.000, P< 0.05).
Literatür verilerinde de nöropatolojide acil İOT’de yöntemlerden hangisinin daha üstün olduğu konusu
açıklığa kavuşmamıştır (Shah vd.,1998). SSS lezyonlarının İOT’sinde sitoloji ya da frozen kesitlere
öncelik veren araştırmacılar olduğu gibi; her iki yöntemin birlikte ya da birbirinin tamamlayıcısı olarak
kullanılmasını öneren yayınlar da mevcuttur (Reyes vd.,1991; Savargaonkar ve Farmer,2001; Lee ve
Tihan,2015; Atılmış vd.,2001;Sharma ve Deb,2011; Mitra vd.,2010).
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Sonuç olarak çalışmamızda; genel doğruluk, özgüllük ve duyarlılık oranları açısından smear ve frozen
yönteminin arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (P>0.05). Smear yöntemini yeni
uygulamaya başlamamıza ve bu konuda henüz yeterli deneyimimizin olmamasına rağmen her iki
yöntemin tanısal uyum oranlarının benzer oluşu, cerrahi nöropatolojide İOT’de sitolojinin tek başına
başarılı şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, en azından ST’de yeterli deneyime
ulaşana kadar İOT’de yakın klinikopatolojik korelasyon eşliğinde ST ve FT’nin birlikte kullanılması en
güvenilir yöntem olarak görünmektedir.
Son 2016 WHO sınıflamasında glial tümörler başta olmak üzere SSS tümörlerinde spesifik tanıların ve
bazı tümörlerde derecelendirmenin moleküler verilere dayanıyor olması; İOT’nin yönetimini daha da
önemli hale gelmiştir. Tümör tanısı ve derecelendirmesine esas oluşturan bir dizi ileri
immunohistokimyasal ve genetik incelemeler için parafin kesitlerde daha fazla dokuya ihtiyaç
duyulacağı düşünüldüğünde; İOT’de yöntem seçiminin kritik bir karar süreci haline geleceği ve
sitolojik yöntemlerin doku koruyucu yaklaşımına olan ihtiyacın giderek artacağı gerçeği göz ardı
edilemeyecektir.
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Özet
Çalışmaya 25 hemodiyaliz (HD) hastasıyla ve 25 böbrek nakilli (RTx) hasta dahil edildi. Her iki
gruptaki hastaların uyku kalitesi pittsburg uyku kalite indeksi (PUKİ) kullanılarak karşılaştırıldı. Tüm
hastaların %34.0’ü (n=17) kadın olup, HD grubunda bu sıklık %16.0 (n=4) iken, RTx grubunda
%52.0 (n=13) olarak saptandı. Hastalarımızın yaş ortalaması 55,34(±14,39) yıl olup HD grubundaki
hastaların yaş ortalaması anlamlı olarak daha fazlaydı (p<0,01). Tüm hastaların PUKİ ortalaması
5,08±2,9 olup, uyku kalite düzeyi iyi olanlar %70.0’ini (n=35), uyku kalite düzeyi kötü olanlar ise
%30.0’unu (n=15) oluşturmaktaydı. İki grup arasında uyku kalitesi açısından aralarında anlamlı bir
fark yoktu (p>0,05). Her iki grup arasında öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış
uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu açısından aralarında
anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç olarak; HD ve RTx hastaları arasında uyku kalitesi
açısından aralarında anlamlı bir fark olmasada her iki grupta dikkate değer sıklıkta uyku bozukluğuna
rastladık.
Anahtar kelimeler: Böbrek nakli, Hemodiyaliz, Kronik Böbrek Hastalığı, Uyku kalitesi.
Abstract
The study included 25 hemodialysis (HD) patients and 25 kidney transplant (RTx) patients. The sleep
quality of the patients in both groups was compared by using the pittsburg sleep quality index (PUKI).
Female were 34.0% (n=17) of all patients and this frequency was 16.0% (n=4) in the HD group while
52.0% (n=13) in the RTx group. The mean age of our patients was 55.34(±14.39) years, and the mean
age of the patients in the HD group was significantly higher (p<0,01). The average PUKI value of all
patients was 5.08±2.9, 70.0% (N=35) of those were with good sleep quality and 30.0% (N = 15) of
those were with poor sleep quality. There was no significant difference between the two groups in
terms of sleep quality (p>0.05). There was no significant difference between the two groups in terms
of subjective sleep quality, sleep latency, sleep duration, habitual sleep activity, sleep disturbance,
sleep drug use, and daytime dysfunction (p>0,05). As a result, although there was no significant
difference between HD and RTx patients in terms of sleep quality, we found sleep disorders with
remarkable frequency in both groups.
Keywords: Kidney transplantation, Hemodialysis, Chronic Kidney Disease, Sleep quality.
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GİRİŞ
Uyku geri döndürülebilen bir bilinçsizlik hali olmasının yanında, sadece vücudun dinlenmesini
sağlayan bir hareketsizlik hali değil, aynı zamanda bütün vücudu yaşama yeniden hazırlayan aktif bir
yenilenme dönemidir. Sağlıklı yaşam için özellikle kaliteli bir gece uykusu temel bir ihtiyaçtır. Uyku
bozuklukları, kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda genel popülasyona göre daha yaygındır.1
KBH olan kişilerde uykusuzluk, gündüz uyku hali, huzursuz bacak sendromu, gece sık uyanma ve
kabuslardan oluşan

uyku bozukluklarının %80 kadar sıklıkta görüldüğü tespit edilmiştir.2 Uyku

bozukluklarından anemi, üremik semptomların varlığı (özellikle kaşıntı), demir eksikliği, volüm
fazlalığı, malnutrisyon ve anksiyete gibi pek çok faktör sorumlu olabilir. Başarılı bir böbrek naklinden
sonra bu faktörlerin birçoğunun ortadan kalkması beklendiğinden, nakil yapılan hastalarda uyku
kalitesinde iyileşme olabileceği öne sürülülmüştür.3 Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKI): Buysse
ve ark.(1989) tarafından geliştirilmiş, 1996 yılında Ağargün ve ark. tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.
PUKİ, geçmiş bir aylık sürede uyku kalitesini ve bozukluğunu değerlendiren, 19 maddelik bir özbildirim
ölçeğidir. 24 sorudan oluşur, 19 soru özbildirim sorusu, 5 soru eş veya oda arkadaşı tarafından
yanıtlanacak sorulardır. Ölçeğin puanlanan 18 sorusu 7 bileşenden oluşur. Öznel Uyku Kalitesi, Uyku
Latensi, Uyku Süresi, Alışılmış Uyku Etkinliği, Uyku Bozukluğu, Uyku İlacı Kullanımı ve Gündüz
İşlev Bozukluğu. Her bir bileşen 0-3 puan üzerinden değerlendirilir. 7 bileşenin toplam puanı ölçek
toplam puanını verir. Toplam puan 0-21 arasında değişir. Toplam puanın 5’ten büyük olması “kötü uyku
kalitesini” gösterir.
Bir halk sağlığı sorunu olan uyku bozukluklarının kronik böbrek hastalarında daha yaygın olduğu
bilinmektedir. İki farklı renal replasman tedavisi altında olan hastalarda uyku kalitesinde farklılık olup
olmadığını ortaya koymak için PUKİ’ni kullanarak bu çalışmayı yaptık.
YÖNTEM
Araştırma 2021 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın
Şehir Hastanesinde yapıldı. Diyaliz ünitesinde 3/7 HD programında olan 18 yaş üstü 25 hasta ile nakil
polikliniğinde takip edilen 25 böbrek nakilli hasta çalışmaya alındı. Tüm hastaların demografik
özellikleri, eşlik eden ek hastalıkları, tahmini glomerüler filtrasyon hızları(eGFR) ve bazı biyokimyasal
ölçümleri kaydedildi (Tablo 1). Pittsburgh uyku kalite indeksi (PUKİ) kullanılarak uyku kalitesinde elde
edilen puanlar skorlandı. (Tablo 2). Veriler SPSS-26.0 ile analiz edildi. Anketin tutarlılığını korumak
amacıyla tüm hastalara yapılan anket aynı araştırmacı tarafından uygulandı. Her hastaya çalışmanın
içeriği ve amacı anlatıldıktan sonra yazılı onamları alındı. Verilerin analizinde IBM SPSS 26.0
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versiyonu kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikte ortalama ve standart sapma kullanıldı. İki grubun kantitatif
ortalamalarının karşılaştırılmasında Student’s t-test kullanıldı. Kategorik verilerin analizleri için ki-kare
(Chi-square) testi kullanıldı. Kantitatif verilerin ilişkisinde pearson korelasyon katsayısı kullanıldı.
PUKİ ölçeğinin puanlanan 18 sorusu 7 bileşenden oluşmaktadır. Her bileşen 0-3 puan üzerinden
değerlendirilerek, her bir bileşen hesaplanmış ve 7 bileşen toplam puanı ölçek toplam puanı olarak hesap
edilmiştir. Toplam puan 0-21 arasında değişmektedir. Toplam puanın 5’den büyük olması “kötü uyku
kalitesi”ni göstermektedir. Tüm veriler için p < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya aşikar hipotiroidi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, ileri evre kalp yetmezliği
ve morbid obez olan hastalar alınmadı. Araştırmaya katılan hastaların %34.0’ü (n=17) kadın olup, HD
grubunda bu oran %16.0 (n=4) iken renal transplantasyon (RTx) grubunda %52.0 (n=13) olarak
bulundu. Cinsiyet açısından iki grup arasında anlamlı bir fark vardı (p<0,01). Hastalarımızın yaş
ortalaması 55,34(±14,39) yıl olup HD grubunda bu değer 61,40±3,15,78 iken, RTx grubunda
49,28±9,85 olarak kaydedildi. HD hastaların yaş ortalaması anlamlı olarak daha büyüktü (p<0,01). Ek
görülen hastalıklardan diyabet %44.0 (n=22), hipertansiyon %80.0 (n=40) ve koroner arter hastalığı
%22.4 (n=11) sıklığında bulundu. Her iki grupta ek hastalıklar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
fark yoktu (p>0,05). HD hastaların kreatinin ortalama değeri 7,46±2,52 mg/dL, eGFR 8.0 mL/dk/1,73m2
iken, RTx hastalarında bu değerler 1,49±0,72 mg/dL, eGFR 58,86 mL/dk/1,73m2 olarak bulundu.
Kreatinin ve eGFR açısından iki grup arasında anlamlı bir fark vardı (p<0,001). HD hastalarında
ortalama Hb 10,8±1,97 gr/dL, Hct %33,6±6,04 iken, Tx (transplantasyon) grubunda ortalama Hb
12,4±1,89 gr/dL, Hct %37,6±7,82 olarak bulduk. HD hastalarında anlamlı olarak anemi daha belirgindi
(Hb için p<0,01; Hct için p<0,05). HD hastalarında ferritin ortalama değeri 753,16±461,32 iken Tx
grubunda 170,68±202,08 olarak tespit edildi. Böylece HD hastalarında ferritin değerinin anlamlı olarak
daha yüksek olduğu görüldü (p<0,001) (Tablo1).
Tüm hastaların PUKİ ortalaması 5,08±2,9 olup uyku kalite düzeyi iyi olanlar (0-5 puan) hastaların
%70.0’ini (n=35), uyku kalite düzeyi kötü olanlar (6-17 puan) ise %30.0’unu (n=15) oluşturmaktaydı.
HD hastalarında uyku kalitesi kötü olan hasta sayısı 8 (%32) iken, RTx grubunda 7 (%28) olup iki grup
arasında uyku kalitesi açısından anlamlı bir fark bulunmadı (
öznel uyku kalitesi (

2

=4,53;p=0,21), uyku latansı (

alışılmış uyku etkinliği (
(

2

2

2

2

=0,95;p=0,76). Her iki grup arasında

=0,96;p=0,81), uyku süresi (

=3,5;p=0,32), uyku bozukluğu (

=2,0;p=0,37) ve gündüz işlev bozukluğu (

2

2

2

=5,17;p=0,16),

=1,76;p=0,19), uyku ilacı kullanımı

=3,70;p=0,29) açısından aralarında anlamlı bir fark
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bulunmadı (Tablo2). RTx hastalarında partner sayısı (sırasıyla n=11; n=6) daha az olmakla beraber, iki
grup arasında bu açıdan bir fark tespit edilmedi (

2

=2,23;p=0,14).

Tablo 1. Demografik veriler, ek hastalıklar ve biyokimyasal parametreler
N

%of Total N

Yaş aralığı

Ortalama

Tüm
hastalar
Kadın

50

100

26-91

55,3±14,4

17

34

20-88

54.1± 17.6

Erkek

33

66

21-93

51.6 ± 15.6

Kadın

4

16.0

Erkek

21

84.0

Kadın

13

52

Erkek

12

48

Gruplar arası yaş
dağılımı

HD

25

50

61,4±15,8

RTx

25

50

49,3±9,84

Gruplar arası HT
dağılımı

HD

19

76

RTx

21

84

Gruplar arası DM
dağılımı

HD

11

44

RTx

11

44

Gruplar arası KAH
dağılımı

HD

7

29,2

RTx

4

16

Gruplar arası Cr
(mg/dL) dağılımı

HD

25

7,46±2,52

RTx

25

1,49±0,72

Gruplar arası eGFR
(ml/dk/) dağılımı

HD

25

8,0±3,52

RTx

25

58,85±27,16

Gruplar arası Hb
(gr/dL) dağılımı

HD

25

10,84±1,97

RTx

25

12,41±1,89

Gruplar arası Hct
(%) dağılımı

HD

25

33,64±6,04

RTx

25

37,46±7,82

Gruplar arası
Ferritin (ng/mL)
dağılımı

HD

25

753,2±461

t= 5,78

RTx

25

170,68±202

p<0,001

Yaş

Hemodiyaliz
Transplantasyon

p

2=7,22
P=0,007

t=3,26
p=0,02
2=0,50
P=0,480
2=0,00
P=1,00

.

.

RTx:Renal transplantasyon, HT:Hipertansiyon, DM:Diyabet, KAH:Koroner
HD:Hemodiyaliz, eGFR: tahmini glomerüler filtrasyon hızı, Cr:Kreatinin,
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2=1,22
P=0,269
t=11,35
p<0,001
t= -9,29
p<0,001
t= -2,87
p=0,006
t= -1,93
p<0,05
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Tablo 2. Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi Bileşen Skorları
Bileşen

Grup

Öznel uyku
kalitesi

HD hastaları

Uykuya latansı

0 (Çok İyi)
N
%
4
16

1 (İyi)
N
%
18
72

2 (Kötü)
N
%
1
4

3 (Çok Kötü)
N
%
2
8

RTx hastalar
HD hastaları
RTx hastalar

1
4
6
≥7 saat

4
16
24

22
88
11
44
10
40
6-7 saat

2
8
6
24
4
16
5-6 saat

0
4
5
<5 saat

0
16
20

HD hastaları

14

56

7

3

1

4

RTx hastalar

20
≥85%

80

2
8
%75-84%

1
4
%65-74%

2
<65%

8

HD hastaları

21

84

4

16

0

0

0

0

RTx hastalar
Skor ∑

17
0

68

5
1-9

20

1
10-18

4

2
19-21

8

HD hastaları

0

0

17

68

8

32

0

0

RTx hastalar

0

0

21

84

4

16

0

0

İlaç alımı (hf)

0

HD hastaları

24

96

1

4

0

0

0

0

RTx hastalar
puan

24
0

96

0
1

0

1
2

4

0
3

0

HD hastaları

17

68

4

16

2

8

2

8

RTx hastalar

16

64

8

32

1

4

0

0

≤5; iyi
≥6;kötü
≤5; iyi
≥6;kötü
≤5; iyi
≥6;kötü

n
35
15
17
8
18
7

%
70
30
68
32
72
28

Uyku Süresi

Alışılmış uyku
etkinliği

Uyku
bozuklukları

Uyku ilacı
kullanımı

Günlük işlev
bozukluğu

Uyku Kalitesi
Uyku kalitesi HD

Uyku Kalitesi
RTx
Oda partneri var
olan hastalar

HD
19
RTx
14
HD: Hemodiyaliz; RTx: Renal transplant,

28

1

12

2

76
56
2
: Chi-square test; Skor ∑: skor toplamı

3

p

2

=0,95

p=0,758

2

=2,23
p=0,136

SONUÇ VE TARTIŞMA
Hem transplant hem de diyaliz hastalarında toplam PUKİ puanı normal sınırların hafif
üzerindeydi (5,08±2,9 ). Tüm hastaların %30’unda kötü uyku kalitesi vardı. Ancak gruplar arasında
anlamlı bir fark bulunmadı. Genel olarak hastaların saat 24 civarında uyudukları gözlemlendi. Uyku
bozukluğu sık görülmesine rağmen toplam iki hasta haricinde hiçbir hastanın bunu dile getirmediği ve
destek tedavisi almadıkları gözlemlendi.
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Kronik böbrek hastalarında uyku kalitesindeki bozukluklar normal topluma göre belirgin olarak daha
sık görülmüştür. Hatta bu sıklık genelde anemi, üremik semptomlar, demir eksikliği, hipervolemi veya
anksiyete gibi faktörlere bağlanmıştır. Böbrek nakli yapılan hastalarda nörohumoral ve biyokimyasal
düzelmeler olacağından dolayı uyku kalitesinin daha iyi olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.
Ancak biz çalışmamızda literatürden farklı olarak iki grup arasında herhangi bir farklılık göremedik. Hb
ve Hct değerleri yüksek olanlarda anlamlı olarak uyku kalitesi daha iyi idi (p<0,001). Ferritin
değerleriyle uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p=0,278). Uyku kalitesiyle yaş, cinsiyet,
kreatinin değerleri ve odada bir partner varlığıyla aralarında bir anlamlı ilişki yoktu. HT ve KAH ile
uyku kalitesi arasında bir ilişki bulunmazken (p>0,05), diyabeti olanlarda uyku kalitesinde bozukluk
anlamlı olarak daha fazlaydı idi (p<0,05).
Hasta sayısının az olması, gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından dengeli dağılım olmaması sonuçları
etkilemiş olabilir. Yaş, cinsiyet açısından benzer dağılım gösteren büyük sayıda hasta içeren çalışmalar
ile daha net sonuçlar alınabilir.
Sonuç olarak HD ve RTx hastaları arasında uyku kalitesi açısından aralarında anlamlı bir fark olmasada
her iki grupta dikkate değer sıklıkta uyku bozukluğuna rastladık. Uyku bozukluğu sık görülmesine
rağmen sadece iki hastanın tedavi aldığını gördük. Uyku sağlıklı yaşamın en önemli ihtiyaçlarındandır.
Uyku bozuklukları bireylerde hem psikolojik, hem fiziksel, hem de entelektüel fonksiyonlarda azalma
yapar. Bu nedenle günlük pratikte hastalarımızı bu gözle sorgulayıp tedavi açısından yönlendirmemiz
gerekmektedir.
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Derleme: Lavanta Bitkisine Tıp ve Eczacılık Açısından Genel Bir Bakış
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Özet
Lamiaceae bitki ailesi pek çok polifenolik yapının ana kaynağıdır. Aynı zamanda son yıllarda
farmakolojik etkilerinden dolayı tıp ve eczacılık alanında yapılan çalışmaların önemli bir konusu
haline gelmiştir. Lamiaceae familyasının önemli üyelerinden bir tanesi lavanta cinsidir. Lavantalar
genellikle Akdeniz bölgesindeki ülkelerde yetişir. Haziran ortasından temmuz ortasına kadar çiçek
açar ve çiçekleri mor ve lila renklidir.
Lavanta türleri bir takım farmakolojik etkilerinden dolayı eski çağlardan beri halk arasında bazı
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar lavantadan elde edilen
yağların sedatif ve antispazmotik etkilerinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca antimikrobiyal ve
antioksidan özellikleri de bildirilmiştir. Lavantanın farmasötik endüstride sıklıkla kullanılmasından
dolayı bu bitkinin türlerine olan ilgi gittikçe artmakta, tıp ve eczacılık alanında yapılan çalışmalar
yoğunlaşmaktadır. Bundan dolayı bu derlemenin amacı son yıllarda lavanta türleri ile ilgili tıp ve
eczacılık alanında yapılan çalışmaları incelemek ve çalışmalar ne yönde devam etmesine dair ortaya
bir fikir koyabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Lavandula, Lavanta, Farmakolojik aktivite
Abstract
The Lamiaceae plant family is the main source of many polyphenolic structures. At the same
time, it has become an important subject of studies in the field of medicine and pharmacy due to its
pharmacological effects in recent years. Lavender is one of the important members of the Lamiaceae
family. Lavenders are usually grown in countries in the Mediterranean region. It blooms from midJune to mid-July and its flowers are purple and lilac.
Lavender species have been used in the treatment of some diseases since ancient times due to some
pharmacological effects. Studies in recent years have shown that oils obtained from lavender have
sedative and antispasmodic effects. Its antimicrobial and antioxidant properties have also been
reported. Due to the frequent use of lavender in the pharmaceutical industry, the interest in the species
of this plant is increasing and studies in the field of medicine and pharmacy are intensifying.
Therefore, the aim of this review is to examine the studies on lavender species in the field of medicine
and pharmacy in recent years and to give an idea about the direction of the studies.
Keywords: Lavandula, Lavender, Pharmacological activity
GİRİŞ
Lavanta bitkisi tıp ve eczacılık açısından büyük öneme sahip 39 farklı türü olan (Salehi ve
diğerleri, 2018) ekonomik değeri yüksek bir aromatik bitkidir. Lamiaceae familyasına ait olan lavantalar
uçucu yağ bakımından verimliliği yüksek bitkilerdir. Lavanta türlerinden elde edilen uçucu yağ
endüstride özellikle farmasötik amaçlar için oldukça kullanılan ekonomik değeri yüksek olan türlerdir.
Ekonomik değeri en yüksek olan lavanta türlerinden bazılarının sinonimleri şu şekildedir; Lavandula
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officinalis Chaix, Lavandula vera DC, Lavandula angustifolia Mill, Lavandula latifolia Mill, Lavandula
spica DC, Lavandula hybrida Revr, Lavandula intermedia Emeric (Salehi ve diğerleri, 2018)
Lavanta cinsinden bitkiler görünüş açısından küçük çalılar şeklinde bulunur. Bazen bu çalılar 1 metre
yüksekliğe kadar çıkabilir. Her iklim koşulunda yaşayamayan bu bitkiler genellikle Akdeniz havzasında
yetişirler ve daha çok asidik topraklarda haziran ortasından temmuz ortasına kadar çiçek açarlar (Ez
zoubi ve diğerleri, 2020). Çiçekleri kendine has kokuya sahiptir ve renkleri genellikle lila ve mordur.
Aromatik bitkiler eski çağlardan beri halk arasında hastalıkların tedavisinde yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Günümüzde de bu doğal ürünlerin yararlarından faydalanan çok sayıda insan vardır.
Bilim dünyası son yıllarda aromatik bitkiler üstündeki çalışmalarını onlara artan talep doğrultusunda
arttırmış ve bu doğal ürünleri tedavide kullanılabilecek yeni kimyasal maddeler içerdiklerini tespit
etmiştir. Lavanta türleri de bu çalışmalardan nasibini almış ve son yıllarda pek çok bilimsel araştırmanın
konusu olmuştur.
Yapılan çalışmalar Lavandula officinalis bitkisinin sakinleştirici, antidepresif, spazm giderici, şişkinlik
giderici, kusma önleyici, idrar söktürücü, antikonvülsan, antibakteriyel özelliklerini ortaya koymuştur.
Bir çalışma lavanta yağının gece yatıştırıcı olarak kullanılabileceğini ve aynı zamanda strese iyi
geldiğini ortaya koymuştur (Rahmati ve diğerleri, 2013). Yine bir çalışma L. officinalis bitkisinin
yapraklarından elde edilen uçucu yağın antioksidan, antiinflamatuvar, antimikrobiyal ve hipnotik
etkilerinin olduğunu göstermiştir (Akermi ve diğerleri, 2020). Lavanta cinsinin diğer önemli bir türü
olan L. stoechas akciğer enfeksiyonları ve inflamatuvar hastalıklarda kullanılır. Ayrıca santral sinir
sisteminin epilepsi ve migren gibi farklı rahatsızlıklarında ve gastrointestinal sistemin kolik gibi
rahatsızlıklarında da bu bitkiden faydalanılır. L. stoechas’ın ayrıca yaralar, idrar yolları enfeksiyonları,
egzamaya karşı da olumlu etkileri vardır (Ez zoubi ve diğerleri, 2020). Yapılan araştırmalar neticesinde
Lavandula angustifolia bitkisinin antikonvülsan, anksiyolitik, antioksidan, antikolinesteraz,
antimikrobiyal ve antifungal aktivitelerinin olduğu ortaya konmuştur.
Lavanta türlerinin kimyasal içerikleri
Araştırmalar lavanta türlerinden elde edilen yağların 450-500 civarında farklı kimyasal madde
içerdiğini göstermiştir. Bu maddeler arasında alkoller, eterler, aldehitler, ketonlar, esterler, fenoller,
terpenler ve kumarinler kimyasal sınıflarına ait kimyasal maddeler dikkat çekmektedir (Karpinski,
2020). Bazı lavanta türlerinin uçucu yağlarının ana kimyasal bileşenleri şu şekildedir; Lavandula
angustifolia Mill.: Linalool (20.18–45.8%), Linalyl acetate (4.6–43.13%), Lavandulyl acetate (0–
16.01%), 1,8-Cineole (0.6–13.1%), Camphor (0.52–11.2%), Borneol (0.76–7.5%), Terpinen-4-ol (1.05–
5.8%), β-Caryophyllene (0.6–4.95%), Lavandulol (0–3.09%), β-Ocimene (1.5–2.84%), Myrcene (0.4–
2.41%). Lavandula multifida L.: Carvacrol (41.5–42.8%), β-Ocimene (27.0–27.4%), Myrcene (5.5–
5.7%), β-Bisabolene (5.0–5.6%), Terpinolene (2.1–3.1%),α-Farnesene (2.6–2.8%). Lavandula
pedunculata (Mill.) Cav.: Fenchone (6.2–44.5%), 1,8-Cineole (5.1–34.3%), Camphor (8.7–34.0%), β Pinene (1.4–9.0%), α-Pinene (2.5–8.0%), Camphene (0.8–6.1%), Linalool (0.5–3.8%), Bornyl acetate
(0.9–3.5%), Borneol (0.6–3.4%), α-Cadinol (0.2–3.1%), cis-Verbenol (0.2–2.8%), Myrtenal (0.8–
2.4%), trans-Verbenol (1.1–2.0%). Lavandula stoechas L.: Fenchone (0.0–36.2%), 1,8-Cineole (0–
33.9%), Camphor (2.2–18%), α-trans-Necrodyl acetate (0.0–17.4%), Lavandulyl acetate (0.0–7.6%), αtrans-Necrodol (0.0–7.1%), Linalool (0.0–6.2%), α-Copaene-8-ol (0.7–4.7%), Viridiflorol (1.4–3.6%),
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α-Pinene (1.1–3.2%), 2,3,4,4-Tetramethyl-5-methylene-cyclopenten-1-one (0.0–2.8%), Lyratyl acetate
(0–2.4%), Myrtenyl acetate (1.0–2.0%), 1,1,2,3-Tetramethyl-4-hidroximethyl-2-cyclopentene (0.0–
2.0%). Lavandula viridis L’Her.: 1,8-Cineole (34.5–42.2%), Camphor (13.4%), α-Pinene (9.0%),
Linalool (6.7–7.9%) (Karpinski, 2020). Lavandula officinalis Chaix.: linalyl acetate (30%-55%),
linalool (20%-35%), beta-ocimene, cineol, camphor, sesquiterpene, caryophyllene oxide, tannin,
rosmarinic asit türevleri, coumarine ve flavonoitler (Nikfarjam ve diğerleri, 2017)
BULGULAR
Lavanta türlerinin antimikrobiyal etkisi
Zazharskyi ve diğerleri 50 farklı bitki ekstratının antimikrobiyal aktivitesini araştırdıkları bir
çalışma yayınlamışlardır. İnceledikleri bitkilerden bir tanesi de Lavandula angustifolia Mill. bitkisidir.
Bitkinin tentürünü ve infüzyonunu hazırlayıp incelemelerinde bunlardan faydalanmışlardır.
Antibakteriyel aktiviteyi agar disk-difüzyon yöntemi kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Çalışmalarında
L. angustifolia bitkisinin Salmonella typhimurium, Eschericha coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus
vulgaris bakterilerine karşı etkilerini başarılı bir şekilde ortaya koymuşlardır (Zazharskyi ve diğerleri,
2019).
Kot ve diğerleri 5 farklı uçucu yağın ilaca karşı dirençli olan Staphylococcus aureus’ a karşı etkilerini
araştırmışlardır. 5 farklı uçucu yağdan bir tanesi L. angustifolia bitkisine aittir. Çalışmalarında bu
bitkinin kuru yapraklarından elde edilen uçucu yağın ana bileşenlerinin linalool, linalyl asetat ve 1,8
cineole olduğunu bildirmişlerdir ve bu maddelerden teşekkül uçucu yağın Staphylococcus aureus’ a
karşı etkisini diğer uçucu yağlar ile karşılaştırdıklarında orta düzeyde etkisi olduğunu bildirmişlerdir
(Kot ve diğerleri, 2019).
Orhan ve diğerleri Umbelliferae ve Labiatae familyasına ait bazı bitkilerin uçucu yağlarının
antimikrobiyal ve antiviral etkilerini araştırmışlardır. Araştırdıkları bitkilerden bir tanesi L.
officinalis’tir. Bu bitkinin uçucu yağını Clevenge tipi cihaz kullanarak hidrodistilasyon yöntemi ile elde
etmişlerdir. Çalışmalarında L. officinalis dahil bütün uçucu yağların Herpex simplex (HSV-1) tipi virüse
karşı etkili olduğu fakat parainfluenza tip-3 (PI-3) virüse karşı L. officinalis uçucu yağının yeterli etkiye
ulaşmadığını bildirmişlerdir (Orhan ve diğerleri, 2012)
Perovic ve diğerleri L. officinalis uçucu yağının seyreltme yöntemi ile Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Listeria monocytogenes, Proteus mirabilis, Candida albicans bakterilerine karşı etkilerini
araştırmışlardır. Araştırmanın neticesinde lavanta yağının bu bakterilere karşı etki gösterdiğini tespit
etmişlerdir (Perovic ve diğerleri, 2019).
Lavanta türlerinin antioksidan etkisi
Sytar ve diğerleri 26 tıbbi bitkinin antioksidan özelliklerini araştırmışlardır. İnceledikleri bitkiler
arasında Lamiaceae familyasından Lavandula officinalis de vardır. Çalışmalarında, DPPH yöntemi
kullanılarak radikal süpürme kapasitesi ortaya konmuştur. Folin-Ciocalteu reaktifi yöntemi kullanılarak
toplam fenolik madde içeriği ve ayrıca Quercetin standart maddesine karşı toplam flavonoit içerikleri
tespit edilmiştir. Araştırdıkları diğer bitkilere göre daha düşük miktarlarda antioksidan özelliklere sahip
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olsa da L. officinalis’nde antioksidan olarak kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır (Sytar ve diğerleri,
2018).
Gülçin ve diğerleri Euqenia caryophylata ve Lavandula stoechas L. bitkilerinin antioksidan
aktivitelerinin karşılaştırıldığı bir çalışma yayınlamışlardır. Bu bitkilerin etanol ve su ekstratlarını
hazırlamışlar ve bunların antioksidan aktivitelerini 4 farklı yöntem ile başarılı bir şekilde ortaya
koymuşlardır. Her iki ekstrenin de güçlü antioksidan özellikleri olduğunu bildirmişlerdir (Gülçin ve
diğerleri, 2004).
Da Silva ve diğerleri DPPH yöntemini kullanarak lavanta uçucu yağının antioksidan kapasitesini
belirledikleri çalışmalarında lavanta yağının yüksek bir oranda DPPH radikalini inhibe ettiğini
bulmuşlardır (Da Silva ve diğerleri, 2015).
Bajalan ve diğerleri lavanta cinsine ait türlerin toplam fenolik ve flavonoit içeriklerini ve antioksidan
aktivitesini araştırdıkları bir çalışma yayınlamışlardır. Bu çalışmada 30 farklı lavanta türünün farklı
kısımlarının metanol ekstratlarının antioksidan özelliklerini incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara
göre bitkinin türüne inceleme kısmına göre alınan toplam fenolik ve flavonoit sonuçları farklılık
göstermektedir. Ayrıca DPPH ve karoten ağartma antioksidan yöntemlerine göre incelenen bütün
lavanta türlerinin iyi birer antioksidan kaynağı olduğu bulunmuştur (Bajalan ve diğerleri, 2016).
Danh ve diğerleri farklı bir yöntem kullanarak Lavandula angustifolia bitkisinin uçucu yağını ekstre
etmişler ve antioksidan aktivitesini ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında süperkritik CO2 ekstraksiyon
metodunu kullanmışlardır. Süperkritik CO2 ekstraksiyonunun üç çalışma koşulunun; basınç, sıcaklık,
zaman, lavanta uçucu yağının verim, kimyasal bileşim ve antioksidan aktivitesi üzerindeki etkilerini
farklı yöntemler kullanarak araştırmışlardır. Elde edilen yağın DPPH ve ABTS radikal süpürme
yöntemleri ila antioksidan kapasitesini ölçmüşlerdir (Danh ve diğerleri, 2012).
Lavanta türlerinin antidepresan etkisi
Nikfarjem ve diğerleri depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan venlafaksin ile L.
officinalis bitkisinin depresyon tedavisindeki etkilerini karşılaştırdıkları bir çalışma yayınlamışlardır.
Çalışmalarına katılan 120 hastayı rastgele üç gruba ayırmışlardır. Birinci gruba sadece venlafaksin,
ikinci gruba venlafaksin ve L. officinalis ve üçüncü gruba ise venlafaksin ve plasebo vermişlerdir. 6
hafta sonunda her bir gruptaki hastalarda iyileşme gözlenmiş fakat L. officinalis verilen grup ile plasebo
verilen grup arasında istatistiki olarak karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar elde edilmemiştir
(Nikfarjem ve diğerleri, 2017).
Rahmati ve diğerleri L. officinalis ekstresinin skopolamin kaynaklı hafıza bozukluğu, anksiyete ve
depresyon benzeri davranışlarda etkisini incelemeyi amaçladıkları bir çalışma yayınlamışlardır. Elde
ettikleri sonuçlara göre L. officinalis ekstresinin skopolamin kaynaklı hafıza bozukluğunu iyileştirdiği,
ayrıca doza bağlı bir şekilde anksiyete ve depresyon benzeri davranışları da azalttığını bulmuşlardır
(Rahmati ve diğerleri, 2017).
Araj-Khodaei ve diğerleri sekiz haftalık randomize çift kör bir klinik çalışmada hafif ile orta şiddette
depresyon tedavisinde M. officinalis ve L. angustifolia’nın antidepresan bir ilaç olan fluoksetine kıyasla
etkinliğini değerlendirdikleri bir çalışma yayınlamışlardır. Çalışmalarında 45 hastayı 3 gruba ayırmışlar
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ve bahsedilen bitkileri ilacı hastalara belli düzen çerçevesinde sekiz hafta boyunca vermişlerdir. Elde
ettikleri sonuçlara göre M. officinalis ve L. angustifolia’nın fluoksetin ile benzer etkiler gösterdiğini
bulmuşlardır (Araj-Khodaei ve diğerleri, 2020).
Lavanta türlerinin çeşitli farmakolojik aktiviteleri
Cardia ve diğerleri Lavandula angustifolia uçucu yağının akut inflamatuar tepki üzerindeki
etkilerini araştırdıkları bir çalışma yayınlamışlardır. Çalışmalarında Lavandula angustifolia bitkisinin
uçucu yağını gaz kromotografi kütle spetktrometresi (GC-MS) ve nükleer manyetik rezonans
spektrokopi (NMR) yöntemi le analiz etmişlerdir. Bu yöntemler ile yağın en çok 1,8 cineole, borneol ve
camphor içerdiğini saptamışlardır. Uçucu yağın belli konsantrasyonlarının in vitro çalışmalarda
sitotoksik etki göstermediğini ifade etmişleridir. Ayrıca lökosit kemotaksisinin in vitro olarak
uyarılmadığını belirtmişlerdir. L. angustifolia uçucu yağının topikal uygulama sonrası bazı modellerde
ödem oluşumunu, miyeloperoksidaz aktivitesinin ve nitrik oksit üretimini azalttığını tespit etmişlerdir.
Sonuç olarak çalışmalarında Lavandula angustifolia uçucu yağının belli mekanizmalar çerçevesinde
antiinflamatuar aktiviteye sahip olduğunu bildirmişlerdir (Cardia ve diğerleri, 2018).
Alzheimer hastalığının önemli semptomlarından biri yaşlılarda demans görülmesidir. Hastaların hafıza
ve öğrenme ile ilgili beyin bölgelerinde asetilkolin seviyelerinde azalma olur. Asetilkolinesteraz
enziminin inhibisyonu asetilkolin seviyelerini arttıracağından bir görüşe göre Alzheimer hastalığında
demans semptomlarının da iyileşmesine yardımcı olur. Bu fikirden yola çıkarak Adsersen ve diğerleri
Danimarka’da halk arasında kullanılan bazı bitkilerin hafıza fonksiyon bozukluğuna karşı etkilerini
araştırdıkları bir çalışma yayınlamışlardır. Bu bitkilerin arasında Lavandula angustifolia da vardır.
Çalışmalarında kullanmak üzere bu bitkinin su ve metanol olmak üzere 2 farklı ekstresini ultrasonik
banyo kullanarak hazırlamışlardır. Asetilkolinesteraz enzimi inhibisyonu çalışmasını Ellman’s
metoduna göre yapmışlardır. Elde ettikleri sonuca göre L. angustifolia bitkisinin demansta oldukça
önemli bir fonksiyonu bulunan asetilkolinesteraz enzimini orta derecede inhibe ettiğini bulmuşlardır
(Adsersen ve diğerleri, 2016). Dohi ve diğerleri benzer bir çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında ticari
olarak satılan L. officinalis bitkisinin uçucu yağını araştırmışlardır. Uçucu yağların kimyasal olarak
bileşenlerini saptayıp bu bileşenlerin asetilkolinesteraz enzimi üzerindeki inhibisyon miktarını ortaya
koymayı hedeflemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre bir bitki dışında içlerinde L. officinalis’ inde
bulunduğu bütün bitkilerin asetilkolinesteraz enzimini inhibe ettiğini ortaya koymuşlardır (Dohi ve
diğerleri, 2009).
COX enzimi insan vücudunda prostoglandinlerin üretiminden sorumlu ve inflamatuar ağrıya neden olan
önemli bir enzimdir. Bazı non-steroid antiinflamatuar ilaçlar bu enzimi inhibe ederek analjezik ve
antiinflamatuar etki gösterir. Husseini ve diğerleri L. officinalis’in hidroalkolik ekstresini hazırlamış ve
farelerde bu lavanta türünün analjezik ve antiinflamatuar etkilerini COX tip 1 ve COX tip 2 enzimleri
üzerinden araştırmışlardır. Araştırma için bitkinin çiçek kısmından faydalanmışlardır. Analjezik etki
için formalin ve sıcak plaka testleri gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, formalin enjekte
edilen hayvanlarda ekstreler inflamasyonu inhibe edici etkilere sahiptir. Ayrıca ekstrenin farklı dozları
sıcaklık ile oluşturulan ağrıyı da anlamlı bir şekilde azaltmıştır. Ekstreler aynı zamanda uygulanan doza
bağımlı olarak COX tip 1 ve COX tip 2 enzimini farklı oranlarda inhibe etmiştir (Husseini ve diğerleri,
2016)
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Rahmati ve diğerleri bildirdiklerine göre L. officinalis uzun zamandır İran geleneksel tıbbında epilepsi
gibi nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu yüzden Rahmati ve diğerleri bu alanda
kullanılan PTZ-kindling adı verilen bir model yardımı ile farelerde epilepsi benzeri semptomlar
yaratmışlar ve L. officinalis ekstresinin epilepsi benzeri bulgular gösteren faereler üzerindeki
antioksidan ve antiepileptojenik etkilerini araştırmışlardır. Elde ettikleri sonuçlar L. officinalis’in
epilepside etkili olduğunu göstermiştir (Rahmati ve diğerleri, 2013)

SONUÇ VE TARTIŞMA
Lavantanın tıp ve eczacılık alanında sıklıkla kullanılmaya başlanması bu bitkinin türlerine olan
ilgiyi son yıllarda arttırmaktadır. Bu derlemede incelenen çalışmalarda lavanta türlerinin antimikrobiyal,
antioksidan, antiinflamatuar etkileri başarılı bir şekilde ortaya konmuştur. Ayrıca depresyon gibi
psikolojik rahatsızlıklarda, Alzheimer ve epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıklarda da kullanımını gösteren
çalışmalar mevcuttur. Lavandula bitkisinin çok sayıda türü ve kültürü olmasına rağmen yapılan
çalışmalar daha çok belli türler üstünde yoğunlaşmıştır. İncelenen çalışmalarda genellikle uçucu yağın
veya bitkinin farklı çözücülerdeki ekstreleri kullanılmış ve bitkiye ait bu doğal ürünlerin farmakolojik
aktiviteleri incelenmiştir. Ayrıca farmakolojik aktiviteleri incelenen çalışmalarda genellikle in vitro
deneyler kurulmuştur. Lavanta bitkisine artan ilgi bilim dünyasında bu çalışmaları arttıracağı kesindir.
Yapılacak çalışmalarda incelenmeyen türlere yer verilmesi isabetli olacaktır. Ayrıca bitkinin sadece
uçucu yağı veya ekstresi değil bunlardan elde edilen etkin maddelerin aydınlatılıp farmakolojik
aktivitelerinin tayini de önemlidir. Bunların yanında in vivo modeller ile daha çok rahatsızlıklarda
kullanımının araştırılması tıp ve eczacılık bakımından oldukça faydalı sonuçlar ortaya koyacaktır.
KAYNAKÇA
Adsersen, A., Gauguin, B., Gudiksen, L. ve Jager, A. K. (2006). Screening of plants used in Danish folk
medicine to treat memory dysfunction for acetylcholinesterase inhibitory activity. Journal of
Ethnopharmacology, 104, 418–422.
Akermi, S., Almeida, J. R., Khedher, A., Bouzenna, H., Dhibi, S., Feriania, A. … Hfaiedh, N. (2020).
Neuroprotective effect of the essential oil of Lavandula officinalis against hydrogen peroxide-induced
toxicity in mice. Phcog Mag, 16, 464-470
Araj-Khodaei, M., Noorbala, A.A., Yarani, R., Emadi, F., Emaratkar, E., Faghihzadeh, S. … Naseri, M.
(2020). A double-blind, randomized pilot study for comparison of Melissa officinalis L. and Lavandula
angustifolia Mill. with Fluoxetine for the treatment of depression. BMC Complementary Medicine and
Therapies, 20(207),1-9. https://doi.org/10.1186/s12906-020-03003-5
Bajalan, I., Mohammadi, M., Alaei, M. ve Pirbalouti, A. G. (2016). Total phenolic and flavonoid
contents and antioxidant activity ofextracts from different populations of lavandin. Industrial Crops and
Products, 87, 255–260.
Cardia, G. F. E., Silva-Filho, S. E., Silva, E. L., Uchida, N. S., Cavalcante, H. A. O., Cassarotti, L. L.
… Cuman, R. K. N. (2018). Effect of Lavender (Lavandula angustifolia) Essential Oil on Acute

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

258

Inflammatory Response, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2018,1-10.
https://doi.org/10.1155/2018/1413940
Danh, L. T., Triet, N. D. A., Han, L. T. N., Zhao, J., Mammucari, R. ve Foster, N. (2012). Antioxidant
activity, yield and chemical composition of lavender essential oil extracted by supercritical CO2. J. of
Supercritical Fluids, 70, 27– 34
Da Silva, G. L., Luft, C., Lunardelli, A., Amaral, R. H., Melo, D. A., Donadio, M. V. F. … Oliveira, J.
R. (2015). Antioxidant, analgesic and anti-inflammatory effects of lavender essential oil. Annals of the
Brazilian Academy of Sciences, 87(2),1397-1408.
Dohi, S., Terasaki, M. ve Makino, M. (2009). Acetylcholinesterase Inhibitory Activity and Chemical
Composition of Commercial Essential Oils. J. Agric. Food Chem., 57, 4313–4318.
DOI:10.1021/jf804013j
Ez zoubi, Y., Bousta, D. ve Farah, A. (2020). A Phytopharmacological review of a Mediterranean plant:
Lavandula stoechas L. Clinical Phytoscience, 6(9), 1-9. https://doi.org/10.1186/s40816-019-0142-y
Gülçin, İ., Şat, İ. G., Beydemir, Ş., Elmastaş, M. ve Küfrevioğlu, Ö. İ. (2004). Comparison of antioxidant
activity of clove (Eugenia caryophylataThunb) buds and lavender (Lavandula stoechas L.). Food
Chemistry, 87, 393–400.
Husseini, Y., Sahraei, H., Meftahi, G. H., Dargahian, M., Mohammadi, A., Hatef, B. … Golmanesh, L.
(2016). Analgesic and anti-inflammatory activities of hydro-alcoholic extract of Lavandula officinalis
in mice: possible involvement of the cyclooxygenase type 1 and 2 enzymes. Revista Brasileira de
Farmacognosia, 26,102–108. http://dx.doi.org/10.1016/j.bjp.2015.10.003
Karpinski, T. M. (2020). Essential Oils of Lamiaceae Family Plants as Antifungals. Biomolecules, 10,
103. doi:10.3390/biom10010103.
Kot, B., Wierzchowska, K., Piechota, M., Czerniewicz, P. ve Chrzanowski, G. (2019). Antimicrobial
activity of five essential oils from lamiaceae against multidrug-resistant Staphylococcus aureus, Natural
Product Research, 33(24), 3587-3591, DOI: 10.1080/14786419.2018.1486314
Nikfarjam, M., Rakhshan, R. ve Ghaderi, H. (2017). Comparison of Effect of Lavandula officinalis and
Venlafaxine in Treating Depression: A Double Blind Clinical Trial. Journal of Clinical and Diagnostic
Research, 11(7), KC01-KC04. DOI: 10.7860/JCDR/2017/20657.10233
Orhan, İ. E., Özçelik, B., Kartal, M. ve Kan, Y. (2012). Antimicrobial and antiviral eff ects of essential
oils from selected Umbelliferae and Labiatae plants and individual essential oil components. Turk J Biol,
36, 239-246. doi:10.3906/biy-0912-30
Perovic, S., Pantovic, S., Scepanovic, V., Perovic, A., Zivkovic, V. ve Damjanovic-Vratnica, B. (2019).
Evaluation of antimicrobial activity and activity on the autonomic nervous system of the lavender
essential oils from Montenegro. Progress in Nutrition, 21(3), 584-590. DOI: 10.23751/pn.v21i3.8385

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

259

Rahmati, B., Khalili, M., Roghani, M. ve Ahghari, P. (2013). Anti-epileptogenic and antioxidant effect
of Lavandula officinalis aerial part extract against pentylenetetrazol-induced kindling in male mice.
Journal of Ethnopharmacology, 148, 152-157.
Rahmati, B., Kiasalari, Z., Roghani, M., Khalili, M. ve Ansari, F. (2017). Antidepressant and anxiolytic
activity of Lavandula officinalis aerial parts hydroalcoholic extract in scopolamine-treated rats.
Pharmaceutical Biology, 55(1), 958-965, DOI:10.1080/13880209.2017.1285320
Salehi, B., Mnayer, D., Özçelik, B., Altın, G., Kasapoğlu, K. N., Daskaya-Dikmen, C. … Sharifi-Rad,
J. (2018). Plants of the Genus Lavandula: From Farm to Pharmacy. Natural Product Communications,
13(10), 1385-1402.
Sytar, O., Hemmerich, I., Zivcak, M., Rauh, C. ve Brestic, M. (2018). Comparative analysis of bioactive
phenolic compounds composition from 26 medicinal plants. Saudi Journal of Biological Sciences, 25,
631-641. http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2016.01.036
Zazharskyi, V. V., Davydenko, P. O., Kulishenko, O. M., Borovik, I. V. ve Brygadyrenko, V. V. (2019).
Antimicrobial activity of 50 plant extracts. Biosyst. Divers.,27(2), 163–169. doi: 10.15421/011922

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

260

Toplumda yaşayan Bireylerin covid 19 döneminde Stresle Başa Çıkma
Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Hayatımızda Yaşanan Değişiklerle İlişkisi
Ayşe GÖKTAŞ1
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Özet
Amaç: Bu çalışma covid 19 döneminde stresle başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemlerin covid 19
döneminde hayatımızda yaşanan değişikliklerle olan ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç
ve Yöntem: Çalışmamız 2020 yılı Haziran ayında google formlar aracılığıyla toplumda yaşayan
bireyler arasında tamamlanmıştır. Katılımcılara “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 200 bireyin yaş ortalaması 32.09±12,7 olup, % 72,5’u kadın, % 26,5’sı
erkektir. “Çaresiz yaklaşım (ÇY)” 17,845± 0,35,“Kendine Güvenli Yaklaşım (K.G.Y)” 20,14±,3,
“İyimser Yaklaşım (İ.Y)” 12,88±0.25, “Boyun Eğici yaklaşım (B.E.Y)” 11,305±0.24, “Sosyal Destek
(S.D.A)”11,25±0.99, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (S.B.Ç.Ö.T.)toplam puanı 73.42±0.94.
Toplam puanın orta seviyenin altında olduğu tespit edilmiştir. İş değişikliği düşünen bireyler (S.D.A;
10.14±0.8) ile düşünmeyenler (S.D.A; 11.30±1.39) arasında S.D.A puanı açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p=0.021). Covid kurallarına uyan kişilerle (İ.Y;12.04±4.09),
uymayan kişilerin (İ.Y;13.27±3.18), İ.Y.(p=,026) ve S.B.Ç.Ö.T puanı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır (p=0.038).
Covid pandemisi nedeniyle aktivitelerde değişikliği olan bireyler (B.E.Y;11.47±3.44), ile olmayanlar
(B.E.Y;10.78±3.36) arasında B.E.Y (p=,046) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya
çıkmıştır.
Tartışma: Covid 19 döneminde bireylere stresle başa çıkma konusunda destek sağlayacak eğitimlerin
etkinleştirilmesi, bu ve benzeri çalışmalardan elde edilen verileri toplumun bireylerine yönelik
verilecek hizmet kalitesini arttırmak için kullanılması uygundur.
Anahtar Kelimeler: Aktivite; Covid19 kuralları; Çaresiz yaklaşım; İş; Kendine Güvenli Yaklaşım;
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Abstract
This study was conducted to examine the methods of coping with stress and the relation of these
methods with the changes in our lives during the covid 19 period. Our study was completed through
google forms among individuals that live in the community in June 2020. “Styles of Coping with
Stress Scale” was applied to the participants. The age average of 200 individuals participated in the
study was 32.09±12.7%, 72.5% of them were female and 26.5% were male. “Helpless approach”
17.845± 0.35, “Self-confident coping (CGY)” 20.14±.3, “Optimistic coping (P.L)” 12.88±0.25 ,
“submissive approach (B.E.Y)” 11.305± 0.24, “Social_Support (SDA)” 11.25±0.99, Styles of Coping
Stress Scale (S.B.Ç.Ö.T.) total score 73.42±0.94. It has been determined that the total score is below
the intermediate level. There was a statistically significant difference in terms of S.D.A score between
individuals who were considering a job change (S.D.A; 10.14±0.8) and those who did not (S.D.A;
11.30±1.39) (p=0.021). There was a statistically significant difference in terms of İ.Y. (p=.026) and
S.B.Ç.Ö.T scores between people who comply with the Covid rules (İ.Y;12.04±4.09), and who do
not (İ.Y;13.27±3.18). There was a statistically significant difference in terms of B.E.Y (p=.046)
between individuals who had a change in activities due to the Covid pandemic (B.E.Y; 11.47±3.44)
and those who did not (B.E.Y; 10.78±3.36.It is appropriate to activate the trainings that will provide
support to individuals in coping with stress during the Covid 19 period, and to use the data obtained
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from this and similar studies to increase the quality of service to be provided to the individuals of the
society.
Keywords: Occupation; Covid 19 rules; helpless approach; Job; Confident Approach; Stress, Coping
with the stress
GİRİŞ
Günümüzde enfeksiyon yayılımını önlemede sosyal izolasyonun önemi gittikçe artmaktadır.
Günlük olarak alınan önlemlerde diğer kitlesel katılım etkinlikleri ve iş uygulamalarındaki değişiklikler
önemli ölçüde artmıştır.Birçok kişi evde ve sosyal olarak kendilerini enfekte olmayı önlemek için izole
ederek yaşamaya başladı (Wang ve arkadaşları 2019; Morgan, 2020). İzolasyon nedeniyle, toplumların
yaşantısı ve dünya ekonomisini önemli ölçüde etkilenmiştir (Zhu et al., 2020; Brooks et al.2020;
Stephanie et al., 2020). Kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmış olması; bununla beraber işini kaybetme,
hasta olma, sevdiklerini kaybetme gibi korkular neticesinde psikolojik olarak anksiyete ve tehdit
algılaması ortaya çıkabilmektedir ( Brooks, 2020; Morgan, 2020;Wang 2020).
Bireylerin rutin hayatının sekteye uğraması, düzenin birdenbire değişmesi, sınırlı fiziksel alan, sosyal
etkileşimi güçleştirecek fiziksel engeller, zaman geçirme, günlük aktiviteler üzerindeki kontrol
yetersizliği, hedeflerin ve beklentilerin gerçekleşmemesi, planların bozulması veya ertelenmesi ile ilgili
konularda olumsuz duygular içinde oldukları saptanmıştır (Morgan, 2020; Altena, ve arkadaşları 2020;
Cellini ve arkadaşları, 2020).
Yaşanan koşullar stresli ve baş edilmesi oldukça zor ve travmatik olabilmektedir. Zorlayıcı koşullar
altında insanlar kendilerinde baş edebilme gücü aramaktadır (Şen ve arkadaşları, 2012). Bireyin yaşadığı
olumsuz koşullarla baş edebilme ve eski ruh haline dönebilme gücü önemlidir.
Stresle başa çıkma; bireylerin stresli olaylarla karşılaştıklarında çevrelerinden gelen taleplerin
üstesinden gelebilmek için kendilerince ürettikleri ve geliştirdikleri davranışsal ve bilişsel çabalar olarak
tanımlanmaktadır (Folkman ve Lazarus, 1988). Bu çalışma covid 19 döneminde hayatımızda yaşanan
değişiklikler nedeniyle yaşanan stresli durumlarla başa çıkma yöntemlerini incelemek amacıyla
yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmamız 2020 yılı Haziran ayında google formlar aracılığıyla toplumda yaşayan bireyler arasında
tamamlanmıştır. 200 kişi ile çalışma tamamlanmıştır.Çalışmaya gönüllü bireyler katılmıştır.
Bireylerin stresle başa çıkma durumlarını değerlendirme amacıyla Folkman ve Lazarus (Şahin, Durak
1995). tarafından geliştirilen, ülkemizde geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Şahin ve Durak tarafından
yapılan “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Folkman ve Lazarus tarafından Başa Çıkma
Yolları Envanteri olarak geliştirilen “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” 4’lü likert tipi bir ölçektir.
Ölçeğin 30 maddelik formunun Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Şahin ve Durak tarafından
gerçekleştirilmiştir (Şahin, Durak 1995). Ölçek kendine güvenli yaklaşım (K.G.Y.), çaresiz yaklaşım
(Ç.Y.), boyun eğici yaklaşım (B.E.Y.), iyimser yaklaşım (İ.Y.) ve sosyal destek arama (S.D.A.) olmak
alt başlıkları olmak üzere toplam 5 faktörden oluşmaktadır (Şahin, Durak 1995). “Stresle Başa Çıkma
Tarzları Ölçeği” 5 alt gurubu iki ana stresle başa çıkma tarzına dönüştürülmektedir. İki grupta başlıklar
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“Probleme yönelik/aktif ” ve “Duygulara yönelik/pasif ” tarzlardır. Alt gruplarda aktif tarzları K.G.Y.,
İ.Y. ve S.D.A alt ölçekleri; pasif tarzları ise Ç.Y. ve B.E.Y. alt ölçekleri oluşturmaktadır. Puanların
yüksekliği, bireyin o tarzı daha çok kullandığına işaret etmektedir. Toplam puan en fazla 120, en az 30
puandır.
Verilerin istatistiki analizi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken
tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. İkili sayısal verilerin karşılaştırılması için bağımsız gruplarda
student t testi, üç ve üzeri bağımsız sayısal değişkenlerin karşılaştırılmasında tek-yönlü varyans analizi
kullanılmıştır. Dağılımın normal dağılım göstermemesi halinde nonparametrik testler Kruskal Wallis ya
da Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılan 200 bireyin yaş ortalaması 32.09±12,7 olup, % 72,5 (145)’u kadın, %
26,5(53)’sı erkektir. Yaş aralığı 17 ile 68 arasındadır (tablo 1). Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği
toplam puanı 73.42±0.94. Çalışmaya katılan kişilerin “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği”nin alt
kategorilerinden aldığı puanlar sırasıyla; K.G.Y. için 20,14±,3, Ç.Y. için 17,845± 0,35, İ.Y. için
12,88±0.25 puan, B.E.Y. için 11,305±0.24 ve S.D.A için 11,25±0.99 olarak hesap edilmiştir. Bireylerin
stresle başa çıkma tarzları içerisinde en fazla K.G.Y yöntemini kullandıkları tespit edilmiştir. En az
kullandıkları yöntem ise S.D.A.’dır(tablo 2).
Bireylerin Covid 19 kurallarına uyma, iş değişikliği düşünme, aktiviteye katılımlarına göre stresle başa
çıkma yöntemlerinde anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. İş değişikliği düşünenler ile
düşünmeyenler arasında “Sosyal Destek” puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya
çıkmıştır (p=0.021). İş değişikliği düşünen bireylerin Sosyal Destek puanı,düşünmeyenlere göre düşük
bulunmuştur(tablo 3).
Covid 19 kurallarına uymayan kişilerin İyimser Yaklaşım puanı ve Toplam Stresle Başa Çıkma puanı
uyanlardan yüksek bulunmuştur. Covid 19 kurallarına uyan kişilerle, uymayan kişilerin stresle başa
çıkma puanları karşılaştırıldığında “İyimser Yaklaşım” (p=,026) ve “Stresle Başa Çıkma Toplam”
puanında (p=0.038) istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır(tablo 3).
Covid 19 pandemisi kısıtlaması nedeniyle günlük yaşamda katıldıkları aktivitelerde değişikliği olan ile
olmayan bireyler arasında “Boyun Eğici yaklaşım” açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya
çıkmıştır (p=,046). Aktivitelerde değişikliği olan bireylerin “Boyun Eğici” yaklaşım puanı, aktivitelerde
değişikliği olmayanlara göre yüksek bulunmuştur (tablo 3).
Bireylerin evde katıldıkları aktivitelere göre stresle başa çıkma tarzları incelendiğinde;Tv izleyenlerde
izlemeyenlere göre “Kendine Güvenli Yaklaşım”da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya
çıkmıştır (p=,039). Tv izleyenlerde “Kendine Güvenli Yaklaşım” puanı izlemeyenlere göre yüksek
bulunmuştur(tablo 4).
El aktiviteleri yapanlarda yapmayanlara göre “İyimser Yaklaşım”da istatistiksel olarak anlamlı bir
fark ortaya çıkmıştır (p=,040). El aktiviteleri yapanların puanı yapmayan bireylere göre yüksek
bulunmuştur.
Çizim ve tasarım yapanların, yapmayanlara göre “Sosyal Destek” puanında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark ortaya çıkmıştır (p=,044). Çizim ve tasarım yapanların puanı, yapmayan bireylere göre düşük
bulunmuştur.Diğer aktiviteler karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(tablo
4).
Tablo 1. Katılımcıların bazı sosyodemografik özellikleri
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Değişkenler
Yaş grupları

Cinsiyet
Medeni durum
Çalışma durumu
Sosyoekonomik düzey
İş değişikliği düşünen
kişi sayısı

17-25 yaş
26-40 yaş
41-68

n
93
49
58

%
46.5
24.5
29

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Boşanmış
Hayır
Evet
Geliri zalan
Geliri azalmayan
Evet
Hayır

145
55
67
120
13
60
140
65
135
7
133

72.5
26.5
33.7
60.3
6
30
70
32.5
67.5
0.5
0.95

Tablo 2. Katılımcıların bazı özelliklerine göre stresle başa çıkma tarzları ölçeği puan ortalamalarının
dağılımı

Cinsiyet

İyimser
Yaklaşım

X±SS
17.73±4.
8
18,40±5,
32

Boyun
Eğici
Yaklaşım
X±SS
11.37±3.
2
11,11±3,
8

20,61±4,
26
19,80±5,
7
19,76±5,
67
21,11±4,
78

18,58±4,
49
17,76±5,
27
15,84±3.
91
20,11±3.
58

Hayır(191)

19,91±5,
2

Geliri
azalan(65)

19,55±6.
0

Kız(145)
Erkek(55)

Medeni
durum

Evli(68)
Bekar(119)
Boşanmış(13)

Kronik
hastalık
durumu

Covid
dönemin
de gelir
durumu

Evet(9)

Kendine
Güvenli
Yaklaşım
X±SS
20,00±5.
6
20,18±4,
1

Çaresiz
Yaklaşım

X±SS
12.72±3.
7
13.05±2.
7

Sosyal
Destek
Arama
X±SS
11.20±1.
4
11.46±1.
3

Stresle
Başa
çıkma
X±SS
73.03±13.
5
74.22±11.
5

11,64±3,
09
11,09±3,
53
11,92±3,
37
11,66±2,
39

13,25±2,
92
12,60±3,
70
12,69±4,
53
13,11±2,
97

11,44±1,
50
11,21±1,
38
10,92±1,
38
11,11±1,
16

75.54±9.6
0
72.47±14.
4
71.15±12.
62
77.11±7.7
0

17,91±4,
9

11,23±3,
4

12,75±3,
4

11,27±1,
4

73.10±13

17,44±5,
5

11,20±3,
7

12,33±4,
0

11,29±1,
4

71.83±16.
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Öğrenim
durumu

Geliri
azalmayan(13
5)

20,21±4,
4

18,31±4,
4

11,41±3,
2

13,13±2,
8

11,20±1,
3

74.28±10.
1

Okuryazar
değil(4)
İlkokul(3)

20,00±,0

21,00±1,

20,66±4,
5
19,78±3.
7
20,38±3.
8
19,94±5.
8

17,00±6.
2
17,39±3.
8
19,61±4.
2
17,72±5.
1

11,50±0.
7
12,33±1.
1
12,13±3.
0
12,11±3.
3
11,21±3.
4

11,50±2.
1
14,33±5.
5
12,60±2.
5
12,38±4.
0
12,87±3.
6

11,50±2.
1
12,66±1.
1
10,69±1.
2
11,27±1.
1
11,37±1.
4

75.50±4.9
4
77.00±4.5
8
72.60±7.0
9
75.77±12.
4
73.14±14.
0

Ortaokul(23)
Lise(18)
Yüksekokul(1
32)

Kruskal-wallis test; X±SS, ortalama ve standart sapma

Tablo3. Katılımcıların Covid 19 döneminde yaşamlarında oluşan değişimlere göre stresle başa çıkma
tarzları ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılması

İş değişikliği
düşünüyor
mu

Aktivitelerin
de değişiklik
var mı

Covid
Kurallarına
uyuluyor mu

Kendine
Güvenli
Yaklaşım

Çaresiz
Yaklaşım

Boyun
Eğici
Yaklaşım

İyimser
Yaklaşım

Sosyal
Destek
Arama

Stresle
Başa
çıkma

X±SS

X±SS

X±SS

X±SS

X±SS

X±SS

Evet(7)

20,42±4.
9

17,28±4.
1

11,57±2.
3

14,00±2.
6

10,14±0.
8

76±10.43

Hayır(13
3)

20,34±4.
97

18,13±4.
72

11,49±3.
27

13,00±3.
34

11,30±1.
39

75±11.83

P değeri

0.966

0.642

0.952

0.438

0.032*

0.853

Evet(148
)

20,00±5.
28

17,91±5.
13

11,47±3.
44

12,79±3.
63

11,20±1.
40

73,39±13.
63

Hayır(52
)

20,52±5.
52

17,74±4.
79

10,78±3.
36

13,10±3.
29

11,32±1.
44

73,46±12.
47

p değeri

,447

,370

,046*

,750

,645

,727

Evet(65)

19,10±10

17,41±5,
68

10,69±3,
68

12,04±4,
09

11,15±1,
43

70,41±15,
55

Hayır(13
5)

20,63±4,
85

18,09±4,
69

11,60±3,
27

13,27±3,
18

11,27±1,
3

74,87±11,
89
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p değeri

,106

,539

,082

,026*

,573

,038*

Kruskal-wallis test, X±SS, ortalama ve standart sapma; p değeri anlamlılık p <0.05

Tablo 4.Bireylerin Aktivite Katılım Türlerine Göre Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği Puan
Ortalamalarının Karşılaştırılması
Kendine
Çaresiz
Boyun
İyimser
Sosyal
Stresle
Güvenli
Yaklaşım
Eğici
Yaklaşım
Destek
Başa çıkma
Yaklaşım
Yaklaşım
Arama
p değeri
TV izleme
,039*
,634
,583
,453
,467
,534
El aktivitesi ,227
,362
,065
,040*
,256
,161
Çizim
,849
,616
,828
,252
,044*
,167
Tasarım
,980
,257
,446
,509
,005*
,566
Kruskal-wallis test,
p değeri anlamlılık p <0.05

SONUÇ VE TARTIŞMA
Toplumda yaşayan bireylerin covid 19 döneminde Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin orta
seviyenin altında olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin Covid 19 Döneminde Stresle Başa Çıkma
Yöntemleri ve bu yöntemlerin sosyodemografik özelliklerle ve aktivite katılımlarındaki değişikliklerle
ilişkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada; bireylerin stresle başa çıkma tarzları içerisinde en
fazla K.G.Y. yöntemini, en az ise S.D.A yöntemini kullandıkları saptanmıştır. Avcı ve ark. 2018 yılında
hemşirelerde yaptığı çalışmada stresle başa çıkma yöntemleri anketi alt maddeleri ortalama puanları,
çalışmamızla karşılaştırıldığında düşüktür (Avcı ve arkadaşları 2018). Çalışmalar arasındaki farklılıklar
oluşması, çalışmanın yapıldığı grupların özelliklerinin farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir.
Sonuç olarak, bireyler covid 19 döneminde stresle başa çıkma yöntemleri içerisinde en fazla “kendine
güvenli yaklaşımı”, en az ise “sosyal destek arama” yöntemini kullanmaktadır. Stresle baş etme
tarzlarından kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama yaklaşımı, tehdit edici
olayı ortadan kaldırmaya veya etkisini azaltmaya yönelik olan problem odaklı başa çıkma çabalarını
içermektedir. Ayrıca stresle baş etmede etkin yollar olarak kabul edilmektedir (Şahin & Durak 1995;
Yerlikaya, 2007). Aslan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hemşirelerin stresle baş etmede bu
yaklaşımları daha fazla kullanmaları, onların stresle etkin bir biçimde baş ettiklerini göstermektedir
(Aslan vd. ,1998). Bizim çalışmamızda stresle baş etmede ağırlıkta kendine güvenli yaklaşım ve çaresiz
yaklaşımın kullanıldığı tespit edilmiştir.Covid 19 döneminde bireylerin stresle baş etmede hem aktif
hemde pasif yaklaşım yöntemlerini kullanması nedeniyle bireylerin stresle etkin bir şekilde baş
edemedikleri belirlenmiştir. Konu ile ilgili 2015 yılında yapılan bir çalışmada hemşirelerin başa çıkma
stratejilerinden en fazla problem çözme ve iyimser yaklaşımı kullandığı belirlenmiştir (Ribeiro ve
diğerlerinin, 2015). Yapılan diğer bir çalışmada en yaygın stresle başetme stratejisi olarak aile desteği,
hobi ve sosyal destek alma yöntemini kullandıkları belirtilmiştir (Ferreira ve diğerlerinin,2017). Tel ve
diğerlerinin yaptığı çalışmada ise en fazla kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek
arama yaklaşımının kullanıldığı belirlemiştir (Tel ve diğerlerinin,2012).Çalışmamızda bireyler
“duygulara yönelik/aktif” ve “duygulara yönelik/pasif” yöntemleri daha fazla kullanmaktadır. Toplum
sağlığı için bireylere stresle başa çıkma konusunda destek sağlayacak faaliyetlerin etkinleştirilmesi, bu
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ve benzeri çalışmalardan elde edilen verilerin, salgın dönemlerinde bireylere yönelik verilecek hizmet
kalitesini arttırmak için kullanılması uygundur. Literatürde covid 19 döneminde stresle baş etmeye
yönelik çalışmaların çok az olması nedeniyle çalışmamız kısıtlanmıştır. Salgın dönemlerinde sağlıklı
toplumları oluşturmak için stresle baş etme durumlarına yönelik geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİ
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Özet
Sporun yaşam becerilerine etkisinin araştırıldığı bu araştırmanın evrenini Türkiye Hokey
Federasyonu erkekler ve kadınlar açık alan hokey süper ligi 2.etap müsabakalarına katılan hokeyciler
oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya
katılmayı gönüllü olarak kabul eden (yaşları ortalaması 18.71 ± 3.51) 117 kadın, 111 erkek olmak
üzere toplamda 228 lisanslı hokey sporcusu oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında
kişisel bilgi formu ve Cronin ile Allen (2017) tarafından geliştirilen, Açak ve Düz (2018) tarafından
Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği sağlanan “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmada kayıp değerler (missing values) ve uç değerler (outliers) kontrol edilmiştir. Betimsel
istatistik, t-testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey test analizlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak;
sporun yaşam becerilerine etkisinde “cinsiyet ve eğitim seviyesi” değişkenlerine göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılıklar bulgulanmıştır. Araştırma ölçeği “sporun yaşam becerilerine etkisi”
formundan elde edilen ortalama değerler göz önünde bulundurulduğunda hokey sporcularının yaşam
becerilerinin iyi düzeyde olduğu; hokey sporunun, sporcuların yaşam becerilerine önemli katkılar
sağladığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Hokeyciler, Spor, Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi.
Abstract
The population of this study, which investigates the effect of sports on life skills, consists of hockey
players participating in the Turkish Hockey Federation men's and women's open field hockey super
league 2nd stage competitions. The sample group consists of 228 licensed hockey players, 117
females and 111 males, who voluntarily agree to participate in the study (mean age 18.71 ± 3.51),
selected by convenience sampling method. In the collection of the research data, a personal
information form and the "Impact of Sport on Life Skills Scale" developed by Cronin and Allen (2017)
and whose validity and reliability in Turkish was provided by Açak and Düz (2018) were used. In the
study, missing values and outliers were checked. Descriptive statistics, independent groups t-test, oneway analysis of variance, and Tukey post-hoc test were used in the study. As a result; Statistically
significant differences were found in the effect of sports on life skills according to the variables of
"gender and education level". Considering the average values obtained from the "effect of sports on
life skills" form of the research scale, it is found that the life skills of hockey athletes are at a good
level, and it can be said that hockey sports make significant contributions to the life skills of athletes.
Keywords: Hockey players, Sports, The effect of sports on life skills.
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GİRİŞ
Günümüzde spor, insan hayatı üzerinde etki alanını giderek arttırmakla birlikte toplumdaki yeri
açısından her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Toplumsal yönü itibariyle de kişiler arası
sosyal bağları güçlendirdiği ve kişileri sosyalleştirdiği de bilinmektedir (Altun ve ark., 2021). Spor,
özellikle genç kuşağın gelişimde önemli ve anlamlı bir rol oynayarak çok değerli bir öğrenme deneyimi
sunmaktadır. Yaşam becerileri söylemi içerisinde spora katılımla sağlanan gelişim süreci, katılımcıların
fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerine katkıda bulunduğu için olumlu karşılanmaktadır (Ronkainen ve
ark., 2021).
Literatürdeki yaşam becerileri tanımları; bir konuda karar verme, bir zorluğun üstesinden gelme,
problem çözme becerisi, diğer bireylerle birlikte çalışma, günlük yaşamı etkili bir biçimde devam
ettirme gibi unsurların etrafında şekillenmektedir. Bu tanımlar göz önünde bulundurularak insanların
yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmeleri için yaşam becerilerinin gerektiği yönünde bir çıkarım
yapılabilir (Kardağ, 2019).
Alan yazında gerçekleştirilen daha önceki araştırmalarda spora katılımın çeşitli yaşam becerilerinin
gelişimine nasıl yardımcı olabileceğine değinilmiştir (Kendellen ve Camire, 2015). Kendellen ve
Camire, yaşam becerisi gelişiminde sporun tam olarak gerekçesini belirleyerek, sporun kitleler için
değerli olması için bu bağlamda geliştirilen becerilerin spor dışındaki alanlarda da uygulanabilir olması
gerektiğini öne sürmüşlerdir (Ronkainen ve ark., 2021).
Cronin ve Allen’e (2015) göre kişisel, sosyal, bilişsel, amaç belirleme ve inisiyatif alma gibi beceriler
olumlu sonuçlar doğurduğundan çok önemlidir. Spor, giderek artan bir şekilde insanların topluma
olumlu katkıda bulunmalarını sağlayacak becerilerini geliştirmelerinde bir araç olarak da kabul
edilmektedir. Bu şaşırtıcı bir gerçek değildir, çünkü doğasında var olan sebat gereği spor, yeni beceriler
veya sosyal ve bilişsel beceriler geliştirmeye özen göstermeyi gerektirir (Cope ve ark., 2016).
Cronin ve Allen (2017) spor yoluyla yaşam becerileri gelişiminin bir ölçüsünü belirleyebilmek için
“sporun yaşam becerilerine etkisi” isimli bir ölçek geliştirmek amacıyla sekiz anahtar yaşam becerisi
kavramı belirlemişlerdir. Bu anahtar kavramlar: liderlik, zaman yönetimi, takım çalışması, iletişim,
sosyal ve duygusal beceriler, amaç belirleme ve problem çözme şeklinde sıralanmıştır. Örneklem
grubundan elde edilen verilere göre katılımcıların spor yoluyla yukarıda sıralanan yaşam becerilerini
geliştirdiklerini tespit etmişlerdir.
Hokey sporcularının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu çalışmada hokey sporunun, bireylerin yaşam
becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmış ve araştırma sonuçlarının sporculara, ebeveynlere,
eğitimcilere, antrenörlere, spor yöneticilerine ve spor katılımcısı olmayanlara bir rehber olması
düşünülmüştür.
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YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada genel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemine yer verilmiştir (Sevinç, 2017).
Çalışma Grubu
Araştırma evrenini Türkiye Hokey Federasyonu erkekler ve kadınlar açık alan hokey süper ligi 2. etap
müsabakaları katılan hokeyciler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise araştırmaya tamamen gönüllü
olarak katılım sağlayan (117 kadın, 111 erkek) 228 lisanslı hokey sporcusu oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada iki kısımdan oluşan ölçek kullanılmıştır. İlk kısımda demografik değişkenleri belirlemeye
yönelik ifadeler bulunmaktadır. İkinci kısımda ise Cronin ve Allen (2017) tarafından geliştirilen, Açak
ve Düz (2018) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği sağlanan “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi
Ölçeği (SYBEÖ) kullanılmıştır. Ölçekte toplam 31 önerme ve 7 alt faktör bulunmaktadır. Bunlar:
İletişim (4 önerme), Liderlik (5), Takım çalışması (6), Sosyal beceriler (4), Duygusal beceriler (4) ve
Amaç belirleme (4) şeklindedir.
Verilerin Analizi
Araştırmada kayıp değerler (missing values) ve uç değerler (outliers) kontrol edilmiştir. Normalliğin iki
unsuru basıklık ve çarpıklıktır (Tabachnick ve Fidell, 2015). Araştırma kapsamında bulgulanan kurtosis
ve skewness değerleri göz önünde bulundurularak parametrik testlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
Betimsel istatistiğin yanı sıra, varyansların homojenliği kontrol edilmiş, Independent-Samples t testi,
One-Way Anova-Tukey analizlerine yer verilmiştir.
BULGULAR
Tablo 1. Araştırma Ölçeği Cronbach’s Alpha, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri.
Boyutlar
Zaman yönetimi
İletişim
Liderlik
Takım çalışması
Sosyal beceriler
Duygusal beceriler
Amaç belirleme

Cronbach’s
Alpha (α)
,830
,751
,807
,823
,782
,790
,772

Skewness
(Çarpıklık)
-,440
-,738
-,636
-,664
-,701
-,636
-,868

Kurtosis
(Basıklık)
-,722
,232
-,434
-,478
-,005
-,290
-,067

Cronbach Alpha (α) değeri bir testin güvenilirliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu değer 0.7 ve
üstünde olması durumunda ölçeğin güvenirliğinin iyi olduğu söylenebilir (Kılıç, 2016). Araştırma ölçeği
Cronbach’s Alpha değerleri göz önünde bulundurulduğunda ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.
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Araştırmada basıklık-çarpıklık değerleri +1 ile -1 arasında bulunmuştur. Bulgulara göre normallik
varsayımın sağlandığı söylenebilir (Tabachnick ve Fidell, 2015).
Tablo 2. Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Cinsiyet Değişkeni t testi
N:228
Zaman yönetimi
İletişim
Liderlik
Takım çalışması
Sosyal beceriler
Duygusal beceriler
Amaç belirleme

Cinsiyet

N

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

117
111
117
111
117
111
117
111
117
111
117
111
117
111

Ortalama

Std. Sp

3,96
3,84
4,03
3,89
4,02
3,73
4,11
3,84
4,01
3,72
3,94
3,68
4,19
3,94

,826
,810
,832
,693
,736
,788
,698
,747
,838
,816
,851
,853
,710
,893

t

p

1,037

,301

1,425

,156

2,912

,004*

2,822

,005*

2,602

,010*

2,222

,027*

2,336

,020*

Tablo 2’ye bakıldığında; kadın hokeycilerin takım çalışması, liderlik, duygusal beceri, sosyal beceri ve
amaç belirleme alt boyutlarına ilişkin sayısal değerlerinin erkek hokeycilerden anlamlı düzeyde yüksek
olduğu anlaşılmaktadır. İlgili bulgulara göre sporun kadın hokeycilerin yaşam becerilerine etkisinin,
erkek hokeycilere göre anlamlı bir biçimde daha pozitif seviyede olduğu sonucuna varılabilir (p<0.05).
Tablo 3. Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Eğitim seviyesi değişkeni t testi
N:228
Zaman yönetimi
İletişim
Liderlik
Takım çalışması
Sosyal beceriler
Duygusal beceriler
Amaç belirleme

Eğitim
seviyesi
Orta öğr.
Üniversite
Orta öğr.
Üniversite
Orta öğr.
Üniversite
Orta öğr.
Üniversite
Orta öğr.
Üniversite
Orta öğr.
Üniversite
Orta öğr.
Üniversite

N
151
77
151
77
151
77
151
77
151
77
151
77
151
77

Ortalama

Std. Sp

3,88
3,95
3,92
4,04
3,78
4,07
3,86
4,21
3,80
4,01
3,76
3,91
4,00
4,21

,833
,792
,759
,789
,808
,670
,735
,677
,870
,756
,897
,776
,837
,747
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p

-,585

,559

-1,128

,561

-2,785

,006*

-3,457

,001*

-1,841

,067

-1,225

,222

-1,858

,065

272

Tablo 3’te görüleceği üzere üniversite eğitim seviyesinde bulunan hokeycilerin liderlik ve takım
çalışması alt boyutlarına ilişkin sayısal değerlerinin orta öğretim seviyesindeki hokeycilerden anlamlı
düzeyde yüksek olduğu bulgulanmıştır. Ulaşılan bulgulara göre sporun üniversite eğitim seviyesinde
bulunan hokeycilerin yaşam becerilerine etkilerinin, orta öğretim seviyesindeki hokeycilerden anlamlı
seviyede daha yüksek olduğu sonucu çıkarılabilir (p<0.05).
Tablo 4. Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Yaş Grupları Anova Testi
N:228
Zaman yönetimi

İletişim
Liderlik

Takım çalışması
Sosyal beceriler
Duygusal beceriler
Amaç belirleme

Yaş grupları

N

Ortalama

Std. Sp

14-16
17-19
20 ve üz
14-16
17-19
20 ve üz
14-16
17-19
20 ve üz
14-16
17-19
20 ve üz
14-16
17-19
20 ve üz
14-16
17-19
20 ve üz
14-16
17-19
20 ve üz

62
95
71
62
95
71
62
95
71
62
95
71
62
95
71
62
95
71
62
95
71

3,74
4,03
3,88
3,89
4,01
3,96
3,72
3,90
4,00
3,90
3,95
4,08
3,77
3,90
3,91
3,64
3,90
3,85
3,94
4,13
4,11

,807
,792
,846
,720
,773
,811
,793
,785
,728
,654
,769
,747
,956
,805
,773
,975
,831
,775
,861
,781
,807

F

p

2,476

,086

,452

,637

2,195

,114

1,103

,334

,553

,576

1,778

,171

1,164

,314

Tablo 4’te görüleceği üzere hokeycilerin yaş grupları Anova testi bulgusuna göre sporun yaşam
becerilerine etkisi ölçeği tüm alt boyutlarında anlamlı değişimler söz konusu değildir (p>0.05).
Tablo 5. Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Sporculuk Geçmişi Anova Testi
N:228
Zaman yönetimi

İletişim
Liderlik

Sporculuk
geçmişi
1-3 yıl
4-6 yıl
7 ve üzeri
1-3 yıl
4-6 yıl
7 ve üzeri
1-3 yıl

N
52
89
87
52
89
87
52

Ortalama

Std. Sp

3,77
4,00
3,88
3,88
4,01
3,96
3,74

,766
,785
,878
,767
,747
,798
,797
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p

1,237

,292

,448

,639

1,213

,299
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Takım çalışması
Sosyal beceriler
Duygusal beceriler
Amaç belirleme

4-6 yıl
7 ve üzeri
1-3 yıl
4-6 yıl
7 ve üzeri
1-3 yıl
4-6 yıl
7 ve üzeri
1-3 yıl
4-6 yıl
7 ve üzeri
1-3 yıl
4-6 yıl
7 ve üzeri

89
87
52
89
87
52
89
87
52
89
87
52
89
87

3,89
3,95
3,86
4,00
4,02
3,78
3,88
3,91
3,71
3,84
3,85
4,00
4,03
4,16

,759
,774
,688
,707
,784
,943
,817
,796
,951
,872
,792
,857
,798
,800

,879

,417

,374

,688

,520

,596

,888

,413

Tablo 5’te görüleceği üzere hokeycilerin sporculuk
geçmişi Anova testi bulgusuna göre sporun
yaşam becerilerine etkisi ölçeği tüm alt boyutlarında anlamlı değişimler söz konusu değildir (p>0.05).
Tablo 6. Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği Betimleyici İstatistik Sonuçları
Sporun yaşam becerilerine
etkisi ölçeği
(N: 228)
Zaman yönetimi
İletişim
Liderlik
Takım çalışması
Sosyal beceriler
Duygusal beceriler

Min.

Max.

Ortalama

Std. Sp

1,75
1,00
1,80
2,17
1,00
1,25

5,00
3,90
,818
5,00
3,96
,769
5,00
3,88
,774
5,00
3,98
,733
5,00
3,87
,838
5,00
3,81
,859
Amaç belirleme
1,50
5,00
4,07
,812
Bu araştırma için “sporun yaşam becerilerine etkisi ölçeği” en yüksek ortalama değer “amaç belirleme”
alt boyutuna (4,07 ± ,812) ait iken; en düşük ortalama değer (3,81 ± ,859) “duygusal beceriler” alt
boyutuna aittir. “Zaman yönetimi” alt boyutu ortalama değeri (3,90 ± ,818), “iletişim” alt boyutu
ortalama değeri (3,96 ± ,797), “liderlik” alt boyutu ortalama değeri (3,88 ± ,774), “takım çalışması” alt
boyutu ortalama değeri (3,98 ± ,733), “sosyal beceriler” alt boyutu ortalama değeri ise (3,88 ± ,838)
olarak bulgulanmıştır.
SONUÇVE TARTIŞMA
Türkiye Hokey Federasyonu erkekler ve kadınlar açık alan hokey süper ligi 2. etap
müsabakalarında yer alan sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilen bu araştırmaya 117 kadın, 111 erkek
olmak üzere toplamda 228 lisanslı hokey sporcusu katılmıştır.
Araştırmada sporun yaşam becerilerine etkisi cinsiyet değişkeninde incelendiğinde, kadın hokeycilerin
takım çalışması, sosyal beceri, duygusal beceri, liderlik ve amaç belirleme boyutlarında, erkeklere oranla
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daha pozitif davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir (Tablo 2). Zeze ve Erel (2021) badminton
sporcularının katılımlarıyla gerçekleştirmiş oldukları araştırmalarında kadınların duygusal beceri
değerlerinin erkeklerden anlamlı derecede yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yamaner ve ark.,
(2019) spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yer aldıkları ilgili çalışmalarında sporun yaşam
becerilerine etkisinde cinsiyet açısından anlamlı değişimler söz konusu olmadığını bildirmektedirler.
Sarı ve Bozdağ (2021) ise sporun erkek katılımcıların yaşam becerilerine etkisinin kadın katılımcılardan
anlamlı derecede yüksek olduğunu ifade etmektedir. Farklı yönlü bulguların ilgili literatürü
zenginleştireceği söylenebilir.
Sporun yaşam becerilerine etkisi eğitim seviyesi değişkeninde incelendiğinde, sporun üniversite eğitim
seviyesinde bulunan hokeycilerin yaşam becerilerine etkilerinin (liderlik ve takım çalışması) orta
öğretim seviyesindeki hokeycilere göre anlamlı seviyede daha yüksek olduğu anlaşılmıştır (Tablo 3).
Kardağ (2019) spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören 599 öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirmiş
olduğu araştırmasında öğrencinin okuduğu sınıfın, sporun zaman yönetimi, liderlik, iletişim, sosyal
beceriler, duygusal beceriler, takım çalışması, amaç belirleme ve yaşam becerileri üzerinde bir etkisinin
olduğunu ifade etmektedir.
Sporun yaşam becerilerine etkisinin yaş grupları değişkeninde incelendiğinde, anlamlı değişimler
olmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Ancak en küçük yaş grubundaki sporcuların ortalama
değerleri diğer gruplara göre daha düşük bulunmuştur (Tablo 4). Böyle bir bulguda yaşa bağlı
olgunluğun etkili olabileceği akla gelmektedir. Altun ve ark. (2021) 417 sporcu öğrencinin
katılımlarıyla gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarında sporun yaşam becerilerine etkisi ölçeği liderlik
ve amaç belirleme boyutlarında anlamlı değişimler tespit etmişlerdir. Ayyıldız Durhan (2021) ise ilgili
araştırmasında yaş grupları açısından anlamlı değişimler bulunmadığını belirtmektedir.
Hokeycilerin sporculuk geçmişlerinin yaşam becerilerine etkilerinde anlamlı değişimler söz konusu
değildir. Ancak sporculuk süresi daha az olan gruptaki sporcuların ortalama değerleri diğer gruplara
göre daha düşük bulunmuştur (Tablo 5). İki boyut hariç (zaman yönetimi ve iletişim) sporculuk süresi
arttıkça diğer boyutlardaki değerlerin arttığı da tespit edilmiştir. Sporculuk süresi arttıkça yaşam
becerileri değerlerinin artacağı da düşünülebilir. Yılmaz (2020) sporculuk geçmişi ile sporun yaşam
becerilerine etkisi arasında herhangi bir ilgileşim bulunmadığını bildirmektedir.
Araştırma ölçeği “sporun yaşam becerilerine etkisi” formundan elde edilen ortalama değerler göz
önünde bulundurulduğunda, hokeycilerin tüm boyutlarda iyi seviyede nitelendirilebilecek puanlara
sahip olduğu anlaşılmıştır (Tablo 6). Bu noktada önemli olanın branş ayırt etmeksiniz spora katılımın
sağlanarak yaşamın içerisinde kullanılabilecek ve katılımcılara pratik anlamda yaşamda kolaylıklar
sağlayacak çeşitli becerilerin kazandırılmasının önemli olduğu söylenebilir. İlgili literatür bulguları
düşüncemizi destekler niteliktedir. Brunelle ve ark., (2007) spor temelli yaşam beceri programının ergen
olumlu sosyal değerleri üzerindeki etkisini incelediklerin araştırmalarında, programın ergenlerin toplum
yanlısı davranış değerleri üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olduğunu ve ergenin empatik becerisi
ile sosyal sorumluluk düzeylerini olumlu bir şekilde etkilediğini tespit etmişlerdir. Camire ve ark.
(2009), Cauthen (2012), Camire ve ark. (2012), Jacobs ve Wright (2017), Yamaner ve ark. (2019), Avcı
ve Can (2020), Cahyani (2020) farklı örneklem gruplarının katılımlarıyla gerçekleştirmiş oldukları ilgili
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araştırmalarında spor ve unsurları yoluyla benzer yaşam becerilerinin öğrenildiği bilgisini
vermektedirler.
Sonuç olarak; Türkiye’deki hokey liglerinde yarışan sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilen bu
araştırmada sporun yaşam becerilerine etkisinde “cinsiyet ve eğitim seviyesi” değişkenlerine göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu, yaş ve sporculuk geçmişi değişkenlerine bağlı anlamlı
değişimler bulunmadığı tespit edilmiştir. Hokey sporcularının yaşam becerilerinin iyi düzeyde olduğu;
hokey sporunun, sporcuların yaşam becerilerine önemli katkılar sağladığı da söylenebilir.
Son söz olarak; bireylerin, özellikle yeni yetişen genç neslin spora yönlendirilmesiyle olumlu yaşam
becerileri elde edebilecekleri unutulmamalıdır. Burada başta aileler olmak üzere eğitimcilere,
antrenörlere ve spor yöneticilerine önemli görevler düştüğünü de ifade etmemiz gerekir. Farklı spor
branşları ve örneklem gruplarının katılımlarıyla bir takım çalışmalar gerçekleştirilmesiyle ilgili
literatüre katkılar sağlanabilir.
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Özet
Amaç: Coronavirüs hastalığı 2019'un (COVID-19), oküler yapılar da dahil olmak üzere vücudun
farklı kısımlarını etkilediği gösterilmiştir, ancak retinovaskülatür üzerindeki etkisi belirsizdir. Bu
çalışmanın amacı, optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) kullanarak COVID-19 hastalarının
retinovasküler yapısını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Altı ay içinde COVID-19 ile enfekte 22 hastanın 22 gözü ile demografik olarak
eşleştirilmiş 22 sağlıklı kontrolün 22 gözü OKTA ölçümleri açısından karşılaştırıldı. <0,05 p değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: COVID-19 ile enfekte hastalar (ortalama yaş 45.77±11.78, 11 kadın), retinanın parafoveal
ve perifoveal bölgesinde derin kapiller pleksusun damar yoğunluğunda (DY) anlamlı bir azalma
gösterdi (sırasıyla p=0.039 ve p= 0.017). Retina sinir lifi tabakası kalınlığı, maküler kalınlık, yüzeysel
kapiller pleksusun DY, radyal peripapiller kapillerlerin DY, foveal avasküler bölge alanı ve dış retina
ve koryokapillarisin akış alanı kontrollerle (ortalama yaş 41.45±10.08, 12 kadın) karşılaştırıldığında
anlamlı bir fark bulunmadı (tümü için p>0.05).
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Sonuçlar: COVID-19 enfeksiyonu, retinanın parafoveal ve perifoveal bölgesinin derin kapiller
pleksusunda anlamlı bir azalma gösterdi ve bu durumun oküler mikrovasküler yapısı üzerinde kalıcı
dejeneratif etkileri olabileceğini düşündürdü.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, retina, damar yoğunluğu
Abstract
Purpose: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has been shown to affect different parts of the body,
including the ocular structures, but its effect on the retinovasculature is unclear. The aim of this study
is to evaluate the retinovascular structure of patients with COVID-19 using optical coherence
tomography angiography (OCTA).
Materials and Methods: 22 eyes of 22 patients infected with COVID-19 within six months were
compared with 22 eyes of 22 demographically matched healthy controls in terms of OCTA
measurements. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
Results: Patients infected with COVID-19 (mean age 45.77±11.78, 11 females) showed a significant
reduction in vessel density (VD) of deep capillary plexus in parafoveal and perifoveal region of the
retina (p=0.039 and p= 0.017, respectively) whereas no significant difference in retinal nerve fiber
layer thickness, macular thickness, VD of superficial capillary plexus, VD of radial peripapillary
capillaries, the foveal avascular zone area, and the flow area of outer retina and the choriocapillaris
was found compared to the controls’ (mean age 41.45±10.08, 12 females) (p>0.05 for all).
Conclusions: COVID-19 infection showed a reduction in the deep capillary plexus of the parafoveal
and perifoveal region of the retina suggesting that it may have permanent degenerative effects on
ocular microvasculature.
Keywords: COVID-19, retina, vascular density
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GİRİŞ
Coronavirus hastalığı-2019 (COVID-19) Çin ‘in Wuhan şehrinde ortaya çıktı ve dünyadaki çoğu ülkeye
hızla yayıldı.

Bu nedenle 12 Mart 2020'de Dünya sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 salgınını

"pandemi" olarak ilan etti. Etiyolojik ajan, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu
solunum sendromundan (MERS) sorumlu virüslere yapısal benzerliği olan, zoonotik olduğu varsayılan
yeni bir koronavirüstür. COVID-19 enfeksiyonunda virüs hastalardan öksürme, hapşırma sırasında
damlacık yoluyla yayılabilmektedir. Ayrıca el, ağız, burun ya da gözün kontamine olması neticesinde
de bulaş gerçekleşebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu da en sık şikayetler ateş (%80 den fazla) ve
prodüktif veya nonproduktif öksürüktür. Bazı hastalarda miyalji görülebilir. Hastaların çoğu hafif
semptomlar gösterir, ancak bazı hastalarda (özellikle yaşlılar ve/veya komorbiditesi olan hastalar)
şiddetli semptomlara ilerleyebilir. Hastaların küçük bir kısmı akut solunum sıkıntısı sendromuna/yaygın
alveolar hasara ilerleyerek şiddetli bir pnömoni kliniği oluşturur.
Optik sinir ve retina nöroektodermal yapıdan köken almış olup beyin ile embriyolojik olarak aynı
yapıdan köken almaktadır. Alzheimer, Parkinson, obstrüktif uyku apnesi gibi birçok nörodejeneratif
hipoksemi ile seyreden hastalıkta retina ve optik sinirde çeşitli bulgular saptanmış olup bu bulguların bu
tür hastalıklarda önemli bir belirteç olabileceği ve hastalığın seyrinin izlenmesinde kulanılabileceği
belirtilmiştir. Optik siniri oluşturan retina ganglion hücreleri aksonlarının beslenmesine katkıda bulunan
radyal peripapiller kapillerin(RPK) yoğunluğu ile retinanın makula bölgesinde bulunan yüzeyel ve derin
kapiller pleksusların (YKP ve DKP) damar yoğunluğu (DY) optik koherens tomografi anjiyografi
(OKTA) cihazı ile ölçülebilmektedir. Bu cihaz aynı zamanda optik siniri oluşturan retinal sinir lifi
tabakası ile retinada makulayı oluşturan nörosensoriyel retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlıklarını
ölçebilmekte; böylece nörodejeneratif süreçlere neden olan vaskülit, hipoksemi veya diyabet,
hipertansiyon gibi mikroanjiyopati yapan hastalıkların retina ve görme siniri ve bu yapıları besleyen
damarlar hakkında bilgi sağlayabilmektedir. OKTA damarsal patolojiye yol açan birçok hastalıkta
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çeşitli retina ve optik sinir bulguları ile hastalıkların progresyonunun ve sonuç etkilerinin izlenmesinde
yardımcı olmaktadır.
COVİD-19’un hem kan yoluyla hem de nörotropik ve nöroinvaziv bir virüs olması nedeniyle sinir
invazyonu yaparak nöralji, anosmi, şaşılık, diplopi, vaskülit ve serebrovasküler olay gibi çeşitli gibi
nörooftalmolojik ve nörovasküler semptomlara neden olduğu bildirilmektedir. Aynı zamanda pnömoni
ve hipoksemi gibi vücutta oksidatif stresin artışına neden olduğu bildirilen COVİD-19 enfeksiyonunun
göz ve özellikle gözün retinovasküler yapısı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalar sınırlı
sayıdadır. Bu konuda bilgiler daha çok derlenmiş vaka sunumları şeklinde bildirilmektedir. Bu
çalışmada erişkin bireylerde OKTA kullanılarak COVID-19 enfeksiyonunun retinovasküler yapılar
üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmamız Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesinde hastanemiz göğüs
hastalıkları kliniğinde en az 1 ay en fazla son 6 ay içerisinde “Polymerase Chain Reaction” ile COVİD
19 tanısı ile yatarak takip edilen hafif/orta pnömonisi olan hastalar ile bu hastalar ile yaş ve cinsiyet
açısından uyumlu, bilinen herhangi bir sistemik veya oftalmolojik hastalığı olmayan göz hastalıkları
polikliniğine başvurmuş sağlıklı kontrol hastaları ile yapılmıştır. Tüm katılımcılar 18 yaş üstü bireyler
olup, katılımcılara çalışmamızın amacı ayrıntılı olarak anlatılarak kendilerinden imzalanmış onam
formu alınmıştır ve çalışma Helsinki kurallarına uygun olarak yapılmıştır.
COVİD-19 tanısı alan hastalar arasında, ateş, kas/eklem ağrıları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi bulguları
olup, solunum sayısı <30/dakika olan, oda havasında SpO2 düzeyi>%90 üzerinde olan ve akciğer
grafisinde veya tomografisinde hafif-orta pnömoni bulgusu olan hastalar hafif/orta pnömonisi olan
COVİD-19 hasta grubu olarak kabul edilmiştir.
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Katılımcıların göz polikliniğinde tam oftalmolojik muayenesi yapılarak OKTA (RTVue XR Avanti,
Opto-Vue, Inc, Fremont, CA, USA) taramaları yapılmıştır. Tam oftalmolojik muayene en iyi düzeltilmiş
görme keskinliği, biyomikroskop (ön ve arka segmentin incelenmesi), göz hareketleri, ışık refleksi ve
şaşılık muayenelerini içermektedir. Çalışmadan çıkartılma kriterleri şunlardır: Konjenital veya edinilmiş
göz hastalıkları, refraksiyon kusurunun 2 diyoptri veya daha fazla olması, en iyi düzeltilmiş görme
keskinliğinin 0.8’den az olması, daha önce göz travması, cerrahisi veya enjeksiyon / lazer tedavisi
geçirmiş olmak, oküler ve sistemik bir hastalığa sahip olmak, gebelik ve laktasyon durumunda olmaktır.
Ayrıca OKTA taramasında görüntüde artefakt veya opasite olan ölçümler ile düşük kalite tarama indeksi
(KTİ) olan ölçümler (KTİ <7) istatistiksel analize dahil edilmemiştir.
OKTA ile katılımcıların sağ gözlerinden elde edilen RSLT, retinada makular kalınlık değerleri, foveal
avasküler zon (FAZ) alanı, RPK, YKP ve DKP DY değerleri kaydedilmiştir. Bu veriler hasta ve kontrol
grubu arasında istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda veriler %95 güvenle SPSS 21
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı ölçüler için ortalama, standart sapma, minimummaksimum

istatistikleri

kullanılmıştır.

Normallik

değerlendirmesi

Shapiro

Wilk

testi

ile

değerlendirildikten sonra Student-t ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya 22 orta-şiddetli COVID-19 pnömonisi geçirmiş bireyin 22 gözünden alınan OKTA verileri
ile 22 sağlıklı kontrol hastanın 22 gözünden alınan OKTA verileri dahil edilmiştir. COVİD-19 hasta
grubu ile sağlıklı kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet yönünden anlamlı bir fark gözlenmemiştir
(Tablo 1).
Her iki grubun OKTA verileri ve istatistiksel olarak karşılaştırması Tablo 2, 3, 4 ve 5’de verilmiştir.
Yapılan istatistiksel analize göre RSLT, retinadaki makula kadran kalınlıkları ve RPK açısından her iki
grup arasında anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05); ancak COVİD-19 hasta grubunda retinadaki YKP
ve DKP DY’nun kontrol hastalarına göre azalmış olduğu, bu azalmanın DKP parafoveal ve perifoveal
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bölgelerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu hesaplanmıştır (sırasıyla p=0.039 ve p=0.017). Ayrıca
FAZ alanının COVİD-19 hastalarında genişlemiş olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı tespit edilmiştir (p=0.189).
Tablo 1. Çalışmaya katılan bireylerin demografik verileri
COVİD-19 hasta

Kontrol

p

Cinsiyet

11 Kadın / 11 Erkek

12 Kadın /10 Erkek

0.763

Yaş (ort±SD) (minmax)

45.77 (±11.78) (22-63)

41.45 (±10.08) (20-60)

0.199

Tablo 2. Çalışmaya katılan bireylerin RSLT kalınlık analizi
RSLT

COVİD-19 hasta

Kontrol

p

Superior

130,77± 14,30

133,22 ± 17,45

,613

Nasal

106,95 ± 24,84

100,72 ± 15,58

,325

İnferior

145,54 ± 17,38

144,54 ± 18,46

,854

Temporal

76,72 ± 11,38

73,59 ± 5,58

,253

Ortalama

114,63 ± 12,06

112,04 ± 11,47

,470

Tablo 3. Çalışmaya katılan bireylerin makular kalınlık analizi
Makular kalınlık
COVİD-19 Hasta

Control

p

Tüm

284,59±10,60

283,36±11,26

,712

Superior hemisfer

286,77±11,17

284,77±11,25

,557

İnferior hemisfer

282,54±10,40

281,90±11,48

,848

Fovea

245,00±21,58

245,45±21,23

,944

Parafovea

322,18±15,69

322,45±14,54

,953

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

284

-superior hemisfer

323,45±15,52

323,00±14,63

,921

-inferior hemisfer

320,63±15,80

321,95±14,55

,775

Temporal

312,27±16,09

313,59±14,89

,779

Superior

328,00±15,61

327,09±15,19

,846

Nasal

324,50±16,16

324,45±14,94

,992

İnferior

323,72±15,69

324,13±14,91

,930

Perifovea

283,50±10,82

283,68±10,51

,955

-superior hemisfer

286,22±11,40

285,90±10,10

,922

-İnferior hemisfer

280,90±10,68

278,95±11,67

,565

-Temporal

270,54±11,38

269,40±10,05

,727

-Superior

285,81±11,30

283,31±11,62

,474

-Nasal

301,59±13,17

296,50±16,75

,269

-İnferior

276,50±10,55

275,18±12,19

,703

Tablo 4. Çalışmaya katılan bireylerin RPK damar yoğunluğu analizi
Radial peripapiller kapiller damar
yoğunluğu

COVİD-19 Hasta
(ort ± SD)

Kontrol
(ort ± SD)

p

Tüm disk

56,80 ± 1,94

56,70 ± 2,92

,899

Disk içi

61,17 ± 3,71

60,74 ± 4,70

,740

Diskin peripapiller alanı

58,73 ± 2,17

58,54 ± 3,27

,821

Superior hemisfer

58,55 ± 2,03

58,51 ± 3,63

,972

İnferior hemisfer

58,95 ± 2,60

58,60 ± 3,11

,681
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Küçük damarların tümü

50,01 ± 1,94

49,53 ± 2,86

,518

Disk içi küçük damarlar

51,92 ± 4,16

50,59 ± 4,82

,334

Peripapiller küçük damarlar

51,92 ± 2,15

51,37 ± 3,28

,515

peripapiller superior küçük damarlar

51,35 ± 1,82

50,98 ± 3,81

,688

peripapiller inferior küçük damarlar

52,52 ± 2,85

51,75 ± 3,02

,391

Tablo 5. Çalışmaya katılan bireylerin retinadaki YKP ve DKP analizi
YKP, DKP& FAZ

Covid-19 Hasta

Kontrol

p

YKP tüm

51,35±2,94

51,80±3,31

,637

YKP fovea

19,57±7,14

20,01±5,15

,816

YKP parafovea

54,26±2,73

54,61±3,30

,700

YKP perifovea

52,11±3,33

52,48±3,55

,725

DKP tüm

54,23±5,14

57,06±7,40

,148

DKP fovea

36,39±9,03

38,10±5,93

,463

DKP parafovea

57,55±3,89

59,12±5,66

,039

DKP perifovea

56,05±5,46

58,94±8,23

,017

FAZ

0,32±,12

0,27±,08

,189

SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmamız bir OKTA çalışması olup, orta-şiddetli pnömoni geçirmiş COVİD-19 hastalarının sağlıklı
bireylere kıyasla retinalarında bulunan DKP perifoveal ve parafoveal bölgesinde bulunan DY’nda
anlamlı bir azalma tespit edilmiştir.
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Literatürde COVID-19 enfeksiyonunun retinovasküler yapılar üzerindeki etkileri oldukça sınırlı
sayıdadır. Invernizzi ve ark. yaptıkları bir çalışmaya göre COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş veya
geçirmekte olan hastalarda en sık görülen retinal belirtilerinden birisinin retinal damarlardaki dilatasyon
ve retina damar çapında artış olduğu vurgulanmış ancak bunun yanında hastalarda atılmış pamuk
eksudaları ve retinal hemorajilerin de gözlendiği ifade edilmiştir. Bu çalışmanın çalışmamızdan en
büyük farkı katılımcılar arasında hipertansiyon, diyabet, HIV enfeksiyonu gibi sistemik ek hastalıkları
olan hastaların da bulunmasıdır.
Landecho ve ark. ise 27 COVİD-19 hastasının 6’sında retinada atılmış pamuk eksudaları gözlemlemiş
ve bu bulgunun hastalığın yol açtığı mikrovasküler patolojisi ile ilişkili olabileceği üzerinde
durulmuştur. Bu bulgunun enfeksiyon sırasında meydana gelen bir vasküler hasar neticesinde
oluştuğunu düşünen yazarlar altta yatan mekanizmanın en az iki sebepten meydana gelebileceği
üzerinde durmuşlardır. Bunlardan bir tanesinin COVİD-19 enfeksiyonu sırasında meydana gelen
hiperkoagülabilite sendromu neticesinde olduğu; diğerinin ise endotel hücresinin viral enfeksiyonu veya
viral enfeksiyonun yol açtığı difüz endotelyal inflamasyon nedeniyle meydana gelen vaskülit benzeri
bir süreç neticesinde meydana geldiğidir.
Marinho ve ark. da yaptıkları bir çalışmada 4 hastada atılmış pamuk eksudaları ve mikrohemorajiler
gördüklerini ifade etmişler, ancak hastaların anjiyografisinde herhangi bir patoloji görülmezken OKT
tetkiklerinde genel olarak hiperreflektan noktalar gördüklerini belirtmişlerdir. Ancak bu çalışmada hasta
grubunu oluşturan bireylerin 12 kişiden oluşmasıdır.
COVİD-19 enfeksiyonu geçirmiş erişkin bireyler ile yapılan OKTA çalışmaları literatürde sınırlı
sayıdadır. Abrishami ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada COVİD-19 enfeksiyonu geçirmiş 31
hastanın OKTA verileri sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldığında COVİD-19 hastalarında bazı
kadranların YKP ve DKP DY değerlerinde anlamlı bir azalma olduğu saptanmıştır. Ayrıca hastaların
FAZ alanı da anlamlı oranda genişlemiş bulunmuştur. Çalışmamızda FAZ alanı COVİD-19 hastalarında
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daha az bulunmuştur; ancak bu fark kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı sınırlarda değildir.
Araştırmacılar aynı zamanda COVİD-19 hastaları arasında hastaneye yatırılan 22 hasta ile hastaneye
yatırılmayan 9 hastanın OKTA verilerini karşılaştırmışlar ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptamamışlardır.
Türker ve ark. COVİD-19 enfeksiyonu geçirmiş hastalar ile sağlıklı kontrol hastaların OKTA verilerini
karşılaştırdıklarında COVİD-19 hastalarının SKP ve DKP değerlerinde genel olarak bir azalma
olduğunu ve bu azalmanın parafoveal superior ve nasal SKP DY’nda ve parafoveal superior, inferior,
nasal ve temporal DKP DY’nda istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada
da çalışmamız ile benzer olarak FAZ alanında gözlenen genişleme tespit edilmiş fakat bu genişleme
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Çalışmamızda COVİD-19 hastalarında retinanın parafoveal ve perifoveal derin kapiller pleksusun
damar yoğunluğunda anlamlı bir azalma olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, COVİD-19 enfeksiyonun
vasküler yapıları üzerinde yarattığı bir inflamatuvar sürecin dejeneratif etkisi ile ilişkili olabilir. Ancak
literatürde bu konuda yapılan mevcut çalışmalar oldukça sınırlı sayıda olup küçük örneklem
büyüklüğüne sahiptirler. Bu yüzden doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak için daha geniş hasta
kitlelerinin dahil olduğu prospektif uzun soluklu çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Özet
Meme kanseri, kadınların en sık görülen kanseri olup, tüm kadın kanserlerinin %22’sini teşkil etmektedir. Meme
karsinomları; morfolojik, klinik, hormon reseptör düzeyi, tedaviye yanıtlarına göre farklı özellikleri olan, heterojen
tümörlerdir. Çalışmamızda 2002-2011 tarihleri arasında 10 yıllık periyod içerisinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde meme karsinomu/in situ karsinom nedeniyle opere edilerek veya konsültasyon nedeni ile patoloji
laboratuarına gönderilen mastektomi ve eksizyonel biopsi materyalleri incelendi. Hastalara ait klinik bilgiler, tümörün
lokalizasyonu, tümörün tipi, boyutu ve aksiller lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı, hormon reseptör sonuçlarına ait bilgiler
arşiv kayıtlarından elde edildi. Bu Çalışmada 01/01/2002 - 31/12/2011 tarihleri arasında 10 yıllık periyod içerisinde
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji kliniğinde meme kanseri nedeniyle incelenen 764 olguya ait
bulgular sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, hormon reseptörleri, cerb-B2.
Abstract
Breast cancer is the most common cancer in women, accounting for 22% of all female cancers. Breast carcinomas are
heterogeneous tumors with different characteristics according to morphological, clinical, hormone receptor level, and
response to treatment. In our study, mastectomy and excisional biopsy materials that were operated for breast
carcinoma/in situ carcinoma in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital or sent to the pathology laboratory
for consultation within a 10-year period between 2002 and 2011 were examined. The clinical information of the patients,
the localization of the tumor, the type and size of the tumor, whether it has spread to the axillary lymph nodes, and the
hormone receptor status were obtained from archive records. In this study, the findings of 764 cases of breast cancer
examined in the Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Pathology Clinic within a 10-year period are
presented.
Keywords: Breast carcinoma, hormone receptor status, cerb-B2

GİRİŞ
Meme kanseri, kadınların en sık görülen kanseri olup, tüm kadın kanserlerinin %22’sini teşkil
etmektedir (Parkin vd. , 2005: 55). Meme karsinomları; morfolojik, klinik, hormon reseptör düzeyi,
tedaviye yanıtlarına göre farklı özellikleri olan, heterojen tümörlerdir. Bu farklılığın sebebi: altta yatan
hedef hücre (kanser hücresi) popülasyonundaki farklılık, farklı onkogen aktivasyonu ve/veya tümör
supresor gen fonksiyon kayıplarındaki değişik kombinasyonlardır. Günümüzde meme karsinomlarına
yapılan medikal tedavilerde östrojen / progesteron reseptörü varlığı ve c-erbB2 overekspresyon düzeyi
oldukça önemlidir. cDNA mikroarray yöntemi ile oluşan gen ekspresyon paternlerine göre
meme karsinomları 5 tipe ayrılmaktadır. Luminal A, Luminal B, HER2(+), Bazal benzeri ve Normal
meme benzeri. Bu ayırım temel olarak tümörün köken aldığı hücre tipine özgü genler ile
belirlenmektedir.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

291

Çalışmamızda 2002-2011 tarihleri arasında 10 yıllık periyod içerisinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde meme karsinomu nedeniyle opere edilerek veya konsültasyon nedeni ile
patoloji laboratuarına gönderilen mastektomi ve eksizyonel biopsi materyalleri incelendi. Hastalara ait
klinik bilgiler, tümörün lokalizasyonu, tümörün tipi, boyutu ve aksiller lenf nodlarına yayılıp
yayılmadığı, hormon reseptör sonuçlarına ait bilgiler arşiv kayıtlarından elde edildi.
YÖNTEM
Çalışmamızda Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi patoloji laboratuvarına 0.1/0.1/2002
- 31/12/ 2011 tarihleri arasında 10 yılllık periyod içerisinde meme karsinomu nedeniyle opere edilerek
patoloji labaratuarına gönderilen mastektomi/lumpektomi biopsi materyalleri retrospektif olarak
dökümante edildi. Bölümümüzde TNM sınıflaması kullanılmaktadır. Histolojik gradeleme Elston ve
Ellis’in histolojik gradeleme sistemine göre yapılmaktadır. Tüm klinik ve histopatolojik parametreler
orijinal patoloji raporları kayıtlarından alındı.İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher
Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah,
USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların
(Ortalama, Standart Sapma, Frekans, Oran) yanısıra Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Pearson
Ki-Kare testi, Fisher’s Exact test ve Yates Continuity Correction test kullanıldı. Anlamlılık p<0,01 ve
p<0.05 düzeylerinde değerlendirildi.
BULGULAR
Bu çalışmada 10 yılı kapsayan bir sürede tarafımızdan incelenen 736 meme kanseri olgusuna
ait veriler sunulmuştur. Olguların yaş ve cinsiyete göre dağılımı Tablo-1’ dedir.
Tablo 1: Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
n=736
Yaş (yıl)
Cinsiyet

Yaş Grup

Kadın
Erkek
≤ 40 yaş
41-50 yaş
51-60 yaş
61-70 yaş
71-80 yaş
≥ 81 yaş

Min-Max

Ort ±SD

24-93
n

57,16±13,97
%

729
7
80
185
204
116
102
49

99,0
1,0
10,9
25,1
27,7
15,8
13,9
6,7

Lokalizasyona baktığımızda olguların % 46,5’inde (n=342) sağ taraf, % 50,3’ünde (n=370) ise sol taraf
yerleşimli olduğu görülmektedir. % 1,4’ünde (n=10) ise tümörler bilateral’dir.
Seçilen operasyon tipine baktığımızda; bu seride olguların % 11,4’ünde (n=84) lumpektomi+aksilla, %
63’ünde (n=464) mastektomi+aksilla, % 15,8’inde (n=.116) lumpektomi, % 8,2’sinde (n=60)
mastektomi ve % 1,6’sında (n=12) subkutan mastektomi operasyonu yapıldığı görülmektedir. Bu
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operasyon tiplerini grupladığımızda (meme koruyucu -MKC ve meme koruyucu olmayan cerrahiMKOC) ise olguların olguların sadece yaklaşık 1/3’ünde (% 27) meme koruyucu operasyon tercih
edilmiştir. Yıllara göre dağılımına baktığımızda ise 2008’yılından itibaren MKC'da tedrici bir artış
görülmektedir.
Olguların tümör çapı ve tiplerine göre dağılımı Tablo 2’de dir.
Tümör çaplarına baktığımızda; olguların çoğunluğunun % 45 (n=331) oranı ile pT2 grubunda yer aldığı
görülmektedir. Küçük tümör (pT1) oranı % 39,5 (n=291)'dur. pT3 ve pT4 oranı düşüktür (% 6,7 ve
%3,8). Bu seride ortalama tümör çapı ise 2,8 cm dir. pT1 ve pT2 görülme oranı en çok “51-60 yaş” ve
“41-50 yaş” grubunda görülürken; pT3 en çok “41-50 yaş” grubunda; pT4 ise en çok “71-80 yaş”
grubunda görülmektedir.
Tablo 2: Tümör Çapı ve Tümör Tiplerine İlişkin Dağılımlar
Min-Max
Tümör Çapı (cm) (n=705)
Tümör Tipleri (n=736)
Adenoid Kistik Ca
Apokrin Ca
İnvaziv Duktal Ca
İnvaziv Mikropapiller Ca
İnvaziv Papiller Ca
İnvaziv Lobüler Ca
Medüller Ca
Metaplastik Ca
Miks İnvaziv Duktal + Lobüler
Mikst
Müsinöz Ca
Solid Papiller Ca

Ort ±SD

0,1-20
n

2,88±2,01
%

1
4
578
3
10
41
11
9
41
17
20
1

0,1
0,5
78,5
0,4
1,4
5,6
1,5
1,2
5,6
2,3
2,7
0,1

İnvaziv tümörlerin grade'lerine baktığımızda bizim olguların yarısı (327 olgu-% 50,9) grade 2'dir.
Çalışmamızda grade 1 tümörler en çok “51-60 yaş” ve “61-70 yaş” grubunda görülürken; grade 2 ve
grade 3 daha çok “51-60 yaş” ve “41-50 yaş” grubunda görülmektedir.
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Tablo 3: Yaşlara Göre Pt Evrelerine İlişkin Değerlendirmeler

≤ 40 Yaş
> 40 Yaş

Pt 1
n (%)

Pt 2
n (%)

Pt 3
n (%)

Pt 4
n (%)

27 (%39,7)
264 (%41,8)

29 (%42,6)
302 (%47,9)

7 (%10,3)
42 (%6,7)

5 (%7,4)
23 (%3,6)

a

p
≤ 45 Yaş
> 45 Yaş

58 (%42,6)
233 (%41,4)
a

p
≤ 50 Yaş
> 50 Yaş

a

c

0,413

59 (%43,4)
272 (%48,3)
a

0,789

105 (%43,4)
186 (%40,7)
p

a

a

0,735

0,301

105 (%43,4)
226 (%49,5)
a

0,032*

0,986

Pearson Ki-kare Test

b

Yates Continuity Correction

*p<0,05

b

0,313

13 (%9,6)
36 (%6,4)
c

0,267

25 (%10,3)
24 (%5,3)
c

0,019*

b

0,180

6 (%4,4)
22 (%3,9)
c

0,980

7 (%2,9)
21 (%4,6)
c

0,374

Fisher’s Exact Test

Aksiller lenf nodu metastazı sınıflandırılması TNM sınıflamasına göre yapılmıştır. Olguların %
47,1’inde (n=347) aksiller lenf nodu metastazı saptanmamıştır (pN0). Olguların yarısından biraz
fazlasında (% 52,9) aksiller lenf nodu metastazı mevcuttur. % 24,3’ü (n=179) pN1, %15,1’i pN2,
%11,3’ü pN3 olduğu görülmektedir.
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Tablo 4: Histolojik Gradelere Göre Reseptörlerin Değerlendirmeleri

Pozitif
Negatif
Pozitif
Pr
Negatif
Pozitif
Cerb 2
Negatif
Pearson Ki-kare Test
Er

Grade 1
n (%)

Histololojik Grade
Grade 2
n (%)

Grade 3
n (%)

54 (%83,1)
11 (%16,9)
60 (%87,0)
9 (%13,0)
5 (%7,8)
59 (%92,2)

229 (%80,9)
54 (%19,1)
221 (%72,0)
82 (%28,0)
44 (%16,4)
225 (%83,6)

103 (%51,2)
98 (%48,8)
109 (%52,9)
97 (%47,1)
57 (%31,1)
126 (%68,9)

p
0,001**
0,001**
0,001**

Tablo 5: Yaşlara Göre Er, Pr ve Cerb 2Reseptörlerin Birlikte Görülme Durumlarına İlişkin
Değerlendirmeler
≤ 40
Yaş
(n=62)
n (%)
Er (+) Pr (+) Cerb 2 (+)
Er (+) Pr (+) Cerb 2 (-)
Er (+) Pr (-) Cerb 2 (+)
Er (+) Pr (-) Cerb 2 (-)
Er (-) Pr (+) Cerb 2 (+)
Er (-) Pr (+) Cerb 2 (-)
Er (-) Pr (-) Cerb 2 (+)
Er (-) Pr( -) Cerb 2 (-)
Pearson Ki-kare Test

41-50
Yaş
(n=154)
n (%)

51-60
Yaş
(n=164)
n (%)

61-70
Yaş
(n=94)
n (%)

71-80
Yaş
(n=81)
n (%)

≥ 81
Yaş
(n=34)
n (%)

4
13
(%6,5)
(%8,4)
27
72
(%43,5) (%46,8)
1
5
(%1,6)
(%3,2)
2
9
(%3,2)
(%5,8)
0
4
(%0)
(%2,6)
5
18
(%8,1) (%11,7)
9
14
(%14,5) (%9,1)
14
19
(%22,6) (%12,3)
*p<0,05

9
(%5,5)
95
(%57,9)
3
(%1,8)
10
(%6,1)
2
(%1,2)
11
(%6,7)
16
(%9,8)
18
(%11,0)

7
(%7,4)
45
(%47,9)
2
(%2,1)
13
(%13,8)
0
(%0)
9
(%9,6)
6
(%6,4)
12
(%12,8)

3
(%3,7)
51
(%63,0)
2
(%2,5)
10
(%12,3)
2
(%2,5)
2
(%2,5)
4
(%4,9)
7
(%8,6)

0
(%0)
21
(%61,8)
2
(%5,9)
3
(%8,8)
0
(%0)
0
(%0)
2
(%5,9)
6
(%17,6)

p

0,425
0,040*
0,781
0,069
0,396
0,069
0,378
0,168

Hormon reseptör durumuna baktığımızda; olguların % 61,5’u (n=453) ER pozitif, % 61,0’i (n=449) PR
pozitif ve % 15,6’sı(n=115) c-erbB2 pozitif ve % 12,5’u ise triple negatiftir. Çalışmamızda ER ve PR
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reseptörlerinin birlikte incelendiği 649 olgu bulunmakta olup, bunların %58,2’inde (n=378) ER(+)
PR(+), % 11,4’ünde (n=74) ER(+) PR(- ), % 9,1’inde (n=59) ER(-) PR(+), % 21,3’ünde (n=138) ER(-)
PR(-) olduğu görülmektedir. Yine ER PR ve c-erbB2 reseptörünün birlikte incelendiği 609 olgu
bulunmaktadır. Bunlardan hormon reseptörü (ER veya PR’den birinin pozitif olduğu) (+) olup c-erbB2
(-) olan 418 (% 68,6) olgu, hormon reseptörü (+) olup c-erbB2 (+) olan 64 olgu (%10,5), hormon
reseptörü(-) olup c-erbB2 (+) olan 51 olgu (%8,4) ve hormon reseptörü (-) olup c-erbB2 (-) görülen 76
olgu (%12,5) bulunmaktadır. Çalışmamızda hormon reseptör pozitivitesi, aksiller lenf nodu tutulumu
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ancak pN0 evresindeki olgularda hormon
reseptör (-), c-erbB2 (+) görülme oranı diğer evrelere göre anlamlı düzeyde düşüktür.
Serimizde sentinel lenf nodu incelemesi yapılan 284 olgudan 102’sinde (% 35,9) metastaz saptanmıştır.
Olguların % 7,1’inde (n=13) intraoperatif patoloji konsültasyonu sırasında metastaz yok iken, parafin
blokların incelenmesinde 2 olguda izole tümör hücresi, 11 olguda mikrometastaz saptanmıştır. 3 olguda
ise (% 2,9) intraoperatif patoloji konsültasyonu sırasında mikrometastaz saptanabilmiştir. 4 olguda
intraoperatif patoloji konsültasyonu sonucu negatif olmasına rağmen klinisyen tarafından aksiller
diseksiyon yapılmış; bu vakaların parafin incelemelerinde sentinel lenf nodları negatif olmasına rağmen
aksillanın diğer lenf nodlarında bir mikrometastaz olmak üzere, pozitiflik bulunmuştur. Bir başka
vakada ise sentinel lenf nod incelemesi negatif o1masına rağmen, aksiller kuyruktaki yağlı doku içinde
tarafımızdan insidental olarak bulunan lenf nodunda metastaz saptanmıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser olup, tanı ve tedavi yöntemleri alanındaki tüm
gelişmelere rağmen ölüm nedenleri arasında akciğer karsinomundan sonra 2. sırada yer alır (Parkin vd.
, 2005: 55). Ülkemizde henüz düzenli bir meme kanseri kayıt programı olmadığından, kesin sıklığının
belirlenmesi güçtür.
Bu çalışmada 10 yılı kapsayan bir sürede tarafımızdan incelenen 736 meme kanseri olgusuna ait veriler
sunulmuştur. Bu vakaların %99’u (n=729) kadın ve %1’i (n=7) erkektir. Olguların yaşları 24 ile 93
arasında değişmekte olup, ortalama 57,16±13,97 yıldır. Meme kanserinde yaşa bağlı insidans 50 yaşına
kadar hızla bir artış gösterirken, yaşlı kadınlarda bu artış daha yavaştır buda karsinogenezde anahtar rolü
oynayan olayların menapoz sonrasından ziyade menapoz öncesi başladığını göstermiştir. 11 Standart
National Cancer Instute’s Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) verilerinden 189,634
hastayı kapsayan çalışmada yaş ortalaması 62’dir. Oncopool-A European database 16,944 meme
kanserini içeren çalışmada ortalama görülme yaşı 55’tir ancak bu çalışmada 70 yaş üzeri vakalar çalışma
dışı bırakılmıştır. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MDF)’nun hazırladığı “on line” meme
kanseri kayıt programında Mayıs 2006 tarihinde kayıtlı hasta sayısı 8.649, kayıt yapan merkez sayısı 5,
kullanıcı sayısı ise 10 iken, Şubat 2008 tarihinde kayıtlı hasta sayısı 11.218’e, kayıt yapan merkez sayısı
13’e, kullanıcı sayısı ise 40’a ulaşmıştır. Bu hastaların % 98,5’i kadın, %1,5’i erkektir. Hastaların %
20,2’si 40 yaşın altında, % 31,1’i 41-50 yaş arasında, % 48,7’si ise, 50 yaşın üzerindedir. Bizim
serimizde ise 40 yaş altı gruptaki olgu sayısı MDF'nin sonuçları ile karşılaştırıldığında daha düşüktür (
80 olgu-%10,9). Yine aynı şekilde 41-50 yaş aralığında da olgu sayısı daha düşüktür (185 olgu-% 25,1).
Bizim serimizde olguların büyük çoğunluğunu 51 yaş üzeri olgulardan oluşmaktadır (471 olgu-% 64,1).
51-60 yaş arasındaki grupta 204 olgu (%27,7) bulunmakta olup, bu aralık serinin en fazla karsinom
görülen yaş aralığıdır.
Lokalizasyona baktığımızda olguların % 46,5’inde (n=342) sağ taraf, % 50,3’ünde (n=370) ise sol taraf
ve % 1,4’ünde (n=10) ise tümörler bilateral yerleşimli olup literatürle benzerlik göstermektedir.
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Seçilen operasyon tipine baktığımızda; bu seride olguların % 11,4’ünde (n=84) lumpektomi+aksilla, %
63’ünde (n=464) mastektomi+aksilla, % 15,8’inde (n=.116) lumpektomi, % 8,2’sinde (n=60)
mastektomi ve % 1,6’sında (n=12) subkutan mastektomi operasyonu yapıldığı görülmektedir. Bu
operasyon tiplerini grupladığımızda olguların sadece yaklaşık 1/3’ünde (% 27) meme koruyucu
operasyon tercih edilmiştir. %73 ‘ünde ise meme korunamamıştır.
İnvaziv duktal karsinom invaziv meme tümörlerinin %65-%80 kadar değişen oranda en büyük grubunu
oluşturmaktadır (WHO Classification of Tumors Editorial Board. Breast tumours. WHO classification
of tumours series.5th ed., vol. 2. Lyon (France): International Agency for Research on Cancer; 2019).
İnvaziv lobuler karsinom %5-10 kadar değişen oranda ikinci en sık görülen meme karsinomudur (Li CI
vd.,2003: 19). Bizim çalışmamızda da olguların %78,5’u invaziv duktal karsinom, %5,6’sı invaziv
lobuler karsinom, %5,6’sı miks invaziv duktal+lobuler karsinomdur. 12 ayrı kanser tipi de daha düşük
oranda olmak üzere serimizde yer almıştır.
Tümör çaplarına baktığımızda; olguların çoğunluğunun % 45 (n=331) oranı ile pT2 grubunda yer aldığı
görülmektedir. Küçük tümör (pT1) oranı % 39,5 (n=291)'dur. pT3 ve pT4 oranı düşüktür (% 6,7 ve
%3,8). Bu seride ortalama tümör çapı ise 2,8 cm dir. Beklenildiği gibi batı ülkelerindeki çoğu meme
kanserinde tümör çapı 2cm’in altındadır. Oncopool-A European database'e göre 16,944 meme
kanserinde ortalama tümör boyutu 1,8 cm'dir. Bu oran bizim seri ortalamamızın tam 1 cm altındadır.
Oransal olarak baktığımızda bu seride tümörlerin %70’i 2 cm ya da daha küçük boyuttadır. Bu oran yine
bizim bu çap grubunda yer alan olguların yaklaşık 2 katıdır.
İnvaziv tümörlerin grade'lerine baktığımızda bizim olguların yarısı (327 olgu-% 50,9) grade 2'dir. Yine
Oncopool-A European database'e göre grade 1 tümörlerin oranı % 29, grade 2 tümörlerin oranı % 41,
grade 3 tümörlerin oranı ise % 30 olup, bu çalışmada da tümörlerin çoğunluğunun bizim gruptakine
benzer şekilde grade 2'de toplandığı görülmektedir (R.W. Blamey vd. , 2010: 46).
Grade 1 ve Grade 3 yüzdelerinde büyük farklılıklar vardır. Bu kısmen numunelerin kötü fiksasyonuna
bağlanmaktadır. Kötü fiksasyonun grade’in özellikle mitotik hücre sayısı bileşeninin
değerlendirilmesini etkilediği kabul edilmektedir ve 2 olarak derecelendirilen fazla sayıda tümörlerle
birlikte grade 3 kanserlerin sayısında gözle görülür bir azalma görülür. Çalışmamızda grade 1 tümörler
en çok “51-60 yaş” ve “61-70 yaş” grubunda görülürken; grade 2 ve grade 3 daha çok “51-60 yaş” ve
“41-50 yaş” grubunda görülmektedir.
Aksiller lenf nodu metastazı sınıflandırılması TNM sınıflamasına göre yapılmıştır. Olguların %
47,1’inde (n=347) aksiller lenf nodu metastazı saptanmamıştır (pN0). Olguların yarısından biraz
fazlasında (% 52,9) aksiller lenf nodu metastazı mevcuttur. % 24,3’ü (n=179) pN1, %15,1’i pN2,
%11,3’ü pN3 olduğu görülmektedir. Çoğu gelişmiş ülkelerde vakaların çoğu lenf nodu negatiftir.
Ülkemize baktığımızda ise Doğu Anadolu'da tanı sırasındaki evrenin daha çok lokal ileri meme ve
metastatik meme kanseri olduğunu söyleyebiliriz. Dicle Üniversitesinde yapılan çalışmada, evre I ve II
meme kanseri oranı % 21, evre III ve IV meme kanseri oranı ise %79’dur. İstanbul Tıp Fakültesi Meme
Ünitesi’ndeki verilere göre evre I ve II meme kanseri oranı % 83 olup, bu oran batı ülkelerine benzerdir.
Bu bölgesel farklılık, eğitim, kültürel, ekonomik nedenler, muayene ve mamografi olanaklarının daha
fazla olması, menopoz klinikleri ve halkın öncelikleri ile ilgili olabilir.
Meme kanseri ilgili steroid reseptör analizleri, kanserin biyolojik davranışını klinik amaçlarla deşifre
edecek genel bir stratejinin ilk aşamasını temsil etmektedir. Bir dizi biyolojik prognostik faktörler
(proliferasyon markırları, büyüme faktörleri, proteazlar, onkogenler...…) önerilmiştir. Bugüne kadar,
bunların hiç biri klinik kullanım için genel bir kabul görmemiştir. Hormon reseptör durumuna
baktığımızda; olguların % 61,5’u (n=453) ER pozitif, % 61,0’i (n=449) PR pozitif ve % 15,6’sı(n=115)
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c-erbB2 pozitif ve % 12,5’u ise triple negatiftir. ONCOPOOL çalışmasında ise ER pozitivitesi % 75’
tir. ER pozitivitesi bizim serimizin üzerindedir. Ülkemizde ise MDF’nin hazırladığı verilere göre
reseptörü değerlendirilebilen hastaların % 66’sında östrojen reseptörü, % 51’inde progesteron reseptörü
pozitif bulunmuştur. Batı serilerinde görülen daha yüksek ER pozitivitesi hormon reseptör dağılımının
toplumdan topluma farklılık göstermesi ve ER için % 11, PR için % 9’lara kadar ulaşan reseptör sonucu
bilinmeyen vakalarla açıklanabilir. Serimizde grade 1 ve grade 2 tümörlerde ER/PR pozitivitesi
yüksektir ve böylece ER/PR reseptörleri ve grade arasındaki anlamlı ilişki konfirme edilmiştir. ER
pozitivitesi 45 yaşın üzerinde olan olgularda 45 yaş altına göre anlamlı düzeyde yüksek iken; PR için
bu ilişki saptanmaması meme kanserinde olduğu gibi normal meme hücrelerinde ER ekspresyonunun
menopoz sonrası artış göstermesiyle açıklanabilir. Histolojik olarak iyi diferansiye tümörler genelde
ER(+) olup, bu tümörlerin büyük bir kısmı iyi prognoza sahiptir (Putti TC vd. , 2005: 18).
Çalışmamızda ER PR ve c-erbB2 reseptörünün birlikte incelendiği 609 olgu bulunmaktadır. Bunlardan
hormon reseptörü (ER veya PR’den birinin pozitif olduğu) (+) olup c-erbB2 (-) olan 418 (% 68,6) olgu,
hormon reseptörü (+) olup c-erbB2 (+) olan 64 olgu (%10,5), hormon reseptörü(-) olup c-erbB2 (+) olan
51 olgu (%8,4) ve hormon reseptörü (-) olup c-erbB2 (-) görülen 76 olgu (%12,5) bulunmaktadır. PR() tümörler ER(+) olsalar bile yüksek gradeli olma eğilimindedir. Ters etki özellikle 45 yaş üstü
hastalarda daha belirgindir. Bu yaş grubunda ER(+) meme kanserlerinde PR yokluğu c-erbB2
pozitivitesi için bağımsız bir prediktif faktördür. Genç kadınlarda (45 yaş altı) ise c-erbB2 ve PR statüsü
ile bir ilişki saptanmamıştır. Bizim çalışmamızda yaşlara göre ER(+ )PR(-) olguların dağılımları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Serimizde ER(+)/PR(-) ve c-erbB2
pozitivitesi açısından bir ilişki görülmemiştir ancak Konecny ve arkadaşlarına göre 2 farklı çalışmada
ER(+) meme kanserlerinde c-erbB2 pozitivitesi PR negatifliğinde % 10,2 ile % 14 oranında artmıştır (
Konecny G vd. , 2003: 95). Çalışmamızda hormon reseptör pozitivitesi aksiller lenf nodu tutulumu
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
Sentinel lenf nodu(SLN) örneklemesi aksillayı değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Sentinel
lenf nodu biyopsisi T1-2 meme kanseri saptanan kişilerde aksiler diseksiyonun önüne geçebilmektedir.
Hastanemizde 2002 yılından itibaren sentinel lenf nodu biyopsisi uygulanmaktadır. Serimizde sentinel
lenf nodu incelemesi yapılan 284 olgudan 102’sinde (% 35,9) metastaz saptanmıştır.
Sonuç olarak Batı kaynaklı seriler ile kıyaslandığında serimizdeki tümör çaplarının ve aksiller lenf nodu
metastazının daha yüksek olduğu izlenmiştir. Bu da ülkemizde meme kanserinin erken tanısı,
kaydedilmesi ve etkin tedavisi için daha çok çalışma yapılması gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda
bu konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. T.C Sağlık Bakanlığı Türk Patoloji Derneği, Hemşirelik
Dernekleri ve İl Sağlık Müdürlükleri ile birlikte Meme Kanseri Merkezlerinin Kurulması ve işleyişi ile
ilgili protokoller hazırlamıştır. Tarama programı, Türkiye’de meme kanserinin erken tanısı ve ≥ 50 yaş
kadınlarda meme kanseri mortalitesini ≥%30 azaltmayı amaçlamaktadır.
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Özet
AMAÇ : Diyabet hastalığının COVID 19 hastalığına yakalanma açısından bir risk faktörü olabileceği ve
bu hastalarında mortalite ve morbiditelerinin yüksek olabileceği ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmakla
beraber ülkemizde konu ile ilgili çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda hastanemizde yatan
Tip 2 diyabetli COVID hastaları ile diyabeti bulunmayan COVID 19 hastalarının morbidite ve
mortalitelerini karşılaştırmayı amaçladık. MATERYAL ve METOD: Çalışmamız retrospektif bir çalışma
olup 1.1.2021-1.6.2021 tarihleri arasında hastanede yatan, aranan verileri sistemden alınabilen COVID 19 tanısı konulan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya 147’si diyabetik
toplam 421 hasta dahil edilmiştir. Hastaneye başvuru şikayetleri arasında en fazla öksürük (%54) ,nefes
darlığı (%43), ve ateş (%26) şikayetleri bulunmakla beraber DM ye bağlı bir farklı durum saptanmamıştır
(p> 0.05).Beklendiği gibi AKŞ ve HBA1c DM’li hastalarda belirgin olarak yüksekti(p<0.05). Karaciğer
fonksiyon testlerinde anlamlı fark olmamakla beraber kreatin değerleri diyabetli olan hastalarda
istatistiksel olarak yüksekti. Diyabetli hastalarda CRP ve nötrofil değerleri yüksek iken hemoglobin
değerleri ise diğer hastalara gore anlamlı düşük gelmişti (p<0.005). Hastanede yatış süreleri, high flow
ihtiyacı ve mortalite oranlarıda diyabetli hastalarda anlamlı olarak yüksek gelmişti. SONUÇ:Diyabeti olan
COVID 19 hastalarının diğer hastalara göre daha kritik olduklarını düşünerek daha yakından izlenmeleri
gerektiğine inanmaktayız
Anahtar Kelimeler: Covid-19, diyabet, mortalite.
Abstract
AİM : Although there are various studies on the fact that diabetes may be a risk factor for the cause of
COVID 19 with high morbidity and mortality rate, there are not much studies on the subject in our country.
In our study, we aimed to compare the morbidity and mortality of diabetic COVID 19 patients with non
diabetic patients. Material and Methods: This is a retrospective study in which we have recruited all the
patients diagnosed as COVID-19 and whose data can be obtained from the hospital system between
1.1.2021 and 1.6.2021. Results: A total of 421 patients, 147 of whom were diabetic, were included in the
study. Among the complaints at admission to the hospital, cough (54%), shortness of breath (43%) and
fever (26%) were the most common symptoms, but no significant difference was found between diabetics
and nondiabetic patients (p> 0.05). As expected, fasting blood sugar and HBA1c were prominently high
in patients with DM. (p<0.05). Although there was no difference in liver functions, keratin values were
statistically higher in patients with diabetes. While CRP and neutrophil levels were higher in diabetic
patients, hemoglobin levels were significantly lower than in other patients (p<0.005). Length of hospital
stay, need for high flow and mortality rates were found to be significantly higher in patients with diabetes.
Conclusion: We believe that COVID 19 patients with diabetes should be monitored more closely,
considering that they are more critical than other patients.
Keywords: Covid-19, diabetes, mortality
GİRİŞ
2019 yılının sonunda tanımlanan COVID 19 hastalığı ilk defa Çin’in Wuhan kentinde
görüldükten sonra tüm dünyaya hızla yayılmıştır.1 Dünya sağlık örgütünün son verilerine gore
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07/07/2021tarihine kadar184.324.026 vaka tespit edilmiş olup 3.992.680 kişinin ölümüne neden
olmuştur. Türkiyede de aynı tarihe kadar 5.454.763 vaka bildirimi ve 49.996 ölüm tespit edilmiştir2.
Diyabet dünya çapında morbidite ve mortalitenin ana nedenlerinden biridir ve önümüzdeki yıllar
içerisinde daha da artan bir hızda görülmesi beklenmektedir. Çeşitli çalışmalarda bozulmuş immün
sistem nedeni ile stafilokokus aureus ve tüberküloz gibi bazı hastalıkların diyabetlilerde daha sık
görüldüklerini göstermiştirler.3,4 Plazma kan şekerinin diyabetlilerde morbidite ve mortalitenin bağımsız
bir risk faktörü olduğunu gösteren çalışmalarda vardır.
Çalışmamızda COVID 19 hastalarında diyabetin morbidite ve mortalite üzerine etkilerini görmeyi
amaçladık.
YÖNTEM
Bu çalışma retrospektif olarak düzenlenmiş olup 1.1.2021-1.6.2021 tarihleri arasında hastanede
yatan, aranan verileri sistemden alınabilen COVID -19 tanısı konulan tüm hastalar çalışmaya dahil
edilmiştir. Sonuçlar SPSS istatistik programı ile değerlendirildiler.
BULGULAR
Toplamda 421 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastalardan 147 si
diyabetik ve 274’ü nondiyabetiktir.
Hastaların 206’sı kadın iken 215’i erkektir. Diyabetik olanlar (K/E: 75/72) ve olmayanlar
(K/E:131/143) arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmadı (p:0,541). Yaş açısından diyabetik
hastalar belirgin olarak daha yaşlı idiler (Diyabetli: 65,74±13,72 Diyabeti olmayan: 60,48±16,63 p:
0,01).
Hastaların hastaneye başvuru semptomları açısından diyabetli olanlar ve olmayanlar arasında anlamlı
fark bulunmamaktaydı. Çalışmamızda başvuru şikayetleri içinde en fazla öksürük (%54), nefes darlığı
(%43) ve ateş (%26) şikayetleri bulunmakla beraber DM ye bağlı bir farklı durum saptanmamıştır (p>
0.05). (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların geliş şikayetlerine göre dağılımları
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Total

DM olmayanlar DM olanlar

(N: 421)

(N: 274)

(N: 147)

Kadın

206 (% 49)

131 (% 47)

75 (% 51)

Erkek

215 (% 51)

143 (% 53)

72 (% 49)

Yaş

Mean ±SD

62,32±15,86

60,48±16,63

65,74±13,72

0,01

Ateş

N(%)

113 (% 26)

79 (% 28)

34 (% 23)

0,249

Boğaz ağrısı

N(%)

40 (% 9,5)

30 (% 11)

10 (% 7)

0,222

Baş ağrısı

N(%)

49 (% 12)

32 (% 12)

17 (% 12)

0,972

Miyalji

N(%)

48 (% 11)

29 (% 11)

19 (% 13)

0,595

Nefes darlığı

N(%)

180 (% 43)

115 (% 41)

65 (% 44)

0,657

Öksürük

N(%)

226 (% 54)

150 (% 54)

76 (% 51)

0,550

Halsizlik

N(%)

114 (% 27)

75 (% 27)

39 (% 26)

0,899

İshal

N(%)

32 (% 8)

22 (% 8)

10 (%7)

0,644

Tat ve koku kaybı N(%)

12 (% 3)

6 (% 2)

6 (% 4)

0,266

p
0,541

Cinsiyet

Biyokimyasal parametrelere bakıldığı zaman beklendiği gibi AKŞ ve HBA1c DM’li hastalarda
belirgin olarak yüksekti(p<0.05). Diyabetli olanlar ve olmayanlar arasında karaciğer fonksiyon testleri
arasında anlamlı fak bulunmamakla beraber kreatin değerleri DM’li hastalarda istatistiksel olarak
yüksekti (Diyabetli olmayan:1,14±0,75- Diyabetli: 1,39±1,16 ;p:0,009) (tablo 2).

Tablo 2. Hastaların hastaneye başvuru anındaki biyokimyasal parametreleri
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AKŞ

HbA1c

DM olmayanlar

DM olanlar

p

Mean ±SD

99,97±15,49

186,05±80,69

< 0,001

Median(IQR)

97 (88-112)

171 (126-229)

Mean ±SD

-

8,11±2,37

Median(IQR)
AST

ALT

Kreatinin

0,005

7 (6,25-9)

Mean ±SD

26,58±12,13

25,77±13,29

Median(IQR)

23 (17-33)

21(16-32)

Mean ±SD

24,73±15,44

23,35±13,38

Median(IQR)

20(14-30)

19 (14-29)

Mean ±SD

1,14±0,75

1,39±1,16

Median(IQR)

1(1-1)

1 (1-1)

0,547

0,381

0,009

Biyokimyasal parametrelerden hastalığın şiddet göstergeleri olarak CRP, nötrofil ve fibrinojen
değerleri diyabetli hastalarda yüksek iken prokalsitonin değerlerinde anlamlı fark bulunmadı. Hb
değerleri de diyabetli hastalarda anlamlı derecede düşük olarak geldi. (Diyabetli olmayan:13,38±2,05 Diyabetli: 12,82±1,97 p:0,009).(Tablo 3)

Tablo 3. Hastaların hastalık şiddeti ile ilgili biyokimyasal parametreleri
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WBC

Nötrofil

Lenfosit

Hb

Crp

Prokalsitonin

d-dimer

Fibrinojen

DM olmayanlar

DM olanlar

p

Mean ±SD

8,42± 4,29

8,89±4,45

0,309

Median(IQR)

7,5 (5,7-9,7)

7,6 (6,3-10)

Mean ±SD

5,81± 3,47

6,71±3,99

Median(IQR)

5 (3,7-7,07)

5,7 (4,1-7,7)

Mean ±SD

1,79± 1,69

1,58±0,92

Median(IQR)

1,6 (1,1-2,1)

1,4 (0,9-2,1)

Mean ±SD

13,38±2,05

12,82±1,97

Median(IQR)

13,55 (12,2-14,8)

13 (11,5-14,2)

Mean ±SD

8,60±7,29

12,83±7,25

Median(IQR)

7,4 (2,4-12)

11,8(5,2-17)

Mean ±SD

7,63±26,82

8,45±21,63

Median(IQR)

0,3 (1-3,7)

0,7 (0,2-6,1)

Mean ±SD

489,56±902,22

585,12±1455,08

Median(IQR)

2 (1-675)

2 (1-255)

Mean ±SD

569,95±147,03

651,22±170,81

Median(IQR)

558 (471-665)

649 (553-747)

0,018

0,177

0,009

0,002

0,807

0,393

0,007

Hastaların hastanede kalış süresi ortalama 7,52± 3,43 gündür. Diyabeti olmayan hastalarda bu süre
7,02±3,20 iken DM’si olan hastalarda ise 8,44±3,66 olup istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksekti. Aynı zamanda hastalarda highflow kullanımları (DM olan: % 33 – DM olmayan: % 21,6;
p:0,009) (OR: 1,814, %95 CI: 1,159-2,838) ve ölüm oranları (DM olan: % 8,8 – DM olmayan: % 3,6;
p:0,025) (OR: 2,561- %95 CI: 1,094-5,994) diyabeti olanlarda anlamlı olarak yüksek gelmişti (p<
0.05) (Tablo 4).

Tablo 4. Hastaların mortalite ve morbidite ile ilgili parametreleri

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

304

Total

DM olmayanlar

DM olanlar

(N: 421)

(N: 274)

(N: 147)

Mean ±SD

7,52 ± 3,43

7,02±3,20

8,44±3,66

Median(IQR)

6 (5-10)

6 (5-9)

8 (6-11)

Evet

108 (% 25)

49 (% 21)

59 (% 51)

Hayır

215 (% 75)

225 (% 79)

88 (% 49)

Ex

23 (% 5)

10 (% 4)

13 (% 9)

Taburcu

398 (% 95)

264 (% 96)

134 (% 91)

p
Hastane kalış

High flow

Taburcu şekli

0,001

0,009

0,025

SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmamızda daha önceki çalışmalar ile uyumlu olarak diyabetli hastaların yaşları diğer hastalara göre
yüksek olarak gelmiştir.5 Çalışmamızda hastaların hastaneye en sık başvuru şikayetleride diğer
çalışmalar ile benzer şekilde öksürük, halsizlik, ateş ve nefes darlığı olarak gelmişse de diyabetli olanlar
ile olmayanlar arasında anlamlı fark saptanmadı6.
Hastalığın şiddetinin göstergeleri olarak bakılan parametrelerden CRP, nötrofil ve fibrinojen değerleri
diğer çalışmalar ile uyumlu olarak yüksek gelmiştir. Bunun yanında diğer çalışmalara benzer şekilde
yüksek olsada prokalsitonin ve d-dimer seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı değişim
görülmemiştir7,8.
Hastalarda mortalite oranları diyabetli olmayanlara göre anlamlı oranda yüksek gelmiştir.9 Çin’de
yapılan bir çalışmada diyabetlilerde mortalite % 24 ile bizim çalışmamıza göre oldukça yüksek iken
bizim çalışmamızdaki %9’luk mortalite oranı Güney Kore’de yapılan çalışmada bulunan % 10,6’lık
mortalite oranları ile uyumlu gözükmektedir10.
Sonuç olarak diyabeti olan COVID 19 hastalarının enfeksiyon şiddeti ile ilgili parametrelerinin ve
hastanede kalış sürelerinin diyabeti olmayanlara göre yüksek olması nedeni ile bu hastaların daha
yakından takip edilerek tedavi edilmeleri gerektiğine inanmaktayız.
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Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 enfeksiyonunun gebelik üzerine etkisi ile maternal-perinatal
sonuçları değerlendirmektir. Materyal ve Metod: Pubmed ve Google Scholar veri tabanları
kullanılarak 11 Mart 2020 - 10 Haziran 2021 arasındaki 15 aylık dönemi kapsayan bir literatür
taraması yapılmıştır. Gebelik ve COVID-19 yönetimi hakkında ki 10 güncel başlığın yaklaşımları
incelenmiştir. Bulgular: COVID-19'dan bağımsız olarak, pnömoni hamile kadınlarda önemli
morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Bununla birlikte, çalışmalar hamile kadınlarda COVID19 enfeksiyonuna karşı artan bir duyarlılık göstermemektedir. Hastalığın dikey bulaşının olmadığına
inanılmaktadır. Ancak düşük bir dikey geçiş oranının olduğunu iddia eden çalışmalar da mevcuttur.
Hamilelik sırasında COVID-19'un erken doğum ve sezaryen doğum riskini artırabileceği
düşünülmektedir. Şimdilik, anne ve bebeğe sağladığı birçok fayda nedeniyle emzirmenin teşvik
edilmesi konusunda genel bir fikir birliği vardır. Hamile COVID-19 hastaların ideal olarak tek kişilik,
negatif basınçlı odalarda izlenmesi önerilir. Gebe COVID-19 hastaların travay esnasında sürekli
olarak cerrahi maske takmaları sağlanmalıdır. Mevcut salgın sırasında sağlık tesislerine ziyaretler
sınırlandırılmalıdır. Sonuç: Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bazı bilgiler netlik
kazanmış olsa da COVID-19'un maternal ve perinatal etkilerinin sonuçları yetersizdir. Tüm bunlara
rağmen bazı önerilerde bulunulabilir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebelik, maternal sonuçlar, perinatal sonuçlar, neonatal sonuçlar
Abstract
Objective: The aim of this study is to evaluate the effect of COVID-19 infection on pregnancy and
maternal-perinatal outcomes. Materials and Methods: A literature review covering the 15-month
period between March 11, 2020 - June 10, 2021 was conducted using Pubmed and Google Scholar
databases. The approaches of 10 current topics on pregnancy and COVID-19 management were
examined. Results: Regardless of COVID-19, pneumonia is one of the important causes of morbidity
and mortality in pregnant women. However, studies do not show an increased susceptibility to
COVID-19 infection in pregnant women. It is believed that there is no vertical transmission of the
disease. However, there are studies reporting a low rate of transition. It is not clear whether this
transition occurs in a vertical way. It is thought that COVID-19 during pregnancy may increase the
risk of preterm birth and cesarean delivery. For the time being, there is general agreement that
breastfeeding should be encouraged because of the many benefits it provides for mother and baby. It
is recommended that pregnant COVID-19 patients ideally be monitored in single-person, negative
pressure rooms. Pregnant COVID-19 patients should be ensured to wear surgical masks continuously
during labor and delivery. Visits to health facilities should be limited during the current epidemic.
Conclusion: Although more than a year has passed, some information has become clear, the results
of the maternal and perinatal effects of COVID-19 are insufficient. Despite all this, some suggestions
can be made.
Keywords: COVID-19, pregnancy, maternal outcomes, perinatal outcomes, neonatal outcomes
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INTRODUCTION
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) originated in Wuhan, China, in late 2019 and has spread
around the world. The World Health Organization (WHO) defined the disease as COVID-19 in February
2020 and the virus as "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" (World Health
Organization, 2020).
The virus that causes COVID-19 is mostly transmitted by close contact of an infected person with
another person (Meyerowitz et al., 2021). Small droplets and aerosols containing the virus can be spread
through the mouth and nose of an infected person when they breathe, cough, sneeze, sing or talk (Bahl
et al., 2020). People become infected if the virus gets into their mouth, nose, or eyes. The virus can also
be transmitted through contaminated surfaces, but this was not thought to be the main route of
transmission (Ong et al., 2020).
Symptoms of COVID-19 are often variable, but common symptoms include fever, cough, fatigue,
difficulty breathing, anosmia (loss of sense of smell), and loss of sense of taste. Symptoms appear within
one to fourteen days of contact with the virus. However, 20% of individuals are asymptomatic and this
does not prevent contagion (Islam et al., 2019; Yelin et al., 2020; Saniasiaya et al., 2021).
Some physiological changes in the cardiorespiratory and immune system during pregnancy make
pregnant women more susceptible to infections. Increase in heart rate and oxygen consumption during
pregnancy, increase in the transverse diameter of the thorax, and decrease in lung capacity as a result of
elevation of the diaphragm reduce the tolerance of the pregnant against hypoxia. Changes in lung
volumes and vasodilation cause mucosal edema and increased secretions in the airways. In pregnant
women with viral pneumonia; preterm birth, fetal growth retardation, low birth weight, and Apgar score
below seven at the fifth minute are more common than pregnant women without viral pneumonia
(Vanessa et al., 2006; Rasmussen et al., 2012; Chen et al., 2020). Therefore, like all respiratory diseases,
COVID-19 infection requires a special approach during pregnancy.
The aim of this study is to evaluate the effects of COVID-19 infection on pregnancy, maternal and
perinatal outcomes with current information.

MATERIALS AND METHODS
A literature review covering the 15-month period between March 11, 2020 - June 10, 2021 was
conducted using Pubmed and Google Scholar databases. The approaches of 10 current topics on
pregnancy and COVID-19 management were examined.
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RESULTS
Effects on the Mother
Concerns about the pregnancy process are also increasing with the COVID-19 epidemic.
Different local and systemic immune changes occur in different periods of pregnancy. Also, pregnant
women are more prone to respiratory tract infections due to the suppression of the immune system during
pregnancy, edema in the respiratory mucosa, decreased lung capacity, and high oxygen consumption,
especially in the later weeks of pregnancy (Vanessa et al., 2006; Rasmussen et al., 2012; Chen et al.,
2020). Regardless of COVID-19, pneumonia is one of the important causes of morbidity and mortality
in pregnant women. However, studies do not show an increased susceptibility to COVID-19 infection
in pregnant women (Allotey et al., 2020).
Vertikal Transmission on the Fetus
It is believed that there is no vertical transmission of the disease (Ramussen et al., 2020).
However, there are studies reporting a low rate of transition. It is not clear whether this transition occurs
in a vertical way (Kotlyar et al., 2021; Yuan et al., 2021).
Effects on the Labour
Limited data are available on the effects of COVID-19 infections on labor. It is thought that
COVID-19 during pregnancy may increase the risk of preterm birth (Jering et al., 2021). This risk is
thought to be due to the effect of COVID-19 pneumonia during pregnancy. Similarly, cesarean delivery
rates have increased in most, if not all, studies (Allotey et al., 2020; Huntley et al., 2021). The date of
planned terminations should remain the same. COVID-19 is not an indication to change method of
delivery.
Effect on Breastfeeding
The risk of SARS-CoV-2 transmission from breast milk ingestion is uncertain, but appears to
be very low. While some studies have reported that all breastmilk samples from mothers with COVID19 tested negative (Elshafeey et al., 2020), other researchers later reported that they identified breastmilk
samples that were positive for SARS-CoV-2 by RT-PCR (Wu et al., 2020). For the time being, there is
general agreement that breastfeeding should be encouraged because of the many benefits it provides for
mother and baby.
COVID-19 Infected Pregnancy and Glucocorticoid Use
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During pregnancy, steroid use may be required for both fetal lung maturation and other diseases.
In fact, steroids can be used if deemed necessary in COVID-19 infection. There is no additional
recommendation for the use of steroids in COVID-19 infection compared to uninfected pregnant women
(Saad et al., 2020).
COVID-19 Infected Pregnancy and Magnesium Sulphate Use
In pregnant women infected with COVID-19, the use of magnesium sulfate may be required
due to maternal-fetal indications. In this case, pregnant women should be followed very carefully. In
patients with acute kidney injury associated with COVID-19, dose-adjusted magnesium sulfate is
recommended instead of discontinuing the drug (Stefanovic, 2020).
Follow-up of COVID-19 Positive Pregnants
It is recommended that pregnant COVID-19 patients ideally be monitored in single-person,
negative pressure rooms. Pregnant COVID-19 patients should be ensured to wear surgical masks
continuously during labor and delivery (Poon et al., 2020).
Analgesia and Anesthesia in COVID-19 Positive Pregnants
Neuraxial anesthesia at birth is not contraindicated in patients with known or suspected COVID19 (Bauer et al., 2020). Since general anesthesia (intubation and extubation) is a procedure that causes
aerosol formation, all healthcare personnel performing the procedure should use special equipment
(Ganesh et al., 2020).
Venous Thromboembolism Prophylaxis in COVID-19 Positive Pregnants
If there are no contraindications for the use of anticoagulants in pregnant women infected with
COVID-19, prophylactic dose anticoagulation is recommended even at discharge (Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists, 2021). However, in some sources, no significant benefit of an
additional treatment other than the standard anticoagulant approach has been demonstrated (COVID-19
Treatment Guidelines Panel, 2021).

Postpartum Care
Visits to health facilities should be limited during the current epidemic. Anyone with acute
respiratory symptoms or possible COVID-19 infection or contact should be removed from the healthcare
facility. All visitors are required to follow infection control procedures and wash their hands with soap
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and water when entering and leaving the room where the woman and newborn are cared for. Hands
should be washed again after leaving the health institution (Technical Fact Sheet on COVID-19
Pregnancy and Maternity Care Services, 2020).

DISCUSSION AND CONCLUSION
Although more than a year has passed, some information has become clear, the results of the
maternal and perinatal effects of COVID-19 are insufficient. Despite all this, some suggestions can be
made;
Prenatal care should not be interrupted during the COVID-19 process.
Adequate resources should be allocated for pregnant patients.
Triage and screening are required for all women and their attendants before entering the
healthcare facility.
Routine infection control measures should be taken for care during each delivery.
Care during childbirth should not differ from normal.
Healthcare professionals and staff providing pregnancy and maternity care services, whether in
healthcare facilities or in the community, are key healthcare professionals and must be protected and
prioritized so that they can continue to provide care to pregnant women and their babies.
Healthcare personnel involved in the direct care of patients should have access to equipment.

REFERENCES
Allotey J, Stallings E, Bonet M, Yap M, Chatterjee S, Kew T et al. (2020). Clinical manifestations, risk
factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living
systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020 Sep 1;370:m3320. doi: 10.1136/bmj.m3320.
PMID: 32873575; PMCID: PMC7459193.
Bahl P, Doolan C, de Silva C, Chughtai AA, Bourouiba L, MacIntyre CR (2020). Airborne or droplet
precautions for health workers treating COVID-19? J Infect Dis. 2020 Apr 16:jiaa189. doi:
10.1093/infdis/jiaa189. Epub ahead of print. PMID: 32301491; PMCID: PMC7184471.
Bauer ME, Bernstein K, Dinges E, et al (2020). Obstetric Anesthesia During the COVID-19 Pandemic.
Anesth Analg. 2020;131(1):7-15. doi:10.1213/ANE.0000000000004856

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

311

Chen, D., Yang, H., Cao, Y., Cheng, W., Duan, T., Fan, C., ... & He, J. (2020). Expert consensus for
managing pregnant women and neonates born to mothers with suspected or confirmed novel
coronavirus (COVİD-19) infection. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 149(2),
130-136.
COVID-19 Treatment Guidelines Panel (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment
Guidelines.
National
Institutes
of
Health.
Available
from:
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 1, 2021
Elshafeey F, Magdi R, Hindi N, Elshebiny M, Farrag N, Mahdy S et al (2020). A systematic scoping
review of COVID-19 during pregnancy and childbirth. Int J Gynaecol Obstet. 2020
Jul;150(1):47-52. doi: 10.1002/ijgo.13182. Epub 2020 May 17. PMID: 32330287.
Ganesh V, Bhatia R, Trikha A (2020). COVID-19: Considerations for obstetric anesthesia and analgesia.
J Obstet Anaesth Crit Care 2020;10:69-74
Huntley BJF, Mulder IA, Di Mascio D, Vintzileos WS, Vintzileos AM, Berghella V, Chauhan SP
(2021). Adverse Pregnancy Outcomes Among Individuals With and Without Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): A Systematic Review and Meta-analysis.
Obstet Gynecol. 2021 Apr 1;137(4):585-596. doi: 10.1097/AOG.0000000000004320. PMID:
33706357; PMCID: PMC7984633.
Islam MA, Kundu S, Alam SS, Hossan T, Kamal MA, et al. (2021) Prevalence and characteristics of
fever in adult and paediatric patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic
review and meta-analysis of 17515 patients. PLOS ONE 16(4): e0249788.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249788
Jering KS, Claggett BL, Cunningham JW, Rosenthal N, Vardeny O, Greene MF, Solomon SD (2021).
Clinical Characteristics and Outcomes of Hospitalized Women Giving Birth With and Without
COVID-19.
JAMA
Intern
Med.
2021
May
1;181(5):714-717.
doi:
10.1001/jamainternmed.2020.9241. PMID: 33449067; PMCID: PMC7811188.
Kotlyar AM, Grechukhina O, Chen A, et al (2021). Vertical transmission of coronavirus disease 2019:
a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2021;224(1):35-53.e3.
doi:10.1016/j.ajog.2020.07.049
Meyerowitz EA, Richterman A, Gandhi RT, Sax PE (2021). Transmission of SARS-CoV-2: A Review
of Viral, Host, and Environmental Factors. Ann Intern Med. 2021 Jan;174(1):69-79. doi:
10.7326/M20-5008. Epub 2020 Sep 17. PMID: 32941052; PMCID: PMC7505025.
Ong SWX, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MSY, Marimuthu K (2020). Air, Surface
Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient. JAMA. 2020 Apr
28;323(16):1610-1612. doi: 10.1001/jama.2020.3227. PMID: 32129805; PMCID:
PMC7057172.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

312

Poon LC, Yang H, Dumont S, Lee JCS, Copel JA, Danneels L, Wright A, Da Silva Costa F, Leung TY,
Zhang Y, Chen D, Prefumo F (2020). ISUOG Interim Guidance on coronavirus disease 2019
(COVID-19) during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals–an
update. Ultrasound Obstet Gynecol 2020; 55: 848–862.
Rasmussen S, Smulian J, Lednicky J, et al (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) and
Pregnancy: What obstetricians need to know. Am J Obstet Gynecol 2020 doi: https://doi.
org/10.1016/j.ajog.2020.02.017)
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2021). Coronavirus (COVID-19) infection and
pregnancy. Information for healthcare professionals. Version 13: Published Friday 19 February
2021 Available from: https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-19coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v13.pdf. Accessed July 1, 2021
Saad AF, Chappell L, Saade GR, Pacheco LD (2020). Corticosteroids in the Management of Pregnant
Patients With Coronavirus Disease (COVID-19). Obstet Gynecol. 2020 Oct;136(4):823-826.
doi: 10.1097/AOG.0000000000004103. PMID: 32769659.
Saniasiaya, J., Islam, M.A. and Abdullah, B. (2021), Prevalence of Olfactory Dysfunction in
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Meta-analysis of 27,492 Patients. The
Laryngoscope, 131: 865-878. https://doi.org/10.1002/lary.29286
Stefanovic, Vedran (220). "COVID-19 infection during pregnancy: fetus as a patient deserves more
attention" Journal of Perinatal Medicine, vol. 48, no. 5, 2020, pp. 438-440.
https://doi.org/10.1515/jpm-2020-0181
Technical Fact Sheet on COVID-19 Pregnancy and Maternity Care Services (2020). United Nations
Population
Fund.
Available
from:
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/unfpa_covid19_gebelik_ve_anne_bakim_hizmetleri_turkce.pdf/. Accessed July 1, 2021
Vanessa Liabl, Jeanne Sheffield (2016). The Management of Respiratory Infections During Pregnancy.
Immunol Allergy Clin N Am 26 (2006) 155 – 172
World Health Organization (2020). Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on
11 February 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-directorgeneral-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020. Accessed July 1,
2021
Wu Y, Liu C, Dong L, Zhang C, Chen Y, Liu J, Zhang C, Duan C, Zhang H, Mol BW, Dennis CL, Yin
T, Yang J, Huang H (2020). Coronavirus disease 2019 among pregnant Chinese women: case
series data on the safety of vaginal birth and breastfeeding. BJOG. 2020 Aug;127(9):1109-1115.
doi: 10.1111/1471-0528.16276. Epub 2020 May 26. PMID: 32369656; PMCID: PMC7383704.
Yelin D, Wirtheim E, Vetter P, Kalil AC, Bruchfeld J, Runold M, Guaraldi G, Mussini C, Gudiol C,
Pujol M, Bandera A, Scudeller L, Paul M, Kaiser L, Leibovici L. Long-term consequences of

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

313

COVID-19: research needs. Lancet Infect Dis. 2020 Oct;20(10):1115-1117. doi:
10.1016/S1473-3099(20)30701-5. Epub 2020 Sep 1. PMID: 32888409; PMCID: PMC7462626.
Yuan J, Qian H, Cao S, et al (2021). Is there possibility of vertical transmission of COVID-19: a
systematic review. Transl Pediatr. 2021;10(2):423-434. doi:10.21037/tp-20-144

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

314

TUĞLA FABRİKASI ÇALIŞANLARININ ÇALIŞTIKLARI BÖLÜMLERE GÖRE
ARALARINDAKİ SOLUNUMSAL SEMPTOM, HASTALIK VE BULGULAR ARASI
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Özet
Tuğla fabrikası çalışanları dahil olmak üzere toz ve dumana maruz kalan farklı mesleklerde
çalışanların, kronik solunum semptomları ve hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu
gösteren çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda tuğla fabrikası çalışanlarının çalıştıkları birime ve
maruziyet oranlarına göre aralarındaki kronik solunum semptomlarının ve hastalıklarının sıklığını
tanımlamak ve literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır. Haziran 2017 ve temmuz 2017 tarihleri
arasında Afyonkarahisar ilinde bulunan ve çalışmamız için izin alabildiğimiz 3 farklı tuğla
fabrikasında çalışan toplamda 102 işçi çalışmamıza dahil edilmiştir .Çalışanlar Büro işçisi, Meydan
işçisi, Fırın işçisi olarak 3 gruba ayrıldı. Çalışmamızda fırın işinde çalışanlarda daha fazla kronik
bronşit varlığı görüldü. Ayrıca çalışmamızda FeNO(Fraksiyone Exhale Nitrik oksit) ölçümleri Fırın
işçilerinde diğer tuğla fabrikası çalışanlarına göre istatistiksel olarak anlamlıdır(P=0,011).
Önceki benzer çalışmalardan yola çıkarak fırın işinde çalışanlarda daha fazla maruziyet olduğu ve bu
maruziyete bağlı olarak ortaya çıkan semptom yüksekliği açıklanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler:Tuğla Fabrikası işçisi, FeNO,Kronik Bronşit
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Abstract
There are studies showing that workers in different occupations exposed to dust and fumes, including
brick factory workers, are at higher risk of developing chronic respiratory symptoms and diseases. In
our study, it was aimed to define the frequency of chronic respiratory symptoms and diseases among
brick factory workers according to the unit they work and their exposure rates and to contribute to the
literature. Between June 2017 and July 2017, a total of 102 workers working in 3 different brick
factories in Afyonkarahisar, where we were able to get permission to work, were included in our
study. The employees were divided into 3 groups as office worker, square worker and bakery worker.
In our study, the presence of chronic bronchitis was seen more in those working in the bakery
business. In addition, FeNO (Fractured Exhaled Nitric Oxide) measurements were statistically
significant in kiln workers compared to other brick factory workers in our study (P=0.011).
Based on previous similar studies, it can be explained that there is more exposure in bakery workers
and the height of symptoms resulting from this exposure.
Keywords: Brick Factory worker, FeNO,Chronic Bronchitis

GİRİŞ
Solunum yolu hastalıklarından başlıcaları olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı
(KOAH)’nın% 13'ünü ve astımın% 11'inin etyolojisi dünya genelinde mesleksel maruziyet sonucu
oluşmaktadır.(1) Toprak sanayisi gibi işyerlerinde tozlu ortamların varlığı, tuğla pişirme işlemi için de
kömür kullanımına bağlı kimyasal duman maruziyeti ve çevresel ortam kirliliği mevcuttur. Bununla
beraber tuğla fabrikası çalışanları dahil olmak üzere toz ve dumana maruz kalan farklı mesleklerden
çalışanların, kronik solunum semptomları ve hastalıklarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu
gösteren çalışmalar mevcuttur.(2,3) Bu yüzden çalışmamızda tuğla fabrikası çalışanlarının çalıştıkları
birime ve maruziyet oranlarına göre aralarındaki kronik solunum semptomlarının ve hastalıklarının
sıklığını tanımlamak ve literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır
YÖNTEM
Haziran 2017 ve temmuz 2017 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde bulunan ve çalışmamız
için izin alabildiğimiz 3 farklı tuğla fabrikasında çalışan toplamda 102 işçi çalışmamıza dahil edilmiştir.
Çalışmamızda Tuğla fabrikası Çalışanları Büro işçisi, Meydan işçisi, Fırın işçisi olarak 3 gruba ayrıldı.
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Çalıaşnlara ATS-DLD-78A (American Thoracic Society Division of Lung Disease questionnaire)
Amerikan Toraks Derneği Akut Hastalıklar Anketinin yapılandırılmış hali uygulandı. Çeşitli
sosyodemografik ve mesleki faktörler (yaş, eğitim, iş türü, işteki yıl sayısı, sigara içme durumu) ile
solunum semptomları ve hastalıkları (kronik öksürük, kronik balgam, hırıltılı solunum, Kronik Bronşit
ve astım) ile ilgili bilgiler soruldu. Arkasından çalışanlara solunum fonksiyon testi (SFT), fizik muayene
ve Franksiyonel Ekshale Nitrik Oksit (FeNO) ölçümleri yapıldı. Ayrıca saturasyon ve nabız değerleri
ölçümleri de yapıldı. Ortamın toz değerleri ölçümü açısından OSGB (ortak sağlık ve güvenlik
birimi)'den yardım alındı ve onların elindeki güncel değerler kullanıldı.
BULGULAR
18-65 yaş arası 102 kişinin yaş ortalaması 28,2±17,4 yaş bulundu. Çalışanlara ait sosyodemografik
özellikler tablo 1 de görülmektedir.
Tablo 1:Çalışanların sosyodemografik özellikleri
Tuğla fabrikası çalışanı
(N=102)

Medeni hal

Eğitim durumu

Sigara içimi

Ev ısınması

N

%

Evli

88

86,3

Bekar

14

13,7

Okur yazar değil

8

7,8

Okur yazar

16

15,7

İlkokul

26

25,5

Ortaokul

28

27,5

Lise

16

15,7

Üniversite

8

7,8

Evet

61

59,8

Hayır

41

40,2

Elektrik

3

2,9

Afjet

8

7,8

Doğalgaz

5

4,9

Soba(tezek kömür)

84

82,4
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Ocak/şömine

2

2,0

Çalışmamızda solunumsal semptomları değerlendiridiğimizde her üç guruptada en sık semptom
öksürük idi ve fırın işçilerinde diğer çalışanlara göre istatistiksel olarak anlaamlı fark mevcut
idi(p:0,007). Ayrıca çalışanlar arasında fırın işçilerinde en aaz bir doktor tarafınca doğrulanaan tanılaar
değerlendirildiğinde pnömoni ve kronik bronşit insidansı diğer 2 gruba göre anlamlı olarak farklı idi
(sırası ile p:0,037 ve 0,017) Tablo 2

Tablo 2: Tuğla fabrikası çalışanlarında solunumsal semptomları ve hastalıklarının dağılımı
Büro

Meydan

Fırın

Semptomlar veya

işçisi(N=16)

işçisi(N=37)

işçisi(N=49)

Doktor tarafınca doğrulanan hastalık

N

%

N

%

N

%

Semptomlar

Nezle aşağı inmesi

10

62,5

19

51,4

40

81,6

0,011

Öksürük

12

75,0

29

78,0

48

98,0

0,007

Balgam

11

68,8

25

67,6

45

91,6

0,012

Nefes darlığı

11

16,4

18

26,9

38

65,7

0,019

Hışıltılı solunum

11

16,4

18

29,6

38

65,7

0,019

Doktor

Bronşit atağı

7

43,8

11

29,7

26

53,1

0,096

tarafınca

Pnömoni

4

25,0

9

24,3

24

49,0

0,037

doğrulanan

Saman nezlesi

4

25,0

5

13,5

7

14,3

0,534

Kronik bronşit

7

18,9

9

24,3

21

42,9

0,166

Amfizem

4

23,5

1

5,9

12

70,6

0,017

Astım

2

12,5

6

16,2

8

16,3

0,930

hastalık

P

Ayrıca çalışmamızda guruplar arasında ölçülen nabız değerleri benzer idi. Ölçülen saturasyon değerleri
fırın işçilerinde anlamlı derecede düşük ve FeNo ölçüm değerleri de istatistiksel olarak anlamlı yükseklik
mevcut idi. (sırasıyla p: 0,001 ve 0,011) Tablo 3
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Tablo 3: Tuğla fabrikası çalışanlarında nabız oksimetre ve FeNO ölçümleri
ortalama±

Değerler

Grup

Oksijen

Büro işçisi

95,25±3,357

Satürasyonu

Meydan işçisi

98,84±2,2939

(spo2)

Fırın işçisi

93,59±3,175

Büro işçisi

19,13±13,356

Meydan işçisi

16±8,175

Fırın işçisi

28±8,252

Büro işçisi

77,81±18,491

Meydan işçisi

73,62±13,514

Fırın işçisi

85,16±17,230

FeNO

Nabız düzeyi

P

Standart deviasyon
0,001

0,011

0,128

SONUÇ VE TARTIŞMA
Tuğla fabrikasında çalışan 233 erkek çalışanda bu endüstrinin akut ve kronik solunum hastalığıyla
ilişkisi olup olmadığını araştırıldığı bir çalışmada tuğla çalışanlarının %31,8’inde kronik öksürük,
%26,2’sinde kronik balgam, %22,3’ünde kronik bronşit, %24’ünde nefes darlığı bulunduğu
belirtilmiştir. (2). Pakistan' ın kırsal kesimlerinde tuğla fabrikası çalışan 360 işçiye yapılan başka bir
çalışmada ise; Çalışanları 3 farklı grup olarak değerlendirildiği çalışmada çalışanların yaş ortalaması
31,03 olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada tuğla fabrikası çalışanlarının neredeyse üçte biri (% 33.5),
günde 4-6 kez öksürürken,% 22.4'ü kronik öksürük açısından kriterleri karşılamıştır (4) Bizim
çalışmamızda da çalışanlar 3 guruba ayrılmıştır ve tüm çalışanlarda en sık görülen semptom benzer
çalışmalardaki gibi öksürüktür. Ayrıca Kendi içersindeki guruplarda değerlendirildiğinde fırın işinde
çalışanlarda kronik öksürük semptomu daha fazladır. Buda bize fırın işçilerinin işlem esnasında daha
fazla inert gaz, ısı ve toza maruz kalındığını gösterebilir.
Toz ve duman maruziyetlerinin yaygın olduğu mesleki ortamlarda yapılan bazı çalışmalarda astım
prevalansı% 6-14 arasında değişmektedir (5). Başka bir çalışmada ise ve işçilerinin %15.7'si doktor
tarafından Astım hastası olarak teşhis edildiğini bildirmiştir (4) bizim çalışmamızda tüm çalışanların
%15,68 inde en az bir doktor tarafından doğrulanmış astım tanısı mevcuttur ve guruplar arasındaki
insidansı benzerdir ve benzer çalışmalardaki gibidir.
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45 yaşın üzerindeki kişilerde kronik bronşit gelişme olasılığı 45 yaş altında olan kişilere göre 3 kattan
fazladır. Akciğer fonksiyonu 20-25 yıl sonra kademeli olarak azalmaya başladığı için bu bulgular
anlaşılabilirdir (6). Ayrıca Kronik bronşit ile katı yakıt dumanına maruz kalma ilişkisi daha önce
bildirilmiştir (7). Bizim çalışmamızda fırın işçilerinde kömür ve biyomass dumanının yakılmasına
maruz kaldıklarından, meydan işinde ve büro işinde çalışanlara oranla daha sık solunumsal hastalık
(Kronik Bronşit)ve semptom (kronik öksürük) artışı saptandığını düşünüyoruz.
KOAH’ lı 331 hastanın tarandığı bir çalışmada hastalarda ölçülen FeNO’ nun median değeri 20 (1229) ppb olarak tespit edilmiştir. (8). Bildiğimiz kadarıyla FeNO düzeyi daha önceden litaratüre Tuğla
fabrikası işcilerinde çalışılmamıştır. Çalışmamızda ilk kez tuğla fabrikası çalışanlarında ekshale nitrik
oksit ölçümleri yapılmıştır. Çalışmamızda elde ettiğimiz değerlerde tuğla fabrikası çalışanlarında
ortalama 22,69±10,95 ppb değerleri ve fırın işcilerinde bu oran 28±8,252 ppb olarak ölçülmüş olup
istatistikssel olarak anlaamlıdır.
Görüldüğü üzere fırın işçilerinde FeNo değeri orta seviyede çıkarken diğer iki iş gurubunda FeNO değeri
normal aralıkta bulunmuştur. Çalışmamızdaki değerler daha önceki KOAH' lı hasta popülasyonundaki
değerler ile benzerdir. Bu değerlerde tuğla fabrikası çalışanlarının çalışma ortamına ve fırın işçilerinin
maruz kaldığı sıcaklık toz ve kömür tozu maruziyetine bağlı olduğunu düşünmekteyiz.
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde fırın işinde çalışanlarda daha fazla solunumsal
semptom ve bulgu ile izlenmiştir.
Ayrıca fırın işinde çalışanların FeNO ölçümleride diğer bölümlerde çalışanlardan yüksektir. Buda bize
aynı iş kolunda da olsa fırın içersinde çalışan işçilerde daha fazla maruziyet olduğunu ve bu maruziyete
bağlı olarak ta muhtamelen tekrarlayan akciğer inflamasyonu ve buna bağlı ortaya çıkan semptom
yüksekliğini ve FeNO yüksekliğini açıklamaktadır.
Çalışmamız prospektif kesitsel bir çalışma olsa da bazı kısıtlamaları mevcut idi. Bunlardan en önemlisi
hasta sayısının az olmasıdır. Bu nedenle geniş popülasyonlar da çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Yaş kısıtlamamız hasta gruplarında farklı düzeylerde solunumsal semptom ve bulgu farklılığının
karşılaştırmaları engellemiştir. Ayrıca çalışmamızda sadece tuğla fabrikası çalışanları ve solunumsal
hastalık dışı kronik hastalığı olmayan çalışanlardan gönüllülük esasına dayanılarak seçilen katılımcılar
alındığı için sonuçların tüm bölgeye uyarlanmasının yanlış olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca
Afyonkarahisar ilinde tuğla fabrikasında çalışanların büyük çoğunluğunu erkek çalışanların oluşturması
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nedeniyle çalışma gurubumuz tamamen erkek cinsiyetinden oluşmuştur. Bu nedenle bu hastalıkların
cinsiyetler ile olan ilişkileri değerlendirilememiştir.
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Özet
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) en sık rastlanan malign lenfoma olup batı ülkelerindeki
non-Hodgkin lenfomaların %30-40’ını oluşturur. DBBHL değişen klinik gidiş, histolojik, moleküler
ve sitogenetik özellikleri nedeniyle heterojen bir hastalık grubudur. Yapılan son çalışmalar gen
ekspresyon profilleri germinal merkez B hücrelerine benzeyen (GCB) DBBHL olgularının, aktive B
hücrelerine benzeyen (non-GCB) DBBHL olgularına göre daha iyi prognoza sahip olduklarını
göstermiştir. İmmünohistokimyasal yöntemle 3 antikor paneli (CD 10, BCL6, MUM 1) kullanılarak
DBBHL’ler prognostik öneme sahip GCB tip ve non-GCB tip DBBHL olmak üzere subtiplerine
ayrılabilir. C-MYC translokasyonu Burkitt lenfoma (BL) için karakteristik olarak bilinse de DBBHL
olgularının % 10-15’inde saptanmıştır. 8q24 kromozomu üzerindeki C-MYC geninde 3 tip
translokasyon görülür; en sık t(8;14)(q24;q32) olmak üzere daha az sıklıkla t(2;8)(p12;q24) ve
t(8;22)(q24;q11) görülür. Çalışmamızda, 50 DBBHL olgusunun immünohistokimyasal CD 10, BCL6
ve MUM 1 boyalarının ekspresyon paternleri çalışıldı. Genetik analiz FISH yöntemiyle yapıldı ve
sonuçlar GCB ve non-GCB subtipler arasında karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük B hücreli lenfoma, C-MYC translokasyonu, Burkitt lenfoma
Abstract
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of malignant lymphoma and
constitutes 30-40% of adult non-Hodgkin’s lymphomas in western countries. DLBCL is a
heterogeneous disease group with varied clinical courses, histology, molecular and cytogenetic
characteristics. Recent studies showed that DLBCL cases with gene expression profiles similar to
germinal center B cells (GCB) had much better prognosis than DLBCL cases with gene expression
profiles resembling activated B cells (non-GCB). 3 antibody panel (CD 10, BCL6, MUM 1) of
immunohistochemical stains can be used to subclassify DLBCL into GCB type and non-GCB type.
C-MYC translocations are characteristic of Burkitt lymphoma (BL), it also has been identified 1015% cases of DLBCL. The C-MYC gene at 8q24 is involved in three translocations, most commonly
t(8;14)(q24;q32) and less often t(2;8)(p12;q24) and t(8;22)(q24;q11). In this study , we evaluated the
expression patterns of CD 10, BCL6 and MUM 1 of 50 cases. Gene status was examined by using
FISH. The results were compared between the GCB and non-GCB types of DLBCL.
Keywords: Diffuse large B-cell lymphoma, C-MYC rearrangement, Burkitt lymphoma
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Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) tüm lenfomaların %30-40' ını oluşturur ve NonHodgkin Lenfomalar (NHL) içinde en sık rastlanan gruptur (1). DBBHL morfolojik, immünofenotipik,
genetik ve klinik özellikler yönünden heterojen bir lenfoid neoplazi grubudur (2, 3, 4). Bu nedenle
DBBHL olan hastaların büyük kısmında günümüz tedavi yöntemleri kullanılarak uzun dönem remisyon
sağlanamamaktadır (2). Ortalama görülme yaşı 7.dekattır ancak çocuklarda ve genç erişkinlerde de
görülebilmektedir. Nodal ya da ekstranodal olabilir. Hastalar tipik olarak çok hızlı büyüyen, sıklıkla
semptomatik nodal veya ekstranodal kitle ile başvururlar. Kesin etyolojisi bilinmemektedir. De novo
gelişebileceği gibi düşük dereceli lenfomaların (kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma,
folliküler lenfoma, marginal zon lenfoma, nodüler lenfositten baskın Hodgkin lenfoma) progresyonu
veya transformasyonu ile gelişebilirler. Altta yatan immünite kaybı da önemli bir risk faktörüdür (5).
Son yıllarda aynı morfolojik alt tip içinde yer alan olguların prognostik farklılık gösterdiği izlenmiştir.
Bunun üzerine gen ekspresyon profili çalışmaları yapılmış ve kemoterapi yanıtları ile yaşam süreleri
farklı iki major moleküler subtipin varlığı gösterilmiştir. Bu subtipler; germinal merkez B hücrelerine
benzer (germinal center B cell like, GCB) DBBHL ve aktive B hücrelerine benzer (activated B cell like,
ABC) DBBHL'dir (6, 7).
İmmünohistokimyasal CD10, BCL6 ve MUM 1 boyalarını kullanarak DBBHL'leri 2 subtipe ayıran ve
klinikopatolojik, genetik, prognostik yönlerden inceleyen pek çok çalışma yapılmıştır (8, 9, 10, 11).
Germinal merkez ilişkili antijenler CD10 ve BCL6, germinal merkez dışı ilişkili antijen MUM 1 olarak
kabul edilmiştir (9). Buna göre germinal merkez profili CD10(+) veya CD10(-), BCL6(+), MUM 1(-)
olarak tanımlanırken; germinal merkez dışı profil CD10(-), BCL6(-) veya CD10(-), BCL6(+), MUM
1(+) olarak tanımlanmıştır (12, 13, 14, 15).
DBBHL büyük B lenfosit tipinde hücrelerin oluşturduğu bir neoplazidir. Morfolojik olarak DBBHL'ler
büyük, belirgin nükleollü ve veziküle kromatinli, boyut farklılıkları gösterebilen lenfoid hücrelerden
oluşmaktadır. Bu neoplastik hücreler normal makrofaj nukleusuna eşit ya da daha büyük nukleusa ya da
normal lenfositin 2 katı büyüklükteki nukleusa sahiptirler. Buna karşın klasik BL yuvarlak mavi
nukleuslu, küçük nükleollü, orta büyüklükte monoton lenfoid hücreler arasında yıldızlı gökyüzü
görünümünü veren “tingible-body” makrofajlarla karakterizedir (9). İmmünofenotipik ve sitogenetik
özellikler yardımıyla klasik BL ile tipik DBBHL’leri ayırmak genellikle mümkündür. Her iki lenfoma
türü de matür B hücre belirteçlerinin (CD19, CD20, CD22, CD79a) tümüyle pozitiflik gösterirler. Ancak
BCL2, DBBHL'lerde pozitifken; BL’lerde daima negatiftir.
MYC gen bölgesinin işe karıştığı translokasyonlar DBBHL’lerde düşük oranda izlenirken, BL’lerin
hemen tamamında görülmektedir. 8q24 kromozomal bölgede lokalize olan MYC geni ve IG
partnerlerinin (IGH, IGK, IGL) işe karıştığı translokasyonlar BL için spesifik olup DLBCL olgularında
seçilmemiş gruplarında %5-10 sıklıkla görülmektedir (16). C-MYC translokasyonu gösteren DBBHL
olgularının yaklaşık yarısında aynı zamanda BCL-2 ve /veya BCL-6 rearanjmanı bulunmaktadır ve bu
olgular double-hit veya triple-hit lenfomalar olarak adlandırılmaktadır. Ancak BL ile ayırt edilemeyen
olgular yüksek dereceli B hücreli lenfoma, NOS olarak isimlendirilir.
Bu çalışmadaki amacımız; DBBHL’lerde MYC translokasyonu sıklığını araştırmak, DBBHL’lerin ABC
ve GCB subtipleri arasında MYC translokasyonu açısından farklılık olup olmadığını belirlemek ve
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popülasyonumuzda
saptamaktır.

izlenen

DBBHL'lerin

demografik

özelliklerini

(yaş-cinsiyet

dağılımını)

YÖNTEM
Çalışmamızda, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda “Diffüz
Büyük B Hücreli Lenfoma” tanısı almış 50 olguya ait parafin doku örnekleri kullanılmıştır.

DOKU ARRAY BLOĞUNUN HAZIRLANMASI:
50 adet Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma tanısı almış olguya ait parafin bloklardan 3 mikron
kalınlığında kesitler alınarak Hemotoksilen-Eozin boyama yapıldı. Uygun tümör alanları lam üzerinde
işaretlendi. Yarı otomatik doku array cihazı (Alphelys Minicore) kullanılarak, her bir blokta 10 olgu
olacak şekilde ve her bir olgudan iki adet olmak üzere 0.6 mikrometre çapında doku korları alınarak
alıcı bloklar oluşturuldu. Her alıcı bloğa, immünohistokimyada kullanılan primer antikorlara spesifik
pozitif kontrol dokularından iki adet doku korları da yerleştirildi. Blokların oluşturulması bittikten sonra
her bir blok 50oC’ ye ayarlı etüvde 10 dakika bekletilerek parafinin erimesi sağlandı. Her bir bloktan,
pozitif işaretli özel lamlara (Cytoglass) 3 mikronluk kesitler alındı.

İMMÜNOHİSTOKİMYA:
BCL6, CD10 ve MUM 1 protein ekspresyonunu belirlemek için immünohistokimya yöntemi uygulandı.
Tam otomatik immünohistokimya cihazında (VENTANA Bencmark XT Sistem) firma cihaz
protokolüne göre boyamalar gerçekleştirildi. BCL6, CD10 ve MUM 1 primer antikor olarak kullanıldı.
Tüm boyamalar primer antikora uygun pozitif kontroller ile birlikte yapıldı. BCL6 ve MUM 1
immünohistokimyasal boyaları için tümör hücrelerinin %30’ undan fazlasındaki nükleer boyanma
pozitif kabul edilirken; CD10 immünohistokimyasal boyası için tümör hücrelerinin %30’ undan
fazlasındaki membranöz boyanma pozitif kabul edildi (Şekil 1).
Şekil 1. GCB ve non-GCB tip DBBHL’ın ayrımında Hans algoritmasına göre kullanılan
immünohistokimyasal belirteçler
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FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON (FISH):
MYC gen bölgesini kapsayan kromozomal yeniden düzenlenmelerini göstermek amacıyla LSI MYC
Dual Color Break-apart (Vysis) ve LSI IGH/MYC/CEP 8 Tricolor Dual Fusion (Vysis) probları
kullanıldı. Her iki prob için kit prosedüründe yer alan basamaklar uygulandı. Floresan mikroskopta;
DAPI, kırmızı ve yeşil filtreler kullanılarak analiz yapıldı. LSI MYC Dual Color Break Apart prob,
kırmızı “spectrum orange” ve yeşil “spectrum green” floroforlar ile işaretli olup t(8;22)(q24.1;q11.2)
IGL-MYC ve t(2;8)(p11.2;q24.1) IGK-MYC yeniden düzenlenmeleri belirleyebilmektedir. Bir hücrede,
2 Füzyon sinyalinin varlığı normal olduğunu gösterirken, bir hücrede 1 Füzyon+1 Yeşil+1 Kırmızı
sinyal varlığı ve diğer varyantların varlığı translokasyon olduğunu göstermektedir (Şekil 2). Her bir
olguda, birbiri ile çakışmayan 200 hücre değerlendirildi. %20 ve daha fazla break-apart sinyal gözlenen
olgular translokasyon açısından pozitif olarak değerlendirildi.
LSI IGH/MYC/CEP 8 Tricolor Dual Füzyon prob, IGH ve MYC geninin işe karıştığı t(8;14)(q24;q32)
resiprokal translokasyonu ve ayrıca kromozom 8’ deki kopya sayısı değişikliklerini
belirleyebilmektedir. Bu prob, kırmızı “spectrum orange”, yeşil “spectrum green” ve “aqua” floroforlar
ile işaretlidir. Normal bir hücrede 2 Aqua+2 Yeşil+2 Kırmızı sinyal paterni gözlenirken, translokasyonlu
bir hücrede ise 1 Kırmızı+1 Yeşil+2 Füzyon (kırmızı ve yeşil füzyonu)+2 Aqua sinyal paterni
gözlenmektedir (Şekil 3). Her bir olguda, birbiri ile çakışmayan 200 hücre değerlendirildi. %20 ve daha
fazla atipik sinyal gözlenen olgular translokasyon açısından pozitif olarak değerlendirildi.
Şekil 2

Şekil 3

BULGULAR
Çalışmamıza dahil edilen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda
“Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma” tanısı almış 50 olgunun yaşları 4 ile 81 yaş arasında
değişmektedir. Hastaların yaş ortalaması 53.16 yıldır. Hastaların 24 tanesi (%48) kadın, 26 tanesi
(%52) erkektir. Hastaların arasında biri 4 yaşında kız ve diğeri 9 yaşında erkek olmak üzere 2 çocuk
hasta vardır.
Tümör lokalizasyonu olguların 31’inde (%62) lenf nodu, 6’sında tonsil, 3’ünde mediastinal bölge,
2’sinde dalak, 1’sinde karın içi, 2’sinde kemik, 1’inde testis, 1’inde over, 1’inde böbrek, 1’inde
paranazal sinüs ve 1’inde sol fossa iliaka bölgesi yerleşimlidir. Lenf nodu yerleşimli olanların 16’sı
servikal lenf nodunu, 5’i inguinal lenf nodunu, 4’ü supraklavikuler lenf nodunu, 3’ü aksiller lenf
nodunu, 1’i perikoledokal lenf nodunu ve 1’i retroperitoneal lenf nodunu tutmuştur.
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İmmünohistokimyasal boyama yöntemi sonucunda 16 olgunun germinal merkez kaynaklı DBBHL
olduğu görülmüştür. Bu olguların hepsinde MUM 1 boyası negatif iken; tümör hücrelerinin germinal
merkez çıkışlı olduğunu destekleyen CD10 ve/veya BCL6 boyaları pozitif bulunmuştur (Şekil 4).
Şekil 4: Sırasıyla CD10, BCL6 ve MUM 1 immünohistokimyasal boyaları ile pozitif boyanan
olgularımız

Germinal merkez kaynaklı (GCB) olan DBBHL olgularında ortalama yaş 45,75 yıldır. Bu gruptaki
hastaların 10’u (%62,5) kadın, 6’sı (%37,5) erkektir. Olguların 9’u (%56,3) lenf nodu, 4’ü (%25)
tonsil, 2’si kemik, 1’i over yerleşimlidir. Germinal merkez kaynaklı DBBHL olgularının 8’inde (%50)
CD10, 10’unda (%62,5) BCL6 pozitiftir. MUM 1 hepsinde negatiftir. GCB DBBHL olgularının 13
tanesinde MYC gen bölgesini kapsayan kromozomal yeniden düzenlenme belirlenmemiştir. Ancak 2
olguda (%13,3) LSI MYC Dual Color Break Apart probu ile pozitiflik saptanmıştır. Bu 2 olgudan
birinde (%50) LSI IGH/MYC/CEP 8 Tricolor Dual Füzyon probu [t(8;14)(q24;q32)] ile pozitiflik
izlenmiştir. İki olgudan diğerinde (%50) ise LSI IGH/MYC/CEP 8 Tricolor Dual Füzyon probu
[t(8;14)(q24;q32)] ile pozitiflik izlenmediğinden bu olguda meydana gelen genetik değişikliğin
t(8;22)(q24.1;q11.2) veya t(2;8)(p11.2;q24.1) olabileceği düşünülmüştür. Tonsil dokusuna ait 1 olguda
ise tümör dokusunun iyi takip olmaması (sürenin uzun veya kısa olması) veya takibinde kullanılan
solüsyonlar nedeniyle (Holland, formaldehit vb) iki kez FISH yöntemi tekrarlanmasına rağmen sonuç
alınamamıştır.
İmmünohistokimyasal boyama yöntemi sonucunda 28 olgunun germinal merkez kaynaklı olmayan
DBBHL olduğu görülmüştür. Bu olguların hepsinde immünohistokimyasal MUM 1 boyası pozitif iken
5 olguda (%17,9) BCL6 pozitifliği, farklı 4 olguda da (%14,3) CD10 pozitifliği eşlik etmektedir.
Germinal merkez kaynaklı olmayan (non-GCB) DBBHL olgularının yaş ortalaması 57.57 yıldır. Bu
gruptaki hastaların 11’i (%39,3) kadın ve 17’si (%60,7) erkektir. Tümör 18 olguda (%64,3) nodal
yerleşimlidir. Ekstranodal olanlar ise dalak (%7,1), tonsil (%7,1), paranazal sinüs, pelvik bölge, testis,
omentum ve mediastinum yerleşimlidir. Germinal merkez dışından kaynaklanan bu 28 DBBHL
olgusunun 19’unda MYC gen bölgesini kapsayan kromozomal yeniden düzenlenme belirlenmemiştir.
Altı olgudan ikisinde her iki farklı probla analiz sonucunda kromozomal yeniden düzenlenme
belirlenmiş olup bu olgularda t(8;14)(q24;q32) varlığı gösterilmiştir. Ancak 4 olguda sadece LSI MYC
Dual Color Break Apart probu ile pozitiflik saptanmıştır. Bu 4 olguda LSI IGH/MYC/CEP 8 Tricolor
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Dual Füzyon probu [t(8;14)(q24;q32)] ile pozitiflik izlenmediğinden bu olgularda meydana gelen
genetik değişikliğin t(8;22)(q24.1;q11.2) ve t(2;8)(p11.2;q24.1) olabileceği düşünülmüştür. Üç olguda
ise tümör dokusunun iyi takip olmaması (sürenin uzun veya kısa olması) veya takibinde kullanılan
solüsyonlar nedeniyle (Holland, formaldehit vb) iki kez FISH yöntemi tekrarlanmasına rağmen sonuç
alınamamıştır.
Çalışmaya dahil edilen olgulardan 6 tanesinde ise immünohistokimyasal metod iki kez
tekrarlanmasına rağmen BCL6, CD10 ve MUM 1 boyalarının negatif olduğu gözlenmiştir. Bu olgular
GCB yada non-GCB DBBHL olarak kategorize edilemediğinden “Sınıflandırılamayan olgular” olarak
kabul edilmiştir.
Germinal merkez kaynaklı olan 16 olgu ve germinal merkez kaynaklı olmayan 28 olgu aralarında
karşılaştırıldığında yaş açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0,881). Ayrıca bu iki subgrup
arasında cinsiyet açısından da anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p=0,138). GCB DBBHL’lerin
10’u kadın, 6’sı erkektir. Non-GCB DBBHL’lerin 11’i kadın, 17’si erkektir.
GCB DBBHL olgularının 9’u (%56,3) lenf nodu yerleşimli, 7’si (%43,8) ekstranodal yerleşimlidir.
Non-GCB DBBHL olgularının ise 18’i (%64,3) lenf nodu yerleşimli, 10’u (%35,7) ekstranodal
yerleşimlidir. Tümör lokalizasyonu açısından da iki subgrup arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır
(p=0,598).
8q24’ de lokalize MYC genini içeren kromozomal yeniden düzenlenmeyi gösteren LSI MYC Dual
Color Break-apart probu ile yapılan FISH değerlendirmesinde, GCB DBBHL’li 2 olguda (%13,3),
non-GCB DBBHL’li 6 olguda (%24) yeniden düzenlenmenin varlığı gösterilmiştir Ancak subgruplar
arasındaki bu bulgularda anlamlı ilişki saptanmamıştır (p=0,686).
t(8;14)(q24;q32) varlığını gösteren LSI IGH/MYC/CEP 8 Tricolor Dual Füzyon probu ile GCB
DBBHL’li 1 olguda (%6,7), non-GCB DBBHL’li 2 olguda (%8) pozitiflik bulunmuştur. Ancak her iki
subgrup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=1).
Tablo 1. GCB ve non-GCB tip DBBHL’lerin klinik özellikleri, immünohistokimyasal ve FISH analizi
sonuçları yönünden karşılaştırılması.
GCB

Non-GCB

45,75

57,57

Kadın

10 (%62,5)

11 (%39,3)

Erkek

6 (%37,5)

17 (%60,7)

Nodal

9 (%56,3)

18 (%64,3)

Ekstranodal

7 (%43,7)

10 (%35,7)

Pozitif

8 (%50)

4 (%14,3)

YAŞ ORTALAMASI
CİNSİYET

LOKALİZASYON
CD10
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Negatif

8 (%50)

24 (%85,7)

Pozitif

10 (%62,5)

5 (%17, 9)

Negatif

6 (%37,5)

23 (%82,1)

Pozitif

0

28 (%100)

Negatif

16 (%100)

0

8q24 MYC GEN BÖLGESİ
YENİDEN DÜZENLENMESİ

Var

2 (%13,3)

6 (%24)

Yok

13 (%86,7)

19 (%76)

IGH/MYC [t(8;14)(q24;q32)]
TRANSLOKASYONU

Var

1 (%6,7)

2 (%8)

Yok

14 (%93, 3)

23 (%92)

BCL6

MUM 1

SONUÇ VE TARTIŞMA
Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma malign lenfomaların en sık rastlanan tipidir. Batı ülkelerinde
erişkinlerdeki non-Hodgkin lenfomaların %30-40’ını oluşturur. Histolojik, moleküler, sitogenetik
özellikler ve klinik gidiş yönünden heterojen bir hastalık grubudur. Son çalışmalarda DBBHL’lerde
8q24’ de lokalize olan MYC, 18q21 kromozomu üzerindeki BCL2 ve 3q27 kromozomu üzerindeki
BCL6 genlerinde kromozomal translokasyonlar olduğu raporlanmıştır (17). MYC gen bölgesini
kapsayan translokasyonlar, Burkitt lenfoma tanısı için karakteristik bir sitogenetik özellik olarak
bilinmesine rağmen DBBHL’lerin %5-15’inde de görülebilmektedir (18).
BL ve DBBHL’nin tedavi protokolleri farklı olduğundan ayrımın iyi yapılması kritik öneme sahiptir.
BL tedavi edilmezse hızla ölümle sonuçlanır. BL tedavisi yoğunlaştırılmış kemoterapidir. BL’yi tedavi
ederken profilaktik intratekal kemoterapi ya da kan-beyin bariyerini geçebilen sistemik bir kemoterapi
gereklidir (19). DBBHL tedavisinde ise Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine ve Prednisone
(CHOP) protokolüne ek olarak monoklonal anti-B-hücre antikoru Rituximab kullanılmaktadır (19,20).
Morfolojik olarak DBBHL ve BL arası özellikler taşıyan, CD10/BCL6 koekspresyonu gösteren, Ki67
proliferasyon indeksi %90’ın altında olan ve tümör hücrelerinin BCL2 ile güçlü pozitiflik gösterdiği
olgular yüksek dereceli B hücreli lenfoma kategorisine dahil edilebilir (21). Bu olgularda MYC gen
bölgesinin yeniden düzenlenmesi mevcutsa bu tip lenfomalar sıklıkla atipik özellikler taşırlar,
beraberinde BCL2 ve/veya BCL6 genlerinde yeniden düzenlenme (“double/trible-hit lenfomalar”)
gösterirler ve daha agresif davranışlı olurlar (21,22).
Chang ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada immünohistokimyasal belirteçlerle subtiplendirme
yapılan DBBHL’li olgularda GCB tip DBBHL’lerin daha iyi prognozlu olduğu bulunmuştur (23).
Buradan yola çıkarak parafine gömülü dokulardan hazırlanan immünohistokimyasal analiz sonuçlarının
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DNA mikroarray gen ekspresyon profili çalışmalarına göre daha kolay elde edilebilirliği ve benzer
prognostik bilgiler verebildiği üzerinde durulmuştur (23,24).
Yoon ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada DBBHL olgularının %9’unda MYC translokasyonu varlığı
saptanmıştır. MYC translokasyonu GCB tip DBBHL’lerde %22 (9/41), ABC tip DBBHL’lerde %4.9
(5/103) bulunmuştur. MYC gen durumu ile hastaların yaşı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamasına
rağmen MYC translokasyonu varlığı erkeklerde kadınlara oranla daha sık bulunmuştur (E:K=11:3).
MYC translokasyonunun izlendiği olgularda CD10 pozitifliğinin daha sık olduğu izlenmiştir (16). MYC
aberrasyonu (translokasyon veya artmış kopya sayısı) özellikle GCB tip DBBHL’lerde kısa sağkalımla
anlamlı ilişkili bulunmuştur (17).
Gualco ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise 16 olguluk seride 6 olguda (%37) MYC gen bölgesini
kapsayan kromozomal translokasyonu saptanmıştır. Bu olgulardan 5’i GCB tip DBBHL, 1’i non-GCB
tip DBBHL olgusudur (25).
523 agresif lenfoma olgusunu kapsayan, BL ve DBBHL olgularını birbirinden ayırmaya yönelik geniş
çaplı 2 büyük çalışma yürütülmüştür. Hummel ve arkadaşları ile Dave ve arkadaşlarının yapmış
oldukları bu çalışmalarda gen ekspresyon profili çalışmaları ile DBBHL tanısı alan olguların %4,6’
sında, sınıflandırılamayan yüksek dereceli B hücreli lenfoma tanısı alan olguların %21’ inde BL’ e ait
karakteristik moleküler sinyal saptanmıştır. Bu bulgular sadece histolojik ve immünofenotipik kriterlere
dayanarak tanı alan DBBHL olgularının %5’ inin yeterli tedaviyi alamamış olduğunu desteklemektedir
(26).
DBBHL tanısı koymak çoğu zaman morfolojik ve immünohistokimyasal bulgularla mümkündür. Ancak
klinik, morfolojik ve immünohistokimyasal bulguların DBBHL-BL ayrımı yapmak için yeterli olmadığı
durumlarda sitogenetik ve moleküler çalışmalar faydalı olacaktır. Böylelikle hem hasta doğru tanıya
ulaşabilecek, hem de etkin tedaviyi alabilecektir.
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Özet
Amaç:Glikodelin, reprodüktüf dokulardan salınan majör glikoproteindir. Özellikle desidual ve
sekretuar endometriumdan salınır. Mülleryan orjinli normal dokuların yanı sıra, jinekolojik tümörler
ve diğer organ tümörlerinden de salınır. Jinekolojik maligniteler içinde özellikle endometrium kanseri
dokusundan eksprese edilen glikodelin, tümörogenesis ile ilişkili görünmektedir. Bu çalışmada,
normal endometrium dokusu, endometrial hiperplazi ve endometrium kanserlerinde glikodelin
maddesinin ekspresyonu ve bu maddenin endometrial neoplazilerle ilişkisinin gösterilmesi
amaçlandı.
Gereçler ve Yöntem: Normal endometrium dokusuna sahip 20 hasta, hiperplazik endometriumu olan
20 hasta ve endometrium kanseri tanısı almış 20 hasta olmak üzere toplam 60 hastaya ait endometrial
dokular immünohistokimyasal yöntemlerle boyandı ve ışık mikroskobu ile değerlendirildi.
Bulgular: Normal endometrial dokuların yarısında boyanma mevcuttu (%50). Beklenildiği gibi,
boyanmaların tamamına yakını sekretuar endometrium dokularında idi ve şiddetliydi. Hiperplazi
grubunda %30 boyanma vardı, ancak tümü hafif şiddette idi. Kanser grubunda toplam 20 hastanın
12’sinde (%60) boyanma görüldü, özellikle yüksek grade’li tümörlerde boyanma daha şiddetliydi.
Sonuç: Kontrol grubu kabul edilen proliferatif ve atrofik endometriuma kıyasla; malign endometrial
dokularda boyanma anlamlı olarak daha fazla ve daha şiddetliydi, özellikle vasküler boyanma paterni
mevcuttu.
Anahtar Kelimeler: Glikodelin, Endometrium, Hiperplazi, Endometrial kanser
Abstract
Objective: Glycodelin is the major glycoprotein released from reproductive tissues. It is released
mainly from the decidual and secretory endometrium. It is secreted from gynecological tumors and
other organ tumors as well as from normal tissues of Mullerian origin. Among gynecological
malignancies, glycodelin, especially expressed from endometrial cancer tissue, appears to be
associated with tumorigenesis. In this study, we aimed to show the expression of glycodelin in normal
endometrial tissue, endometrial hyperplasia and endometrial cancers and its relationship with
endometrial neoplasms.
Materials and Methods: Endometrial tissues of 60 patients, including 20 patients with normal
endometrial tissue, 20 patients with hyperplasic endometrium, and 20 patients diagnosed with
endometrial cancer, were stained by immunohistochemistry and evaluated with light microscopy.
Scoring was made according to the intensity of staining (weak or severe).
Results: There was staining in half of normal endometrial tissues (50%). As expected, almost all
staining was in secretory endometrial tissues and was severe. There was 30% staining in the
hyperplasia group, but all were mild. In the cancer group, staining was observed in 12 (60%) of 20
patients, especially in high grade tumors, staining was more severe.
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Conclusion: Compared to the proliferative and atrophic endometrium; staining was significantly
higher and more severe in malignant endometrial tissues, especially vascular staining pattern was
present.
Keywords: licodelin, Endometrium, Hyperplasia, Endometrial cancer
GİRİŞ
Glikodelin, lipokalin grubundan bir glikoproteindir, Plasental Protein 14 (PP14) olarak da bilinir,
28kDa ağırlığında, 180 aminoait içeren bir moleküldür (1). Esas olarak insan üreme sistemindeki iyi
diferansiye epitelyal hücrelerden salınır (2).
Endometrium kanseri, tüm dünyada ikinci sıklıkla görülen jinekolojik kanser iken, gelişmiş ülkelerin
çoğunda ve Türkiye’de en sık görülen jinekolojik kanserdir (3). Sıklıkla postmenapozal dönemde ortaya
çıkar ve 5 yıllık sağ kalım evre I’de % 85 civarında iken, bölgesel yayılım ve uzak organ metaztazı
varlığında oldukça sağkalım belirgin azalır (sırasıyla % 68 ve %17) (4).
Bu çalışmada, immünsüpresif özelliği bilinen glikodelin ekspresyonunun, normal ve neoplazik
endometrial dokuların ayrımı ve mevcut patolojinin derecesinin tespiti açısından katkısı araştırıldı.

YÖNTEM
Çalışma, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Klinik Araştırmalar Kurulu’nun izni alınarak
planlandı. Çalışmaya dahil edilen doku örnekleri, Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ana Bilim Dalı’da tanı konulan, takip ve tedavileri yapılan hastalar arasından seçildi. Tanı konulduğu
sırada, hastaların ortalama yaşları 52,5 idi (44-85 yaş aralığı). Tüm doku örnekleri, yeterli inceleme
sağlayabilmek amacıyla histerektomi spesmenlerinden seçildi. Birinci grupta normal endometrium
dokusu incelendi. Bu grup, endometriumdaki fizyolojik değişiklerde glikodelinin farklı salgılanma
özelliği dikkate alınarak 2 alt gruba ayrıldı. Birinci alt grupta 5 atrofik ve 5 proliferatif dönem
endometrium dokusu, ikinci alt grupta ise 10 adet sekretuar dönem endometrium dokusu olmak üzere
toplam 20 adet normal endometrial doku incelendi.
İkinci grupta hiperplazi tanısı almış hastaların spesmenleri incelendi. Bu grup ise; atipi içerip
içermemelerine göre 2 alt gruba ayrıldı. Her grupta 10’ar doku olmak üzere toplam 20 adet hiperplazik
doku incelendi.
Üçüncü grupta ise endometrial kanserler incelendi. Çalışmaya dahil edilen toplam 20 adet endometrial
kanser dokusu, Tip 1 ve Tip 2 endometrial kanserler olarak iki alt gruba ayrıldı. Endometriod tip grade
1 ve 2 kanserler tip 1 olarak kabul edildi. Grade 3 endometrioid kanserler, berrak hücreli kanserler, seröz
kanserler ve undiferansiye kanserler ise tip 2 kabul edildi.
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Grup I: Normal endometrial doku
Ia: Atrofik veya proliferatif endometrium
Ib: Sekretuar endometrium
Grup II: Endometrial Hiperplazi
IIa: Atipisiz Hiperplazi
IIb: Atipili Hiperplazi
Grup III: Endometrial Karsinom
IIIa: (Tip 1 Endometrial Kanserler)
IIIb: (Tip 2 Endometrial Kanserler)

İmmünohistokimyasal Çalışma:
Çalışmaya dahil edilen doku örnekleri, Patoloji Ana Bilim Dalı’nda muhafaza edilen spesmenler
arasından seçildi. Dokulardan 3 micron kalınlığında kesitler alındı. Ksilen ile muamele edilerek
deparafinize edilen bloklar, daha sonra yüksek konsantrasyonda methanol içeren distile su ile rehidrate
edildi. Ardından mikrodalga fırınlar içinde sitratlı tampon çözeltiler kullanılarak boyanmasını
kolaylaştıracak işlemlere tabi tutuldu. Daha sonra glikodelin antikoru (Glycodelin,Santa Cruz
Biotecnology, California, USA) 1/200 oranında dilüe edildi ve dokular üzerine döküldü. Ardından önce
biotin (sarı), sonra avidin (kırmızı) ile muamele edildi. Çeşme suyu ile yıkandıktan sonra Hematoksilen
ile zıt boyama yapıldı. Kurutma işleminin ardından ksilen ile şeffaflaştırıldı ve balzamla kapatıldı.
Değerlendirme:
Bütün preparatlar, aynı patolog tarafından ışık mikroskopu (Olympus BX-51, Japan) ile değerlendirildi.
Boyanmanın dokunun neresinde ve hangi şiddette meydana geldiğine bakıldı. Boyanmanın yerine ve
şiddetine göre puanlama yapıldı (tablo1).
Boyanmanın hiç olmadığı preparatlar 0 puan olarak kabul edildi. Boyanma meydana gelen preparatlar
ise, boya tutan doku bölümü ve boyanmanın şiddetine göre hafif ve şiddetli boyanma olarak ikiye
ayrıldı. Hafif boyanma 1 puan, şiddetli boyanma ise 2 puan olarak değerlendirildi.
BULGULAR
I.Grup:
Bu grupta incelenen 20 adet normal endometrial dokunun 10 tanesinde boyanma pozitif bulundu
(10/20, %50). Bu gruptaki diğer 10 preparat ise glikodelin ile boyanmadı. Glikodelin pozitif
preparatların 9 tanesinin sekretuar dönemde alınan endometrial dokular olduğu, sadece bir tanesinin
proliferatif dönem endometrial doku olduğu görüldü (örnek resim 1 ve 2) .
Pozitif boyanma gösteren sekretuar dönem endometrial dokuların 3 tanesinde hafif boyanma, 6
tanesinde şiddetli boyanma görüldü. Atrofik ve proliferatif endometriumların toplam puanı 1, sekretuar
endometriumların toplam puanı ise 15 idi (Tablo 2).
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Hafif
Şiddetli
Toplam
Atrofik ve proliferatif endometrium
1 hasta (1 puan)
0 hasta (0 puan)
1 puan
Sekretuar endometrium
3 hasta (3 puan)
6 hasta (6 puan)
15 puan
Tablo 2: Normal endometrial doku grubunda glikodelin pozitif hasta sayıları ve puanları

II. Grup:
Bu grupta endometrial hiperplaziler değerlendirildi. 10 adet atipisiz hiperplazinin 2 tanesinde boyanma
olduğu, 10 adet atipili hiperplazinin ise 4 tanesinde boyanma olduğu görüldü. Hiperplazi grubunda
pozitif boyanmaların tamamı hafif boyanma şeklindeydi, şiddetli boyanma izlenmedi. Atipisiz
hiperplazilerde toplam puan 2, atipili hiperplazilerde ise 4 bulundu (Tablo3).

Hafif
Şiddetli
Atipisiz hiperplazi
2 hasta (2 puan)
0 hasta (0 puan)
Atipili Hiperplazi
4 hasta (4 puan)
0 hasta (0 puan)
Tablo 3: Hiperplazili grubunda glikodelin pozitif hasta sayıları ve puanları

Toplam
2 puan
4 puan

III.Grup:
Bu grupta değerlendirilen 20 adet endometrial karsinomun 12 tanesinde glikodelin pozitif bulundu.
Glikodelin pozitif 12 preparatın 4 tanesinin Tip 1 endometrial kanserler, 8 tanesinin ise Tip 2 kanserler,
yani agresif karakterli karsinomlar veya Grade 3 adenokarsinomlar olduğu görüldü(örnek resim 3 ve 4).
Tip 1 grubundaki pozitif boyanmaların 3 tanesi hafif, 1 tanesi şiddetliydi (toplam puan 5). Tip 2
grubunda pozitif boyanmaların ise 5 tanesi hafif, 3 tanesi şiddetli boyanma şeklindeydi, toplam puan 11
olarak hesaplandı (Tablo 4).

Hafif
Şiddetli
Tip 1 kanserler
3 hasta (3 puan)
1 hasta (2 puan)
Tip 2 Kanserler
5 hasta (5 puan)
3 hasta (6 puan)
Tablo 4 : Kanser grubunda glikodelin pozitif hasta sayıları ve puanları

Toplam
5 puan
11 puan

Gruplar arasında karşılaştırma yapmak için, proliferatif ve atrofik endometriumlar kontrol grubu kabul
edildi. Sekretuar dönem endometrium dokusu, fizyolojik olarak glikodelin eksprese ettiği için, kontrol
grubuna alınmadı.
Kontrol grubuyla hiperplaziler karşılaştırıldığında, hiperplazilerde glikodelin ekspresyonunun daha
fazla olduğu, ancak istatistiksel anlamlı olmadığı görüldü (Tablo 5). Kontrol grubunda toplam puan 1
iken, atipisiz hiperplazilerde 2, atipili hiperplazilerde 4 idi.
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Karşılaştırılan Gruplar
P
Kontrol-Atipisiz Hiperplaziler
0.739
Kontrol-Atipili Hiperplaziler
0.280
Tablo 5: Normal endometrium ve hiperplazilerde glikodelin ekspresyonunun istatistiksel
karşılaştırılması (p>0.05)

Kontrol grubuyla kanser grubu karşılaştırıldığında ise,tip 2 kanserleri değerlendirdiğimiz grupta
glikodelin ekspresyonunun anlamlı derecede fazla olduğu görüldü (Tablo 6). Toplam puan kontrol
grubunda 1 iken, Tip 1 kanserlerde 5, Tip 2 kanserlerde 11 bulundu.

Karşılaştırılan Gruplar
P
Kontrol-Tip 1 Kanserler
0.247
Kontrol-Tip 2 Kanserler
0.040
Tablo 6: Normal endometrium ve kanserlerde glikodelin ekspresyonunun istatistiksel karşılaştırılması
(Tip 1 kanserlerle kontrol grubunda p> 0.05, tip 2 kanserlerle kontrol grubu arasında p< 0.05)

İmmünolokalizasyonlar açısından değerlendirildiğinde ise, normal endometrial dokularda glikodelin
pozitifliğinin daha çok glandlarda olduğu(8/10), oysa kanserli dokularda daha çok vasküler pozitiflik
olduğu(7/12) görüldü. Özellikle tip 2 kanserlerde, toplam 8 pozitif dokunun 5 tanesinde vasküler
pozitifliğin baskın olduğu görüldü (tablo 7).

Vasküler Boyanma Açısından Gruplar
P
Kontrol-Tip 1 Kanserler
0.481
Kontrol-Tip 2 Kanserler
0.012
Tablo 7: Normal endometriumla kanserlerin vasküler boyanma paterni açısından istatistiksel olarak
karşılaştırılması (tip 1 kanserlerle kontrol grubu arasında p> 0.05, kontrol grubuyla tip 2 kanserler
arasında p< 0.05)

Karsinomlar; yaş, histolojik tip, evre, tümörün derecesi (Grade), lenf pozitifliği açısından da
değerlendirildi (Tablo 8).
Glikodelin pozitif boyanan doku örnekleri ile hastalığın evresi karşılaştırıldığında, evre I hastaların
%33’ünde glikodelin pozitifti. İleri evrelerde ise glikodelin pozitifliği %75 idi.
Glikodelin pozitifliği ile tümörün derecesi (Grade) karşılaştırıldığında ise, Grade 1 tümörlerde pozitif
boyanma %30, Grade 2 ve 3 tümörlerde ise %55,5 bulundu.
Lenf pozitifliği açısından değerlendirdiğimizde ise, çalışmamıza dahil edilen hastaların sadece 2
tanesinde lenf tutulumu olduğu, bu hastalara ait spesmenlerde glikodelinin pozitif boyandığı görüldü.
Her ne kadar hasta sayısının az olması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç olmasa da, bu
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veriler; kötü diferansiye ve daha agresif seyirli tümörlerde glikodelin pozitifliğinin daha fazla ve şiddetli
olduğunu ileri sürdüğümüz çalışmamızı ve literatürdeki benzer çalışmaları destekler nitelikteydi.

Vaka

Yaş

Alt grup

Histolojik tip

Evre

(Grade)

Lenf

1
2
3

49
70
59

Tip1
Tip 1
Tip1

endometrioid
endometrioid
endometrioid

1B
1B
1A

1
1
1

neg
neg
neg

4
5

67
46

Tip1
Tip1

endometrioid
endometrioid

1A
1A

6
7

56
77

Tip1
Tip1

endometrioid
endometrioid

1B
1B

8
9

60
61

Tip1
Tip1

endometrioid
endometrioid

1A
1A

10

59

Tip1

endometrioid

1B

11

73

Tip 2

seröz papiller

1B

12

49

Tip 2

endometrioid

1B

13

64

Tip 2

adenoskuamöz

4B

14

69

Tip 2

seröz papiller

3C

15

79

Tip 2

berrak hücreli

3C

16
17

50
85

Tip 2
Tip 2

endometrioid
seröz papiller

2A
3C

18
19

61
49

Tip 2
Tip 2

endometrioid
clear cell ca

2A
1A

20
73
Tip 2
papiller adeno ca 1A
Tablo 8: Endometrium kanserlerinde yaş, histolojik
glikodelin ekspresyonu

Glikodelin

negatif
negatif
sadece stromada
fokal pozitif
1
neg
negatif
1
neg
stroma, endotel,
glandda fokal
pozitif
1
neg
negatif
1
neg
sadece fokal
vasküler pozitiflik
1
neg
negatif
1
neg
glandlarda
sitoplazmik pozitif
1
neg
sadece fokal
vasküler pozitiflik
2
neg
sadece fokal
vasküler pozitiflik
3
neg
sadece stromada
fokal pozitif
2
neg
sadece fokal
vasküler pozitiflik
2
neg
luminal ve
sitoplazmik pozitif
2
Parafokal stroma ve
Aortik
vasküler pozitiflik
2
Neg
negatif
2
pelvik
sadece fokal
vasküler pozitiflik
3
Neg
negatif
2
Neg
luminal ve
sitoplazmik pozitif
2
Neg
sadece stromada
tip, evre, grade ve lenf nodu tutulumuna göre
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Glikodelin, lipokalin grubundan, 28kDa ağırlığında, 180 aminoait içeren bir moleküldür,
glikolizasyona bağlı olarak bir çok izoformda bulunabilir (1,2).
Başta uterus olmak üzere, özellikle müllerian orjinli doku ve organlardan salınır. Glikodelin eksprese
eden diğer önemli organ ve dokular ise; fallop tüpleri, over, meme dokusu, seminal vezikül, kemik iliği
ve diğer bazı ekrin glandlardır. Uterusda glikodelin ekspresyonu, siklik değişim gösterir (7). Özellikle
sekretuar fazda salınırken, proliferatif fazda en az düzeyde bulunur (8).
Fizyolojik olarak, glikodelin, bir çok biyolojik etkilere sahiptir. Doza bağımlı olarak, insan sperminin
zona pelucida’ya bağlanmasını inhibe eder. Ovulasyon süresince glikodelinin yokluğunun, başarılı bir
fertilizasyon için gerekli olduğu ileri sürülmüştür (9). Glikodelinin, kontraseptif etkisinin yanı sıra,
immun supresyon etkisi de bulunmaktadır, Natural Killer (NK) hücrelerini inhibe eder(10).
Glikodelin, müllerian orjinli normal dokuların yanı sıra, jinekolojik ve diğer bazı organ tümörlerinden
de salınır. Horowitz IR ve arkadaşları, jinekolojik malignitelerde, serumda yükselmiş glikodelin
seviyeleri olduğunu göstermişlerdir(11). Shabani ve arkadaşları, invazif meme kanserinde ve in situ
meme karsinomasında, Bischof ve arkadaşları ise over neoplazmlarında glikodelin ekspresyonunu
göstermişlerdir(12,13).
Biz bu çalışmamızda; normal, hiperplazik ve malign endometrial dokularda glikodelin maddesinin
salınımını tespit etmeyi, glikodelin varlığının ve boyanma özelliklerinin neoplazik gelişim ile ilişkisini
ortaya koymayı amaçladık.
Çalışmamızda, literatürdeki benzer yayınlarda belirtildiği gibi, atrofik ve proliferatif endometriumda
glikodelin ekspresyonunun hemen hiç olmadığını, sekretuar endometriumda ise özellikle glandlarda
belirgin olmak üzere şiddetli glikodelin ekspresyonunun olduğunu gördük. Toplam 10 adet atrofik ve
proliferatif dönem endometrial dokuda sadece bir hafif boyanma mevcuttu, toplam puan 1 idi. 10 adet
sekretuar dönem endometrium dokusunda ise 9 tane pozitif boyanma olduğu, bunların 6 tanesinin
şiddetli, 3 tanesinin ise hafif boyanma olduğu görüldü. Sekretuar endometriumlarda toplam puan ise
15’di.
Hiperplazilerde ise, glikodelin maddesinin salınımı ve dokudaki lokalizasyonu açısından kontrol
grubundan istatistiksel olarak farklı sonuçlara ulaşamadık. 10 adet atipisiz hiperplazili dokunun 2
tanesinde hafif boyanma vardı. Atipili hiperplazilerin ise, 4 tanesinde hafif boyanma vardı. Hiperplazi
grubunda şiddetli boyanma paterni gösteren doku yoktu. Hiperplazik dokularda glikodelin
ekspresyonunun daha net ortaya konabilmesi için vaka sayısının daha fazla olduğu yeni çalışmalara
ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Hiperplazik dokularda glikodelin ekspresyonunun istatistiksel
anlamlı olacak şekilde ortaya konamamış olması, çalışmamızın temel kısıtlılığını oluşturmaktadır.
Endometrial kanserlerle yaptığımız çalışmada ise, kontrol grubu olarak kabul edilen atrofik ve
proliferatif endometrial dokulara kıyasla glikodelin ekspresyonunun daha fazla ve daha şiddetli
olduğunu gördük. Özellikle daha agresif seyirli ve kötü prognozlu kanserlerden seçtiğimiz tip 2 kanser
grubunda bu farkın daha belirgin olduğunu gördük. Tip 1 kanserlerde toplam puanı 5, tip 2 kanserlerde
toplam puanı 11 bulduk.
Tanı konulduğunda, endometrium kanserlerinin %75 kadarının evre I olduğu ve bunun hastalığın
prognozuna iyi yönde etki ettiği bilinmektedir. Bizim çalışmamızda, tümörün evresi artıkça glikodelin
ile boyanma yüzdesinin de artığını gördük.
Horowitz ve arkadaşları, hem benign hem de malign jinekolojik tümörlerde, tümör dokusu ve serum
plazmasında artmış glikodelin miktarları ve bununla ilişkili artmış messenger RNA düzeyleri olduğu
göstermiştir. Bizim çalışmamızın sonuçları da, literatürdeki bu ve benzeri çalışmaları destekler
nitelikteydi.
Hemen tüm kanserlerde olduğu gibi, endometrium kanserlerinde de, grade ve histolojik tipin hastalığın
prognozuna etkili olduğu bilinmektedir. Glikodelinle yapılan bu çalışmanın ve ileride yapılacak vaka
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sayısı daha fazla olan çalışmaların, endometrial kanserlerin tedavilerinin planlanmasında yol gösterici
olabilir.
Endometrium kanserinde, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), timidin fosforilaz (TF),
siklooksijenaz-2 (COX-2) ve temel fibroblast büyüme faktörü (bFGF) gibi faktörlerin anjiogenezde
oldukça önemli olduğu bilinmektedir (14.15).
Glikodelinin, anjiogenezisi artırıcı etkisi olduğu önceki çalışmalarla ortaya konmuştur. Song ve
arkadaşları, hızlı büyüyen tümör dokularının yüksek miktarlarda glikodelin eksprese ettiğini ve tümörün
hızlı gelişimi için gerekli olan angiogenez ve hücre büyümesinin mümkün hale geldiğini ortaya
koymuştur(16).
Çalışmamızda, immünolokalizasyon açısından ise, kanserli dokularda vasküler boyanma paterninin
daha fazla olduğunu tespit ettik. Bu bulguların, glikodelinin anjiogenez ve hücre büyümesinde önemli
yeri olduğunu ileri süren literatür kaynaklarını doğrular niteliktedir.
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Özet
Değişen toplumsal dinamikler çerçevesinde, turizm sektörü bileşenleri de zaman içinde farklı
yaklaşımları benimsemeye başlamış ve alternatif turizm faaliyetleri öne çıkmıştır. Bu kapsamda kırsal
turizm, doğal potansiyellerin ve kültürel mirasın koruma kullanma dengesi gözetilerek turizm amaçlı
kullanılması ve kırsal yörelerin ekonomik olarak gelişmesine destek sağlaması açısından öne çıkan
alternatif turizm tiplerinden biridir. Kırsal turizm, sürdürülebilirlik temelinde doğal ve kültürel
peyzajlara yönelik faaliyetler sunmasının yanı sıra, yerel toplumların sosyo-ekonomik düzeylerini
arttırmada ve kırsal kalkınmada önemli bir etkendir. Bu bağlamda, sakinşehir ölçütlerinin doğrudan
ya da dolaylı olarak kırsal kalkınma ve kırsal turizm ile ilişkili olduğu görülmektedir. Sakinşehir
kavramı ortak paydada yer alan hedef ve uygulamalar ile kırsal kalkınmayı destekleyici bir çerçevede
değerlendirilebilir. Çalışmada, Türkiye’nin ilk sakinşehri Seferihisar’ın kırsal turizm potansiyeli
incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle, doğal ve kültürel değerlerin tespitine yönelik kapsamlı bir
envanter çalışması yürütülmüştür. Edinilen bulgular doğrultusunda, sakinşehir kavramı ve kırsal
turizmin ortak paydada kırsal kalkınma üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, Sakinşehir, Turizm, Türkiye
Abstract
Changing social dynamics have led the components of the tourism sector to adopt different
approaches over time, and thus alternative tourism activities have emerged. Rural tourism ensures
that natural and cultural values are used for tourism purposes, taking into account the balance of
protection and use. Furthermore, it is an alternative type of tourism that supports the economic
development of rural areas. Rural tourism offers activities for natural and cultural landscapes on the
basis of sustainability. It is also an important factor that supports rural development by increasing the
socio-economic levels of local communities. Within this context, it is seen that the criteria of cittaslow
are directly or indirectly related to rural development and rural tourism. The concept of Cittaslow
provides rural development in terms of goals and practices. In the study, the rural tourism potential
of Seferihisar, The first cittaslow of Turkey, is examined. Firstly, a comprehensive inventory study is
carried out for the determination of natural and cultural values. In line with the findings, an evaluation
of the concept of cittaslow and the impact of rural tourism on rural development within the same
framework is presented.
Keywords: Rural development, Cittaslow, Tourism, Turkey.
GİRİŞ
Kırsal kalkınma kavramı, kırsal alanlardaki kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayanan bir
kalkınma modeli olarak ifade edilebilir. Doğal ve kültürel yapı bileşenlerinin koruma-kullanma dengesi
gözetilerek, yerel halkın sosyoekonomik düzeyinin ve bölgedeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini
hedefleyen planlama çalışmalarına dayanmaktadır. Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu (2018)
tarafından kırsal kalkınma kavramının aynı zamanda toplum temelli kalkınma yaklaşımı ile ortak
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paydada yer aldığına dikkat çekilmiştir. Bu süreçte, ilgili kırsal alandaki öncelikli gereksinimlerin
karşılanmasında ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde yerel halkın da süreçte söz sahibi bir aktör
olarak yer aldığı ve kamu ve kamu dışı aktörlerin işbirliği önceliği söz konusudur. Ulusal Kırsal
Kalkınma Strateji Belgesi'ne göre ise kırsal kalkınma; kırsal alanda yaşayan bireylerin ekonomik ve
sosyal refahı ile yaşam kalitesini arttırma süreci olarak tanımlanmaktadır (UKKS, 2015).
Kırsal kalkınmayı destekleyen farklı bileşenler bulunmaktadır; bu bileşenler arasında en büyük payın
ise kırsal turizme ait olduğu ifade edilebilir. Küresel perspektifte yaşanan değişim sürecinin etkisiyle
birçok sektörde gözlenen yeni yaklaşımlar, turizm algısını ve turist eğilimlerini de etkilemiştir.
Böylelikle, diğer turizm faaliyetlerine alternatif olarak kırsal turizm kavramı ortaya çıkmıştır. Kentlerde
yaşanan kirlilik, gürültü, yapı yoğunluğu, nüfus fazlalığı, rekreasyon alanlarının ve imkanlarının sınırlı
olması gibi farklı sorunların etkisiyle kentsel alanda yaşayan bireyler tatil sürelerini kırsal alanlarda
geçirmeyi tercih etmektedir (Sharpley, 2002; Soykan, 2003; Say ve Yalçınkaya, 2018; Tokgöz ve ark.,
2018).
Kırsal turizm, kavramsal çerçevede sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile ortak paydada yer almaktadır.
Bir başka ifadeyle, sürdürülebilir turizmin, planlama ve uygulama süreçlerinde toplumsal sorumluluk,
ekonomik verimlilik ve ekolojik duyarlılık bileşenlerine öncelik vermesi ve bu bileşenleri birbiriyle
uyumlu hale getirmeye çalışması nedeniyle çalışma alanı ağırlıklı olarak kırsal bölgeler olmaktadır
(Şekil 1).

Şekil 1. Sürdürülebilir turizm bileşenleri (Swarbrooke, 1999’dan geliştirilerek)
Küresel perspektifte sürdürülebilirlik tabanlı sektörel faaliyetlerin yaygınlaşması amacıyla yıllar içinde
farklı kavram ve yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(UNEP) tarafından geliştirilen yeşil ekonomi “gelecek nesilleri önemli çevre risklerine ve ekolojik
kıtlıklara maruz bırakmadan, uzun vadede insanların refahını artıracak mal ve hizmetlerin üretilmesi,
dağıtımı ve tüketimiyle ilgili ekonomik etkinlikler sistemi” ekonomiyi olarak tanımlanmıştır (UNEP,
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2008). Yeşil ekonomi perspektifinde ekosistem hizmetlerinden yararlanılarak doğal ve kültürel çevre
bileşenlerinin geliştirilmesi yer almaktadır; karbon salınımının azaltılması, etkin kaynak kullanımları,
toplumsal tabanlı sorumluluk vb. olarak sıralanabilir. UNEP ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO), turizmi sosyal, ekonomik ve çevresel dönüşüme yol açabilecek sektörler arasında
göstererek; çevreye duyarlı turizm yatırımları ile kültürel baskıların kontrol altında tutularak çevresel
tahribatın önüne geçilmesi ve sosyoekonomik refah düzeyinin artırılması hedefiyle ortak bir çalışma
hazırlamıştır (Agah, 2016; Dadakoğlu, 2016).
Turizm sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımı 1980’li yıllarda farkındalık kazanmıştır. Bu çerçevede
yer alan ilk uluslararası nitelikteki yasal düzenlemeler arasında Malina Bildirgesi (1980) gösterilebilir.
Bildirge, 27 Eylül-10 Ekim 1980 tarihleri arasında UNWTO tarafından Filipinler'in başkenti Manila'da
91 devlet temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen Manila Turizm Konferansı sonucunda yayımlanmıştır.
Bildirge kapsamında, turizm farklı dinamikler yönünden değerlendirilmektedir; (i) değişen dünyada
turizmin sahip olduğu etki ve öneme, (ii) turizmin gelişmesi sürecinde devletlerin sorumluluklarına, (iii)
çevrenin korunmasına (iv) gelir düzeyi düşük toplumların sosyoekonomik yönden turizmden
faydalanabilmeleri (Çözeli ve ark., 2016; Dadakoğlu, 2016).
UNWTO Hague (Lahey) Turizm Bildirgesi ise, sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile hazırlanan bir diğer
etkili düzenleme olarak gösterilebilir. Bildirge, 1989 yılında Hollanda’da gerçekleşen Turizm İnterParlamenter Konferansı sonuç raporudur. Bildirgede, turizm ve çevre arasındaki organik bağa dikkat
çekilerek çevreyi korumak adına etkin önlemlerin alınması gerekliliğinin altı çizilmiştir (Çözeli ve ark.,
2016).
Kırsal alandaki farklı çevresel dinamiklere dayalı turizm modeli olan kırsal turizmin kırsal kalkınmayı
destekleyici önemli bir araç olmasından yola çıkılarak ifade edilebilir ki; kırsal alanlara yönelik
geliştirilen planlama çalışmaları ve takiben uygulama süreçlerinin niteliği oldukça önemlidir. Bu
nedenle, küçük kentlerin yönetim planları kapsamında kırsal kalkınmayı destekleyici yaklaşımların
benimsenmesi, kalkınma süreçlerini hızlandırmaktadır.
Bu doğrultuda, kırsal kalkınmayı destekleyen yaklaşımlar arasında sakinşehir kavramının önemli bir
etken olduğu görülmektedir. Hızlı yaşamın etkisiyle kentlerin mekânsal kullanımlar ve standartlar
açısından birbirine benzemelerini önlemeyi hedefleyen sakinşehir hareketi, yerel değerlerini korumayı
hedefleyen yerel yönetimler için farklı alternatif yaklaşımlar ve uygulamalar sunmaktadır. Sakinşehir
yaklaşımı ile, kentlerin sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel kimlik ögelerini, kentin tüm dinamiklerine
karşın korumayı ve sürdürmeyi hedeflenmektedir.
Uluslararası Sakinşehir Birliği’ne üye olmak için öncelikli koşullar arasında nüfus yoğunluğunun
50.000'in altında olması yer almaktadır. Bu koşul, sakinşehir hareketinin küçük kentlerde (ilçeler ve
kırsal alanlar) kırsal kalkınmayı destekleyici bir yaklaşım olduğunun göstergesi olarak ifade edilebilir.
Kırsal kalkınma ve sakinşehir hareketi kavramsal çerçevede incelendiğinde, hedef ve uygulamalar
yönünden benzerlik göstermekte ve ortak anlayışla teşvik edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, sakinşehir kavramının kırsal kalkınma kapsamında kırsal turizm olanaklarının
geliştirilmesine katkısının İzmir’in Seferihisar ilçesi örneğinde araştırılmasıdır. Çalışmada öncelikle,
Türkiye’nin ilk sakinşehri olan İzmir-Seferihisar’ın kırsal turizm potansiyeli incelenmiştir. Bu
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kapsamda öncelikle, doğal ve kültürel değerlerin tespitine yönelik kapsamlı bir envanter çalışması
yürütülmüştür. Elde edilen veriler doğrultusunda, sakinşehir statüsü ve kırsal turizm olanaklarının ortak
bir paydada kırsal kalkınma üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme sunulmuştur.

SAKİNŞEHİR KAVRAMI

Değişen ve yenilenen küresel koşullar, kentlerin çoğunda gözlenen benzer kentleşme
eğilimleri, yerel özgün değerlerin belirlediği kent kimliklerinin belirli ölçüde yok olmasına
neden olmuştur. Zamanla etkileri daha yoğun görülen bu eğilimler, konuya dair farkındalık
kazanılmasını sağlayarak sakinşehir (cittaslow) kavramının ortaya çıkması üzerinde etkili
olmuştur. Uluslararası Sakinşehirler Birliği’nin Bildirgesinde yer alan sakinşehir olma ölçütleri
incelendiğinde; sakinşehir kavramının yerel ve kültürel değerlerin korunması temelinde
özellikle yoğun turizm baskısı altında olan ve büyüme eğilimindeki küçük yerleşimler için
uygun bir sürdürülebilir yerel kalkınma modeli olduğu söylenebilir (Yalçınkaya, 2021). Birliğe
üye olmak için 7 temel başlık altında, 72 adet ölçüt yer almaktadır (Tablo 1). Bu ölçütlerin
doğrudan ya da dolaylı olarak kırsal turizm ve kırsal kalkınma üzerinde etkili olduğu
görülmektedir.
Tablo 1. Uluslararası sakinşehir ölçütleri (Uluslararası Sakinşehirler Birliği, 2021)
ÇEVRE POLİTİKALARI
1. Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
2. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi
3. Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması
4. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması
5. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi
6. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması *
7. Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu
8. Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
9. Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması
10. Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması
11. Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi
12. Biyoçeşitliliğin korunması

ALTYAPI POLİTİKALARI
1. Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları
2. Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması *
3. Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri
4. Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması 1
5. Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması
6. Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler
7. Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik
8. Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı
9. Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı
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KENTSEL YAŞAM KALİTESİ POLİTİKALARI
1. Kentin direnci için planlama
2. Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin arttırılması için
programlar
3. Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması
4. Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması
5. Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması *Bu koşullar, kentlerin yerel yönetimleri tarafından
yapılacak bir dizi çalışmaları kapsamaktadır. Dünyadaki sakin şehirlerin tarihsel gelişimleri incelendiğinde;
sakin şehir kriterlerini bu statüyü devam ettirmek için uyguladıkları koşullar olarak değil, sürdürülebilir bir
yerel kalkınma modeli olarak kent yönetimiyle içselleştirdikleri ifade edilebilir.
6. Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden
faydalanılması
7. Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması
8. Kentin internet ağına sahip olması
9. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması
10. Tele çalışmanın geliştirilmesi
11. Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki
12. Sosyal altyapıyı desteklemek
13. Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki
14. Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi
15. Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması
16. Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması-doğal/yerel alışveriş merkezlerinin yaratılması
17. Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı

T A R I M S A L, T U R İ S T İ K, E S N A F V E S A N A T K A R L A R A D A İ R
POLİTİKALAR
1. Agroekolojinin geliştirilmesi
2. El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin korunması
3. Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması
4. Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal bölgelerin değerini arttırmak
5. Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel, mümkünse organik ürünlerin kullanılması
6. Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve mümkünse organik yerel ürünlerin
kullanılmasının teşvik edilmesi
7. Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması
8. Otel kapasitelerin arttırılması
9. Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
10. Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki imar planları için yeni fikirlerin varlığı

M İ S A F İ R P E R V E R L İ K, F A R K I N D A L I K V E E Ğ İ T İ M İ Ç İ N
PLANLAR
1. İyi karşılama
2. Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak
3. Yavaş güzergâhların mevcut olması
4. Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini sağlayacak aktif tekniklerin benimsenmesi
5. Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların sakin şehir temaları hakkında sürekli eğitim görmesi
6. Sağlık eğitimleri
7. Yöre halkına sakin şehir kavramının anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim vermek
8. Sakin şehir üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı
9. Sakin şehir kampanyalarının desteklenmesi
10. sakin şehir logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı
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SOSYAL UYUM
1. Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar
2. Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması
3. Engelli kişilerin entegrasyonu
4. Çocuk bakımının desteklenmesi
5. Genç neslin istihdam durumu
6. Yoksulluk
7. Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti
8. Farklı kültürlerin entegrasyonu
9. Politikaya katılım
10. Belediyenin kamu konut yatırımı

ORTAKLIKLAR
1. Slow food aktiviteleri ve kampanyaları için destek
2. Doğal ve geleneksel yiyecekleri slow food veya diğer kurumlar ile desteklemek
3.Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin sakin şehir ve slow food felsefelerinin
yayılmasını da sağlayacak şekilde gelişmeleri için işbirliği yapmak

Merkezi İtalya/Orvieto'da bulunan Uluslararası Sakinşehirler Birliği'ne 30 ülkeden 278 kent,
Türkiye'de ise 18 kent birliğe resmi olarak üyedir (Tablo 2).
Tablo 2. Cittaslow Türkiye Organizasyonu’nda yer alan kentler
SAKİNŞEHİR

BULUNDUĞU İL

ÜYELİK TARİHİ

Seferihisar
Akyaka
Taraklı
Gökçeada
Yenipazar
Perşembe
Vize
Yalvaç
Halfeti
Şavşat
Uzundere
Gerze
Göynük
Eğirdir
Mudurnu
Köyceğiz
Ahlat
Güdül

İzmir
Muğla
Sakarya
Çanakkale
Aydın
Ordu
Kırklareli
Isparta
Şanlıurfa
Artvin
Erzurum
Sinop
Bolu
Isparta
Bolu
Muğla
Bitlis
Ankara

2009
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2015
2016
2017
2017
2017
2018
2019
2019
2020

SAKİNŞEHİR SEFERİHİSAR’DA KIRSAL TURİZM OLANAKLARI
Çalışma alanı Seferihisar, İzmir’e bağlı, deniz kenarında konumlanan bir ilçedir. Alan kullanım
haritası incelendiğinde (Şekil 2), kırsal turizm olanaklarının ne derece çeşitli ve yoğun olduğu
görülmektedir.
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Şekil 2. Sakinşehir Seferihisar’da mevcut alan kullanımları haritası (Say ve ark., 2014)
Sosyoekonomik sorunlar arasında oldukça önemli bir yeri olan kırsaldan kente göçü azaltmak ve kırsal
bölgelerin ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasını sağlamak amacıyla, alanın sunduğu farklı
sektörlere ait olanakların değerlendirilmesi önemlidir. Bu olanaklar içinde bir bölgenin sahip olduğu
kırsal turizm potansiyelinin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinden yola çıkılarak, Seferihisar’ın
kırsal turizm olanaklarının oldukça fazla olduğu ve kentteki kırsal turizm çeşitliliğinin kırsal kalkınma
üzerinde etkili önemli bir araç olduğu ifade edilebilir.
Kırsal turizmin kırsal kalkınma üzerindeki etkisi ağırlıklı olarak ekonomik boyutta yorumlanmaktadır.
Bu kapsamın genişletilerek sosyokültürel ve fiziksel çevre boyutunun da vurgulanması doğru olacaktır
(Cengiz ve Akkuş, 2012; Tokgöz ve ark., 2018). Sakinşehir hareketi, bu doğrultuda kırsal turizmin
sürdürülebilirliği ve etkinliği üzerine önemli bir katkı sağlamaktadır.
Kentin kırsal turizm olanakları konumsal dağılım bazında incelendiğinde, öne çıkan destinasyonlar
Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekil 3’te belirtilen destinasyonların yanı sıra, kentin birçok kente kıyasla uzun
bir kıyı şeridine sahip olmasının etkisiyle, kamuya açık ve özel birçok farklı sahil koyu bulunmakta ve
yoğun ilgi görmektedir. Bunun yanı sıra, Şekil 3’te yer alan kamusal destinasyonlara ek olarak oldukça
fazla sayıda ve içerikte (konaklama, yeme-içme, rekreasyonel içeriğe sahip olanlar vb.) işletme kentte
faaliyet göstermektedir (Seferihisar Belediyesi, 2021).
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Şekil 3. Kentte bulunan kırsal turizm destinasyonları

Sakinşehir Seferihisar’da yılın farklı dönemlerinde düzenlenen şenlik ve festivaller de kente olan
ziyaretlerin yoğunluğu üzerinde önemli bir paya sahiptir (Şekil 4).

Şekil 4. Kentte düzenlenen etkinlikler
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Şekil 4’te görülen etkinlikler kapsamında;
•
•
•
•
•
•

Lavanta Şenliği temmuz ayı içinde,
Ata Ekmeği ve Armola1 Şenliği temmuz ayı sonu ya da ağustos ayı başında,
Müzik Festivali ağustos ayı başında,
Tiyatro Festivali ağustos ayı sonunda ve eylül başında,
Seferihisar Mandalina Şenliği kasım ayında,
Tohum Takas Şenliği ise nisan ayında düzenlenmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Uluslararası Sakinşehirler Birliği, küreselleşmenin şehirlerin dokusunu standartlaştırmasını ve
yerel kimlik ögelerini ortadan kaldırmasını engellemek amacıyla ortaya çıkan eğilime yönelik bir kentler
birliğidir. Bu Birliğe katılım yerel yönetimlerin gönüllülüğü ile gerçekleşmekte; hem kent yönetimi hem
de kent sakinlerine önemli yükümlülükler de getirmektedir.
Kentlerin sahip olduğu özgün değerlerin sürdürülebilirliğini hedefleyen sakinşehir statüsünü alabilmek
için Uluslararası Sakinşehirler Birliği tarafından belirlenen ölçütler, kentlerin kimlik değerlerinin
koruma-kullanma dengesi gözetilerek tanıtılmasına yardımcıdır.
Sakinşehir statüsüne sahip olan kentler, farklı doğal ve kültürel çevre dinamikleri yönünden zengin
değerlere ve çeşitliliğe sahip yapıdadır. Bu nedenle, alternatif turizm faaliyetleri yönünden tarihi yapılar,
gastronomi kültürü, iklimsel özelliklerinden kaynaklanan imkânlar vb. birçok farklı ve özgün olanak
sunmaktadır. Sadece ulusal değil, uluslararası perspektifte de sakinşehir olan kentlerin tanınırlığı
artmaktadır. Böylelikle bu kentlerin, öncelikli tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldığı
söylenebilir.
Bu kapsamda Seferihisar, Türkiye’nin ilk sakinşehri olmasının da etkisiyle, Birliğe katıldığı 2009
yılından bu yana tanınırlığı ve ziyaretçi sayısı ciddi artış gösteren bir kenttir. Bu nedenle ifade edilebilir
ki, kentin sakinşehir statüsü almasının ardından medyadaki tanıtıcı yayınların da etkisiyle kent, turizm
için önemli bir cazibe mekânı olmuştur.
Kentte yer alan doğal ve kültürel destinasyonlar kentin yılın her dönemi aktif bir turizm destinasyonu
olması üzerinde etkilidir. Bu kapsamda, deniz kenarında yer alması, sahip olduğu biyoçeşitlilik
zenginliği, klimatik koşullar, farklı kültürel alan kullanımları ve tarihi yapılar yerli ve yabancı
ziyaretçiler tarafından tercih edilme gerekçeleri arasında gösterilebilir. Haftanın farklı günlerinde
düzenlenen üretici pazarları da, özellikle hafta sonları için kentin ziyaretçi sayılarının artması üzerinde
önemli bir etki oluşturmaktadır. Yılın farklı aylarında düzenlenen festivaller ve şenlikler de, kentin farklı
zaman dilimlerinde aktif olmasını desteklemektedir.
Çalışmanın sonucunda Seferihisar örneği özelinde ifade edilebilir ki, sakinşehir kavramı kentlerin kırsal
turizm olanaklarını destekleyen bir yaklaşımdır. Sakinşehir hareketi ile sosyokültürel yönden gelişen
1

Armola, Seferihisar'a özgü bir peynir çeşididir. Lor peyniri, yoğurt ve farklı peynir türlerinin deri tulumu içerisinde belirli
bir süre bekletilmesi ile yapılır.
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kentlerde kırsal kalkınma desteklenmekte ve refah düzeyi artmaktadır. Bununla beraber, dikkat edilmesi
gereken önemli bir nokta özgün değerlerinin sürdürülebilirliğini hedefleyen sakinşehirler, kentsel
planlama çalışmalarını etkin yürütebildiği sürece potansiyel turizm baskısını doğru yönetebilecektir.
Sakinşehirlerin doğal ve kültürel yönden özgün değerlerinin sürdürülebilirliği, mevcut sorunların
çözümlenmesi ve potansiyel sorunların önlenmesi hedefiyle, sakinşehir olmanın gereklilikleri ile
uyumlu, uzun vadeli politikalar ve uygulamaların gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Özet
Sinema ilk ortaya çıktığı 19. yüzyıl sonlarından bu yana siyah beyaz fotoğrafların hareketleriyle
birçok değişikliğe uğramıştır. Sinemanın ana olgusunu oluşturan mekân kurgusu da uzun yıllardan
beri mimarlık alanında araştırma konularından biri haline gelmiştir. Bunun önemli bir nedeni sinema
ile mimarlık konusunun, sinema-mekân ve mekân-zaman kavramları arasındaki bağlantıyı
oluşturmasıdır. Sinemada mekân kurgusunun anlamı ülkeye, kültüre, döneme, yönetmene, filmin
konusuna ve izleyiciye göre değişiklik göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyle filmlerde arka planda
kalan iç mekân kurgusunda da değişiklik olduğu gözlenmektedir.
Özellikle Türk sinemasının altın çağı olarak bilinen yıllarında (1960-1970) Hollywood filmlerinin
birçok Yeşilçam uyarlaması çekilmiştir. Bu uyarlamalarda film çekim tekniği, film konusunun içerik
detayları, yönetmen ve oyuncuların seçimi gibi konularda farklılıklar ve benzerlikler olduğu
bilinmektedir. Fakat iç mekân kurgusu açısından Hollywood filmleri ile Yeşilçam uyarlamaları
arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu konusundaki çalışmaların kısıtlı kaldığı
gözlenmektedir. Bu araştırmanın amacı bir Hollywood filmi olan Sabrina (1954) ile Yeşilçam
uyarlaması olan Şoförün Kızı (1965) filmlerindeki iç mekân kurgusunun değişimini iç mekân analiz
yöntemleri ile incelemek ve farklıkları/benzerlikleri ortaya çıkarmaktır. Analiz yöntemi, film
sahnelerinin çekildiği mekânların iç mekân kurgusu (plan organizasyonu, kapılar/giriş, merdivenler,
aydınlatma elemanları, mobilya, renk, doku, vb.) ve mimari (form, çizgi, kompozisyon, cephe analizi,
bulunduğu yerleşim, vb.) açılardan farklı kriterlere göre incelenmesidir. Ayrıca, örnek olarak seçilmiş
olan iki film, mekân kurgusunun oluşmasında önemli rol oynayan konu, yönetmen ve oyuncular
bakımından da karşılaştırılmıştır.
Sabrina (1954) ve Şoförün Kızı (1965) filmlerindeki iç mekân kurgusunun değişiminin önerilen iç
mekân analiz yöntemi ile ortaya çıkartılması, sinematik mekânların analiz edilmesinde
kullanılabilecek bir yöntem olarak önerilmektedir. Bu yöntem ile sinemada yeni iç mekân
kurgularının daha nesnel verilere dayandırılarak oluşturulabileceği savunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Film uyarlamaları, Hollywood sineması, iç mekân, sinema, Yeşilçam
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Abstract
Cinema has been undergone many changes with the movements of black and white photographs since
the end of the 19th century when it first emerged. Spatial setup, which constitutes the crucial
phenomenon of cinema, has become one of the research topics in the architecture field for many years.
An important reason for this is that the subject of cinema and architecture creates the connection
between the concepts of cinema, space, and time. The meaning of spatial setup in cinema varies
according to country, culture, period, director, subject of the film, and audience. Due to these
differences, it is observed that there is a change in the interior setup that remains in the background
in the movies.
Especially in the years known as the golden age of Turkish cinema (1960-1970), many Yeşilçam
adaptations of Hollywood films were shot. In these adaptations, it is known that there are differences
and similarities in subjects such as the shooting technique, the content details of the film subject, the
selection of the director and the actors. However, the studies on the similarities and differences
between Hollywood films and Yeşilçam adaptations related to interior design are insufficient. This
research aims to examine the changes in the spatial setup between the Hollywood movie Sabrina
(1954) and the Yeşilçam adaptation of the Şoförün Kızı (1965) with interior analysis methods, to
reveal the differences and similarities that occur during the transfer of the spatial setup. The analysis
method is in terms of spatial setup (plan organization, doors/entrance, stairs, lighting elements,
furniture, color, texture, etc.) and architecture (form, line, composition, facade analysis, location, etc.)
of the places where the movie scenes were shot, is offered. In addition, the two films chosen as
examples, which play an important role in the formation of the setting, are compared in terms of the
director and the actors.
Revealing the change of interior setup in Sabrina (1954) and Şoförün Kızı (1965) with the proposed
spatial analysis method is suggested as a method for the analysis of cinematic spaces. Also, with this
method, based on technical information, new interior setups can be created in cinema with more
objective data.

Keywords: Movie adaptations, Hollywood cinema, interior space, cinema, Yeşilçam
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GİRİŞ
Sinemada mekân kurgusunun anlamı ülkeye, kültüre, döneme, yönetmene, filmin konusuna ve
izleyiciye göre değişiklik göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyle filmlerde arka planda kalan iç mekân
kurgusunda da değişiklik olduğu gözlenmektedir. Arka planda kalan iç mekân kurgusu film çekim
tekniği, film konusunun içerik detayları, yönetmen ve oyuncuların seçimine göre de değişiklik
gösterebilmektedir. Amerikan sinemasında 1940 ve 1950 yıllarında dönemin ünlü oyuncularının
oynadığı birçok siyah beyaz melodram filmlerin çekildiği bilinmektedir. Bu yıllarda çekilen filmlerin iç
mekân kurgusu bulundukları dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Çekilen yabancı melodram filmleri
Türk sinemasında “Türk sinemasının Altın Çağı” denilen 1960-1970 yıllarında uyarlama olarak
karşımıza çıkmıştır. Hollywood melodram filmlerinin Yeşilçam uyarlamalarında film konularının aynı
bırakılması, oyuncuların Hollywood aktris/aktörlerine benzer seçilmesi, film çekim tekniklerinde
benzerlikler ve farklılıklar olduğu bilinmektedir. Fakat Hollywood filmleri ile Yeşilçam uyarlamaları
arasında oluşan mekân kullanımı, dönemin iç mekâna yansıması, mobilyaların mekânda kullanımı ve iç
mekân kurgusu arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu konusundaki çalışmaların kısıtlı
kaldığı gözlenmektedir. Bu araştırmanın amacı Hollywood filmi Sabrina (1954) ve bu filmin Yeşilçam
uyarlaması olan Şoförün Kızı (1965) filmleri üzerinden iç mekân analiz yöntemi ile incelemek ve
farklılıkları/benzerlikleri ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM
Araştırmada kullanılacak olan analiz yöntemi; ilk olarak, film sahnelerinin çekildiği mekânların
iç mekân kurgusu kapsamında plan organizasyonu, kapılar/giriş, merdivenler, aydınlatma elemanları,
mobilya, renk, doku, vb. alt başlıklarında incelenmesidir. İkinci olarak film sahnelerinin çekildiği
mekânların mimari kapsamda form, çizgi, kompozisyon, cephe analizi, bulunduğu yerleşim, vb.
açısından farklı kriterlere göre incelenmesidir. Bu incelemeler, iki filmin izlenerek görüntü kalitesi iyi
olan uygun sahnelerin ekran görüntülerinin alınarak yan yana konup analiz edilmesine dayanmaktadır.
Ayrıca, örnek olarak seçilmiş olan iki film, mekân kurgusunun oluşmasında önemli rol oynayan konu,
yönetmen ve oyuncular da karşılaştırılmıştır.
BULGULAR
Sabrina filmi, 1954 yılında yönetmen Billy Wilder tarafından çekilmiştir (Şekil 1). IMDb
açıklamasında Sabrina filminin konusu; “Sabrina Fairchild (Aundrey Hepburn), evin şoförünün genç,
utangaç, beceriksiz ve tüm hayatı boyunca David’e (William Holden) aşık kızıdır. Ancak iki yıllığına
Paris’e gidip zarif, sofistike, güzel bir kadın olarak geri dönene kadar David tarafından hiç fark edilmez.
Paris’ten döndükten sonra aniden David’in dikkatini çektiğini fark eder, fakat bunu yaparken kendini de
Linus’a (Humphrey Bogart) âşık olurken bulur ve Linus’un da kendisine âşık olduğunu fark eder.”
şeklinde anlatılmaktadır (IMDb, 2021).
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Şekil 1: Sabrina film posteri, erişim adresi https://www.imbd.com/title/tt0047437/?ref_=tt_mv_close

Sabrina filminin Yeşilçam uyarlaması olan Şoförün Kızı filmi ise 1965 yılında yönetmen Ülkü Erakalın
tarafından çekilmiştir (Şekil 2). Türk sineması araştırmaları sitesinde filmin konusu şöyle
anlatılmaktadır: “Filmde, şoförün kızına âşık olan bir iş adamının hikayesi anlatılır. Fabrikatör Ayhan
(Ayhan Işık), kardeşi Ekrem’in (Ekrem Bora) yaşantısından çok şikayetçidir. Bu yüzden Ekrem’i yola
getirmeyi kafasına koyar. Ekrem’e âşık olan şoförün kızı Arzu’nun (Belgin Doruk) bu işi yapacağını
düşünür. Bir anlaşma yaparak Arzu’yu İzmir’e gönderir. Burada Arzu sosyeteye karışabilmek için
gerekli eğitimi alır. İstanbul’a döndüğünde planladıklarının aksine Arzu ile Ayhan, Ekrem’i
değiştirmeye çalışırken birbirlerine âşık olacaklardır.” (TSA, 2021). İki filmin konusu incelendiğinde
mekânlar arasında oluşabilecek benzerlikler ve farklılıklar hakkında fikir edinmek de mümkündür.
Örnek olarak Hollywood filminde Sabrina eğitim almak için Paris’e giderken, uyarlaması olan Şoförün
Kızı filminde Arzu İzmir’e gönderilmektedir. Bu durum filmin kahramanlarının iki farklı mekânda
eğitim alacağı konusunda bilgi vermektedir.

Şekil 2: Şoförün Kızı film posteri, erişim adresi

http://www.tsa.org.tr/tr/film/filmgoster/6523/soforun-kizi
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İki film yönetmen, yapımcı, yazar, sinematografi, film düzenleme ve oyuncular açısından da
analiz edilmiştir. Bu analiz Tablo 1 ve Tablo 2 de görülebilmektedir.
Tablo 1. Sabrina Film Künyesi

Sabrina
(1954)

Üretim
Şirketi

Yönetmen

Yapımcı

Yazar

Sinematografi Film
Oyuncular
Düzenleme

Paramount
Pictures.

Billy Wilder
(1906-2002)

Billy
Wilder
(19062002)

Billy
Wilder
(19062002)
Samuel
A. Taylor
Ernest
Lehman

Charles Lang

Arthur
P. Schmidt

Humphrey
Bogart
(1899-1957)
Aundrey
Hepburn
(1929-1993)
William
Holden
(1918-1981)
Martha Hyer
(1924-2014)
John
Williams
(1903-1983)

Tablo 2. Şoförün Kızı Film Künyesi

Şoförün
Kızı
(1965)

Üretim
Şirketi

Yönetmen

Yapımcı

Yazar

Sinematografi Film
Oyuncular
Düzenleme

Birsel Film

Ülkü
Erakalın
(1934-2016)

Nüzhet
Birsel
Özdemir
Birsel
(19292006)

Bülent
Oran

Turgud
(1924)

Ören

Ruaf Tözüm
(1915-1978)

Ayhan Işık
(1929-1979)
Belgin
Doruk
(1936-1995)
Ekrem Bora
(1932-2012)
Nebahat
Çehre
(1944)
Hulusi
Kentmen
(1912-1993)

Sabrina (1954) filminin çekildiği mekânlarının plan organizasyonu analiz edildiğinde sahnelerin
çoğunun ev ve ofis alanlarında geçtiği anlaşılmaktadır. Ailenin yaşadığı evin iç mekân plan
organizasyonu sahnelerin çekiminden net olarak anlaşılamamaktadır. Fakat evin mimarisi net bir şekilde
görülebilmektedir. Sahil kenarında olduğu anlaşılan evin çevresi incelendiğinde açık ve kapalı tenis
kortları (Şekil 3), açık ve kapalı yüzme havuzları, iç bahçe olarak kullanılan bir avlu ve otopark
bulunduğu görülmektedir. Diğer taraftan Şoförün Kızı (1965) filminde sahnelerin çoğu ev, ofis ve
meyhane üçlüsünde geçmektedir. Burada da evin plan organizasyonu sahne çekimlerinden
anlaşılmaktadır. Evin yakın çevresi incelendiğinde otoparkı ve bahçesi (Şekil 4) olduğu görülmektedir.
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Şekil 3: Sahne 1:51:53, Tenis Kortu Alanı, Sabrina, 1954 Şekil 4: Sahne 49:19, Evin Bahçe Alanı, Şoförün Kızı, 1965

Sabrina filminde otopark alanı bahçe ve ana evin giriş kısmını birleştirmektedir. Aynı zamanda üst katı
da hizmetliler tarafından müştemilat olarak kullanılmaktadır (Şekil 5). Şoförün Kızı filmin de ise var
olan kapalı otopark alanı evin alt katında yer almaktadır (Şekil 6).

Şekil 5: Sahne 1:51:31, Otopark Alanı, Sabrina, 1954 Şekil 6: Sahne 10:36, Otopark Alanı, Şoförün Kızı, 1965

Sabrina filmindeki ofis alanın plan organizasyonu incelendiğinde, açık ofis sistemi kullandığı
görülmektedir (Şekil 7). Tek bir mekân kullanım amacına göre mutfak/bar alanı, toplantı alanı ve
çalışma alanına bölünmüştür. Film sahnelerinde tek bir mekân içindeki bu farklı kullanımlar çekim
tekniği ile birleştiğinde oyuncuların sürekli farklı mekânlarda olduğu hissi verilmektedir. Şoförün Kızı
filminde ise ofis mekânı kitaplık ve çalışma masasının birleşiminden oluşan tek bir oda şeklinde
tasarlanmıştır (Şekil 8). Buna ek olarak evin farklı bir bölümünde daha geniş bir çalışma odası da
bulunmaktadır.

Şekil 7: Sahne 23:29, Ofis Alanı, Sabrina, 1954 Şekil 8: Sahne 24:17, Ofis Alanı, Şoförün Kızı, 1965
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İki filmde de sahne çekimlerinde az sayıda kapı giriş detayı gösterilmiştir. Ofis sahnelerinde yer alan
ahşap kapı detayları da birbirine benzer özellikler taşımaktadır (Şekil 9, Şekil 10).

,
Şekil 9: Sahne 01:26:10, Ofis Giriş Alanı, Sabrina, 1954 Şekil 10: Sahne 22:07, Ofis Giriş Alanı, Şoförün Kızı, 1965

Sabrina filminde müştemilat mekânları hariç tüm alanların giriş açıklıklarının üç metreden fazla olduğu
görülmektedir (Şekil 11). Şoförün Kızı filminde de benzer şekilde dönemin evlerinde görülen üç
metreye yakın açıklıklar bulunmaktadır (Şekil 12).

Şekil 11: Sahne 01:44:46, Müştemilat Alanı, Sabrina, 1954 Şekil 12: Sahne 47:09, Ev Ana Giriş Alanı, Şoförün Kızı, 1965

Sabrina filminde avlu ile müştemilatı birbirine birleştiren bir adet dökme demir dairesel merdiven
bulunmaktadır (Şekil 13). Filmin ilk yarısında bu merdiven sıklıkla gösterilmektedir. Şoförün Kızı
filminin ilk sahnelerinde baş kahraman Arzu’nun odasına çıkan ahşap merdiven ve merdiven korkuluk
tasarımı görülmektedir (Şekil 14). Buna ek olarak filmde 5 adet farklı merdiven yer almaktadır (Şekil
15, Şekil 16).

Şekil 13: Sahne 01:44:55, Müştemilat ve Bahçe Alanını Bağlayan Merdiven, Sabrina, 1954
Şekil 14: Sahne 08:07, Müştemilat Alanına Çıkan Merdiven, Şoförün Kızı, 1965
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Şekil 15: Sahne 36:43, İzmir de Bulunan Evin Merdiveni, Sabrina, 1954 Şekil 16: Sahne 38:34, Evde Bulunan Ana
Merdiven, Şoförün Kızı, 1965

Sabrina filmindeki mekânlarda tavandan sarkıt lamba ve birden fazla farklı aydınlatma kullanıldığı
görülmektedir (Şekil 17). Yakın sahnelerin birinde kristal abajur tasarımı göze çarpmaktadır. Şoförün
Kızı filminde de aynı şekilde farklı abajur aydınlatmalar kullanılmıştır. Aynı zamanda evin çeşitli
mekânlarında sarkıt kristal avize şeklinde aydınlatmalar kullanılmıştır (Şekil 18). Ayaklığı burgu
şeklinde tasarlanmış olan lambader aydınlatması da ev sahnelerinde sıklıkla görülmektedir. Ofis
mekânında ise daha modern bir masa aydınlatması kullanıldığı görülmektedir.

Şekil 17: Sahne 01:43:30, Yatak Odası Alanı, Sabrina, 1954 Şekil 18: Sahne 36:40, Salon Alanı, Şoförün Kızı, 1965

Şekil 19: Sahne 1:43:12, Hazeran Thonet Sallanan Sandalye, Sabrina, 1954 Şekil 20: Sahne 1:23:08, Ofis Alanında Bulunan
Mobilyalar, Sabrina, 1954

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

359

Sabrina filminde müştemilata ait yatak odasında ahşap malzemelerden üretilmiş birçok mobilya
kullanılmıştır. Özellikle yatak başlığı ve kullanılan masalarda bu net bir şekilde görülmektedir. Yatak
odasında, oturma kısmı hazeran ayakları ahşap Thonet tarzındaki sallanan sandalye mekânda dikkat
çeken ana öğelerden biridir (Şekil 19). Aynı zamanda arka planda çevresi mermer malzemeden olduğu
tahmin edilen şömine bulunmaktadır. Ofis alanında ise orta yüzyıl modern deri koltuk takımları ve
çalışma masaları bulunmaktadır (Şekil 20). Şoförün Kızı filminde evin çeşitli mekânlarında kullanılan
mobilyaların klasik tarzda bir tasarımı olduğu görülmektedir (Şekil 21). Buna ek olarak arka planda
çevresi seramik kaplama olan bir şömine bulunmaktadır. Evin diğer bölümlerinde bulunan ahşap
mobilyalar ise modern tarzdadır. Ofis alanı sahnelerinde ahşap malzemeden, açık ve kapalı raflardan
oluşan modern bir kitaplık tasarımı görülmektedir (Şekil 22).

Şekil 21: Sahne 43:08, Ev Alanında Bulunan Mobilyalar, Şoförün Kızı, 1965 Şekil 22: Sahne 23:34, Ofis Alanında Bulunan
Kitaplık, Şoförün Kızı, 1965

Sabrina filminde dört farklı kompozisyon olduğu görülmektedir. İlk olarak oyuncuların aydınlatma
elemanının arkasında kaldığı yakın plan kompozisyondur (Şekil 23). İkinci olarak oyuncuların boydan
gözüktüğü kapı/giriş elemanlarının önünde yer aldığı ve mekânın geniş açıdan görüldüğü kompozisyon
bulunmaktadır (Şekil 24). Üçüncü kompozisyonda oyuncular çapraz açıdan görülmektedir (Şekil 25).
Son kompozisyonda pencere ve oyuncu odak noktası olarak seçilmiştir (Şekil26).

Şekil 23: Sahne 1:45:20, Ön Planda Aydınlatma Elemanlı Kompozisyon, Sabrina, 1954 Şekil 24: Sahne 12:02, Arka Planda
Giriş Bulunan Geniş Açılı Kompozisyon, Sabrina, 1954
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Şekil 25: Sahne 1:21:52, Çapraz Açılı Kompozisyon, Sabrina, 1954 Şekil 26: Sahne 1:20:31, Odak Noktası Pencere Olan
Kompozisyon, Sabrina, 1954

Şoförün Kızı filminde de yine dört farklı kompozisyon olduğu görülmektedir. Sabrina filmindeki gibi
oyuncuların aydınlatma elemanlarının arkasında kaldığı yakın plan kompozisyonu bu filmde de sıklıkla
kullanılmaktadır (Şekil 27). Buna ek olarak Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez sahnelerinden biri olan
yakın plan kompozisyon bu filmde de uygulanmıştır (Şekil 28). Oyuncuların boydan gözüktüğü ve
kapı/giriş elemanlarının önünde yer aldığı kompozisyon türü Şoförün Kızı filminde perspektif
düşünülerek kullanılmıştır (Şekil 29). Son olarak Sabrina filmindeki gibi burada da pencerenin ve
oyuncunun odak noktası olduğu kompozisyon kullanıldığı görülmektedir (Şekil 30).

Şekil 27: Sahne 1:00:21, Ön Planda Aydınlatma Elemanlı Kompozisyon, Şoförün Kızı, 1965 Şekil 28: Sahne 1:07:00,
Yakın Plan Kompozisyon, Şoförün Kızı, 1965

Şekil 29: Sahne 36:44, Arka Planda Giriş Bulunan Geniş Açılı Kompozisyon, Şoförün Kızı, 1965 Şekil 30: Sahne 42:07,
Odak Noktası Pencere Olan Kompozisyon, Şoförün Kızı, 1965
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SONUÇ
Sabrina (1954) ve Şoförün Kızı (1965) filmlerindeki iç mekân kurgusunun değişiminin önerilen
iç mekân analiz yöntemi ile incelenmesi sonucunda, iki film arasında 11 yıl olmasına ve farklı dönemlere
denk gelmelerine rağmen mekânlar arasında benzerlikler olduğu görülmektedir. Sabrina filminde ev iç
mekânlarında okunan çağdaş tasarım yaklaşımı Şoförün Kızı filminde kendini klasik tarzda oymalı
mobilyalar, modern tarzdaki çalışma odası ve geniş bahçe kullanımının olduğu ev görünümleri ile
yansıtılmıştır. Sabrina filminde bulunan ofis mekânın modern mobilyalar ve açık ofis düzeni tasarımı,
Şoförün Kızı filminde modern bir kitaplık ve masa lambası ile ifade edilmiştir. Özellikle mekânların
çekim kompozisyonlarının benzer olması iki filmdeki eş değer mekânların hatırlanmasını
kolaylaştırmaktadır. Bu durumda önerilen analiz yönteminin sinematik mekânlarının analiz edilmesinde
kolaylık sağladığı görülmektedir. Bu yöntem ile sinemada yeni iç mekân kurgularının ve uyarlama
filmlerin mekân kurgularının daha nesnel verilere dayandırılarak oluşturulabileceği savunulmaktadır.
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Özet
Tüm bilgiler, gerçeği inşa etmede ve aktarmada en önemli araç olan dil tarafından temsil edildiğinden,
insanların ortaya koydukları her şeyin her biçimde bir dili vardır. Elbette sanatının zamanla değişen
farklı bir dili olduğu söylenebilir. Dil biçimleri oluştururken, yapan ile algılayan arasındaki iletişimi
sağlayan araçtır. Gelenekleri, alışkanlıkları, tercihleri yaşanmışlıkları ve daha birçok şeyi barındırır.
Yapılandırmayı sağlarken güç kendisindedir ve böylece yönlendirmelere açıktır.
Sanatsal temsil tarih boyunca güç ve iktidar karşısında kendi gücüyle normalleştirmeden ziyade karşı
koymanın tepkisel bir söylem oluşturmanın dili olmuştur. Sanat tarihinde sayısız güç ve iktidar
imgelerine rastlarız. Örneğin boğa, aslan, kartal gibi gücü otoriteyi sembolize eden figürler hemen
hemen her dönemde kullanılmış insanla anlatılan hikayelerle eşleştirilmiştir. Görülüyor ki imgelerle
söylemler hep birlikte yer almış güç ve iktidarın ifade aracı olmuştur. Bugün sanat alanında gerçekçi
imgelerin yanı sıra soyut biçimsel öğelerle de hiyerarşi ve güç dengeleri ele alınmaktadır. Günümüz
sanatına baktığımızda da artık metin yani çalışmanın söylemi görseli kadar önemli hale gelmiştir.
Bu çalışmanın ana teması, farklı cinsiyetler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinin yanı sıra dilsel temsil
ve sanatsal temsil yoluyla normalleştirme ve doğallaştırmaya odaklanarak bilgi, güç (veya
bilgi/iktidar) ve dil-gerçeklik- sanat arasındaki ilişkiyi keşfetmektir. Buna ek olarak, sanat tarihinde
ve toplumsal tarihte güç imgelerine ve söylemlere doğru bir yolculuk yapılarak güç dengeleri
sorgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dil, Güç, İktidar, Sanat.

An Artistic Look at the Relationship between Language and Power
Abstract
As all knowledge is represented by language, which is the most important tool in constructing and
conveying reality, everything revealed by people has a language in every form. Of course, it can be
said that her art has a different language that changes over time. It is the tool that provides
communication between the doer and the perceiver while creating language forms. It contains
traditions, habits, preferences, experiences and many more. While providing the configuration, the
power is in itself and thus open to manipulations.
Throughout history, artistic representation has been the language of creating a reactive discourse
against power and potency, rather than normalizing it with its own power. We come across countless
images of power and potency in the history of art. For example, figures such as bull, lion, eagle
symbolizing power and authority have been used in almost every period and have been paired with
stories told with human beings. It is seen that images and discourses have taken place together and
have been the means of expression of power and power. Today, in the field of art, hierarchy and power
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balances are discussed with abstract formal elements as well as realistic images. When we look at
today's art, the text, that is, the discourse of the work, has become as important as its visual.
The main theme of this study is to explore the relationship between knowledge, power (or
knowledge/potency) and language-reality-art, focusing on normalization and naturalization through
linguistic representation and artistic representation, as well as unequal power relations between the
different genders. In addition, the balance of power will be questioned by making a journey towards
power images and discourses in art history and social history.
Keywords: Language, Power, Potency, Art.
GİRİŞ
Güç, toplumsal cinsiyetin toplumsal yapısını eleştirel olarak anlamamıza yardımcı olur. İktidar
düşünüldüğünde ilk olarak akla gücü elinde bulundurmak gelse de dolaylı ya da doğrudan eril cinsel
güç de tanıma dahil edilebilir. Cinsiyet ilişkilerinde eşitsizlik tartışmaları da doğrudan iktidarla ilgilidir.
İktidar ve otorite güç kavramını bünyesinde barındırır ve yönetebilir. Sanat ise bu noktada zaman zaman
toplumsal yapının eleştirisi rolünü üstlenir. Sembolik imgelerle söylemini yaratır.
YÖNTEM
Yöntem olarak dil ve iktidar bağlamında kısa bir literatür taraması yapılmıştır. Kavram olarak
güç, iktidar düşüncesi ve sembolik anlam üretimiyle güç, dilin gücü ve dilin güç ile ilişkisi Pablo
Picasso’nun “Guernica” isimli tablosu ve René Magritte’in “İmgelerin İhaneti” resimleri ile
örneklenerek irdelenmiştir. Bu kapsamda araştırma yöntemi betimleyici araştırmadır.
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DİL/GÜÇ KURGUSU
Kavram olarak güç
Güç kavramı, Marksist sınıf mücadelesi teorilerinden türemiştir. En iyi bilinen iktidar teorisi
Michel Foucault tarafından yapılandırıldı (Middleton, 1995). Toplumsal cinsiyet araştırmalarında sıkça
kullanılmasının bir nedeni, yapı bozuma uğratılmış ve karmaşık öznelliklerin yeni, post yapısalcı
yapılandırmasıdır. Sosyal gruplar daha önce tutarlı özelliklere sahip olarak görülen tekil özneler olarak
kuramlaştırılmıştı. Ancak post yapısalcı yapı söküm bu kavramı eleştirir, dolayısıyla insanları birçok
olasılığa sahip çoklu kimlik sahipleri olarak tanımlar (Middleton, 1995). Bu çoklu kimlik yapıları
günümüz sanatında sanatsal bir çeşitliliği de gündeme getiren unsurdur.
Foucault’cu iktidar kurgusu, post yapısalcı özneyi dikkate alır (Foucault, 1983), ancak insanların bir
‘toplumsal sistem’ içine kaydedildiğini ve iktidarın işleyişinin etkisi altında olduğunu düşünür
(Middleton, 1995). Gücü, bir eylemi ya da tarihi olmayan ‘sanal bir güç’ olarak nitelendirir. Aksine, güç
kavramı, olayların gerçekleşmesi için gerekli koşullar hakkındaki soruları yanıtlar. Bu, ataerkil
toplumun, kadınların, etnik azınlıkların ve cinsel azınlıkların beyaz heteroseksüel erkekler tarafından
ezilmesi olaylarının gerçekleşmesi için gerekli koşul olduğu anlamına gelir.
İktidar düşüncesini, toplum içinde de sürekli işleyen söylem kavramıyla paralel hale getirebiliriz
(Skeggs, 1993). Erkekliğin genel hegemonik ideolojisinin söylemlerde her zaman meşrulaştırıldığını
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söyler. Hollywood filmlerinde belirli koşulları takip ediyor gibi görünen erkekler, kadınlar, etnik
azınlıklar vb. söylemleri vardır; örneğin, erkeklik genellikle doğa ve duygudan ziyade akılcılık ve
'ustalık' söylemiyle bağlantılıdır. Söylemler genellikle aynı kalıpları takip eder ve insanları basmakalıp
yollarla tasvir eder.
İktidarın işleyişini anlamanın bir yolu, onu ideoloji fikrine bağlamaktır. Söylem analisti Fairclough
(1995), ideolojiyi iktidarın hizmetindeki anlam olarak anladığını söylüyor. Birey, metinlerde üstü kapalı
olarak kabul edilen egemen ideolojilerin sürekli etkisi altındadır. Sonuç olarak, bu varsayımlar eşitsiz
güç ilişkilerinin üretilmesine katkıda bulunur.
İktidar düşüncesi ve sembolik anlam üretimiyle güç
Sanat tarihindeki güç ve iktidar imgelerine baktığımızda boğa bunlara bir örnek olabilir. Görsel
sanatların birçok alanında karşımıza çıkan güçlü bir güç ve iktidar imgesidir. Güç, kuvvet, erkeklik,
damızlık, kontrolsüzlük, zapt edilemezlik gibi birçok yan anlamları ve kavramları düşündürebilir. Boğa
imgesi mitolojide olağanüstü bir gücü simgelerken, hayran hayran izlenen boğa güreşleriyle
kapitalizmin ve güç savaşlarının bir nesnesi olmuştur.
Tarih boyunca yaşanan savaşlar iktidarı elde etmenin en somut göstergesidir. Bu iktidar olgusu savaş
resimleriyle görsel olarak ifade edilerek geçmişte de günümüzde de sanata konu olmuştur. Picasso’nun
İspanya İç Savaşı’nı anlatan ünlü Guernica isimli eseri de adeta güç kavramının görsel bir ifadesidir
(Resim 1).

Resim 1. Pablo Picasso, Guernica, Tuval üzerine yağlı boya, 7.76 x 3.49 m, 1937.

Picasso’nun kafasına boğa başı maskesi takarak poz vermesi boğanın eril iktidarı ile kendini
özdeşleştirmesi olarak da ifade edilebilir (Resim 2). Böylece sanatta hem toplumsal tarihteki iktidardan
hem de bireysel iktidardan söz edilebilir.
Kimmel (1994), erkekliğin güçle, kadınlar ve diğer erkekler üzerinde güçle eş tutulduğunu söyler.
Feminizmin eleştirisinin temeli budur. Yukarıda belirtildiği gibi, iktidarın işleyişinin karmaşık olduğunu
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bu nedenle, tüm erkeklerin tüm kadınlar üzerinde güce sahip olduğunu iddia etmek çok basit bir söylem
olacaktır. Kısacası feminizmi kadın erkek eşitliğine indirgenmeden toplumsal cinsiyet eleştirisini
merkez aldığını belirtmek gerekir.

Resim 2. Pablo Picasso, Boğa başı maskesi takarken, Life Magazine arşivinden fotoğraf, 1949.

Dilin Gücü
Cinsiyet ve dil arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar, cinsiyet farklılıklarını
somutlaştırmaya yardımcı oldu. Lakoff (1975) toplumsal cinsiyet, dil ve güç üzerine çığır açıcı
makalesinde, kadınların konuşma stratejilerinin ataerkillik altındaki baskılarından etkilendiğini öne
sürer. ‘Kadın dili’ olarak adlandırılan şey, ‘süper kibarlık’, niteleyiciler, abartılar ve etiket soruları
biçimindeki güçsüzlükle işaretlenir. Bu konuşma biçimleri, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin
kanıtıdır. Lakoff ayrıca, kadınların zayıf olarak algılanan şekillerde konuşmak üzere sosyalleştiklerini
ve bunun da onların baskılarını yeniden üreten bir süreç olduğunu belirtir. Dolayısıyla Lakoff, erkeklerin
ve kadınların konuşması arasında önemli farklılıklar olduğunu savunuyor. Bu araştırma üzerine inşa
edilen Fishman'ın (1983) günlük etkileşimlerde erkeklerin kadınlar üzerindeki gücüne bakan
çalışmasıdır. Fishman, kadınların konuşmasını karakterize eden biçimsel özelliklerin (örneğin, soru
sorma) yanıtı garanti altına almaya çalıştığını savunuyor. Buna karşılık, erkeklerin konuşması, daha
fazla konuşmayı garantilemek için çok az şey yapan özelliklerle (örneğin ifadeler) işaretlenir. Ancak
muhatapların erkeklerin gündeme getirdiği konulara ‘yönlendirme’ olasılığı daha yüksektir; "Neyin
uygun ya da uygunsuz konuşmanın tanımı erkeğin seçimi haline gelir". Başka bir deyişle, erkekler
konuşmayı kontrol eder ve kadınlar konuşmayı kolaylaştırmak için erkeklerden daha çok çalışır.
İktidarın biçimlerinden biri de dil olduğu için bazılarının (insanların vb.) diğerlerinin egemenliğine
girmesine katkıda bulunur. Modern toplumda, iktidarın uygulanması ideoloji aracılığıyla sağlanır
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(Fairclough, 1989). Fairclough, “Modern toplumda güç ilişkilerine ilgi duyan hiç kimse dili görmezden
gelemez” der. Bir ideoloji tamamen normalleştiğinde, genellikle dilin içine gömülür. Sağduyu
ifadelerine bazı örnekler: “Siyahlar sporda iyidir ama akademik konularda değil”, “Kadınlar yetiştirir”
ve “İşsizler tembeldir”. Bu fikirler baskın grup tarafından geliştirilmiş olsa da, bireylerin onlar hakkında
düşünme yolları haline geldi; halk tarafından tutulan inançlardır ve normalleştirilmiş söylemlerdir (Ng,
1993).
Toplumun ve bilgi üretiminin cinsiyetçi doğası, kadınlığın doğası, kadın ve erkek arasındaki güç
ilişkileri, çocukların sosyalleşmesi ve arzunun dinamikleri. 1980'ler aynı zamanda feminist
pedagojilerin ve müfredat içeriğinin erkek merkezli ve beyaz, heteroseksüel ayrıcalıklı erkeklerin siyasi
çıkarlarını yansıtan eleştirilerin ortaya çıkmasına tanık oldu. Sofistike eleştiriler, bilginin temellerine,
bilgi yaratma yöntemlerine ve neyin bilgi sayılacağına karar verme yöntemlerine meydan okudu. Çoğu
kaynak, cinsiyet ve kadın arasında ayrım yapmayı başaramaz. Kadınlar, cinsiyet, tarihsel veya kültürel
özgürlük hesaba katılmadan simgeleştirilir ve/veya basitçe ‘cinsiyet’ olarak kabul edilir. Dil genellikle
erkeksidir ve kadınlardan söz ediliyorsa; bu genellikle aile, ev içi veya kültürel/geleneksel alanlar
çerçevesindedir.

Dilin güçle ilişkisi
Dilin sosyal etkileşimlerde nasıl işlediğinin bariz bir özelliği, hem etkili hem de araçsal güçle
olan ilişkisidir. Etkili güç; kural, disiplin veya hiyerarşi tarafından onaylanmaz. Belirgin bir güç
olmaksızın belirli şekillerde davranmaya veya fikir veya tutumları benimsemeye meylettirir veya
istememize neden olur. Reklam, kültür ve medya gibi sosyal olgularda faaliyet gösterir. Araçsal güç,
devlet, yasaları ve sözleşmeleri veya çalıştığımız kuruluşlar tarafından dayatılan türden açık bir güçtür.
Aynı zamanda işletme, eğitim ve çeşitli yönetim alanlarında da faaliyet göstermektedir.
Konuştuğumuzda veya yazdığımızda, iletişim kurduğumuz belirli duruma ve ayrıca bu durumu yaratan
nasıl konuştuğumuz veya yazdığımıza uyarız. “Dilimizi bir duruma ya da bağlama uydururuz, bu da
dilimizin ilk etapta yaratılmasına yardımcı olur” (Gee, 1999).
Dahası, gerçekliği her zaman söylem olarak dil aracılığıyla inşa ediyor ve yeniden inşa ediyoruz gibi
görünüyor. Gerçekliğin dille inşasına sanat tarihinden örnek verecek olursak René Magritte ele alınabilir
(Resim 3). Sanatçı bazı resimlerinde kelimelerle gerçeklik arasında bir iletişim kurarak gerçekliğin
sorgulamasını yapmıştır. İmgelerin ihaneti isimli çalışmasında, sanatçı bir pipo resmi yapmasına rağmen
altına bu bir pipo değildir yazarak gerçeklik sorgulaması yapmış dille ve imgeyle gerçekliği tersyüz
etmiştir. Magritte bu bağlamda bir pipo değil resim yapmıştır. Böylece izleyicinin algısı üzerinde iktidar
kurarak farklı bir gerçeklik söylemi yaratmıştır.
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Resim 3. René Magritte, İmgelerin İhaneti, Tuval üzerine yağlı boya, 63.5 x 93.98 cm, 1928-1929.

SONUÇ
Bu yazıda, eşit olmayan güç ilişkileri, bunların normalleştirilmesi ve dilsel temsil yoluyla
doğallaştırılmasına odaklanarak bilgi, güç ve dil gerçekliği ilişkisi arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Sanatsal örneklerle konu irdelenerek sorgulamaya davet edilmiştir.
Dil bir boşlukta var olamaz. Tıpkı sana gibi bireylere ve dolaylı olarak da kurumlara yani toplumsal
hayata, ihtiyaç duyar. Çünkü dilde, sanat da bir iletişim aracıdır. İktidar ilişkilerinin merkezindedir. Bu
çalışmada dilin ve toplumun bu karşılıklı bağımlılığı sayesinde, dil ve gücün birbirinden ayrılamadan el
ele gittiğini göstermeye çalıştık. Zengin kültürel kurumlar ve bilgi ile birlikte kullanılan dil olan
"söylem” ’in, iktidar ve ideolojinin kurulmasına yardımcı olan kültürel modelleri ve sosyal rolleri
yeniden üretebildiğini ve genellikle de yaptığını ve böylece bazı insanların iktidarına katkıda
bulunduğunu gördük. İktidarın yani sosyal olarak güçlü olanın, söylem gücü yaratabildiği açıktır.
Sonuçta önemli olan da söylem gücünün inşasıdır.
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Özet
Yaratıcı düşünce ve sanat geçmişte olduğu gibi günümüzde de sanat nesnesi aracılığı ile biçimlenir.
Sanatçının yaşadığı çevre ve yaşam biçimi buna uygun imgelemle farklı anlam ve yeni biçimsel
formlar oluşturmasına kaynaklık eder. Sanatta evrensel olan nitelik hangi dönemde üretilmiş olursa
olsun, üretilen imgelerin yeni ve farklı anlamlarla donatılarak tekrar tekrar kullanıma sokulmasıdır.
Bu hiç bitmeyen yaşamsal ve sanatsal bir döngünün inşasıdır.
Farklı kültürlerde ve farklı dönemlerde varlık alanı bulan Grotesk, güzellik olgusunun karşısına
ötekileşme bozulma, iğrençleşme, parçalanma, çürüme gibi kavramlarla yeni bir dil ve düzen
oluşturma kaygısını getirmiştir. Geçmişte bu kaygı ile üretilen insanımsı ya da hayvanımsı yaratıklar,
yani yarı insan yarı hayvan betimlemeler mitolojide ya da Siyah Kalem’in figürleri gibi yaratılarda
da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Deformasyona uğramış ucube bedenler günümüzde de sanat
alanında imgesel olarak dolaşıma girmiş ve sanatçıların sorgulamaya açtıkları bir varlık alanı
yaratmışlardır.
Değişen dünya düzeninde çoğulculuk, melezlik, bir başka deyişle hibrit özellikler ve disiplinler arası
yaklaşımlar sanatta önem kazanarak yeni biçimler üretir. İnsan aslında Kafka’nın dönüşüm eserindeki
gibi devamlı bir dönüşüm süreci içinde yaşamaktadır. Günümüz insanı teknolojik, biyo-teknolojik,
genetik, medyatik gelişmelerle yalnızlaşmış ve değişime uğramıştır. Siber dünyanın içinde yaşayan
günümüz insanı şüphesiz geçmişte yaşayan insanlarla fiziksel olarak ortak özellikler taşısa da düşünce
ve yaşam biçimi acısından farklılaşmıştır. Örneğin, küresel dünyada bir virüsün yaşattığı büyük
değişim yaşam biçimini değiştirme özelliğine sahipken şüphesiz bu durum sanata ve sanat yaşamına
da yansımaktadır/yansıyacaktır. Medyanın ‘artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ söylemi
gündemdeyken “Sanat nasıl olacak?” sorusu sorgulanabilir bir olgu olarak karşımızda durmaktadır.
Bu bildiride de amaç yaşadığımız dünyadaki biyo-teknoloji ve genetik çalışmalarla gelişen ya da
doğal yollarla yaşamsal döngümüzü değiştiren teknolojik etkenlerin günümüz sanatçılarından verilen
örneklerle üzerinde durularak, sanatın bugünkü imgesel ve anlamsal yapısını sorgulamak sanatta
nasıl bir dönüşüme yol açtığını irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Melez, Sanat, Teknoloji, İmge.

Hybrid Art in the Context of Image and Search for Meaning in Art in the New World
Order
Abstract
Creative thinking and art are shaped by the art object today, as in the past. The environment in which
the artist lives and his way of life are the source of creating different meanings and new formal forms
with the appropriate imagination. The universal quality in art is the reuse of the produced images by
equipping them with new and different meanings, no matter what period they were produced. It is the
construction of a never-ending vital and artistic cycle. Grotesque, which has found existence in
different cultures and different periods, has brought the concern of creating a new language and order
with concepts such as othering, deterioration, disgust, fragmentation, and decay against the
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phenomenon of beauty. In the past, humanoid or animal-like creatures, that is, half-human half-animal
depictions produced with this concern, are frequently encountered in mythology or in creations such
as "Siyah Kalem" figures. Deformed monstrous bodies are still imaginatively circulating in the field
of art today and have created an area of existence that artists open to questioning. In the changing
world order, pluralism, hybridity, in other words, hybrid features and interdisciplinary approaches
gain importance in art and produce new forms. Man actually lives in a continuous process of
transformation, as in Kafka's work of transformation. Today's people have been isolated and changed
by technological, biotechnological, genetic and mediatic developments. Although today's people
living in the cyber world have physical characteristics with people living in the past, they are different
in terms of thought and lifestyle. For example, while the great change experienced by a virus in the
global world has the feature of changing the way of life, this situation is/will be reflected in art and
art life as well. While the media's rhetoric that "nothing will be the same again" is on the agenda, the
question of "How will art be?" stands before us as a questionable phenomenon. The aim of this paper
is to examine the imaginary and semantic structure of art today and to examine how it leads to a
transformation in art, by focusing on the technological factors that develop through bio-technology
and genetic studies in the world we live in.
Keywords: Hybrid, art, technology, image
GİRİŞ
Sanat eseri üretildiği dönemin tanıdığıdır. Bugün geçmiş, sanat eserleri aracılığı ile okunup
anlamlandırılabilir. Tarihsel süreçteki değişimin nesnesi somut olarak sanat eserleridir. Yaşadığı
dönemin izlerini yapıtlarına yansıtan sanatçı, yapıtlarında dönemin izlerini biçimlendirir ve o yapının
bugünlere taşınmasında önemli bir rol oynar. Sanatçı bazen somut olanı soyutlar bazen de tamamen
soyut olanı, duyarlılıklara ve biçimlere dönüştürür. Özetle; sanatçı yaşadığı çağa tanıklık eder ve o çağın
sanatsal nesnelerini üretir.
İnsanoğlunun yazıdan önce taşı taş üstüne koyma, kazıma, yontma, toprağa şekil verme, çizme ve
boyama ile başlayan yaratı eylemi yüzyıllar boyunca farklılaşmış kılıktan kılığa girmiştir. Doğayla iç
içe yaşayan onunla savaş halinde, hayatta kalabilme mücadelesi veren tarih öncesi insanı, mağara
duvarlarına yaptığı resimlerde doğaya ve savaştığı hayvanlara egemen olmanın sembollerini
kullanmıştır. Doğadaki tüm canlı-cansız varlıklar resmin içinde yer almıştır. İnsan yaşam biçimini,
avlarıyla mücadelesini, ritüellerini, korkularını, büyüsel bir tabanda anlatmıştır. Bu resimlerin
oluşumunda, insanoğlunun kimi zaman iletişim kurma çabası, kimi zamanda güç mücadelesinde
başarıya ulaşma hedefi vardır. İçinde bulunduğumuz çağda da kişi benzer bir mücadelenin içindedir,
yaşam döngüsü değişmez ama boyut değiştirir. Örneğin geçmişte taşı yontarak iletişim kuran birey
bugün teknolojik olanaklardan yararlanarak kendini ifade edebilmektedir.

YÖNTEM
Yeni dünya düzeninde sanatta imge ve anlam arayışı bağlamında yaşanan değişimler göz
önünde bulundurularak hibrit sanat geçmiş, günümüz ve gelecek üçgeni içinde incelenmiş, genel
anlamda bir literatür taraması yapılarak seçilen bazı örneklerle irdelenmiştir. Bu örnekler farklı
perspektiflerden hibrit sanat anlayışını irdeleme ve betimlemede yeni pencereler açabilecek
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çalışmalardır. Sanatçı örneklerini ve çalışmalarını çoğaltmak mümkündür. Ancak burada konu ile
doğrudan ilgili olan ve kısıtlı sayıda nitelikli örnek üzerinde durulmuştur. Tarihe gönderme yapan
örnekler verilerek konu geçmişe dayandırılsa da amaç günümüz çağdaş sanat üretimlerine eleştirel bir
bakış açısıyla yaklaşarak izleyiciyi tartışmaya ve yeni oluşumlara davet etmektir.
Kavram ve Tanımlar
Hibrit kelime anlamı olarak ele alındığında Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘melez’ olarak
tanımlanır (URL 1). Teknoloji ile de iç içe olan hibrit olgusu ‘iki farklı güç kaynağının bir arada
bulunması’ şeklinde ifade edilebilir ‘Grotesk’ terimi Türk Dil Kurumu’na göre , ‘Eski çağ Roma
yapılarında bulunan insan, hayvan, çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşimleri biçimindeki abartılı
süsleme tarzı şeklinde tanımlanır (URL 2). Tarih boyunca farklı kültürlerde ,inançlarda ve coğrafyalarda
karşımıza yarı insan yarı hayvan biçimleri çıkmıştır. Zaman zaman gücün dini inançların, farklı
duyguların ifadesi olmuştur. Yunan mitolojisinde Pan, keçi-insan, Kentaur, at-insan figürlerine
rastlamak mümkündür. Görülüyor ki geçmişte de günümüzde de en az iki şeyin, ya da daha fazla
şeylerin, birlikteliği bunun ortaya çıkardığı biçim söz konusudur. Bu biçimin anlamını sorgulamak önem
kazanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar olan süreçte nasıl bir değişime uğramıştır? Melez yapı alışık
olduğumuz güzel kavramının yanı sıra parçalanmış, bozulmuş, çürümüş, deforme edilmiş, abartılmış
biçimlerle bir ötekileşme kavramını da irdeler. Yaratılan yeni biçimlerle artık ucubelerden söz etmek
mümkündür. Yeni eğilimle estetik algılarımız ötekilere doğru bir bakışı güzeli değil çirkin olanın
varlığını gündeme getirir. Biçimsel olarak da değişim yeni teknolojileri ve malzeme kullanımını da
beraberinde getirmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi geçmişte ortaya konan biçim mitolojik hikayelerin,
korkuların inançların betimlemesiyken 21. yüzyılda ekolojik denge, genetik bozulma, müdahale, nesli
tükenen canlılar gibi yapısal değişimi içeren evrensel konular vurgulanmaktadır
Hibrit Sanat Olgusu ve Teorik Olarak Hibrit Sanat
Hibrit sanat dediğimizde ise görsel sanatların resim, heykel, seramik, fotoğraf, film, tiyatro,
video ve bunun gibi birçok alanı kapsayan geniş bir yelpazeden oluştuğunu düşünürsek kendisini de
hibrit olarak nitelemek mümkündür. Tüm bu alanlar kendi içinde de bir harman oluşturarak birbirinden
beslenebilir. Böylece farklı alanların ve formların birleşimiyle karışık bir medya elde edilebilir.
Günümüzde artık alanlar arasında keskin çizgiler kalmamıştır. Örneğin bir sanatçı tuvaline bir fotoğrafı
aktarabilir, sergilerken eklediği bir ses veya video çalışmasıyla da farklı bir katman oluşturarak
geleneksel yapısından uzaklaştırıp işini başka bir platforma taşıyabilir.
Hibrit sanat bilimsel ve teknolojik yaklaşımları bünyesine alan çağdaş bir sanat hareketi olarak
tanımlanabilir. Bu bağlamda Khairul Rahman’ın yaptığı araştırmaya göre ’hibridizm’ olarak yeni bir
eğilimi tanımlar. Bu ‘Hibridizm Manifesto Kavramını altı bölümde ifade eder. Bunlar sınırsız süreç ve
deney, medya ve teknoloji yakınlaşması, disiplinlerarası ve multidisipliner, yaratıcı beyinlere değer
verilmesi, birleştirme etkinliğini destekleme ve köken kültürünü benimsemedir. (Rahman, KAA.2007)
Bu sanatsal eğilimle uğraşanlar arttıkça ortaya melez bir sanat akımı çıkmıştır. Hibrit sanatla birlikte
izleyici artık çok daha aktif bir deneyim yaşar ve sanat pratiğinin merkezine yerleşerek onu
deneyimleme fırsatı yakalar.
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Hibrit sanatın içerdiği araştırma alanlarını inceleyecek olursak genetik ve biyomühendislik gibi
biyolojik yaşamı içeren sistemleri, yapay zeka, nanoteknoloji, robotik, elektronik gibi teknoloji temelli
araştırmaları, temel bilimleri, veri bilimi, telekomünikasyon gibi farklı disiplinleri ifade etmek gerekir.
Sanattan çok uzakmış gibi duran bu disiplinler nasıl sanatsal bir form ve biçim oluşturur bunu sanatçı
çalışmalarıyla örnekleyelim.
Hibrit Sanat Örnekleri:
Patricia PICCININI
Hiperrealist yaklaşımıyla Patrcia Piccinini heykelleri tipik hibrit sanat örneklerindendir. Sanatçı
mutant ve cyborg karışımıyla insan bedenini makinelerle birleştirerek sunar. Tıp bilimi ve genetik
gelişmelerin (klonlama, kök hücre, gen eklem vb) ışığında, sanatçı izleyiciyi aslında teknoloji ve annelik
söylemlerini sorgulamaya davet eder. Sanatçı genetik çalışmalara ve olası sonuçlarına duyarlılıkla
yaklaşır ve empati kurarak işlerini üretir. Genel anlamda bu heykeller kusursuz bir realite içerirken başka
bir dünyaya aitmiş gibi, güzellikten uzak, huzursuz edici, ürkütücü, düşündürücü ve mide bulandırıcı
bir aura yaratır ve izleyiciyi bu ortama çeker. Piccinini’nin eserleri günümüzde yaşanan gelişmelerin
gelecekte nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda ciddi mesajlar verir. Dünyayı tekrar hayal etmeye davet
eder. Evren ve türler arasında sevgi dolu ilişkilerle gelecekte hayaller ve umutlar besler Picinini’nin
heykelleri genetik sınırların zorlandığı günümüz dünyasına bir uyarı mesajı niteliğindedir (Zöngür, C.
2019) Melezlik aslında birçok bağlamda çeşitlilikten kaynaklanan bir zenginlik iken genlerin zenginliği
ile negatif bir sürece girer. Örneğin genleriyle oynanmış GDO’lu bir bitkiye tereddütle yaklaşırız tıpkı
Picinini’nin heykelleri gibi (Resim 1-2).

Resim 1-2: Şahin Yumurta Adam (Eagle Egg Man (Philosopher), 2018. Reçine, fiberglas, insan saçı, silikon. 57
x 30.5 x 44 cm. Graham, Patricia Piccinini, 2016. Silikon, fiberglas, insan saçı, beton. 140x120x170 cm.
https://www.patriciapiccinini.net/486/92, https://www.patriciapiccinini.net/388/92

Nilgün SİPAHİOĞLU DALAY
Nilgün Sipahioğlu Dalay’ın resimlerindeki imge oluşumu ise yine ‘hibrit’e gönderme yapıyor
ama daha çok kişisel ve sosyal kimliğin bileşenleriyle bir dengede olma durumunu sorguluyor. Eril ve
dişil ruhun bedensel yansımaları insan-hayvan karışımı farklı bir beden ve imge oluşumunu ortay
koyuyor. Zıtlık ve imgeler bütünlüğü feminist bir söyleme gönderme yaparak tekinsizliğin nesnesi
haline geliyor (Resim 3-4).
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Resim 3-4: Nilgün Sipahioğlu Dalay . TÜKM- “İsimsiz”. Tuval üzeri yağlı boya ve ağaç kabuğu
70 x 50 cm, 2020.
“İsimsiz.” Baskı kağıt üzeri yağlı boya ve tığ işi. 40 x 35 cm, 2021
Sanatçının kişisel arşivinden

Conrad SHAWCROSS
Çalışmalarındaki şiirsel dili oluştururken felsefe, matematik, fizik, geometri, biyoloji, sanat
tarihi gibi alanlardan faydalanan Conrad SHAWCROSS heykel pratiğinde bilim insanları ve öncü
figürleri dikkate almaktadır. Paradigma’da (Fark Motoruna Övgü), (Paradigm, Ode to the Difference
Engine) 2006, İngiliz matematikçiler Ada Lawrence ve Charles Babbage’ın çalışmalarına atıfta bulunur.
Bir Küp İçinde Yavaş Ark (Slow Arc Inside a Cube), 2008, ilhamını domuz insülininin yapısı ve protein
zinciri konularına öncülük yapan bilim insanı Dorothy Hodgkin’den alıyor. İlk işlerinden olan Sinir
Sistemleri’nde (The Nervous Systems) 2003, karikatürist ve illüstratör olan Heath Robinson’ın detaylı
makine çizimlerinden yola çıkan sanatçı, Uzay Trompeti (Space Trumpet) 2003, isimli çalışmasında da
erken akustik haritalamanın tarihinden esinlenmiştir (URL 3).
Sinir Sistemleri’nde (The Nervous Systems) 2003, kullanılan kompozit halatlar hem doğrusal, hem
döngüsel düzlemde zamanı temsil eder. Shawcross’un öne çıkartmak istediği, kullanılan malzeme ve
mekanik sistemin getirdiği kısıtlı algı ve anlatım dili ile yaratılmış metafor sayesinde zaman kavramına
yeni bir bakış açısı kazandırabilmektir.

Resim 5-6: Optik Labirent, Conrad Shawcross, 2018, Regen’s Park, Londra
Paslanmaz çelik, 5 x 10 x 10 m
http://conradshawcross.com/blog/project/optic-labyrinth-arrangement-2018/
www.victoria-miro.com/video/46/

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

374

Regen’s Park, Londra’da bulunan Optik Labirent (Resim 5-6, Optical Labyrinth), 2018, ise ışığın
modellerini ve hareketini araştıran sanatçı için kendini ifade alanlarından sadece biridir. Shawcross
burada; düzenli ve eş aralıklı özdeş birimlerden oluşturulmuş iki ayrı desen diziliminin üst üste getirilip,
bir plakanın açısı hafifçe değiştirildiğinde ortaya çıkan optik yanılsama olarak tarif edilebilen Moiré
Etkisi’nden yararlanmıştır (Amidror, 1999). Hare etkisi, kullanılan desenin yoğunluğuna, dizilimine,
birimlerin ölçüsüne ve hareket açısına göre farklı çıktılar vermektedir (Saveljev, Kim, Kim, 2018).
Film endüstrisinde, grafik işlerinde, televizyon dünyasında ve mimarlıkta bu efektten kaçınılsa da Optik
Labirent’te tam tersi bir yaklaşımla hareli doku zenginleştirilip, çeşitlendirilerek izleyicinin
olabildiğince fazla miktarda moiré etkisine şahit olması istenmiştir. Bunu için sanatçı, güneşi ışık
kaynağı olarak kullanmış ve ışınların farklı geliş açıları ve şiddeti ile amaçladığı statiğin içindeki hareket
duygusuna ulaşmıştır. Özdeş görünseler de farklılıklar barındıran delikli birimlerdeki hareler neredeyse
holografik bir etki yaratmaktadır.
Değişen ışık seviyelerine ve güneş arkına dinamik olarak tepki veren çalışmaya, labirenti gezen kişilerin
fiziksel farklılıkları (boyu, görüş açısı, görme kalitesi ve düzeyi vb.) da eklenince puantilist dokunun
kapsamlı kullanımı izleyicisine benzersiz bir deneyim sunmaktadır. Bu durum Optik Labirent’e anıtsal
ve zarif sıfatlarının yanında eğlenceli ve davetkar bir kimlik de kazandırmaktadır.
Anila Quayyum AGHA
Pakistan’ın Lahor kentinde, cami ve diğer kültürel alanlardan kadınların hariç tutulduğu, yoğun
İslam kültürü içinde büyüyen Anila Quayyum Agha çalışmasında (Resim 7-8) İslamiyet- Hristiyanlık,
doğu-batı kültürü, göçmen deneyimi, yabancılaşma ve geçicilik duygusu gibi kavramları temel olarak
kullanmıştır. Yanı sıra İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde yer alan El Hamra Sarayı’nı
ziyaret ettiği sırada sarayın mekan-peyzaj-atmosfer bileşkesinin, içinde bulunanlara verdiği huzur ve
ziyaretçilerin yüz yüze geldikleri mimari zenginlik karşısında yaşadıkları huşu hissi kendisine ilham
olmuştur. Sanatçının doğup büyüdüğü yer olan Pakistan’daki deneyim ve hatıraları ile El Hamra
Sarayı’ndaki gözlemlerini katmanlaştırarak “Kesişimler” serisini ortaya çıkartmıştır. Her ırk, cinsiyet,
din ve cinsel yönelimden insanın tecrübe edebileceği ve hayranlık duyabileceği bir mekan yaratmak
istemiştir. (URL 4)

Resim 7-8: Anila Quayyum Agha, Intersections, 2013 http://www.anilaagha.com/intersections
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Lazer kesim, lake yapılmış ahşap panel ve halojen ışık kaynağı.

Sanatçının doğup büyüdüğü yer olan Pakistan’daki tecrübeleri ve hatıraları ile El Hamra Sarayı’ndaki
gözlemlediklerini katmanlaştırarak Kesişimler (Intersections) eserini meydana getirmiştir.
Pakistan’daki halka açık alanların erkelerin alanı olduğunu dile getiren sanatçı, yarattığı dev küpün
ahşap plakalarına lazer kesici ile İslami motifler aktarmıştır (Chung, B. 2015). Küpün içindeki tek ve
güçlü ışık kaynağı dört duvar arasına hapsedilen ve potansiyelini yaşayamayan kadınları anlatmaktadır.
Aslında parlak ışık kaynağı sadece kadınları kapsamaz; dışlanmış, hariç tutulmuş hisseden herkes için
bir gönderme niteliğindedir.
Neredeyse fark edilmeyecek çelik bir iple sabitlenmesi ve yüzeyleri oluşturan panellerin ince yapısı
sayesinde küp hafifletilmiş ve boşlukta bağımsız bir şekilde asılı kalmış gibi görünmektedir. Bu ince
hafif fiziksel durum ile eserin anlattıklarının ağırlığı arasındaki kontrast çalışmanın etkileyiciliğini
arttırmaktadır.
Cornelia Parker’ın ifade dilinden etkilenen sanatçı, içeriden aydınlatılan ışık ve ortak bir motifin
çeşitlendirilmiş halinden elde edilen büyük ölçekli bir gölge kutusu serisi olan Kesişimler’deki
enstalasyonlarında farklı anlamlar barındırmaktadır. Agha seriyi izleyenlerin empati, birliktelik ve
umudu düşünmesini istemiştir. Parker tarafından patlatılan ve sonra galeri mekanında tekrar bir araya
getirilmiş gibi gösterilen çalışmaların ortak noktası içeriden yapılan aydınlatma sayesinde elde edilen
gölgelerdir. Askıda kalan bu işlerde sanki patlama o anda gerçekleşiyor ve galeri alanı parçalanmanın
ortasında anlık bir görüntü yakalıyor gibi görünmektedir (Rinck, J. 2019).
Gölge kullanımı Parker’daki kadar saçılmış ve dağınık olmasa da Agha da oluşturduğu dünyada sınırları
belirli ve keskin tutmamıştır. Gölgeler döşeme, duvarlar ve tavanın her yerini kaplar. Beraberinde
seyircinin hareket eden bedeni üzerine vuran gölgeler, yürüdükçe şekil değiştirip başkalaşır.
İçinde bulunduğu tanımlı alanla tamamen bütünleşen gölge küpü; sergilenme dili, ziyaretçilere
çalışmanın bir parçası olabilme imkanı sunması, sahip olduğu toplumsal cinsiyet, sosyal kodlar, kültür
ve din konularının iç içe geçmiş kavramsal alt yapısı sayesinde izleyicide merak, hayranlık ve şaşkınlık
uyandıran interaktif bir deneyim yaratmaktadır.

SONUÇ
Özellikle son yirmi yıl düşünüldüğünde dramatik bir gelişme gösteren teknoloji, artık günlük
yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. İçinde bulunduğumuz dijital çağda herkes gibi sanatçılar da
çalışmalarını yaratırken tek bir kaynakla kendilerini kısıtlamak yerine çeşitliliğin zenginliğinden
yararlanmak ve bakış açılarındaki sınırları kaldırmak için karışık medya kullanımına yönelmişlerdir. Bu
yaklaşımın sonucunda, sanatçının çalışması artık yalnızca resim ya da fotoğraf değildir, Çok katmanlı
kendi varlık alanını yaratan hibrit sanattır. Tıpkı yaşadığımız çağ gibi her şeyin harmanlanarak
çeşitliliğin birlikteliği ile yaşanan farklılıkların yarattığı değerlerin bütünüdür. Hibrit sanat günümüzde
geleneksel sanat formlarının yanı sıra bilim ve teknoloji ile de birleşerek tamamen melez bir noktaya
gelmiştir. Belki de bu durum geçmişin günümüzden ayrılan noktası olarak belirtilebilir.
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GRAFİK TASARIMDA İZOMETRİK GÖRÜNTÜLERDEN YARARLANMA
USING ISOMETRIC IMAGES IN GRAPHIC DESIGN
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Özet
Grafik tasarımın kökenindeki çizerek ifade etmek aynı zamanda bütün sanat ve bilim türlerinin ortak
ifade şeklidir. Bu bağlamda izometrik çizim şekli sadece coğrafya, mimarlık veya mühendislik
alanlarında kullanılmamaktadır. İzometrik görüntüleme şekli grafik tasarımın da kullanmış olduğu
ifade türlerinden birisidir. İzometrik görünümlü grafik çizimlerde, nesnelerin açılı perspektifteki gibi
açısal görüntü kayıpları meydana gelmemektedir. Bu da değişik alanlarda görüntü tasarlamayı
mümkün kılmaktadır. Böylece objeyi inceleyen göz, incelediği nesnenin her tarafını eşit oranlarla
görebilmektedir ve nesneyi doğru tanımlayabilmektedir.
Grafik tasarımcılar izometrik görüntülerin açısal farklılıklar göstermemesinden yararlanarak değişik
tasarım alanlarında çalışmalar yürütmektedirler. Bu sebepten grafik tasarımcılar izometrik
görüntülerden; kullanım klavuzlarının olduğu illüstrasyonlarda, makine kullanım prospektüslerinde,
video animasyonları, bilgisayar oyun grafikleri, turist haritaları, gazete, dergi ve ansiklopedilerde
yer alan illüstrasyonlarda vs. birçok yerde yararlanılmaktadır. Buna ek olarak izometrik görüntülerin
grafik tasarımın kullandığı bir tür olduğunu bilmek ve uygulamak, tasarımcılara obje veya değişik
tasarımlar ortaya koyarken fazladan görgü ve ifade becerisi sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Grafik, tasarım, izometrik görüntü, harita.
Abstract
Describing by drawing at the root of graphic design is also the common form of expression of all art
and science genres. In this context, isometric drawing is not only used in the fields of geography,
architecture or engineering. Isometric view is one of the expression types used in graphic design. In
graphic drawings with isometric appearance, angular image loss of objects does not occur as in angled
perspective. This makes it possible to design images in different areas. Thus, the eye examining the
object can see all sides of the object in equal proportions and can identify the object correctly.
Graphic designers work in different design fields by taking advantage of the angular differences in
isometric images. For this reason, graphic designers use isometric images; In illustrations with user
manuals, in machine leaflets, video animations, computer game graphics, tourist maps, illustrations
in newspapers, magazines and encyclopedias, etc. used in many places. In addition, knowing and
applying isometric images as a genre used by graphic design will provide designers with extra
manners and expressive skills when presenting objects or different designs.
Keywords: Graphic, design, isometric image, map.
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1. GİRİŞ
İzometrik görüntülerin basılı veya dijital ortamda kullanımı izleyicinin konulara illüstrasyon anlamında,
görüş açısının bütüncüllük sağlamasında etkin bir yöntemdir. Bu yüzden günümüzde birçok alanda
kullanılmaktadır. Grafik tasarımda işlevselliğin ve anlaşılırlığın oluşturulmasında kullanılan tasarım
öğeleri, sanatsal materyal vs bilgisine ek olarak bilimsel yöntemlere, teknik çizim ilkelerine de ihtiyaç
vardır. Grafik tasarım kullanış bakımından da incelenmeli ve bir araç niteliği sunmalıdır. Bir sanat
yapıtının kullanım değeri, onun araçsallığıyla ilintilidir. Sanat yapıtının bir araç olarak kullanılması yeni
değildir. Araç olma ve amaç olma bizi zorunlu olarak işlev kavramına açar (Durak, 2013:31). İşlevsel
olma anlamında da grafik tasarım, disiplinler arası bilim dallarının ifade şekillerinin içerisinde kendisine
yer bulmaktadır. Bilimsel yapıtlara örnek taşıması anlamında ise grafiksel öğeler harita yapımında
kullanılmaktadır. Harita grafiklerinde bir mekânın üç boyutlu kavranmasında ise izometrik
görüntülerden yararlanılmaktadır. Bu sayede harita alanındaki yapıları üç boyutlu görülebilmesine ek
olarak açısal bozulmaların olmaması görüntülerde güçlü anlatımları izleyiciye sunmaya yarar. İzometrik
görüntülerin grafik tasarımın kullandığı bir tür olduğunu bilmek bize mekân görünümlerini çizimlerken
fazladan görgü sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda izometri yönteminin kullanım alanlarının grafik
için haritalarla sınırlı kalmaması, farklı tasarım yüzeylerinde de kullanılması gerekiyor ve hali hazırda
kullanılmaktadır.
İzometrik görüntülerin grafik tasarımda kullanılma yerleri günümüzde birçok yerde karşımıza
çıkmaktadır. Bu görüntülerin kullanım yerlerinin görsel incelemeleri, kullanım yerlerine göre
kategorilerle sunularak, bize görüntüleri kavrayışımızda sağladığı kolaylıklar anlatılmak istenmiştir.
Araştırmada izometrik görüntülerin öncelikle tanımı yapılmıştır. İzometrinin iki boyutlu yüzeyler
üzerinde perspektifle karşılaştırılması yapılmıştır. Üç boyutlu grafiksel öğelerin kullanımıyla özellikle
iletişime, görüş biçimine ve zihinde sağladığı algıya katkılar anlatılmıştır. Bu sayede grafik tasarımın
bilimsel alanlarda kullanımındaki katkılarının anlaşılması hedeflenmiş, izometrinin görüntü üretmede
grafik için bir yöntem olduğunun bilgisi verilmiştir.
2. İZOMETRİK GÖRÜNTÜLER
İzometrik çizim şekli; bir objeye 30 derecelik açı ile incelenip perspektif kurallarının kullanılmadan iki
boyutlu yüzey üzerine çizmek işlemidir. Perspektif kurallarının görüntüye getirmiş olduğu yakınlık ve
uzaklık ilişkisiyle beraber oluşan farklı derecelerdeki açıların izometrik görüntülerde olmamasından
dolayı nesnelerin yer, yön, yükseklik, en ve derinlik ölçülerinin teknik görüş açısından izahını
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kolaylaştırmaktadır. İzometride sadece iki boyutlu yüzey üzerinde çizmek istenilen üç boyutlu cisimler
30 derecelik izometrik ızgaraların yardımıyla oluşturulmaktadır (Görsel 1).

Görsel 1: İzometrik ızgara sistemi ve açılarla çizgilerin durumu.
Görüntü 1’deki şemada anlaşıldığı üzere bir nesnenin sağ ve sol yüzü çizime yansıtılmaktadır. Tek
kaçışlı perspektifin oluşturduğu “aksonometrik” görüntüler genellikle harita yapımında algıda açısal
kayıplar yaşattığından harita türündeki grafikler “izometrik görüntüler halinde ifade edilmektedir
(Görsel 2).

Görsel 2: Solda aksonometrik görüntü türü, Sağda izometrik görüntü türü. Erişim: 01.07.2019
Tasarımın temelini oluşturan “problem çözümü”, yöntem olarak haritalandırmayı benimser, çünkü
haritalandırma, problemi tanımlayabilmeye ve genel resmi çıkarmaya yardımcı olur. Bir tasarım
problemini anlayabilmek için problemin bütünü ve detayları görebilmek gerekir. Bu detayları alt alta
yazılı olarak sıralamak yeterli olmayabilir, bunun yerine maddeleri tüm ilişkileriyle birlikte ele almak
problemi daha net görebilmeyi sağlar. Ortaya çıkan şey, soyut problemin detaylarıyla, yol ayrımları ve
dallandırmalarıyla kuşbakışı olarak somutlaştırılmasıdır (Taşçıoğlu, 2013:3). Bu anlamda izometrik
görüntülü grafikler en fazla haritalarda karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli tasarımlarda kullanılan izometrik
görüntülerde aslında haritalardan ibarettir.
3. GRAFİK

İLETİŞİM

ARAÇLARININ

ALGIYA

KATKISI

VE

İZOMETRİK

GÖRÜNTÜLER
İzometrik sanat, düzlemde bir 3B nesneyi göstermek için düz nesneleri katmanlar halinde yansıtmanın
bir yoludur (Bilsel, 2018:599). Grafik tasarım her ne kadar iki boyutlu yüzey üzerine konumlandırılsa
da, istenen mesajın hangi araç ve yöntem kullanılarak iletileceği önemlidir. “Üç boyutlu tasarım
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çalışmalarında temel ilke, görsel belleği ve benzerlikleri yaratıcı bir şekilde kullanarak yeni görüntüler,
yeni mesajlar oluşturmaya alıştırmaktır” (Gürer, 1992: 27’den aktaran; Keş, Timur 2016:662). Burada
temel nokta tasarım eleman ve ilkelerinin iki ve üç boyutlu çalışmalarda kavramsal öğelerin
algılanmasında bulunduğu katkıdır (Keş, Timur 2016:662). İzleyicinin kavramsal öğeleri üç boyutlu
grafik alanlarda tanımlayıp yorumlamasının temelinde teknik perspektifin çizim kuralları ve izometrik
çizim yöntemleri bulunmaktadır. 20. Yüzyıla kadar olan süreçte grafik olgusu ve bu alanda yapılan
etkinlikler (baskı resim, haritacılık, süsleme-bezeme işleri. yazı ve kitap resmi ile her türlü duyum
afişleri ve reklamcılık) yalnızca bir ihtiyaçtan doğan ve belli bir işleri yerine getiren nitelikteydi (Demir,
2010:60). Grafik dil bu anlamda bilimsel olayların izahında kullanılan bir olgu olmuştur. Fakat iletişim
ve ulaşım araçlarının gelişmesinden dolayı insanların yer, yön değiştirmedeki ihtiyaçları, teknolojinin
artması gibi olgular algısal ihtiyaçların artmasına sebep olmuştur. Lang (1987)’e göre algı, “çevreden,
çevre ile ilgili bilgi edinme sürecidir.” Algı aktif, bilinçli ve amaçlıdır (Çağlayan, Korkmaz, Öktem
2014:169). Araç, olay ve yer algımızın güçlendirilmesinde üç boyutlu ifadelerin grafik tasarım
yöntemleriyle yorumlanması, illüstrasyonların yapılması, bunu yaparken de izometrik görüntülerden
yararlanılması bir yöntemdir.
Grafik tasarımın bilimsel yaklaşımların kavranmasında genel geçer görsel kavramları geliştirmesi
devam etmektedir. Zamanla nesnelerin genel görünümlerine ait görüntü tasarımlarına daha çok ihtiyaç
duyulmaktadır. Yazınsal ifadelere neredeyse gelecekte alternatif olacak görsel ifadelere bakmak insanın
gündelik hızlı yaşam biçiminde daha etkili hale gelmektedir. Tasarımın bilimselleşmesi ve bilimsel
kavramları ifade edecek görsel materyalleri ortaya koymasının gerekliliğini De Stijl akımının
öncülerinden olan Theo Van Doesburg, 20. Yüzyıl başlarında tasarım ve bilimsel gerçeklerin ifade
edilmesinde şunları söylemiştir:
“Bizim çağımız sanat, bilim, teknoloji, vs.’de tüm öznel spekülasyonlara
düşmandır. Hali hazırda yönetmekte olan yeni tin ise hayvani kendilindenliğe, doğanın
hâkimiyetine, sanatsal palavralara karşıdır. Yeni bir nesne inşa etmek için bir yönteme,
yani bir nesnel sisteme gereksinimimiz var” (Cross 2016:129).
21. yüzyılda bilginin internet üzerinde sanal veriler halinde giderek artması, bilgiyi tasarım olarak
görselleştirme şekliyle sunmayı daha da önemli yapmıştır. Çevresel grafik tasarım, bilgilendirme
tasarımının kapsamına giren, yerleşik ve güçlü bir geleneğe sahip, kendi içinde çeşitli alt başlıkları olan,
geniş ve disiplinler arası bir uygulama alanıdır (Dur 2011:159). Bu bağlamda İzometrik görüntüler
bilgisayar oyunlarının tasarlanmasında, coğrafyada, haber metinlerinde, bilimsel illüstrasyonlarda
teknik resimde ya da turistik tanıtım haritalarında kullanılan bir yöntemdir.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

381

4. İZOMETRİK GRAFİKLERİN KULLANIM YERLERİ VE BULGULAR
İzometrik görüntülerin en başlıca kullanım alanları coğrafya ve haritacılık olmaktadır. Haritalar bilindiği
üzere kuşbakışı görünümün teknik bilgilerle bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Kuşbakışı görünümün
algılanış şekli kimi zaman 90 derecelik dikey ve yatay düzlemde oluşurken bazen de 30 derecelik çapraz
ızgara sistemi olan izometrik görüntülerle izah edilmektedir (Görsel 3).

Görsel 3: Yukarıda bir alanın kuşbakışı görünümü, sol altta kuş bakışı açıdan yapılan bir şehir haritası,
sağ altta izometrik yöntemle hazırlanmış bir harita örneği.
İzometrik görüntüler genellikle jeolojide bölgenin kesitinin alınarak incelenmesinde kullanılmaktadır.
Jeoloji bilimi haricinde bizim izometrik görüntüleri tercih etmemizdeki sebep, görüntüde açısal
farklılıkların olmayışıdır. Bu yüzden algılanabilirlik yüksektir. Haritaların bize göstermiş olduğu coğrafi
bilgiyi kâğıt ya da dijital ortamda ifade etmek için biçim bilgisi, renk, kontur, doku, gibi tasarım
öğelerinin bir araya gelmesinin yanında illüstrasyondan da faydalanılmaktadır (Görsel 4).

Görsel 4: Grönland haritasının izometrik grafikleri.
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Yeryüzünde var olan, gözle görülür, elle tutulur coğrafi varlıklar (yol, akarsu, bina vb.) coğrafi nesne
adını alır. Bu coğrafî nesnelerin harita üzerinde gösterimine ise detay adı verilmektedir. Örneğin, gerçek
dünyada var olan bir taşınmaz nesne iken, bunun belirli bir projeksiyon sisteminde harita üzerinde bir
sembolle gösterilmesi, artık şekli, bir "detay" kılmaktadır (Koçiyiğit ve Yılmaz, 2009). Bu evrensel
bilgilerin detayının izahındaki çizim stili ise tasarımcının kendi üslubuna bırakılmıştır. Haritalar
oluşturulurken binaların ya da coğrafik özellikler grafik tasarımcılar tarafından yorumlanıp,
illüstrasyonunun hazırlanmasıyla bazen iş bitmemektedir. Bu haritalar özellikle tanıtım amaçlı
hazırlanmakta ve ağırlıklı olarak turizm haritaları dünyanın önemli coğrafyalarında kullanıldığını
bilmekteyiz (Görsel 5 ve 6).

Görsel 5: Jenni Sparks tarafından hazırlanan Paris haritası.

Görsel 6: İzometrik açıyla çizilmiş Manhattan haritası.
İzometrik görüntülerin başka bir kullanım alanı ise endüstriyel alanlardır. Makine çizimleri ya da bir
ürünün montaj şeklinin ifade edildiği illüstrasyonlar bulunmaktadır (Görsel 7).
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Görsel 7: Makine montaj izometrik çizimi.
Dergilerde gazetelerde ve çocuk yayınlarında bir olayın işleyişinin anlatılması ya da ansiklopedik
kitaplarda bilginin görsel ifade edilmesi için izometrik görüntülerden faydalanılmaktadır. (Görsel 8).
İzometrik görüntülerden bazen sanal uygulamalarda ve internet sayfası tasarımlarında da
faydalanılmaktadır. Özellikle web sitelerine boyut eklemek, düz nesnelerin sıkıcılığından kurtulmak ve
ihtiyaç duyulan derinliği arttırmak amacı ile son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır (İlisulu, 2019:29-30).
Bilginin görselleşmesi için hazırlanan bazı infografiklerde izometrik görüntü kullanılmaktadır (Görsel
10). Ayrıca hareketli grafiklerden oluşan bazı bilgisayar oyunları (Görsel 10) veya animasyonlarda da
izometrik grafikler kullanılmaktadır (Görsel 11).

Görsel 8: National Geographic “NetGeo Junior” dergisi Kasım 2015 sayısındaki “Mars’ta yaşam
isimli illüstrasyon.
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Görsel 9: Avustralya’daki Newcastle kenti için hazırlanan izometrik infografik.

Görsel 10: “Microsoft Age Of Empires” isimli oyunun alan grafikleri

Görsel 11: İzometrik grafiklerle hazırlanmış bir müzik video klip örneği.

SONUÇ
Grafik sanatlar açısından nesnelerin üç boyutlu hallerinin çizilmesi bir anlatım dilidir. Üç boyutlu
nesnelerin iki boyutlu yüzeyler üzerinde çizimleri gerçekleşirken kolay algılana bilirlik sağlanmalıdır.
Görsellerden de anlaşılacağı gibi bu yolla üç boyutlu tasarımlar etkili bir ifade şekli iken, bu ifade şekli
izometrik görüntülerde nesnelerin bütün yönlerinin eşit ve en az iki açısının düzgün açılı
görünmesinden dolayı algılamada kolaylık sağladığından görsel anlatılar daha da güçlü hale
gelmektedir. Ayrıca grafik tasarımcıların, bilimsel olayların illüstrasyonunu yaparken izometrik
görüntülerden yararlanması konuyu izleyen tarafından mesajın daha iyi alınmasını sağlamaktadır.
Özellikle coğrafi olayların görsel açıdan anlatılması izometrik görüntülerle daha kolay hale
gelmektedir. Bu yüzden izometrik görüntülerin grafik tasarımda kullanılması bir yöntem olduğu, ifade
edilmek istenen düşüncelerin görüntüsüne izleyicinin hâkim olması, bilginin kavranmasında etkili
olduğu örneklerle incelenerek anlatılmıştır. Görsellerden ve anlatılardan elde edilen sonuçlar
incelendiğinde; grafik tasarımcıların kaçışlı perspektiften yararlanmasının yanında izometrik
görüntülerin grafik tasarımın kullandığı bir tür olduğunu bilmek ve uygulamak, tasarımcılara obje veya
değişik tasarımlar ortaya koyarken fazladan görgü ve ifade becerisi sağlayacaktır. Buna ek olarak
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izometrik görüntü tasarımlarının; bir şeyi ifade etmede kolay anlaşılırlığı göz önüne alındığında grafik
tasarımcılar tarafından gelecekte benimsenmesi ve kullanımının artması da düşünülmektedir.
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Özet
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Ulu Camii 1224 yılında Sultan I. Alaaddin Keykubad
tarafından mimar Ebubekir’ e yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, devasa kubbesi ve avluya açılan
eyvana sahiptir. Bu yapısı ile Selçukluların İran’daki Ulu Camii geleneğinin özelliklerini taşıyan ve
Anadolu’daki tek örnek olması bakımından çok önemli bir eserdir. Kayseriye olarak adlandırılan
bölüm Memluklar döneminde sonradan eklenmiştir. Caminin yüzeyinde asıl çini, sahte mozaik çini
ve sırlı tuğla tekniği ile yapılmış eşsiz süslemeler bulunmaktadır. Yapının kubbesinde firuze ve
patlıcan moru renkli mührü Süleyman motifi ve geometrik çiniler mevcuttur. Caminin eyvanında,
avlu yüzünde ve sol revaklarında bulunan firuze, patlıcan moru ve kobalt mavisi sırlı çinilerden
yapılmış geometrik, bitkisel ve yazı kompozisyonlarından oluşan süslemeler yapıyı
taçlandırmaktadır. Bu özellikleri ile araştırmanın esin kaynağı olan Battalgazi Ulu Camiinin, tarihi ve
çini bezemeleri ele alınmış ve görsel zenginliği çağdaş seramik uygulamalara yansıtılmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu Dönemi, Battalgazi Ulu Camii, Çini Mozaik, Sırsız Tuğla,
Abstract
The Great Mosque, located in the Battalgazi district of Malatya, was built in 1224 by the architect
Ebubekir at the request of Sultan Alaaddin Keykubad I. It has a rectangular design, a massive dome,
and an iwan that goes to the courtyard. With this structure, it is a very important work in that it carries
the characteristics of the Great Mosque tradition of the Seljuks in Iran and is the only example in
Anatolia. The area known as Kayseriye was added later during the Mamluks period. On the surface
of the mosque, there are unique decorations made with original tiles, fake mosaic tiles and glazed
brick techniques. A turquoise and aubergine purple seal, Süleyman motif, and geometric tiles adorn
the building's dome. The building is crowned by geometric, herbal, and writing compositions made
of turquoise, aubergine purple, and cobalt blue glazed tiles on the iwan, courtyard face, and left portico
of the mosque. The historical and tile decorations of the Battalgazi Great Mosque, which is the source
of inspiration for the research with these features, are discussed and its visual richness is tried to be
reflected in contemporary ceramic applications.
Keywords: Anatolian Seljuk Period, Battalgazi Grand Mosque, Tile Mosaic, Unglazed Brick
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GİRİŞ
Seramik sanatı, ilk çıktığı tarihten bu yana ihtiyaçlar doğrultusunda, insan yaşamının bir parçası
olarak günümüze kadar gelişimini sürdürerek gelmiştir. Yapılarda ilk olarak pişmiş tuğla olarak
kullanılmıştır. Daha sonraki süreçlerde sırlı tuğlalar kullanılmaya başlanmıştır.
Türkler mimari yapılarda pişmiş tuğla süslemeyi ilk defa Uygurlar devrinde uygulamaya başlamışlardır.
Bu uygulama ileriki dönemler de ortaya çıkacak olan çini sanatının ilk evresi olarak da kabul edilebilir
(Arık, 2007: 29; Ayduslu, 2012: 1).
Türklerin İslamiyet’in kabulünden sonra kurulan Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu gibi devletlerin
döneminde çini sanatı ileri seviyede gelişip çeşitlenmiştir, ancak en önemli gelişimini Anadolu
Selçukluları devrinde göstermiştir (Bektaşoğlu, 2009: 58).
Anadolu Selçukluları devrinde sanat ortamının uygunluğu, devletin sanatçılara verdiği önem sayesinde
yakın coğrafyalardan Anadolu’ya sanatçı akımı olmuştur. Bu sayede Anadolu’da çini sanatı dönemin
11 şehrinde her zaman kendini geliştirerek devam etmiştir. Bu şehirlerden biri olan Malatya’nın
Battalgazi ilçesinde bulunan Ulu Camii de üst düzey çini mozaik bezemeler bulunmaktadır. Yapının
çini bezemeleri, hem uygulayış hem de kompozisyonlardaki ulaştığı olgunluk bakımından önemli yere
sahiptir.
Malatya ilinin Eski Malatya olarak ta bilinen Battalgazi ilçe merkezinde bulunan Ulu Camii, Anadolu
Selçuklu devletine en parlak dönemini yaşatan Sultan I. Alaaddin Keykubad’ın vermiş olduğu emir ile
1224 mimar Ebubekir tarafından inşası yapılmıştır. Yapıyı genel şematik haliyle ele aldığımızda Büyük
Selçuklu Camii plan anlayışını taşıyan, Anadolu’daki yegâne örnek olması bakımından çok önemli bir
eser olduğu kabul görmektedir. Günümüze kadar pek çok onarım görmesine rağmen özgünlüğünü
koruyan caminin Kayseriya diye adlandırılan alanı Memluklar döneminde yapılmıştır (Şahin, 2018:
214; Arık, 1969: 141-144).
Mimari özellikleri kadar Anadolu’ya has üsluba sahip, eşsiz çini mozaik bezemeleri ile günümüze kadar
gelebilmiş abidevi bir eserdir. Çini mozaik teknikleri açısından incelediğimiz de, asıl çini mozaik, sahte
çini mozaik ve kakma çini mozaik tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Çiniler, firuze, kobalt mavi,
patlıcan moru ve siyah renkli plakaların motifleri oluşturacak parçalar halinde kesilmesiyle meydana
getirilmiştir ( Bektaşoğlu, 2009: 58; Mutlu, 2006: 48).
Caminin devasa mihrap önü kubbesinde, spiral döngü sergileyen atlamalı olarak dizilmiş firuze çiniler
ve merkezinde mor ve firuze renkli Mührü-Süleyman motifi yer almaktadır. Kubbenin kaidesinin güney
cephesinde ve eyvan tonozunda çiçekli kufi yazı kompozisyonu bulunmaktadır. Yapının eyvan
cephesinde sırlı tuğlaların dizilimine göre, zencerek, yıldız, altıgen, palmet gibi geometrik ve bitkisel
motifler kullanılmıştır. Sivri kemerin yüzeyinde tuğla uygulamaları taklit içerir ancak, kabartma
zencerek ve diğer bordürlerde daha özgün bir kompozisyon görülmektedir. Yapının avlusu ve
revaklarında bulunan geometrik, bitkisel ve yazı kompozisyonları bulunmaktadır ( (Mutlu, 2006: 297;
Bektaşoğlu, 2009: 58).
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Battalgazi Ulu Camii çini mozaik bezemelerinde kullanılan teknikler şunlardır;
Asıl çini mozaik tekniği; Bu teknikte motifler sırlı plakalara çizilir ve bir keski ile kesilerek şerit halinde
çıkarılır. Çini parçalarının tabanı kısmı içe doğru koni şekline getirilir, bu şekilde yüzeye yerleştirilirken
çiniler birbirine baskı yapmaz ve harca daha iyi tutunur. Sonrasında çinilerin sırlı yüzeyi altta ve taban
kısmı yukarı gelecek şekilde dizilerek üzerine alçıdan hazırlanmış harç dökülür ve donmasının ardından
yüzeye tatbik edilir (Mutlu, 2006: 298; Yetkin, 1972: 156).
Sahte çini mozaik tekniği; Seramik levha sırlandıktan sonra ham sır yüzeyine geçirilen motifin kendisi
ya da çevresinin kazınmasıyla elde edilen çinilerdir. Uygulamaya göre bazen motifin içi bazen de çevresi
seramik bünyenin renginde olmaktadır. Bu şekilde yapılarak renk farklılığından da yararlanılmış olur.
Çoğunlukla usta kitabelerinde kullanıldığı görülmektedir (Mutlu, 2006: 298; Yetkin, 1972: 156;
Ayduslu 2013, s: 12).
Kakma çini mozaik tekniği; Bu tekniğin Anadolu’da ki ilk örneğine Divriği Kale Camisinde
rastlanmıştır. Sırlı ve ya sırsız seramik parçalarının kendine göre hazırlanmış, taş veya alıcı yüzeye
oturtulması ile yapılır (Mutlu, 2006: 298).
YÖNTEM
Bu çalışmada yöntem olarak, konu ile ilgili literatür araştırması ve alan çalışması yapılmıştır.
Battalgazi Ulu Camii ve çini mozaikleri bezemeleri tarihsel ve görsel olarak incelenmiştir. Elde edilen
veriler ışığında çağdaş seramik uygulamalar yapılmıştır.
BULGULAR
Caminin kubbesini incelediğimizde merkezinde firuze ve patlıcan moru renklerindeki
levhalardan kesilerek elde edilen şeritlerden yapılmış Mührü-Süleyman motifi ve onu etrafında spriral
döngü halinde firuze renkli sırlı tuğlalar (Resim1) görülmektedir. Bezemeler sırsız tuğlalar ile beraber
düzenlenmiştir. Kubbenin alt kaidesinde nesih yazı ile ayet yazılı bordür bulanmaktadır. Kaidenin
güneyinde firuze ve patlıcan moru renkli çiçekli kufi yazı kompozisyonu bulunmaktadır.
Yapının eyvanında geçiş üçgenlerinde firuze renkli sırlı tuğlalardan geometrik kompozisyonyon yer
almaktadır. Kemer köşeliklerinde patlıcan moru ve firuze sırlı fırıldak motifi ile çokgen motiflerinin
oluşturduğu (Resim2) kompozisyonlar bulunmaktadır.
Yapının eyvan dış yüzeyinde bulunan çokken geçmeler, sekizgen yıldız ile bitkisel motifler kobalt mavi,
firuze siyah ve patlıcan moru renkli çini pilakalar ile düzenlenmiştir. Sağ taraftaki sütuncenin üzerinde
kobalt mavi renkli sahte çini mozaik tekiği ile yapılmış usta kitabesi yer almaktadır. Avlunun sol
revaklarında sivri kemerlerde pbeyaz zemin üzerine patlıcan moru renginde nesih yazı ile ayet yazılı
bordürler bulunmaktadır. Revakların sutun ve köşeliklerinde sekizgen yıldız merkezli çokgen
geçmelerden oluşan kompozisyonlar düzenlenmiştir. Revakların alınlıklarından firuze renkli çiçekli kufi
yazı kompozisyonları bulunmaktadır.
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Resim 1: Ulu Cıamii kubbesi ayrıntı

Resim 2: Ulu Camii eyvan ayrıntı

Resim 3: Ulu Camii avlu ve revaklar
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Çağdaş Sermik Yorumlamalar

Resim 4: Çalışma 1 (Şanlı 2015)
Çalışmanın tasarımında (Resim4) Battalgazi Ulu Caminin heybetli kubbesinin etkisi olmuştur. Seramik
formun yüzeyinde geometrik ve bitkisel desenlere yer verilmiştir. Formun üst kısmındaki Selçuklu
haçları doğu ve batıyı, üzerindeki sekizgen yıldız da buraların hakimi Selçukluyu temsil etmektedir.

Resim 5: Çalışma 3 (Şanlı 2015)
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Ulu camii kubbesinde yer alan Mührü Süleyman motifi ve yapının kubbe altında bulunan bitkisel
bordürlerden esinlenerek yapılmış duvar tabağı (Resim 5) çalışması.

Resim 6: Çalışma 2 (Şanlı 2015)
Kırmızı çömlekçi kili ile çamur tornasında üretilen çalışmanın (Resim6) yüzeyinde geometrik bezemeler
kullanılmıştır. Çalışmanın yüzeyindeki turkuaz sütunlar 4 hak dini temsil etmektedir. Altında yer alan
kapı ile bütün dinlerin aynı kapıya çıktığını simgelemektedir.

Resim 7: Çalışma 4 (Şanlı 2015)

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

393

Mühür baskı tekniği ve rölyef tekniği ile üretilen (Resim 7) duvar tabağı çalışması.

Resim 7: Çalışma 5 (Şanlı 2015)
Bitkisel kompozisyonda bordürler ile bezenmiş iki adet kapının bir birine geçmesiyle çalışma meydana
gelmiştir. Çalışma bu yapısıyla tasavvufi bir dili yani her kapının birbirine çıktığını simgelemektedir

Reim 8: Çalışma 6 (Şanlı 2015)
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Duvar panosu olarak yapılan çalışmanın yüzeyindeki motifler mühür baskı tekniği ile yapılmıştır.
Baskılar silindirik olarak yapılıp tesbih boncuklarını anımsatması amacıyla artarda dizilmiştir. Üstteki
sekizgen yıldır bakır rengiyle yeri turkuaz rengiyle göğü simgelemektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapmış olduğumuz araştırma ile Malatya, Battalgazi Ulu Camii ve bunun gibi tarihimizden bize
miras kalan eserlerimize dikkat çekilmek istenmiştir. Yapının yüzeyinde bulunan çini mozaik bezemeler
ele alındığında uygulayış ve çeşitlilik bakımından üst düzey işçilik ve tasarım gücü kendini
göstermektedir. Yapıldığı dönemden buyana önemli bir bölümü tüm zarafeti ile günümüze kadar
ulaşmıştır. Yapı hem mimari bakımdan yegâne örnek olması hem de eşsiz çini mozaikleri ile önemli bir
eserdir. Bu kadar önemli bir yapı olması bakımından deformasyonlara karşı korunması çok önemlidir.
Çini mozaik bezemelerin çeşitliliği ve farklı çini tekniklerini bir arada uygulanışı yapıyı görülmeye
değer kılmaktadır.
Bu denli özellikleri bir arada barındıran eser ilgili akademik alanlar için de önemli yere sahiptir. Güzel
Sanatlar gibi uygulamalı alanlarda böyle yapılar tanıtılır ve süslemeleri incelenirse tasarım anlamında
pek çok şey katacağını düşünmekteyiz. Bu şekilde kültürümüze ait olan eserler daima gündemimizde
olacaktır. Eğitim alan kişiler geleneksel sanatlarımızı daha iyi anlayıp kavrayacaklardır. Tarihi
eserlerimiz hakkında daha fazla ilgi duyulacak, araştırma ve uygulama anlamında disiplinler arası
ilişkiler artacaktır.
Bu anlamda çağdaş seramik çalışmalar yapılırken geçmişten gelen miraslarımızdan beslenilmiştir.
Yaptığımız bu araştırmanın gelecek nesillerimize özellikle güzel sanatlar ve sanat tarihi alanında eğitim
alan öğrencilerimize yönelik, görsel ve literatür kaynak olarak kalması hedeflenmiştir
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Özet
Grafiksel görsel öğelerin (fotoğraf, tipografi, İllüstrasyon, renk, yerleşim) reklam çalışmalarında
kullanılmasının sebebi tüketicileri ikna etmektir. Aynı zamanda tasarımı yapılacak reklamın ara yüzü
belli başlı tasarım öğelerine göre düzenlenmektedir. Tasarım ara yüzlerinde geleneksel yapıyı
yakalamış markalar bulunmaktadır. Markaların geleneksel tasarımlarını devam ettirmesinde tüketici
davranışlarının rolü bulunmaktadır. Bazı tasarımların görünümleri tüketici tarafından benimsendiği
için, firmalar zaman geçse de tüketici karşısına aynı tasarımla çıkmaya devam etmektedir. Bazı
reklamların yıllar geçse de değişmediği, klasikleştiği ve tüketici zihninde bir kültür haline geldiği
bilinmektedir. Bu yüzden tüketicileri hangi ürünü tercih etmelidir, ya da tercihlerinde reklamlarda
kullanılan grafik öğeler hangi rolü oynamaktadır? Gibi soruları ortaya koymak suretiyle, geçmişte
hazırlanmış ve gelenekselleşmiş reklam görsellerinden örneklerle reklamda kalıcılık nasıl olmalıdır
sorularına cevap aranmıştır. Bildiride önce, tüketici alışkanlıkları ve reklam arasındaki ilişki
açıklanmıştır, daha sonra klasikleşmiş tasarım ara yüzlerinin tüketici için ne tür kavramlar içerdiği
incelenmiştir. Markaların tanınmasında kullandığı şeyler veya klasikleşmiş tasarım yapılarında
değişikliğe yönlendiğinde ne türlü problemlerle yüz yüze kaldığı da bildiride anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, tüketici, grafik tasarım.
Abstract
The reason for using graphical visual elements (photography, typography, illustration, color,
placement) in advertising works is to convince the consumers. At the same time, the interface of the
advertisement to be designed is arranged according to certain design elements. There are brands that
have captured the traditional structure in their design interfaces. Consumer behavior has a role in the
continuation of traditional designs of brands. Since the appearance of some designs is adopted by the
consumer, companies continue to appear in front of the consumer with the same design, despite the
passage of time. It is known that some advertisements have not changed over the years, have become
classics and have become a culture in the minds of consumers. Therefore, which product should
consumers prefer, or what role do the graphic elements used in advertisements play in their
preferences? By posing such questions, the answers to the questions of how the permanence in the
advertisement should be were sought with examples from the advertisements prepared and traditional
in the past. In the paper, firstly, the relationship between consumer habits and advertising is explained,
then what kind of concepts that classical design interfaces contain for the consumer is examined. It is
also explained in the paper what kind of problems the brands face when they try to change the things
they use in their recognition or the classic design structures.
Keywords: Advertising, consumer, graphic design
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1. GİRİŞ
Kullanılan her ürünün ait olduğu bir menşei ve markası bulunmaktadır. Tüketicilerin ürün tercihi
yapmasında ekonomik etkilerin yanı sıra; geleneksel alışkanlıklar, ürünün ait olduğu ülke, markanın
güvenilirliği gibi değişik parametreler etkili olmaktadır. Geleneksel alışkanlıklar tercihte bulunulan
şeylerde etkili olmaktadır. Bu durumun karşısında ise ürün dış tasarımları, moda vs. gibi dış etkenler de
tüketiciye yönlendirme yapmaktadır. Markalar satış politikaları gereği bazen de çeşitli sebeplerden
dolayı süregelen tasarımlarını kullanmak isterler. Bu bazen bir logotype bazen ambalaj tasarımı, ürün
şişeleri, vs. gibi şeyler olmaktadır.
Günde en fazla karşılaştığımız tasarım öğesi olan ambalaj tasarımları, şüphesiz bizlerin ürün tercihinde
etkili olmaktadır. Grafik tasarım ürünlerinden biri olan ambalaj; binlerce ürünün paketlenmesinde bir
uzmanlık haline gelen, ürünlerin ilk ve en önemli tanıtım aracıdır (Düz, 2012:20). Bir diğer tanım ise
ambalaj; tarımsal, endüstriyel ve tüketici ürünlerini taşıyan, koruyan, tanımlayan, satış ve dağıtımını
kolaylaştıran bir sanayi ve pazarlama tekniği olarak tanımlamaktadır (Robertson, 1993:2). Ambalaj
tasarımının standart bir hale gelmesi tüketici tercihlerinde etkili olmaktadır. Sürekli ambalaj tasarımı
veya logo değiştiren markaların market reyonlarında tercihi gelenekselleşmiş ambalaj tasarımlarının
yanında “istikrarlı marka” imajı algısında bazı sorunlara ve düşük satışlara sebep olmaktadır.
Dolayısıyla markaların ambalajlarının tüketici üzerinde, pazarlama tekniği anlamında ürünlerinin
güvenilirliği için eski (klasikleşmiş) halleriyle piyasaya sürülmesi tercih edilmektedir.
Çeşitli amaçlarla üretilmiş reklam ürünlerinin zaman içerisinde tüketici zihninde alışkanlık ve güven
hissi oluşmaktadır. Bu amaçla bazı markaların ürünlerinin akılda kalıcılığını sürdürmek için halen
bilindik reklam yüzlerinin (tasarımlarının) kullanılması pazarlama stratejilerine katkı sağlamaktadır.
Hatta sürdürülebilir reklam tasarımları veya ambalaj tasarımları baskılı t-shirt, oyuncak gibi ürünlerin
konusu haline bile gelmektedir. Bu bağlamda markaların üretilmiş reklam tasarımlarını kullanmaya
devam etmesinin en büyük sebebi güven duygusu üzerinden ürünlerini pazarlamaya çalışmasıdır. Bu
yüzden markaların geçmişte hazırlatmış oldukları akılda kalıcı reklam çalışmalarının bazılarının
günümüzde var olmaya devam etmesi için grafik tasarımcılarda ürünlerin eski tasarım ara yüzlerinin
sürekliliği için çalışmaktadır. Ayrıca bu bildiriye alternatif olarak sürdürülebilir reklam tasarımı tüketici
ve üretici için taşıdığı anlamlar değişik disiplinler arası alanlarda da sorgulanıp incelenmelidir.
2. YÖNTEM
Reklamda klasikleşmiş tasarımların örneklerle incelenmesi görüntülerin tanımlanması.
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3. TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI VE REKLAM ARASINDAKİ İLİŞKİ
Tüketici, ürün veya hizmetleri satın alan ve kullanan kişidir (Ivanovic, 2003:55). Tüketiciler, ihtiyaç
duydukları ürüne sahip olmak istediklerinde var olan seçenekleri değerlendirerek tercihte
bulunmaktadır. İnsanlar ürün satın alırken firmaların ürünlerini sattırabilmek için olağanüstü bir çaba
ve değişik pazarlama stratejileri uygulamaya yöneltmektedir. Reklam anlamında, “En başarılı markalar
‘kalıcı’ simgelere sahip olanlardır” (Aytemur, 1999: 96) denilebilir. Reklamlar, halkla ilişkiler ve
politika çalışmaları aracılığıyla, hedef kitlenin tutumunu değiştirebilmek için ikna etme yolları geliştiren
stratejilerin tamamıdır. Dolayısıyla ikna edici iletişim yöntemlerini iyi bilmek, tutum ve davranışlarınızı
yönlendirmeyi amaçlayan kimseleri de ortaya çıkarmayı mümkün kılmaktadır (İplikçı, 2015:67).
Tüketicinin isteklerini değiştiren reklamların hazırlanmasında tüketici hakları ve reklam etiği de önemli
bir yer tutmaktadır. Yanlış bilgi aktaran, haksız rekabet oluşturan, kültürel farklılıkları kışkırtan,
olumsuz psikolojik etkilere yol açan, dolaylı ya da doğrudan hakaret içeren, kadın ve erkek rollerini
yanıltıcı konumlandıran, saldırgan ve tehlikeli reklamların üretilmemesi için herhangi bir yazılı tüzükle
desteklenmeksizin, reklamcıların kendi inisiyatifleri çerçevesinde uyguladıkları ahlak prensipleri
reklam etiğini oluşturur (Yaman, 2009:51). Özellikle televizyon reklamları tasarımlarında, son
zamanlarda reklamlarda hızla geçen altyazılar tüketicinin okuyamayacağı türdendir ve bu etik açıdan
doğru değildir (Yaman, 2009:58).
Reklam ve pazarlama, hedeflerine uygun olan rollere sahip bu bireylerle iletişime geçme ihtiyacı
duyarlar. Tüketiciler sosyal ve toplumsal yaşamları boyunca yani gündelik hayatlarında her an çeşitli
kitle iletişim araçları sayesinde üreticilerin yarattıkları reklam mesajlarına maruz kalmaktadırlar
(Gencer, 2017:282). Bu durum tüketici zihninde bir karmaşaya yol açsa da söylemler bir algı oluştursa
bile eski alışkanlıklarımızı firmalar bazen avantaja çevirebilmektedir.
Kurumların ve firmaların, tüketici üzerinde bıraktıkları etki örnekleri ambalaj tasarımları, ürünün ilk
olması, çok satılması ya da reklam müziği ile olmaktadır. Eti reklamlarının “bisküvi gelince akla.”
Reklam müziği, ya da ilk kullanılan kâğıt mendil olan selpak’ın ürünün kendisiyle özdeşleşmesi ve
kalıcı iz bırakması bunlardan birkaçıdır. Bu örnekler, tüketicilerin isteklerine göre belirlenen davranış
biçimi geliştiren modern pazarlamacılığın yanında, geleneksel pazarlamacılık ve reklam anlayışının
bırakmış olduğu kültürün de sürdürüldüğünü göstermektedir. Geleneksel reklam ve tercih arasındaki
ilişkiyi kurmamızı düşündüren başka kategorilerin başında sigara ve içecekler gelmektedir. Tüketiciler
kullandıkları sigaranın markasından kolay kolay vazgeçemedikleri bilinen bir durumdur. Bu bağlamda
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sigara firmaları kutu tasarımları, reklam ara yüzleri ve ambalaj ürerindeki görsel öğelerinde fazla
değişiklik yapma ihtiyacı duymazlar.
4. SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
Reklamın satış kapsamında iki özelliğinden söz etmek gerekmektedir. Bunlar var olan tek tip ürünün ne
olduğunu göstererek tüketiciye ürünün sattırılması, diğeri ise aynı ürünü üreten farklı firmalarının
rekabet içerisinde olmasından dolayı markayı tüketiciye sattırmak diye düşünülebilir. Rekabet içerisinde
olan ürünlerin ambalajları sürekli değişkenliğe uğrarken rakipsiz olan tek tip ürünlerde tasarım
değiştirme söz konusu değildir. Türkiye’de 1981’den bu yana eti tarafından üretilen “cicibebe”
ürününün ambalaj tasarımı ve hatta üzerindeki illüstrasyon hala aynı durmaktadır (Görsel 1).

Görsel 1: 1981 yılından bu yana Eti cici bebe ambalaj tasarımını değiştirmemiştir.
Tasarımda sürekliliği koruyan Coca Cola ilk çıktığı 1886 yılından günümüze dek değişik imaj
çalışmaları hazırlatsa da, logo ve şişe tasarımı konusunda 20. Yüzyılın başlarından beri aynı standart
tasarım öğelerini kullanmaktadır (Görsel 2). Cam şişeden plastik şişeye geçişte bile tasarımda
sürdürülebilirliğini korumuş, geleneksel çizgisinden vazgeçmemiştir.
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Görsel 2: Coca Cola, şişe tasarımlarıyla bütün dünya da klasikleşmiş şişe tasarımını 1915
yılından bu yana kullanmaktadır.
Kinder firmasının logo stili ve ambalaj renkleri 1967’den bu yana dünyada tasarımda ve
reklamcılıkta bir çok gelişme olmasına rağmen aynıdır (Görsel 3).

Görsel 3: 1967 yılından bu yana kinder firması ambalaj tasarını değiştirmeyen firmalardan birisidir.
Bağımlılık yapıcı alkol ve sigara gibi ürünlerinde tüketici beklentisi göz önüne alındığında ambalaj ve
logo tasarımlarında sürdürülebilir standartlar vardır. Genellikle sigara ambalajları tasarımda gelenekse
yapılarını korumaktadır. Camel firması da buna sadece bir örnektir (Görsel 4).
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Görsel 4: Solda Camel firmasının klasik ambalaj tasarımı, sağda Camel firmasının güncel ambalaj
tasarımı örneklerinden.
Kozmetik firması Nivea kurulduğu yıldan bu yana aynı renk ve harf karakterini kullanmaya devam
etmektedir (Görsel 5).

Görsel 5: Nivea firmasının kuruluşu daha eski olsa da 1959 yılından bu yana soldaki şekilde
olan logo tasarımını değiştirmemiştir.
Geçmişte kurulmuş köklü birçok klasik firmanın amblemi zamanla değişse de bazıları aynı kalmıştır.
Bunun en tipik örnekleri teknolojik ürünlerde ve otomobil sektöründe karşımıza çıkmaktadır. Gelişen
zamanın ruhunu yaşamak adına otomobil firmaları belli başlı tekrar düzenlemeye gitse de birçok
markanın ana çizgilerine sadık kaldığı gözlemlenmektedir Volkswagen buna örnektir. Volkswagen’in
sadece logosu değil afiş vs. gibi reklamlarında da halen ilk yıllarındaki futura fontunu, alt bant açıklama
alanlarını, beyaz zemini ve sade tasarım yerleşimlerini kullanılmaktadır (Görsel 6).
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Görsel 6: Solda firmanın Beetle için hazırladığı eski bir tasarım örneği, sağda ise New Beetle için
hazırlanan yeni tasarım.
Markaların bilinirlik ve güvenilirliği açısından logolar stratejik bir öneme sahiptir. Bu yüzden geçmişte
kurulmuş birçok firma logosunu güncel tasarım anlayışları doğrultusunda yer yer genel hatlar
kaybolmayacak şekilde güncellemiştir. Bunun haricinde bir markanın eski logosunu bırakıp yeni bir
logo tasarlama işine girişmesi cesaret vericidir (Görsel 7). Çünkü yeni tasarlanmış logonun tüketici
zihninde markanın yer ettiği çağrışımları geri kazanabilmesi için en baştan ciddi bir reklam yatırımı
yapmasını gerektirebilir.

Görsel 7: Volkswagen firmasının logosunun kuruluşundan bu yana geçirmiş olduğu evreler.
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SONUÇ
Pazarlama, milyonlarca bireyi sayısız kurum ve kuruluşla birlikte hareket ettiği dinamik bir yapı, bir
grup davranışıdır (“Tüketici Davranışlarına Giriş”, http://www.tml.web.tr/download/tuketicidavranislari.pdf). Bu davranış biçimlerini analiz edip farklı mecralarda kullanan reklamcılık,
tüketicilerin satın alma güdüsünde temel esası oluşturmaktadır. Toplumlar, piyasada mevcut alternatif
malların özellikleri, satıcı firmaların reklamları, satış teşvik araçları ve satış yöntemleri yahut referans
grupları gibi bazı dış faktörlerin etkisi altında bulunmaktadır. (“Tüketici Davranışlarına Giriş”,
http://www.tml.web.tr/download/tuketici-davranislari.pdf). Bu açıdan tüketicilerin, ürün tercihlerinde
nelere dikkat ettiği ve marka güvenirliliğinde tasarımın önemi anlatılmıştır.
Ambalaj ve logo tasarımı ağırlıklı örneklerle sürdürülebilir grafik tasarımın ürün tercihinde etkileri
hakkında bilgi verilmiştir. Tüketim kültüründe markalar akılda kalıcılığını ve güvenirliliğini görsel
kimliklerine ve tasarım politikalarına borçlu oldukları sonucuna varılmıştır. Piyasaya birçok hâkim
firmanın hala zihinlerde yer edinmiş imgeleri kullandıkları bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan
gelecekte de markaların sürdürülebilirlikleri açısından geleneksel tasarımları kullanmaya devam
edeceği tahmin edilebilir.
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Özet
Büyük kitlelerin beğenisini kazanacak ve performansçı/dansçıların sahne performanslarını başarılı
kılacak tasarımlar oluşturmak, zahmetli olmakla beraber profesyonellik gerektirmektedir. Çünkü
performans için giysi tasarlamak, koreografi, ışık, ses, sahne, müzik gibi pek çok bileşeni bulunan
bütünün önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Son derece zahmetli bir sürecin ürünü olan giysilerde,
estetiğin yanı sıra mesaj, imaj ve konfor esas alınmaktadır. Bu nedenle tasarımların ergonomik,
özgüven artırımını sağlayan, dans ederken performansçıyı tedirgin etmeyen ve hareket kısıtlılığı
yaratmayan özellikte olması beklenmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda genç kitleleri etkisi altına
alan K-Pop grup üyelerinin, gösterileri sırasında yaşamış oldukları giysi tasarımı kaynaklı problemler
özelinde tasarım hataları tespit edilmeye ve çözüm önerileri sunulmaya, bu yolla sahne giysileri
tasarlamada dikkat edilmesi gereken hususların ortaya konulmasına çalışılmıştır. Araştırmanın
tasarımcılara ve tasarımcı adaylarına sahne giysisi/kostüm tasarımı çalışmalarında ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, kostüm tasarımı, tasarım, tasarım hataları.
Abstract
Creating designs that will draw the admiration of masses and make the stage performances of
performers/dancers successful, although it is laborious, requires professionalism. Because designing
costumes for performances is an integral bit of the whole which has many components such as
choreography, lights, sound, stage and music. Costumes, which are the products of a highly laborious
process, are based on aesthetics alongside of a special meaning, image and comfort. Therefore, it is
expected from costumes that they will be ergonomic, provide confidence boost, won’t disturb the
performer while dancing and won’t create movement restrictions. In this study, it has been tried to
identify wardrobe malfunctions and purpose solutions to them in terms of design-related problems
experienced by K-Pop members, who have taken younger audiences under their influence in recent
years, during their performances. In this way, it has been tried to reveal the points to be taken into
consideration while designing the costumes. It is thought that this research will shed a light on the
costume design studies for designers and designer candidates.
Keywords: Ergonomics, costume design, design, design mistakes.
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GİRİŞ
Dans, tiyatro, konser gibi gösteriler için sahne giysisi tasarlamak uzmanlık gerektiren bir
konudur. Çünkü sahne, gerçek dünyadan ayrı bir kurgusal düzeneğin yaratımı olsa da izleyici ile kurulan
bağ açısından gerçekliğin bir yansımasıdır. Tiyatro ile gelişen sahne sanatlarının insanoğlunun kendini
ifade etme biçimi olarak geliştiği ve çok eski tarihlere dayandığı bilinmektedir. Hatta milat öncesi
bulgulara göre Şamanların da ritüeller sırasındaki performansları nedeniyle ilk tiyatro oyuncusu, dansçı
ve şarkıcılar oldukları ileri sürülmektedir. Belli bir amaca hizmet eden ve anlam bütünlüğü içerisinde
kurgulanan tiyatro, müzikal gibi aktivitelerde kostüm, yeni bir karakter yaratma ya da var olan bir
karakteri vurgulamada sessiz bir tercümandır (Laver, 1969,178). Kostüm aynı zamanda dans gösterileri
ve konserler gibi izleyici kitlesinin arttığı etkinlikler için de görsel etkinin ve motivasyonun
artırılmasında belirleyici ögelerden biri durumuna gelmektedir.
Sahne giysileri günlük kıyafetlerden farklılık göstermekte, vücudu örtme ihtiyacı ile başlayan
giyinmenin yanı sıra, sembolik bir ifade ve iletişim aracı olarak değerlendirilmektedir (Eze ve Akas,
2015: 23). Bu giysilerin belirleyicisi olan tasarımcısı ve tasarım ekibi, yönetmen ve oyuncu kadrosu ile
temas halinde bulunarak kurguda yer alan tüm elemanların kostümlerini tasarlamakla yükümlüdür
(Rose, 2003: 16). Bir yapımın ana elemanı olan kostümün işlevi; ruh halini ve stilini güçlü kılmak,
karakterleri birbirinden ayırt etmek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek, performansçıya yeni bir görünüm
kazandırmak, gelişim ve yaş değişikliklerini vurgulamak, güzellik objesine dönüştürmektir. Bu yapım
müzikale dönüştüğünde ise bunlara ilaveten müzik ve dansın birleştiği formda, eğilme ve bükülme
ekseninde esneklik, ritim, kuvvet ile sağlanan hareketi vurgulamasıdır (Huaixiang, 2010: 229). Kostüm,
performansçının hem fiziksel hem de psikolojik olarak motivasyonunu artıran en önemli unsurlardan
biridir. Sahnede ortaya konan performansta kıyafetin etkisi büyüktür (Arıkan, 2001: 366). Sahne
giysilerinin tasarlanmasında koreografiye göre performansçının rahat hareket etmesini sağlamak da
ayrıca önemlidir. Dans sırasındaki hareket şekline uygun olarak tasarlanan model özellikleri ve
kullanılan materyallerin sanatçıya kendini rahat hissettirecek nitelikte olması gerekmektedir. Tasarım
süreçlerine yönetmenin yanı sıra performansçıların da görüşlerinin alınmak üzere dahil edilmesi bu
bakımdan önem kazanmaktadır. Tasarımcının ve tasarımların başarısı bu noktada kişisel beklentilerin
ve ortak ihtiyaçların doğru belirlenmesine ve uygulanabilmesine bağlıdır. Tasarımcıların özgür oldukları
müddetçe özgün ve etkin çalışmalar ortaya koydukları kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak böylesi bütüncül
bir çalışmada birinin özgürlüğü diğerinin alanını kısıtlayıcı ya da olumsuz etkileyerek başarısını
gölgeleyici hale dönüşmemelidir.
Bir gösteri sırasında sahnede birden fazla sayıda gösterge eş zamanlı olarak kullanıldığından her birinin
denge oluşturacak düzeyde olmasına gayret gösterilmektedir (Bozer, 2016:10). Sahnedeki tüm ögeler
bütüncül olarak izleyiciyi başka bir dünyaya götürmekle yükümlüdür. İzleyicinin gerçeklikten koparak
performansı içselleştirmesi ve bu yeni dünyanın bir parçası olması bu kurgunun başarısı ile doğru
orantılıdır. Müzik, ses ve ışık düzeneği duyuları harekete geçirirken özellikle dans ağırlıklı
koreografilerde giysiler performansçılara odaklanılmasında ve coşkunun artırılmasında önemli bir
etkendir. Duygunun karşı tarafa geçirilmesinde de önemli rol almaktadır. Bu nedenle, ‘enerjinin
paylaşılması’ (Lehmann 2006:150) gerekmektedir. Giysi tasarımlarında kullanılan renk, doku, desen,
model özellikleri ve aksesuarlar topluca şarkının ve dansın içerdiği mesajı tamamlar. Bu durumda
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duygunun yaratımındaki ana eleman olan ritim ve şarkı sözü de giysi tasarımında etken hale geldiği
unutulmamalıdır.
Bütünleşik bir organizasyonun önemli bir parçası olan giysilerin, tasarlanma aşamalarında koreografi,
müzik, ışık gibi diğer bileşenlerin dikkate alınması bu etkenlerin bir araya geldiklerinde etkilerinin
artması ile ilgilidir. Çünkü başarı, her bir ögenin uyum ve doğruluğu oranında gelmektedir. Bu nedenle
provalar tasarım süreçlerinde muhakkak dikkate alınmasını ve katılımı gerektiren aşamalardır. Sahne
giysi tasarımlarının tamamen oyuncuların performansı ile şekillendiğini düşünen başarılı yönetmenlerin
bütün provalarda tasarımcı ile birlikte vakit geçirmesinin temel nedeni ve gerekçesi de budur (Giannachi
ve Luckhurst 1999: 21). Bu nedenle bazı ülkelerde provaların tasarımların tamamlanmasının ardından
yapılması zorunluluğu konulmaktadır (Brook 1987: 17). Yaklaşımlar farklı olsa da yaratımlar ortak
hedefe yönelik olarak şekillenmektedir (Özden, 2019: 35).
K-pop kız ya da erkek idollerden oluşan grupların dans ve şarkı söyleme performansına dayalı bir müzik
endüstrisidir. Nadiren solo performans gösterenler bulunmakla birlikte mevcut en fazla idol sayısı olan
grup 21 üyeye sahiptir. Performansçıların grup içerisinde tanımlandığı beş farklı pozisyon
bulunmaktadır. *Lider, *Dansçı, *Rapçi, *Vokalist ve *Grubun yüzü (visual). Bazen üyeler gösteri
sırasında birden fazla görev alabilmektedirler. Liderin görevi bir takım kaptanı gibi gösteri sonrasında
da medyaya karşı sözcülük yapmak, sürekli olarak üyeler ile ilgilenmek, onlara moral vermek, üyeler
arasında dengeyi sağlayarak arabuluculuk yapmada ve problem çözmede rol almaktır. Gruptaki herkes
dans eğitimi almış olmasına rağmen ana dansçı, dans konusunda öne çıkmaktadır. Rapçi de rap de. Ana
vokalist ses düzeyi en yükseğe çıkabilen üyedir. Grup içerisinde elbette birden fazla vokalist
olabilmektedir. Gruptaki bütün üyeler güzeldir ancak en çekici hatlara sahip olan grubun yüzüdür
(visual). Bu görev dağılımı bir tiyatro grubunda olduğu gibi sanatçıların sahne karakterlerinin
oluşmasında önemli bir etkendir ve giysi tasarımları da buna paralel olarak şekillenmektedir.
K-pop birden fazla türde olabilmektedir. Latin, yaz konsepti, korku, geleneksel, güç gösterisi vb.
Bunların her biri kendine özgü koreografi, sahne ve kostüm tasarımı gerektirmektedir. K-Pop’un en
önemli yanı dans olmakla birlikte bu dünyanın ana elemanları arasında dev sahneler ve büyük alanları
dolduran fanların gruplara eşlik etmesi bulunmaktadır. Her grubun fanlarına bir isim verilmektedir.
Örneğin; BTS grubunun fanları “Army” olarak anılırken, Blackpink’in fanları “Blink” olarak
adlandırılmaktadır. Fanlar da gösterinin bir parçası olarak, ışık çubukları ile “lightstiks” şarkı sözlerinin
bazı bölümlerinde gösteriye katılırlar. Bu, anlık gelişen bir durum değildir. Etkinliklerin öncesinde
sosyal medya araçları üzerinden defalarca prova edilerek hazırlanılmaktadır. Böylece konserler tam bir
fan & idol bütünleşik show halini almaktadır. Her grup bir prodüksiyon şirketi adına çalışırken bu
şirketlerin pek çoğunun birden fazla grubu bulunmaktadır. Bu gruplar neredeyse günün 24 saatini
kameralar önünde geçirmektedir. Fanları da, idollerin sadece performanslarını değil, gösteriler dışındaki
özel yaşantılarını da birlikte takip etmektedir. Takipçisi oldukları grupların televizyon programları,
eğlence, kamera arkası gibi her türlü aktivitesini izlemektedir. Profesyonel olarak fanlar ve idoller
arasındaki ilişkiyi kurgulayan birimler bulunmaktadır. Bu nedenle gruplar, kendileri için oluşturulan
plan ve programa uygun olarak hareket etmektedir. Özellikle fanları kendi özel yaşamlarına dahil
ettikleri aktivitelerin etkisi büyük olmaktadır. Bunun gibi daha pek çok yolla fanlar ve idollerin bu kadar
yakın etkileşim içerisinde bulunması bugün K-Pop’un dünya üzerinde diğer müzik türlerinden
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ayrılmasını ve bu kadar büyük genç hayran kitlesine sahip olmasını açıklamaktadır. Böylelikle fanlar
yıllar içerisinde idollerinin gelişim ve değişimini gözlemleyebilmekte ve kurdukları duygusal bağ ile
bağlılıklarını sürdürebilmektedir. Dolayısı ile idollerin sürekli göz önünde bulunmaları ciddi bir imaj
çalışmasını gerektirmektedir.
Grupların sahne giysileri genellikle tek kullanımlık olmak üzere, kişiye ve etkinliğe özel tasarlanarak
üretilmektedir. Bununla birlikte bazı durumlarda ünlü markaların tasarımlarında değişiklikler yapılarak
hazır ürünler sahne giysisine dönüştürülmekte bazen de hazır giyim ürünleri kombin yapılarak
koleksiyona katılmaktadır. Ancak bu durum büyük prodüksiyonlar için söz konusu değildir. Kişiye özel
olması, beraberinde o dansçının vücut özellikleri ile birlikte kişilik yapısına ve grup içerisindeki
karakteristik özelliğine de uygun hazırlanmasını zorunlu hale getirmektedir.
Şirketlerin her bir grubunun giysilerini hazırlayan stilistleri bulunmaktadır. Bu stilistlerin, müzik, ışık,
sahne ile birlikte dans grubunun kimliğini ve marka değerini doğru yansıtacak ve sahnede olduğu kadar
sahne dışında da bu kimliğe uygun düşecek konsept tasarımlar yapması gerekmektedir. Farklı mekanlar
ve farklı zamanlar için üretilen tüm giysilerin bir bütünlük göstermesi beklenmektedir. K-pop fanları
tüm dansçıları grup olmalarının yanı sıra tek olarak da takip etmekte tepeden tırnağa tüm giysi, aksesuar,
saç, makyaj gibi tüm detayları dikkate almaktadır. Küçük bir memnuniyetsizlik bile fanların ciddi
tepkisine yol açmaktadır.

Görsel 1. Blackpink, 2020.
90’lı yılların başında ortaya çıkan ve son on yılda dünya gençliğini etkisi altına alan ‘K-Pop’ estetik ve
etki değeri yüksek organizasyonlar anlamına gelmektedir. Kız ve erkek idollerden oluşan grupların şarkı
ve dans performanslarına dayalı olarak gelişim göstermektedir. Gruplar, İnternet çağında olmanın
avantajı ile dünyanın her bölgesinden farklı köken ve kültürlere ait gençlerin ilgisini kazanarak sayısı
milyonları bulan fanlara sahip bulunmaktadır. Özellikle gençlerin sahnede yer alan idollere öykünmeleri
sahne sonrasında da onları tekrarlamak ve onlardan esinlenerek kendi giysi tercihlerini oluşturmaları
olağandır. Çünkü fanlar her gün mutlaka takipçisi oldukları idollerine zaman ayırmakta ve onların
yaşamlarını anlık olarak takip etmektedir. Fanların sosyal medya üzerinden hızlı erişim sağlayarak
yakından takip ettikleri idollerine beğenilerini ve onaylarını göstermelerinin bir şekli de onların giysi ve
aksesuarları başta olmak üzere öne çıkan özelliklerini taklit etme çabasıdır. Yarattıkları etki, giysi
modasının şekillenmesinde ve fanlarının giysi satın alma tercihlerinde rol oynamaktadır. Bu nedenle bu
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grupların sahne ve sahne dışı giysi tasarımları önem kazanmaktadır. Önemli bir akım haline dönüşen
Art deco stilinin çıkış noktasının da bir dans topluluğu olduğu düşünüldüğünde (Sönmez ve Uysal, 2019:
827) sahnelerin dış dünyaya özellikle de moda dünyasına etkilerinin azımsanamayacak ölçüde olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada, son yıllarda genç kitleleri etkisi altına alan K-Pop grup üyelerinin,
gösterileri sırasında yaşamış oldukları giysi tasarımı kaynaklı problemler özelinde tasarım hataları tespit
edilmeye ve çözüm önerileri sunulmaya, bu yolla sahne giysileri tasarlamada dikkat edilmesi gereken
hususların ortaya konulmasına çalışılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Literatür taramasından elde edilen bilgiler
doğrultusunda kavramsal çerçeve oluşturularak gerekli tanımlamalara ve açıklamalara yer verilmiştir.
K-pop dünyasında yer alan önde gruplar ve idoller seçilerek konser, yarışma gibi gerçekleştirilmiş olan
gösteri ile imza günü, tanıtım organizasyonları gibi fanları ile buluşmaları sırasındaki görüntüleri
incelenmiştir. Tasarlanan sahne giysilerinin ergonomik ve psikolojik açıdan performanslarına olan
olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak üzere aynı koreografinin farklı gösterilerde farklı giysilerle
gerçekleştirilen görüntüleri ile serbest giysiyle yapılan prova görüntüleri eşzamanlı olarak izlenmiş ve
giysi esaslı kısıtlılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular üzerinden performans artırıcı tasarım
önermeleri yapılarak hatalara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
BULGULAR

Görsel 2. (sol) Jennie, Blackpink (orta)BLACKPINK DDU-DU DDU-DU @ MBC [Show!
MusicCore] 20180623 (sağ) BLACKPINK DDU-DU DDU-DU @ MBC [Show! MusicCore]
20180616.
Görsel 2’de, Blackpink grubundan Jennie’nin gösterilerinden birinde giysi tasarımı kaynaklı
probleminin vurgulanması için aynı koreografinin uygulandığı farklı gösterilerdeki fotoğrafları yer
almaktadır. Sol ve orta görsellerde dansçının yapması beklenen hareketi farklı giysilerle
gerçekleştirebilmesi söz konusu iken sağdaki resimlerde file çoraplar üzerindeki pulların birbirine
takılarak hareketi kısıtladığı ve dansçıyı tedirgin ederek mecburen koreografi dışında hareket etmesine
neden olduğu görülmektedir. Gösteri sırasında parçalanan çorabın sahne estetiğini bozacağı şüphesizdir
ve bu kaygı hem dansçının hem de grubun performansına olumsuz yansıması da gayet normaldir. Kaldı
ki bu kadar hareketli bir dans koreografisinde dansçının ani refleks göstererek düşmesi de olağandır.
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Görsel 3’de Blackpink ve Twice gruplarından idollerin dans sırasında büstiyerleri ile ilgili yaşadıkları
sıkıntılı durumlar yer almaktadır. Henüz gösterinin ilk anlarında açılmaya başlayan giysiler nedeniyle
dansçıların elleri ile sürekli giysilerini tutmaya çalıştıkları ancak bir süre sonra kontrolü kaybettikleri ve
koreografinin dışına çıkmak zorunda kaldıkları için bir süre sonra bırakmak zorunda kaldıkları
görülmektedir. Her ne kadar güvenlik amaçlı iç giyim kullanılsa da hem estetik açıdan hem de
dansçıların hareket kısıtlılığı açısından bu durum sorun teşkil etmektedir. Hareketli dans gösterileri için
giysi tasarlarken özellikle kız gruplarında göğüs bölgesini kaplayan kısımlarda dikkatli olunması
gerekmektedir. Kapamalar giysinin kolay giyilip çıkarılmasına olanak vermeli ancak gösteri sırasında
istemsiz olarak açılmayacak şekilde tasarlanmalıdır. İlave bir emniyet mekanizması da açılmayı
önleyebilecek unsurlardan biridir. Görsel’4 de ise Suzy’nin elbisesinin boyun bandının açılmaması için
gösteri boyunca eli ile bandı tuttuğu ve dansta yapması gereken hareketleri yapamadığı açıkça
görülmektedir.

Görsel 3. (sol) Rose - Blackpink, (orta-sol) Seohyun - Snsd, (sağ) Momo - Twice.

Görsel 4. Suzy - Miss a.
Sanatçıların sahnede, şarkı ve dans performansları sırasında özgürce hareket edebilmeleri esastır. Bu
süreç içerisinde yaşayabilecekleri giysi problemleri sahnede çözümlenemeyen hale dönüşebilir. 5
numaralı görselde canlı performansı sırasında üst giysisinin önünde bulunan bağın çözülmesi ve
sanatçının performansına yansıması aşamalı olarak görülmektedir. Hyuna’nın başlangıçta bağın
çözülmesine rağmen dansına devam etmek istese de daha yavaş hareket etmeye özen gösterdiği dikkati
çekmektedir. Dans sırasında göğsünün tamamen açığa çıkmasının ardından giysisini ışıkların
karamasını fırsat bilerek tekrar bağlamaya çalışır ancak diğer elinde mikrofon bulunduğu için bunu
başaramaz ve dansın sonunu büstiyerinin açık uçlarını eliyle tutarak getirmek zorunda kalır. Böylesi bir
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bluz tasarımında bağın açılamayacağı bir teknik kullanılmalı ya da açılsa bile performansı
etkilemeyecek tedbirler alınması gerekmektedir. Örn; giysi ile birlikte vücudu içten saracak bir kap
geliştirilebilir, giysiden bağımsız ancak uyumlu bir iç giyim tasarlanabilir, bluz bağ çözülse de beden
hareketlerine göre rahatsızlık vermeyecek ve mahremi koruyacak şekilde tasarlanmış olabilir.

Görsel 5. Hyuna.
Kısa etek formları sahne giysilerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak geleneksel değerlerine bağlı
kültürlerde bu tercih performansçıları oldukça rahatsız etmekte ve bu rahatsızlıkları performanslarına
olumsuz bir şekilde yansımaktadır. Görsel 6’da, sol iki görselde Red Velvet grubundan Irene’ın farklı
gösterilerde giysisini gösteri boyunca, her hareket geçişinde aşağıya çektiği görülmektedir. Sağdaki
görsellerde ise Twice grubundan Nayeon’un yaklaşık üç dakikalık gösteri boyunca elbisesinin eteğini
17 kez aşağıya doğru çektiği ve bu nedenle de konsantrasyonunu sağlayamadığı görülmektedir. Grup
üyelerinin de koreografi gereği oturmaları ya da eğilmeleri gereken durumlarda elleriyle bacaklarını
kapatma ihtiyacı hissettikleri göze çarpmaktadır.

Görsel 6. (sol) İrene - Red Velvet, (orta-sol) İrene - Red Velvet, (orta-sağ) Nayeon - Twice,
(sağ) Twice.
Şortlar da hem boylarının kısalığı hem de vücut üzerinde ağ kısmına fazla oturması nedeniyle hareket
sırasında rahatsızlık veren detaylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Eteğe oranla sahnede rahatlık ve
hareket özgürlüğü sağlaması beklenen bu giysi türünün vücuda oturuş biçimlerinin doğru belirlenmesi
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gerekmektedir. Görsel 7’de ağ kavislerindeki hatalar nedeniyle rahatsızlıkları görülen idollerin
görüntülerine yer verilmektedir.

Görsel 7. İdoller, Hatalı şort ağları.
Koreografiye zenginlik katması istenen bazı giysi detayları doğru tasarlanmadığı durumlarda dansçıları
zor duruma düşürebilmektedir. Kemer, kravat gibi detaylar kişinin kendisini rahatsız ederken, saçak ve
kordonlar diğer grup üyeleri için risk oluşturabilmektedir. Görsel 8’de Blackpink grubunun bir üyesi
olan Lisa’nın gösteri sırasında giysilerinden fırlayan kordonlar nedeniyle dans boyunca koreografi
gereği kendisine yaklaşan diğer üyelerin canını acıtacak ve tedirgin ederek performanslarını olumsuz
yönde etkileyecek kadar ileri gittiği görülmektedir.

Görsel 8. Lisa - Blackpink.

Görsel 9. (sol) Yeji-Itzy, (sol-orta) Hayoung-Apink, (sağ-orta) Seungyeon-CLC, (sağ) Eunjin-DIA.
Büyük beden giysiler ve askıların uzunluğu da performansçıları sahnede en çok zorlayan tasarım hataları
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hatalar gösteri öncesinde giysilerin hiç denenmediğini gösteren ve
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neredeyse profesyonellikten uzak çalışmalardır. Görsel 9’daki örneklerde de görüldüğü gibi, sahne
öncesi kolaylıkla düzeltilebilecek bu detayların ne yazık ki gösteri anında çözümü yoktur ve dansçılarda
moral bozucu, aynı zamanda motivasyon kırıcı bir etki yaratmaktadır.

Görsel 10. Twice

K-pop da gruplar ve idoller sadece sahnede değil, büyük alışveriş merkezleri gibi halka açık mekanlarda
da performans sergilemektedirler. Bu gibi yerlerde dansçılar farklı pek çok nokta ve açıdan gösteriyi
izlerken fotoğraf ve video çekebilmektedirler. Dekolte kıyafetler açısından zaman zaman sorun teşkil
edebilecek bu ve benzeri durumlar tasarımcılar tarafından öngörülebilmeli ve gösterinin
gerçekleştirileceği sahne özelliklerine uygun model tasarımları tercih edilmelidir. 10 numaralı görselde
gösteri sırasında üç grup üyesinin göğüs dekoltelerinin yukarıdan izlenmeye uygun olmaması nedeniyle
üzerlerine şal almak zorunda kaldıkları görülmektedir. Şalları dans boyunca elleri ile tutmak zorunda
kalmalarının dansçıların tedirginliklerine ve hareket kısıtlılıklarına, dolayısı ile görsel bütünlüğün
bozulmasına neden olmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sahne giysileri, sanatçılarının fiziksel ve psikolojik motivasyon araçları olarak,
performanslarında doğrudan etkilidir. Bu nedenle dans, tiyatro, konser gibi yapımların ruh halini ve
stilini güçlendirmek üzere sahne giysileri tasarlamak uzmanlık gerektiren bir konudur. Böylesi
çalışmalar bir tasarım ekibi tarafından gerçekleştirilmelidir. Giysi tasarım ekibi, sahne, ışık, ses,
koreografi tasarımcıları ile birlikte hareket etmelidir. Sahneler görsel şov alanlarıdır ve ses, ışık, dekor
gibi pek çok bileşenden oluşmaktadır. Müzik, ritim, koreografi, kostüm gibi sanatçıları doğrudan
etkileyen elemanların da bu bütünlüğün içinde dengeli olarak yer alarak, hiçbirinin sunumda bulunurken
negatif etki yaratmaması, her birinin yapımı destekleyen özellikte olması beklenmektedir. Sadece sahne
gösterileri ile sınırlı kalmayan ve büyük kitleleri etkisi altına alan K-Pop gibi oluşumlarda sanatçı
giysilerinin tasarımları ise daha da ileriye giderek süreklilik gösteren, grup ve idol imajını oluşturan ve
koruyan, fanların beğenisine göre şekil alan bütüncül yaklaşımları gerektirmektedir. Giysilerin
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tasarlanmasında zaman zaman öncelikleri değişen; gösterinin gerçekleştirileceği yer: açık hava, kapalı
salon, sahne büyüklüğü ve biçimi, zaman: gündüz, gece, yaz/kış, organizasyon türü: konser, yarışma,
tören, seyahat, imza günü, televizyon programı vb. esaslar bulunmaktadır. Bunlar genel konseptin
belirlenmesinde öncelikli olarak ele alınmalıdır. Özellikle performans giysilerini görsel etkiyi artırmak,
şarkı sözleri ile paralel anlam taşımak, sahne üzerindeki diğer görsellerle uyumlu olmak, gösteriye ve
sanatçıya estetik değer katacak şekilde vücudun pozitif özelliklerini öne çıkarmak, hareket özgürlüğü
sağlamak, renk harmonisi oluşturmak üzere tasarlamaya gayret gösterilmesi gerekmektedir.
Bu temel prensiplerin yanı sıra; tasarımlarda koreografi ve mekân özelliklerine önem verilmelidir.
Tasarımlar, ergonomik, özgüven artırımını sağlayan, dans ederken performansçıları tedirgin etmeyen ve
hareket kısıtlılığı yaratmayan özellikte olmalıdır. Giysi tasarımlarında kullanılan renk, doku, desen,
model özellikleri ve aksesuarlar şarkının ve dansın içerdiği mesajı tamamlayacak nitelikte olmalı, bunun
için duygunun yaratımının ana eleman olan ritim ve şarkı sözleri de dikkate alınmalıdır. Kostümlerin
tamamlanmasının ardından mutlaka tüm giysi ve aksesuarların ve gösterinin gerçekleştirileceği
sahnenin kullanıldığı prova yapılmalıdır. Bu yolla, giysilerin performansa etkileri ve yaşanabilecek
olumsuzluklar baştan test edilmelidir. K-Pop dünyasının dinamiklerine paralel olarak şarkıcı/dansçıların
performans sergileme alanları ve idollerin fanları ile temasları oldukça fazladır. K-Pop dünyasında
izleyiciler ile sadece gösteriler sırasında bir araya gelinmediğinden konserler ve diğer gösteriler
dışındaki aktiviteler özellikle grupların seyahatleri sırasında havalimanı, imza günlerinde alışveriş
merkezleri vb. mekanlarda giyilecek giysilerin tasarımları ve tercihleri de sahnedeki kadar önem
taşımaktadır. Tasarımcıların grup üyelerine yarattıkları bireysel imaj ve grubun imajı görünür oldukları
her an sürdürülmelidir. İnternet dünyasında sürekli var olduklarından buna ev ve sokak kıyafetleri de
dahil edilmelidir. Farklı mekanlar ve farklı zamanlar için üretilen tüm giysiler bütünlük göstermelidir.
Hareketli dans gösterileri için giysi tasarlarken özellikle kız gruplarında göğüs bölgesini kaplayan
kısımlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Kapamalar giysinin kolay giyilip çıkarılmasına olanak
vermeli ancak gösteri sırasında istemsiz olarak açılmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Fermuar
kullanımında kürsörün emniyet kilidi kontrol edilmeli, çıtçıt, kopça gibi ilave emniyet mekanizmaları
kullanılmalıdır. Bağlamalı bluz tasarımlarında bağın açılamayacağı bir teknik kullanılmalı ya da açılsa
bile performansı etkilemeyecek tedbirler alınması gerekmektedir. Örn; giysi ile birlikte vücudu içten
saracak bir kap geliştirilmeli, giysiden bağımsız ancak uyumlu bir iç giyim kurgulanmalı, bluz bağ
çözülse de beden hareketlerine göre rahatsızlık vermeyecek ve mahremi koruyacak şekilde
tasarlanmalıdır. Giysiler kişiye özel olarak hazırlanmalı, beden tercihleri doğru yapılmalı, askılı giysiler
tercih edilirken koreografi göz önünde bulundurulmalıdır. Etek boyları doğru tespit edilmeli, vücudu
saran mini etek ve elbiselerde triko kullanılması durumunda yukarı çekeceği düşünülerek boy bir miktar
uzun bırakılmalı, muhakkak giysili dans provası yapılmalı ve dansçının geri bildirimleri alınmalıdır.
Bacak açma ve oturma gerektiren koreografiler için mümkün olduğunca pantolon grubu giysi tasarımları
tercih edilmelidir. Çorap tercihlerinde ayakkabılar ile kullanım rahatlığına dikkat edilmeli, çoraplar
üzerinde bulunan pul, boncuk vb. detayların sorun yaratmayacak şekilde ve oranda tercih edilmesine
özen gösterilmelidir. Kordon, kemer, kravat vb. aksesuarların dansçıyı ve diğer üyeleri rahatsız
etmeyecek şekilde giysilere ilave edilmesine dikkat edilmelidir. Eteğe oranla sahnede rahatlık ve hareket
özgürlüğü sağlaması beklenen şortların vücuda oturuş biçimlerinin doğru belirlenmesi gerekmektedir.
Kalıplar kişiye özel olarak hazırlanmalı, ağ oyuntularındaki kavis doğru belirlenmelidir. Dekolte
kıyafetler söz konusu olduğunda, sahne özelliklerine ve koreografiye uygun model tasarımları tercih
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edilmelidir. Erkek sahne giysilerindeki hataların bir kısmı (kemer, kravat, apolet gibi aksesuar hataları,
büyük beden kullanımı, pantolon askıları, vb.) kadın idollerinkine benzer durumlar olmakla birlikte
hareket sırasında pantolon ağlarındaki yırtılma ve sökülme en çok karşılaşılan problemdir. Bu durumu
ortadan kaldırmak üzere tasarımlarda fazla dar olmayan modeller tercih edilmeli, ağ ve iç paça
kısımlarına destek parçalar ilave edilmelidir.
K-pop dünyasının dinamiklerine paralel olarak şarkıcı/dansçıların performans sergileme alanları ve
idollerin fanları ile temasları belli başlı kategoriler içinde gruplandırılabilir. K-pop dünyasında
izleyiciler ile sadece gösteriler sırasında bir araya gelinmediğinden konserler ve diğer gösteriler
dışındaki aktiviteler özellikle grupların seyahatleri sırasında havalimanı, imza günlerinde alışveriş
merkezleri vb. mekanlarda giyilecek giysilerin tasarımları ve tercihleri de sahnedeki kadar önem
taşımaktadır. Tasarımcıların grup üyelerine yarattıkları bireysel imaj ve grubun imajı görünür oldukları
her an sürdürülmelidir. İnternet dünyasında sürekli var olduklarından buna ev ve sokak kıyafetleri de
dahil edilmelidir. Böylesi büyük ve çok bileşenli oluşumlarda görev alacak tasarım ekibi kendini
geliştirmeye açık kişilerden seçilmeli ve giysi yapısı ve üretimi konularında teknik bilgi desteği
verilmelidir.
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Özet
Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) Çanakkale kentindeki, kâr amacı gütmeyen, farklı alan ve
meslek gruplarından katılımcıların birlikteliğinden oluşan yerel bir sivil toplum kuruluşudur. Sanata,
kültüre dair bir düşünce ve aktivite üretim platformu olarak, başta Çanakkale Bienali olmak üzere,
sosyal fayda ve sorumluluğa dayalı, ulusal ve uluslararası katılımlı etkinlikler düzenler ya da
destekler. Bienal, sergiler, seminerler, sempozyumlar, performanslar sürekliliği olan programlı bir
anlayışla gönüllülük esasıyla uygulana gelmiştir. Bu projeler içinde, farklı hedef kitleleri ve toplumun
tüm katmanları ile etkileşim içinde olunması adına disiplinlerarası sanat atölyeleri de farklı
zamanlarda planlanmış ve uygulanmıştır.
İlk etkinlikten bu yana, yukarıda bahsedilen kavramsal yapıların, çağdaş sanatın özgün dili ve açtığı
demokratik tartışma düzlemi aracılığıyla tüm kentlilerin gündemine taşınması amaçlanmıştır.
Engelliler, kadınlar ve dezavantajlı grupların sanatsal üretimde bulunacağı özel bölümler her bir
bienalin temel unsurlarından biri olmuştur. Bu bağlamda yerel bir sanat organizasyonu olarak kentin
değişik grupları ile nasıl bir uyumluluk ve organizasyon modeli sunulduğu bu çalışmanın ana odağını
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale Bienali, Çağdaş sanat, Tasarım,
Abstract
Çanakkale Biennial Initiative (CABININ) is a non-profit, local non-governmental organization in
Çanakkale, consisting of participants from different fields and professions. As a platform for the
production of ideas and activities on art and culture, it organizes or supports events with national and
international participation, primarily Çanakkale Biennial, based on social benefit and responsibility.
The biennial, exhibitions, seminars, symposiums and performances has been implemented on a
voluntary basis with a programmed approach that has continuity. Within these projects,
interdisciplinary art workshops were planned and implemented at different times in order to interact
with different target groups and all layers of the society.
Since the first event, it has been aimed to bring the above-mentioned conceptual structures to the
agenda of all citizens through the authentic language of contemporary art and the democratic
discussion platform it opens. Special sections for the disabled, women and disadvantaged groups to
produce art have been one of the basic elements of each biennial. In this context, the main focus of
this study is how to present a model of harmony and organization with different groups of the city as
a local arts organization.
Keywords: Çanakkale Biennial, Contemporary Art, Design
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GİRİŞ
Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) Çanakkale kentindeki, kâr amacı gütmeyen, farklı
alan ve meslek gruplarından katılımcıların birlikteliğinden oluşan yerel bir sivil gruptur. Sanata, kültüre
dair bir düşünce ve aktivite üretim platformu olarak, başta Çanakkale Bienali olmak üzere, sosyal fayda
ve sorumluluğa dayalı, ulusal ve uluslararası katılımlı etkinlikler düzenler ya da bu etkinlikleri destekler.
Başta Bienal olmak üzere sergiler, seminerler, sempozyumlar, performanslar sürekliliği olan programlı
bir anlayışla gönüllülük esasıyla uygulana gelmiştir. Bu projeler içinde, farklı hedef kitleleri ve
toplumun tüm katmanları ile etkileşim içinde olunması adına disiplinlerarası sanat atölyeleri de farklı
zamanlarda planlanmış ve uygulanmıştır. CABININ’in kurulduğu ilk günden beri toplumun farklı
kesimlerinin de bu tartışma ve yaratıcılık düzlemine katılımını sağlamak adına çocuk, genç, yetişkin ve
engellileri, farklı cinsiyet gruplarını odağına alan organizasyonlar kurgulamayı ilke edinmiştir. Yerel
yönetim, sivil toplum ve özel sektörün katılım ve desteğini sağlayacak diyalog ve paylaşım süreçlerini
işletmiştir. Bu doğrultuda etkinlikler, Er Hamamı, Eski Ermeni Kilisesi, Eski Tütün Deposu (şimdiki
Korfmann Kütüphanesi), Fevzipaşa Mahallesi’ndeki metruk binalar, Çanakkale Kordon, Marina, özel
mülkiyetteki çeşitli yapılar, Eski Otogar, Halk Bahçesi ve resmi kurumlara ait binalar gibi kentin farklı,
merkezi ve alternatif mekânlarına, kamusal alanlarına yaygınlaştırılmıştır. İlk etkinlikten bu yana,
yukarıda bahsedilen kavramsal yapıların, çağdaş sanatın özgün dili ve açtığı demokratik tartışma
düzlemi aracılığıyla tüm kentlilerin gündemine taşınması amaçlanmıştır. Engelliler, kadınlar ve
dezavantajlı grupların sanatsal üretimde bulunacağı özel bölümler her bir bienalin temel unsurlarından
biri olmuştur. (Çanakkale bienali,2021)
Çanakkale Bienali’nin genel çerçevesine bakılacak olunursa, temalar şu şekilde özetlenebilir;
CABININ tarafından organize edilen ve bugünü ele alırken geçmişe gönderme yapan “Geçmiş Zaman
Düşleri (2006)”, Türkiye’nin ve özel olarak Çanakkale’nin bulunduğu durum ve konumdan hareketle
günümüz gerçekliğini ele alan “Sınır Çizgisi (2007)” uluslararası çağdaş sanat sergileri, Çanakkale
Bienallerinin hem fiziksel hem de zihinsel temellerini belirlemiştir. 1. Çanakkale Bienali’nden (2008)
bu yana seçilen kavramsal çerçeveler; ülke, bölge ve dünyaya ilişkin sosyal sorunları gözeten, irdeleyen
ve sanat üretimleri yoluyla eleştiren bir çizgiye oturtulmuştur. 2010’daki 2. Çanakkale Bienali’nin
kavramsal çerçevesi, henüz açığa çıkmamış olan “Yeni Dünya Düzenine” vurgu yapıyordu. 2012 yılına
gelindiğinde ise, küresel çaptaki bu hareketliliğin ve hali hazırda belirsizliğini koruyan yeni güç
dengelerinin, özellikle Akdeniz havzasında yoğunlaşan sosyal, siyasi ve ekonomik görüngülerini çağdaş
sanatın kendi diyalektiği içinde irdeleyen, çözümleyen ve eleştiren sanat üretimleri "Kurgular ve Karşı
Duruşlar" başlığıyla 3. Uluslararası Çanakkale Bienali’nde bir araya getirilmiştir.
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gelindiğinde ise, 1914-2014 Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılının hatırlandığı bir dönemde,"Savaşın
Sonunu Yalnızca Ölüler Görür (Platon)" başlığını seçerek, 1914'ten günümüze sürmekte olan siyasal,
toplumsal, kültürel olayları ve savaşların etkilerini yeniden değerlendirmeyi, irdelemeyi ve
yorumlamayı amaçlamıştır. (Çanakkale bienali,2021)
Bu bağlamda yerelde kurgulanan bir sanat organizasyonu olarak gündemi yakalayan farklı
kavramsal içerikler doğrultusunda kentin değişik grupları ile sanatsal ve toplumsal kaygıları da
gözeterek, nasıl ve ne denli uyumlu bir organizasyon modeli sunulduğu bu çalışmanın ana odağını
oluşturmaktadır. (Artfulliving,2021)

BULGULAR
Bienal Çocuk
Çanakkale Bienali İnisiyatifi olarak yola çıkış idealizminin en temelinde, geleceğin
sanatçıları ve sanat severlerinin yani çocukların bu organizasyona nasıl dahil edilebileceği ve ne
şekilde katkı sunacakları yer almaktaydı. Bu düsturdan hareket ederek ilk bienalden itibaren
çocuklar ve çocuklarla çağdaş sanat organizasyonu bu inisiyatifin en temel ilgi alanlarından biri
oldu.

Bienal Çocuk, Uluslararası Çanakkale Bienali’nin fikirsel olarak ilk ortaya çıktığı günden beri, öncelik
verdiği bir konudur. Çocukların çağdaş sanat ile tanışmaları, süreçte üreten sanatçılarla temasa geçerek
kendi sanatsal üretimlerini hayata geçirmeleri Çanakkale Bienali için ilk günden beri temel
önceliklerinden biri olagelmiştir. Özellikle üç büyük şehir dışında çağdaş sanat ile karşılaşma ya da bu
alanın farkına varma imkânı olmayan çocuklar için kent merkezinin sınırlı gündelik kamusal alanlarında

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

420

karşılaştıkları sergiler, kendi gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirdikleri sanatsal faaliyetler ile bakış
açılarında başka perspektiflerin de açılmasına vesile olunmaktadır. Çanakkale Bienali, çağdaş sanatın
hem biçim-estetik-malzeme, hem de kavram-içerik zenginliği, çocukların yaratıcılıklarını besleyen,
dünya algılarını zenginleştiren, mevcut eğitim sistemi dışında ve ötesinde öğrenme-algılama-yaratma
süreçleriyle karşılaşmalarını sağlayan bir organizasyon olarak kentte çocuklar için alternatif bir varlık
alanı açmaktadır.
Bu süreçte çağdaş sanat üretimleriyle etkin bir iletişime giren çocukların üretimleri, 2. Uluslararası
Çanakkale Bienali kapsamında, çocukların talebi ve yine çocukların bulduğu "Arkadaşım Bienal"
başlığıyla 2010 yılında düzenlenen bir sergide ilk kez bir araya getirildi. Bu sergi, Mavitay Çocukların
Kültür Evi ve devamında DADA girişimi tarafından sürdürülen Uluslararası Çanakkale Çocuk
Bienali’ne dönüştü; böylece çocukların yaratıcılıklarını merkezine alan, uluslararası katılım ve iş
birliğiyle üretimlerini görünür kılan bir yapı ortaya çıkmış oldu. (Çanakkale bienali,2021)
Bienalin en önemli ilkelerinden biri olan sanat organizasyonun yerel gönüllülerle devamlılığıdır. 2012
yılında paralel sergiler yapan bu çocukların süreç içerisinde bienal genç programına katılan Bienal
gönüllülüğüne geçişleri bu ilkenin en iyi çıktılarından birini oluşturmuştur. Çocukken gezdikleri ve eser
ürettikleri bu organizasyonun bir parçası olarak hisseden gençler ilerleyen dönemde bienal gönüllüsü
olarak yollarına devam etmişlerdir.
Bienal Genç
Binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan ve üniversite şehrine dönüşmeye başlayan Çanakkale
kentinde bu gençleri Bienal Genç Programı vasıtasıyla bienale dahil oldu. Bienalin fikirsel aşamasından
projelendirme ve uygulamaya kadar her alanında gençlerden oluşan bir ekibin varlığı, Çanakkale
Bienalinin devamlılığı ve çağdaş sanatın kentteki görünürlüğünü ve bilinirliğine önemli bir dinamik
katmaktadır. Gençlerin bienale teveccühleri bu gönüllü organizasyonun sorunsuz ilerletiyor olması ile
gelecek bienaller için de umut yeşertmektedir.
Bu program kentin lise ve üniversite öğrencisi genç sanatçı adaylarına uluslarası bir sanat
organizasyonunda çalışma, eser üretip sergileme fırsatı sunmanın dışında, uluslararası sanatçı
atölyeleriyle uluslarası network sağlama gibi önemli misyonları barındırmaktadır. Dünyanın ve
Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelip Çanakkale'de üretim yapan bienal sanatçılarına asistanlık yapan
bu gençler, eğitim ve üretim serüvenlerini besleyecek önemli deneyimler yaşamış, sanatçıların yaratım
süreçlerine hem tanıklık etmiş hem de katkıda bulunmuş olmaktadır. (Çanakkale İçinde,2021)
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Tamamen gönüllük esasıyla, amatör ruh ve özveriyle çalışarak Çanakkale Bienalleri'nin hayata
geçmesini kolaylaştıran Bienal Genç ekibi, enerji, motivasyon ve özverileriyle bienalin en önemli
taşıyıcısı konumundadır. Bienal Genç, kurumsal örgütlenme modellerine alternatif bir uygulama
yöntemi geliştirerek, bu uluslararası etkinliğin Çanakkale'de her seferinde artan bir ilgi ve merakla
izlenmesini, toplumla bütünleşmesini, farklı kesim ve gruplara erişimini sağlamayı hedeflemişlerdir.
(Çanakkale bienali,2021)

Bienal Engelsiz
3. Uluslararası Çanakkale Bienali’ sırasında "Bienal Engelsiz", engelli bireylerin çağdaş sanat
etkinliklerine erişimini ve etkileşimlerini nasıl sağlarız sorusu etrafında birleşen bireylerin bir girişimi
olarak başlamıştır. Erişim söz konusu olduğunda, ilk olarak sergi mekanları engellilerin erişimini
sağlayacak şekilde düzenlenmiş; tekerlekli sandalye rampası, yönlendirme ve işaretlemeler hayata
geçirilmiştir. Yine sergi mekanlarındaki metinler Braille alfabesiyle yazılarak iletişim kanalları
çeşitlendirilmiştir. (Çanakkale İçinde 2021)
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İlk kez, 2012 yılında başlayan bu uygulamalara. özel rehberli turlar da eşlik etmiştir. Bu çalışmalar,
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içerisinde yürütülmüştür.
Bu programın, baştan bu yana, engelli bireylerin çağdaş sanata erişimini sağlamak kadar önemsediği bir
diğer hedefi, engellilik olgusuyla ilgili toplumda bilinç uyandırmaktır. Bienal Engelsiz Ekibi, 3. Bienal
vesilesiyle kaleme alınan metnin sonunda, bu hedeflerini şöyle tarif etmektedir. "Bütün bu somut
(fiziksel) engelleri kaldırmaktan daha önemli olanı ise çevremizde gördüğümüz şaşkınlık ve bilinçlenme
durumuydu! Bienal Engelsizin en büyük kazanımı, oluşturmayı başardığı bu farkındalık oldu. Engellilik
konusunda maalesef çok az bilince sahip pek çok insanın bu bilinci böyle bir sanat etkinliği sayesinde
edinmiş olması, bu farkındalığın bir sanat etkinliği kapsamında olmuş olmasının taşıdığı nezaket bizim
en büyük kazanımımız oldu. Braille alfabesiyle yazılmış künyeler sadece görme engellilerin gelip
dokunmaları için durmadı duvarlarda. O küçücük kağıtların dahi yarattığı farkındalık görülmeye
değerdi. Böylesi büyük çaplı, uluslararası bir sanat etkinliğinde "engelsiz" alt başlığı altında bir şeylerin
yapılmış olması, pek çok gönüllü insanın bu başlık altında toplanıp çalışması bile bir şeylerin
değiştiğinin göstergesi oldu. Çanakkale yerelinden çıkıp tüm ülkeye yayılacağını umduğumuz bu
"engelsiz" hareketin devamının gelmesi ümidiyle." (Çanakkale Bienali,2021)
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Bienaldeyiz Kadın Girişimi
2014 yılından itibaren, bienallerin kent gündemine getirdiği kavramsal çerçeveler üzerine düşünmek ve
eylemler geliştirmek üzere bir araya gelen kadınlar bu inisiyatiflerinin adını "Bienaldeyiz" koydu.
Bienaldeyiz, kadınların üretimlerini, sözlerini ve eylemlerini bienal kapsamında görünür kılmayı ve
toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı amaçlıyor. Muhtarlıklardan kent konseyine, yerel
yönetimden sivil topluma, kadın hakları ve emeği alanından engelli çalışmalarına kadar kentin sosyokültürel yaşamında inisiyatif alan kadınlar BİENALDEYİZ grubunun çekirdeğini oluşturuyor.

BİENALDEYİZ ekibi, Temmuz-Ekim sürecinde yoga, takı, dikiş-nakış, baskı resim gibi farklı dallarda
atölye çalışmaları ve uygulamalar gerçekleştirdi. Bu atölyelerin sonuncusu 26 Eylül tarihinde, Eski
Ermeni Kilisesinde, performans sanatçısı Nezaket Ekici ile gerçekleştirilen beden ve performans
atölyesiydi. Bir diğer atölye ise teknik bilgi ve uygulamayı birleştiren sözlü tarih çalışmasıydı.
Katılımcılar hem video kayıt, kurgu bilgi ve becerisi edindi, hem de Çanakkalelilerle kentin geçmişine
dair bir sözlü tarih çalışması yaptı; kent yaşamına yakından tanıklık etmiş kişilerle sohbetler
gerçekleştirildi, anılar ve hikayeler derlendi. Bireysel hikayelerden hareketle, kentin tarihine, kültürüne,

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

424

sosyal yapısına dair, farklı bir kaynak oluşturulması hedeflendi. Bienaldeyiz sürecindeki üretimler,
Ekim 2014 boyunca Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilendi. (Çanakkalememleket,2021)
Dilek Bağı, 13 Ağustos 2014’te Havra’dan başlayarak, kentin yüzyıl önceki kültürel çeşitliliğini
simgeleyen mimari yapıları, dilek bezleriyle birbirine bağladı. Yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir
güzergâhta, fiziksel mekânları birbirine bağlayarak bir arada yaşam kültürünü geri çağırmayı
simgeleyen bir ip, Havra, Aynalı Çarşı, Çarşı Caddesi, Tıflı Camii, Eski Ermeni Kilisesi, Cami-i Kebir
(Fatih Camii), Tekke Sokak, Yalı Camii ve Yalı Sokak, Lopata Sokak, Saat kulesi ve son olarak Vitalis
Evi’nden geçerek denize uzatıldı ve üzerine geleceğe dair barış ve özgürlük dilekleri asıldı. Son yüzyılda
yaşanan acıları tatlıya bağlama yolundaki ortak dileklerin taşıyıcısı olan ip, Boğazın kavuşturucu,
buluşturucu, ulaştırıcı gücüne emanet edildi. (Çanakkalememleket,2021)

SONUÇ VE TARTIŞMA
Çanakkale Bienali kentin savaşlar ve acılarla şekillenmiş tarihinde farklı bir bakış açısından
kente yeniden bakabilmeyi, kente çağdaş sanatın imgleriyle dokunabilmeyi hedeflerken, büyük bir
gönüllülük zincirinin de temellerini atmıştır. Bienal kentliler ile uluslarası sanatçıları gerek tesadüfler
gerekse planlı organizasyonlarla bir araya getirerek çağdaş sanatı gündelik hayatın içerisine sokabilmeyi
başarmıştır. Çünkü yapılan etkinlikler sayesinde kentlilerin her gün gelip geçtiği ama hayat akışı
içerisinde gerçek anlamda görmediği kentin merkezinde yer alan mekanları çağdaş sanatın derinlikli ve
katmanlı sanatsal formu ile dönüşmüş büyüleyici hallerine tanıklık edebilme olanağı bulabilmişlerdir.
Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin içerisinden bir başka bienalin de çıkması, kente bir çağdaş sanat
organizasyonun daha katılmasını sağlamış, öncülük etmiştir. Çanakkale Bienali’nden ayrılan çocuk
bienali ekibi yakın zamana kadar uluslararası olarak iki kez bienal etkinliği düzenleyebilmiştir.
Çanakkale Bienali İnisiyatifi ile çeşitli gruplarla bizzat mekanında yapılan eserler ile kente kalıcı çağdaş
sanat eserleri kazandırılmıştır. Bu anlamda bienal inisiyatifindeki bu grupların gelecek bienaller için
sanatsal motivasyonları da pekiştirilmiştir.
Belki de iddialı bir çıkarım olsa da Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin çabalarıyla Türkiye’de sınırlı sayıda
insanın vakıf olduğu bir kavram olan bienal kavramı, bu kentte bilinirlik kazanmıştır. Çanakkale Bienali
İnisiyatifi’nin öncülüğünde devamlılık arz eden bu organizasyon ile kentliler bienal kavramı ile tanışmış
ve bienal kavramının içeriği kentlilerin zihinlerinde imgesel olarak da yer alabilmiştir.
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Tüm bu çıkarımlar ışığında yerelde küçük bir gönüllü grubunun, Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin
çabaları ile hayata geçen Çanakkale Bienali bir markaya dönüşmüş ve bu marka kente mal olmuştur.
Sonrasında bu ekip, organizasyonun sınırları aşan tanınırlıkta bir seviyeye evrilmesiyle uluslararası bir
marka oluşturmanın sorumluluğunu da yüklenerek çağdaş sanat alanında gönüllülük esasıyla hizmet
vermeye devam etmektedirler.
KAYNAKÇA
İnternet
https://www.canakkalebienali.com/ (Erişim,01.06.2021)
https://www.artfulliving.com.tr/sanat/seyhan-boztepe-ile-canakkale-bienali-uzerine-i-1274
(Erişim,09.06.2021)
https://www.sondakika.com/fotogaleri/cami-kilise-ve-havrayi-dilek-bagi-ilebirbirine/(Erişim,06.06.2021)
https://www.aksam.com.tr/kultur-sanat/savasin-sonunu-yalniz-oluler-gorur/haber-339019
https://www.canakkalememleket.com/?Syf=18&Hbr=711575&/51inci-Uluslararas%C4%B1-TroiaFestivali-kapsam%C4%B1nda-Bienaldeyiz-Grubu-taraf%C4%B1ndan-organize-edilen-DilekBa%C4%9F%C4%B1-etkinli%C4%9Finin-ard%C4%B1ndan-Mimar-%C4%B0smail-Ertentaraf%C4%B1ndan-kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1larl (Erişim,06.06.2021)
http://www.canakkaleolay.com/arsiv.php?haberid=27436 (Erişim,12.06.2021)
https://www.canakkaleicinde.com/2-uluslararasi-canakkale-cocuk-bienali-hazirliklari-devam-ediyor/
(Erişim,12.06.2021)
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17-20. YÜZYILLAR ARASI AVRUPA RESİM SANATINDA BİR
İSTANBUL GELENEĞİ; SOKAK SATICILARI
E.Begüm SAVÇIN1
1

E.Begüm SAVÇIN; Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü,
Kocaeli / Türkiye.

Özet
Resim Sanatı denildiği zaman batı, kısaca Avrupa Resim Sanatı akla gelir ve sonrasında zaman
içerisinde sanatçıyı etkileyen dinamikler sayesinde ortaya çıkan sanat akımları çağrışım yapar. Bu
dinamiklerin resim sanatına teknik ve tematik evrimi kendi zaman yolculuğunda yerini alır. Bu
yolculukta farklı kültürel faktörler, dinamikler arasındadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde
Avrupa devletlerine karşı yapılan savaşların getirisi olan batı halkı arasında oluşan ‘mistik doğu’
kavramı, zaman içerisinde Doğu’ya karşı olan ilginin artmasına vesile olmuştur. Bu ilginin farkına
varan tüccarlar tarafından getirilen gündelik kullanım eşyaları, kıyafetler, zenginler tarafından satın
alınmış hatta kendi portrelerini bu kıyafetler içerisinde yaptırmışlardır. Dolayısıyla meydana
Turquere moda rüzgarıyla birlikte dönemin ressamları, gezginleri, müzisyenleri, mimarları ve hatta
yazarları bu kültürel olarak zengin Anadolu topraklarını özellikle de İstanbul’u ziyaret etmişlerdir.
İstanbul’a gelen ressamların yapmış olduğu günlük hayata dair resimlerde, mekanları ve insanları
kimi zaman sanatçının kendi yorumlarıyla kimi zamanda tarafsız bir gözle tasvir ettiklerini
gözlemleriz. Bu araştırma kapsamında 17.yüzyıl 20. Yüzyıllar arası yapılmış eserler içerisinden
seçilmiş örnekler üzerinden İstanbul şehir hayatında yer alan sokak satıcıları incelenecektir. Sonuç
olarak, o zamana ait eski mesleklerin varlığı, kültürel yaşantısı ve günümüze yansımaları resim sanatı
üzerinden karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Resim Sanatı, İstanbul, İstanbul Geleneği, Sokak Satıcıları
Abstract
When it comes to Painting Art, the West, in short, European Painting Art comes to mind, and then
the art movements that have emerged thanks to the dynamics that affect the artist over time. The
technical and thematic evolution of these dynamics into the art of painting takes its place in its own
time travel. In this journey, different cultural factors are among the dynamics. The concept of 'mystical
east', which emerged among the western people, which was the result of the wars against European
states during the Ottoman Empire, has been instrumental in increasing the interest towards the east
over time. The items of daily use, clothes brought by the merchants who realized this interest, were
bought by the rich and even had their portraits made in these clothes. Therefore, with the Turquere
fashion wind, painters, travelers, musicians, architects and even writers of the period visited these
culturally rich Anatolian lands, especially Istanbul. In the paintings of daily life made by the painters
who came to Istanbul, we observe that they sometimes depict places and people with the artist's own
interpretations and sometimes with an unbiased eye. Within the scope of this research, street vendors
in the city life of Istanbul will be examined through selected examples from the works made in the
17th and 20th centuries. As a result, the existence of the old professions of that time, their cultural life
and their reflections on the present will be evaluated by comparing them through the art of painting.
Keywords: European Painting Art, Istanbul, Istanbul Tradition, Street Vendors

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

427

GİRİŞ
İstanbul’un fethinden sonra tüm dikkatleri üzerine toplayan Osmanlı İmparatorluğu, yeni bir yüzyılın
kapılarını da açmış olur. Bizans İmparatorluğunun sona ermesiyle birlikte Avrupa’da Türkler, siyasi
varlıklarını ortaya koymuşlardır. Avrupa’nın, Asya ve Ortadoğu’yla coğrafi, siyasi ve ticari açıdan
aralarında konumlanan bu İmparatorluk, aradan birkaç yüzyıl içerisinde daha da güçlenmiştir. Kültürel
ve dini olarak kendilerinden farklı olan bu İmparatorluk ilgi merkezi haline gelmiştir. Batı, kendinden
olmayan bu kültür mozaiğini merak ediyor hem de siyasi olarak da çözümlemeye çalışıyordu.
Birbirinden farklı ülkeler elçiler vasıtasıyla askeri ve kültürel anlamda bu zengin ülkenin varlıklarını
keşfetme çabası içerisindeydiler. Bugün birçok araştırmacı tarafından yapılan incelemelerde Batı’nın
elde ettiği görsel ve yazınsal dokümanlar basılı ve sanal ortamda gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
YÖNTEM
Araştırma kapsamında yöntem olarak nitel araştırmalarda kullanılan betimsel analiz yöntemi tercih
edilmiştir. Betimsel analiz yönteminde araştırmacı çeşitli veri toplama teknikleriyle elde ettiği verileri
temalarına göre yorumlar. (Karataş, 2015, s. 63-80)
BULGULAR
Avrupa Resim Sanatında İstanbul teması denildiği zaman ilk akla gelen ressamlardan biri olan Fausto
Zonaro gelir. Fausto Zonaro son saray ressamıdır ve yaşamının bir bölümünü İstanbul’da ailesiyle
birlikte geçirmiş, II. Abdülhamit’in devrilmesiyle birlikte İtalya’ya göç etmek zorunda kalmış ve
İstanbul’da yaşadığı dönemi anlatan bir de kitap yazmıştır. (Fausto Zonaro, 2021)

Şekil 1

Fausto Zonaro

Erişim: 20.07.2021 17:28:36
https://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2017/09/Fausto-Zonaro.html

Fausto Zonaro’nun en büyük özelliklerinden biri olarak İstanbul’u ve günlük yaşamı abartısız, olduğu
gibi tasvir etmesidir. Zonaro’nun, resimlerinde canlı renk kullanımı oldukça dikkat çekicidir ve
kompozisyonlarındaki her bir öğenin doğal görünüşleri ve şehrin dinamik yaşantısı izleyiciye
yansımaktadır.
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Şekil 2 Fausto Zonaro, Galata Köprüsü Üzerinde, İstanbul.
Erişim: 21.07.2021 14:26:13
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/the-orientalist-sale/fausto-zonaro-on-the-galatabridge-constantinople
Tarihi yarımada ve karşı yakası İstanbul’un kalbi gibidir. Her kesimden insanının yaşadığı bu tarihi
şehirde, iki yakayı birbirine bağlayan Galata Köprüsü’nün trafiği günümüzde dahi oldukça yoğundur.
Zonaro’nun bu resminde yaya trafiğinin içerisinde dönemin kıyafetleriyle kadınları görürüz. Théophile
Gautier, İstanbul Dünya’nın En Güzel Şehri isimli kitabında Türk kadınlarının özgürlüklerinden
bahseder. Türk kadınları, Asya ve Avrupa’daki tatlı sulara gezmeye gidebilirler, arabayla Haydarpaşa
ve Beyazıt’a giderken, Üsküdar ve Beyoğlu’nda mezarlıklara ziyarete gidebilir hatta hamama da
gidebilirler ya da arkadaşlarını da ziyaret edebilirler. (Gautier, 2018, s. 186-195) Zonaro’nun bu resimde,
melon şapkalı yabancıları, dilenci, sokak köpeği, hamal ve sokak satıcılarını görmekteyiz. Yiyecek
satıcılarının fazlasıyla görüldüğü bu şehirde Gautier seyahatnamesinde bir gece Pera’ya doğru giderken
mezarlıkların arasından geçtiğini ve kendisine seslenen kalın bir sesle irkildiğinden, bu iri yarı, çok
güçlü, pos bıyıklı bir adamın kendisine Fransızca çöreklerinden isteyip istemediğini sorduğunu ve gece
vakti sakin yerlerde simit sattığından bahseder. (Gautier, 2018, s. 173)

Şekil 3 Daniel Israel, Sokak Satıcısı
Erişim: 20.07.2021 17:32:20
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daniel_Israel_Orientalische_Strassenverk%C3%A4ufer.jpg
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Avusturyalı Oryantalist ressam Daniel Israel, Münih Güzel Sanatlar Akademisindeki eğitimini 1885
yılında tamamladıktan sonra Balkanlara oradan da Türkiye’ye gelir. Ağırlıklı olarak tür resmi yapan
ressam seyahati boyunca eskiz çalışır seyahati sonrası bu eskizleri Münih’teki atölyesinde tual üzerine
yağlıboya tekniği kullanarak tamamlar. (Daniel Israel, 2021) Şekil 3’te İstanbul’da gezisi sırasında
yapmış olduğu bir kompozisyondur. Resimde, İstanbul’da geleneksel sokak simidini ve satıcısını
görmekteyiz. Simidin tarihçesi tam olarak bilinmese de yazılan bazı kaynaklarda 1525 yılından beri
İstanbul-Doğu seferi yapan kervanlar için İzmit’te bulunan kervansaray ’da pratik bir yiyecek olması
sebebiyle yolluk olarak verildiği ve 1593 yılında ise ilk kez fiyat ve ağırlık olarak da standartta
bağlandığı bilinmektedir. (Simit, 2021) İstanbul’u ziyaret eden Avrupalı birçok ressam tarafından
yapılan resimlerde, geleneksel kıyafetler içerisindeki simitçileri, üç ayaklı tepsi altlığı ve simit
tepsisiyle, kimi zaman başlarının üzerinde kimi zaman da satış yaparken tasvir edilmiş olarak görürüz.

Şekil 4 Alberto Pasini, Konstantinapolis Pazarı,1868, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza'da
bulunan Carmen Thyssen-Bornemisza Koleksiyonu
Erişim: 20.07.2021 22:21:29
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/pasini-alberto/mercado-constantinopla

Şekil 5 Amedeo Preziosi, Sokak Satıcısı
Erişim: 20.07.2021 22:48:59
https://www.art-kingdom.com/upload/354795.jpg
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Şekil 6 Amedeo Preziosi, Sokak Satıcısı
Erişim: 20.07.2021 22:56:32
https://fineartamerica.com/shop/canvas+prints/amadeo+preziosi
Günümüzde İstanbul’da geleneksel sokak yiyeceklerinden biri olan simit, belediyeler tarafından
sağlanan satış arabalarının içerisinde, belediyelerin belirlediği satış noktalarında satılmaktadır.

Şekil 7 Kadıköy, E.Begüm Savçın, 2021
Kaynak: Savçın 2021
Simitçilerin su, poğaça ve kurabiye gibi satışları da yaz kış yapmaktadırlar. Kış aylarında kestaneciler
közde pişirilmiş kestaneleri satarken yaz aylarında hem kestane hem de mısır satışlarını
sürdürmektedirler.
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Şekil 8 Kadıköy, E.Begüm Savçın, 2021
Kaynak: Savçın 2021

Şekil 9 Eminönü, E.Begüm Savçın, 2021
Kaynak: Savçın 2021

Şekil 10 Pietro Pavesi, A water saller,
Erişim: 12 Tem 2021 13:56:02
Nihat Kerem A. Twitter'da: "A Water Seller Pietro Pavesi (Italian, 1844-1907)
https://t.co/Ajh6TaLsHv" / Twitter
Gerard de Nerval Doğu’ya Yolculuk (2006) isimli seyahatnamesinde, İstanbul’da iyi suyun
olmadığından bahseder. Su, bozdoğan kemerinden gelir fakat tadı oldukça kötüdür. Etrafı sularla çevrili
olan bu güzel kentin en büyük sorunu sudur aslında. Nerval, Bizans döneminde su sarnıçlarının
yapıldığını hatta bu su sorunu yüzünden kentin birçok yerinde su dükkanları olduğunu söyler.
Dükkanlara Dünya’nın dört bir tarafından sular gelmektedir. En güzel su Nil nehrinden gelmektedir
mantar kapaklı ve mühürlü olan bu su oldukça pahalıdır ve Sultan bu suyu içmektedir. Yeşil ve acı bir
tadı olan Fırat suyunu zayıf ve güçsüz kişiler içer. Tuna nehri suyu ki bu biraz tuzludur bu suyu muzip
erkekler çok sever ve hatta yıllanmış su da bulunur bu dükkanlarda. (Nerval, 2006, s. 219-221)
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Şekil 11 Jean Brindesi, Gezici Tatlı Satıcısı, 1845
Erişim: 21.07.2021 17:45:18
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Chekerdji_%28Marchand_de_sucreries%29__Brindesi_Jean_-_1845.jpg
Auguste Boppe, XVIII. Yüzyıl Boğaziçi Ressamları (1998) kitabında, Castellan’ın muhallebici ve
simitçileri, başlarının üzerinde büyük tahta tepsi olduğundan ve bu tepsilerin içerisinde piramit şeklinde
dizdikleri kaselerin içerisinde krema ve yoğurt hatta çok iyi kızarmış ve dilimlenmiş incecik etli
böreklerin olduğundan bahseder. Bu tepsilerde ayrıca üzerinde tohumların olduğu hoş kokulu
galetalarında olduğunu söyler. (Boppe, 1998, s. 139) İstanbul’da mahalleler farklı insan topluluklarının
yaşadığı bölgeler olarak ayrılmıştır. Çeşmeler, meydanlar, camii avluları resimlerde ve
seyahatnamelerde seyyar satıcıların olduğu Pazar yeri olarak da kullanılmaktaydı. François Gergeon,
Osmanlıdan Cumhuriyete İstanbul’da Ramazan isimli kitabında (2016), Beyazıd Camii avlusunda
ramazan ayında he nevi hediyelik eşya bulunduğundan, kuru meyve, baharat, sucuk, turşu, hurma, reçel,
şekerleme satıldığından ve özellikle ekmek, çörek, simit satan seyyar satıcılardan bahseder. (Gergeon,
2016, s. 72)
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Şekil 12 Hippolyte Berteaux,

Şekil 13 Sâliha Sultân Çeşmesi ve Sebîli – Azapkapı

Street Merchant in Istanbul, 1883

Erişim: 22.07.2021 02:19:29

Erişim: 22.07.2021 02:15:32

https://fineartamerica.com/featured/
street-merchant-in-istanbulhippolyte-berteaux.html

https://sufiworld.com/saliha-sultancesmesi-ve-sebili-azapkapi

Şekil 14 Alberto Pasini
Erişim: 22.07.2021 01:24:03
https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=8DNUZ9&titlepaintin=Market%20Day,%20Constantinopl
e&artistname=Alberto%20Pasini
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Şekil 13 Alberto Pasini, Küçüksu Çeşmesi
Önünde Pazar Litografisi

Şekil 13 Günümüzde Küçüksu Çeşmesi

Erişim: 22.07.2021 01:29:57

Erişim: 22.07.2021 00:30:31

https://picclick.it/Litografia-diALBERTO-PASINI-da-Busseto164536119579.html#&gid=1&pid=1

http://www.beykoz.bel.tr/sayfa/4/44/
kucuksu-mihrisah-sultan-cesmesi

Alberto Pasini, İtalyan Oryantalist ressamdır ve İstanbul’a birkaç kez gelerek birçok resim yapmıştır.
Resimlerinde cami avlusu, liman ve çeşme etrafında bulunan kalabalık Pazar yerlerine fazlasıyla
rastlanır. Küçüksu Çeşmesi önünde bulunan Pazar yerinde küfeleri ve dönemin geleneksel kıyafetleri
içerisinde hamal, seyyar satıcıları ve özgür Türk kadınları görülür. Bugün Küçüksu çeşmesi park olarak
ve sahil kenarında insanların oturabilecekleri mekanlar olarak düzenlenmiştir. Pasini’nin resimlerinde
özellikle yer verdiği karpuz satıcıları dikkat çekicidir. Gautier, İstanbul’un her zaman her yerinde bir
şeyler yemenin adet olduğunu, hatta acıkan ağırbaşlı bir devlet memurun bile baklava ya da karpuz
yerken görülebileceğini söyler. (Gautier, 2018, s. 295) Le Corbusier ise, Şark Seyahati 1911 İstanbul
kitabında (2018) Karpuz ve Topatan Kavunundan bahseder. Türklerin hareminde bu her iki meyveyle
yaşadığını hatta bunu fazlasıyla abarttıklarını söyler ve ekler, her sabah Haliç’e kavun ve karpuz yüklü
ayrı ayrı en az on tekne yanaştığına şahit olduğunu ve bir gün kolera salgını yüzünden padişah’ın her iki
meyvenin tüketilmemesi için ferman bile yayınladığını yazar. (Le Courbusier, 2018, s. 128)
SONUÇ VE TARTIŞMA
Avrupa’da Rönesans’ın başlamasıyla birlikte sanat, zanaat olarak görülmekten uzaklaşmış ve kendi
güçlü varlığını ortaya koyarak toplum üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde göstermiştir. Bu hızlı etkileşim
içerisinde tüccarların, zengin ailelerin ilgisi ve desteği yadsınamaz. Sanat, Batı’da bu kadar hızlı bir
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şekilde yoluna devam ederken, doğu dediğimiz Avrupa sınırlarına en yakın Anadolu topraklarında da
Fatih Sultan Mehmet’le birlikte yeni atılımlar yapılmaktadır. Saray içerisine doğu ve batı atölyelerinin
açılıp bu atölyelere ustaların davet edilmesiyle, padişah olarak Fatih Sultan Mehmet’in yaşadığı dönem
içerisinde vizyonunun ne kadar geniş olduğunu gösterir. Yanı başına kadar gelen ve yeni bir yüzyılın
başlamasına vesile olan askeri güç, Batı’da tedirginlik yaratırken merakı da beraberinde getirmiştir.
Yüzyıllar içerisinde İstanbul’a farklı ülkelerden ressamlar, gezginler, gezgin yazarlar ya kendi
meraklarıyla ya da devletlerin tarafından görevlendirilerek gelmişlerdir. Yazılan resmedilen arşivlenen
birçok belge günümüzde dahi ortaya çıkmaya devam etmektedir. Théophile Gautier’e göre, Dünya’nın
en güzel şehri olan İstanbul (2018), su satıcıları, yiyecek satıcıları, birbirinden farklı milletlerin barış
içinde yaşadığı çok zengin bir kültür mozaiği oluştururken, coğrafi olarak bulunduğu eşsiz konum ve
doğal güzellikleri ve mistik yapısıyla yüzyıllardır tüm Dünya’nın dikkatini çekmiş ve günümüzde hala
çekmeğe devam etmektedir. Bu araştırma kapsamında, 17. Yüzyıl-20. Yüzyıllar arası Anadolu
topraklarına gelmiş gezginlerin seyahatnamelerinde ve ressamların resimlerinde İstanbul sokak satıcıları
incelenmiştir. Araştırmada kültürel değişimle birlikte geleneksel sokak yemeklerinin günümüze
yansıması gözlenmiştir.
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Özet
Homeros destanlarının en önemli mekanı olarak dünyaca ünlü Troya, Türkiye’nin en önemli kültür
hazinelerinden biri olarak ilk defa kazılmaya başlandığı 1870’ten günümüze kadar pek çok sanatçı
için cazibe merkezi olmuştur. Günümüzde Troya ören yeri ve Troya müzesi özellikle de çağdaş
sanatçılar için farklı sanatsal üretimlerin de ilham kaynağı olamaya devam etmektedir Hem Troya
Ören Yeri hem de arkeoloji pratiği ile sanatçılar arasında farklı bir ilişki nasıl mümkün olabilir
sorusuyla başlayan Troya Kazıları Sanat Ekibi, sanatçı ve küratörlerin arkeologların araştırma
sahasına girebildiği, ören yeri ve müzenin arka planındaki çalışmaları deneyimleyebildiği, böylece
arkeolojik ve sanatsal süreçlerin birbirinden beslenebildiği bir üretim zemini olarak 2020 yılında
resmiyet kazandı. Bu çalışma ile dünyada örneklerine nadir rastlanan çağdaş sanat ve klasik
arkeolojinin ortak bir deneyimi nasıl üretebildiği, yeni sanatsal fikirler eskinin yıkıntıları üzerinde
nasıl şekillendirilebilirliği sorusunun yanıtları aranmaya çalışılacaktır. Çalışmada Troya’da çalışan
arkeolog ve çağdaş sanatçıların sanatsal üretim süreçleri ve sanatsal üretimlerin arkeoloji ile ilişkileri
ortaya konulurken Troya, tüm bu benzeşimler, fikirler ve açılımlar ışığında, arkeologlar ile
sanatçıların bir araya gelmesinin taşıdığı potansiyellerin ele alınacağı ortak zemin olabilir mi
sorusunun da yanıtları aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat,Arkeoloji,Troya
Abstract
Troy, as the most important place of Homer's world famous epics, has been a center of attraction for
many artists since 1870, when it was first excavated as one of Turkey's most important cultural
treasures. Today, the ruins of Troy and the Museum of Troy continue to be a source of inspiration for
different artistic productions, especially for contemporary artists. The Troy Excavations Art Team,
which started with the question of how a different relationship could be possible between both the
Trojan Ruins and the practice of archeology and the artists, created a production where artists and
curators can enter the research area of archaeologists, experience the works in the background of the
ruins and the museum, so that archaeological and artistic processes can be fed from each other. As a
production background, it became official in 2020. With this study, it will be tried to find answers to
the question of how contemporary art and classical archeology, can produce a common experience,
and how new artistic ideas can be shaped on the framework of this rare examples in the world where
art archeology interact. In the study, while the artistic production processes of archaeologists and
contemporary artists working in Troy and the relationship of artistic productions with archeology are
revealed, answers will be sought to the question of whether Troy can be a common ground where the
potentials of the meeting of archaeologists and artists will be discussed in the light of all these
similarities, ideas and expansions
Keywords: Contemporary art, Troia, Archeology
GİRİŞ
Homeros destanlarının odağındaki dünyaca ünlü Troya, Türkiye’nin en önemli kültür
hazinelerinden biridir. İlk defa kazılmaya başlandığı 1870’ten günümüze, tüm insanlık için olduğu kadar
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pek çok sanatçı için de cazibe merkezi olmuştur. Günümüzde Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi
özellikle de çağdaş sanat alanından sanatçılar için farklı üretimlerin ilham kaynağı olamaya da devam
etmektedir. Bu bağlamda kurulan Troya Kazıları Sanat Ekibi, bizzat Troya’nın katmanları üzerinde yeni
bir deneyimin başlangıcı olmaktadır. Hem Troya Ören Yeri hem de arkeoloji pratiği ile sanatçılar
arasında farklı bir ilişki nasıl mümkün olabilir sorusuyla başlayan Troya Kazıları Sanat Ekibi fikri,
sanatçı ve küratörlerin arkeologların araştırma sahasına girebildiği, ören yeri ve müzenin arka planındaki
çalışmaları deneyimleyebildiği, böylece arkeolojik ve sanatsal süreçlerin birbirinden beslenebildiği bir
üretim zemini olarak 2020 yılında hayata geçirilmiş, resmiyet kazanmıştır.
Bu çalışma ile dünyada örneklerine nadir rastlanan çağdaş sanat ve klasik arkeolojinin ortak bir
deneyimi nasıl üretebildiği, yeni sanatsal fikirler eskinin yıkıntıları üzerinde nasıl şekillendirilebilir
sorusunun yanıtları aranmaya çalışılacaktır. Çalışmada Troya’da çalışan arkeolog ve çağdaş sanat
alanından sanatçıların üretim süreçleri ve sanatsal üretimlerin arkeoloji ile ilişkileri ortaya konulurken
Troya, tüm bu benzeşimler, fikirler ve açılımlar ışığında, arkeologlar ile sanatçıların bir araya gelmesinin
taşıdığı potansiyellerin ele alınacağı ortak zemin olabilir mi sorusunun da yanıtları aranacaktır.
BULGULAR
Troya nedir?
M.Ö. 8. yüzyılın sonlarına tarihlenen Anadolu’nun İyonya bölgesinde yaşamış Homeros’a
atfedilen İlyada ve Odysseia destanları, bin yıllara dayanan Anadolu sözel destan geleneğinin bir
devamıdır. M.Ö. 7. yüzyılda Homeros tarafından ilk kez yazıya geçirildiği kabul edilen İlyada Destanı,
Akhaların on yıl süren Troya kuşatmasının son yılında Troyalı savaşçı Hektor ile Grek Patroklos’un
ölümüne yoğunlaşmaktadır. Akhaların tahta at hilesiyle Troya’nın fethedilişi mitolojik bu anlatının
odağını oluşturur. Batı edebiyatının da başlangıcı kabul edilen, Homeros’un İlyada destanı ve mitolojisi,
devamında gelen yüzyıllar boyunca kaşiflerin, gezginlerin ve araştırmacıların da merakını beslemiş,
yüzyıllar boyunca maceraperestler Homeros’un tarif ettiği coğrafya olan Troya bölgesine gelmiştir.
Troya kenti, Homeros’un İliyada Destanı'nın izini sürenlerden biri olan Alman amatör arkeolog Heinrich
Schliemann’ın 1870’lerde başlattığı kazılarla gün yüzüne çıkar. Günümüze kadar farklı dönemlerde
süren arkeolojik çalışmalarda 9 tarihsel katman halinde ortaya çıkarılan kalıntılar, Troya kentinin M.Ö.
3.500’lerle M.S. 500’leri kapsayan ve 4 bin yıllık bir zaman dilimini ticari, kültürel ve sosyal
boyutlarıyla gözler önüne sermektedir. Hisarlık Tepe’de yer alan Troya, 1996 yılında Milli Park ilan
edilmiş, 1998 yılında ise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir. Adı Troya ile özdeşleşen
arkeolog Prof. M. Osman Korfmann’a göre iki kültürel dünyanın sınırındaki geçitler ve limanlardan
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oluşan Troya ve çevresi, M.Ö. 2 ve 3 binlerde “Asya ve Avrupa arasındaki sınır ve ilişkiler bölgesinde
bir iletişim ve ticaret merkezi olarak vazgeçilmez bir işleve sahiptir”. Ege ve Güneydoğu Avrupa,
Kafkaslar ve Karpatlar, Avrasya ve Yakın Doğu gibi geniş bir alanda, coğrafi ve kültürel sınırların çok
kolay aşılabildiğinin bir kanıtı, medeniyetler beşiği Anadolu’nun özgün kent kültürlerinden biridir. M.Ö.
2000’lerde Mezopotamya, Mısır ve Hitit medeniyetlerinin oluşturduğu bir “yüksek kültür” merkezinin
sınırında yer alan Troya, yine Korfmann’a göre “bu merkezin çevresine (periferiye) yayılmasında bir
köprü ve aracı” işlevi üstlenmektedir. (Aslan,2018)
Günümüzde Troya, kültür çalışmaları alanlarına ilham kaynağı olmaya devam etmekte, taşıyıcısı olduğu
değerler, efsane ve anlatılar hem kültür ve sanat üretimlerini hem de düşün ve sosyal bilim alanlarını
beslemeyi sürdürmektedir. Troya müzesinin açılmasıyla birlikte de çağdaş sanat ile arkeoloji
yakınlaşması yeni fikirler ve düşünüşleri beslemeye başlamıştır.
Çağdaş sanat ile arkeoloji ilişkisi
Çağdaş sanat ile arkeoloji ilişkisine odaklanan bir arkeolog olan Colin Renfrew, bu iki pratiğin ilişki ve
etkileşiminin potansiyellerine, arkeolog ile sanatçı arasındaki benzeşime vurgu yapmaktadır. Ona göre;
Bir arkeoloğun emeğinin sahnesi olan kazı açması ile sanatçının yapması gereken tercihler arasında
çok güçlü bir benzeşim vardır: “Benim ilgimi çeken budur, buna odaklanacağım” dedikleri an.
Ardından tabi ki sanatçının hayal gücü harekete geçer ve farklı yönlere ilerler. (Renfrew:2014:11)
Renfrew, insanlık haline dair ortak bir arayışta birleşen arkeolog ile sanatçının ele aldığı materyal, nesne,
alan, hafıza ya da bilgiye yönelen ilgisi bilim, zanaat, sanat arasındaki çizginin de silikleştiği bir alan
açıyor. Sanatçının, konusunu ya da malzemesini ele alırken, arkeoloğun takıntılı detaycılığından, en
ufak ayrıntılara büyüteç tutan titizliğinden öğrenecekleri olabilir. Arkeolog ise bir açmaya bakarken,
sanatçının her türlü duyusal deneyimi, deneyselliği ve sezgilerini sürece dahil eden yaratıcılığından
beslenebilir.
Günümüzün kültürel üretimine odaklanan bu iki pratik arasındaki benzerliğe farklı açılardan da bakmak
pek âlâ mümkün olabilir. Bir çağdaş sanat sergisindeki ziyaretçi de arkeoloğa benzer bir bakışla
karşısındaki maddi dünyayı anlamlandırmak, çözmek ya da kavramak durumundadır. Diğer bir ortaklık
arkeolojik alanın sergilenmesi aşamasında görünür hale gelir. Arkeolog, tıpkı küratör gibi, yaptığı
arkeolojik çalışmanın sahnesi olan ören yerinin nasıl bir anlatımla sahneleneceğine, nelerin ne sırayla
gösterileceğine, nasıl bir hikâyeyle kurgulanacağına, bilgi ve deneyimin nasıl aktarılacağına karar
vermelidir. O aşamadan sonra ören yeri, kelimenin tam anlamıyla bir sergidir. Dünyada da arkeolojik
mekanların sanat sergilerine dönüştürüldüğü pek çok örnek vardır. Örneğin;
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İngiltere’nin güneyinde Leskernick Tepesinde yirmi hektarlık bir alanda Tunç Çağı’na ait taştan inşa
edilmiş yuvarlak planlı binalar C. Tilley, B. Bender ve S. Hamilton tarafından incelenmiştir. Taşların
düzenleri ve evlerin nasıl inşa edildiğine ait bu çalışmada farklı bir yöntem izlenmiş, taşlar plastik
sargılara sarılarak üzerleri çeşitli renklere boyanmış, görsel olarak farklı bir algısallık yaratılmaya
çalışılmıştır (Tilley vd. 2000). Bu çalışma klasik anlamda bir arkeoloji çalışmasından çıkarak arazi
sanatçısı mantığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın dayandığı nokta maddesel kültüre
fenomenolojik bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır (Tilley 2005). Fenomenolojik yaklaşımda insan
deneyimi gerekliliktir. Maddesel kültürün duyumsanabilen niteliğinin insan üzerindeki etkisi çalışmanın
temelini oluşturmuştur. 2000’li yıllardan itibaren arkeolojik çalışmalarda arkeologlar ile sanatçılar ortak
çalışmalar üretmeye başlamışlardır. Özellikle 1990’lı yıllarda Amerikalı sanatçı Mark Dion’un
arkeolojiye dönük projeleri ortak çalışmalara öncü olmuştur (Vilches 2007). Renfrew (2003) sanatçının
deneyimi ile geçmişte insanların deneyimleri arasında doğrudan bir paralelliğin olduğuna inanmaktadır.
Arkeoloji ve görsel sanatın etkileşimi “biz kimiz, neyiz, bizi biz yapan ne” gibi sorulara yanıt
verebileceğini düşünmektedir. I. Hodder’ın arkeolojik bilginin üretim ve yorumlanmasında arkeoloji ile
doğrudan ilgisi olmayan gurupların katkısına yönelik düşünceleri Çatalhöyük’te sanatçılarla ilgili
projeler üretilmesini sağlamış, M. Dan Archer gibi Kavramsal sanatçılar Çatalhöyük’ü anlama,
yorumlama ve sunma sürecinin birer parçaları haline getirilmiştir. Benzer çalışma, 2003 yılında M.
Pearson, H. Roms ve A. Piccini tarafından gerçekleştirilmiş, arkeolojik çalışmalarda (açma açma,
buluntuları ortaya çıkarma, tabakalara yapılan müdahaleler vs. gibi) sanatçıların tepkileri ölçülmüştür
(Akt. Erdoğdu,2014:51)
Troya tüm bu benzeşimler, fikirler ve açılımlar ışığında, arkeologlar ile sanatçıların bir araya gelmesinin
taşıdığı potansiyellerin ele alınacağı ortak zemin olabilir mi sorusunu da akla getirmektedir. Hem iki
asra yaklaşan arkeolojik çalışmaların hem de çağlar boyunca dünyanın farklı yerlerinde hayal gücünü
besleyen Homeros destanlarının hafıza mekânı olan Troya, Çanakkale’de yaşayan ve farklı
medyumlarla çalışan sanatçı kuşaklarını da besleyen bir kaynaktır. Ören yerinin, taşların, yıkıntıların
doğayla iç içe geçtiği harabenin yanı sıra, Troya Müzesi’nde sergilenen buluntular da görsel açıdan
oldukça cezbedici ve etkileyicidir.
Troya’da arkeolojik verilerin farklı bir sanatsal ürünün ana malzemesine dönüştüren bir eser de
Çanakkale Bienali’nde Troya’nın ünlü kazı başkanı Manfred Osman Korfmann’ın yeğeni sanatçı Katrin
Korfmann ve Jens Pheifer’ın “Sahne Arkaları” adlı çalışmalarıdır. Özellikle’de Katrin Korfmann’ın
amcası Manfred Korfmann’ın yıllarca kazdığı bir arkeolojik mekanı, amcasının ardından bir sanat
üretimine dönüştürmesi oldukça ilginç ve deneyimsel olarak da santimantalist bir pratiktir. Çalışmada

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

440

ören yerinin farklı yerlerinden çekilmiş fotoğraflarla oluşturulmuş bütünlüklü bir kolaj çalışmasıyla var
olmayan özgün bir mekân yaratılmıştır. Korfmann eserini açıklarken şunları söyler: Sanatsal ürünlerin
üretimi ve işlenmesine atfedilen değerleri vurgulamak suretiyle sanatsal ve kültürel yaratım sürecinin
görsel bir dışavurumunu ortaya koyuyoruz. Manifestomuz yerel, küresel ve dijital bağlamlarda yer
alıyor. Bizi hayrete düşüren, sanatçının bir başına stüdyosunda çalışması romantik düşüncesinin aksine
sanat ve kültür üreten sistemler. Bu noktada yerler ve objeler kültürel kimliği meydana getiriyor ve
cisimlendiriyor. Sanatsal anlam sadece bitmiş bir eserde bulunmuyor. Planlamadan uygulamaya üretim
sürecinin her aşamasında şekillenmiş biçimde. Bu eserler, kültürel geleneklerin farklı yapım, toplama
ve koruma süreçlerinde nasıl ifade edildiğini araştırıyor. Bu eser aynı zamanda da Troya ören yerinde
sergilenerek arkeolojik mekan hem sanat eserinin medyumuna hem de sergileme mekanına
dönüştürülmüştür.

2018 yılında Troya Müzesi’nin açılması, ören yeri ve müzenin biraradalığı, birbirine gönderme yaparak

bilgi, deneyim ve etkileşimi besleyen, birbirini bütünleyen, zengin bir kültürel alan oluşturdu. Yine de
yıkıntı estetiğinin, mitolojik şiirselliğin, asırlar öncesinin estetiğini yansıtan arkeolojik nesnelerin
büyüsünün ötesine geçecek bir ilişkisellik ihtiyacı da söz konusudur. Tıpkı bir arkeolog gibi yüzeysel
ve görsel olanın derinliklerine ve katmanlarına doğru bir yolculuğa çıkmak, sanatçıların hem kendi
pratiklerini geliştirmelerine katkı verebilir hem de günümüz sanatı bağlamında Troya üzerinden
arkeoloji ve sanatın kesişim alanlarına dair farklı bir düşünme ve üretme sürecini harekete geçirebilir.
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Bu düşünce ışığında Troya müzesinin de kazandırdığı dinamizmle Troya kazıları sanatçı ekibi fikri
ortaya atılmış ve çeşitli medyumlarla çalışan sanatçılar dokuz katmanlı Troya’da eserler üretmeye
başlamışlardır.
Troya Kazıları Sanat Ekibi
Hem Troya Ören Yeri hem de arkeoloji pratiği ile sanatçılar arasında farklı bir ilişki nasıl mümkün
olabilir sorusuyla başlayan Troya Kazıları Sanat Ekibi, sanatçı ve küratörlerin arkeologların araştırma
sahasına girebildiği, ören yeri ve müzenin arka planındaki çalışmaları deneyimleyebildiği, böylece
arkeolojik ve sanatsal süreçlerin birbirinden beslenebildiği bir üretim zemini olarak 2020 yılında
resmiyet kazanmıştır. Pandemi koşullarına uyarlanarak yürütülen çalışmalarda sanatçılar ve arkeologlar
bir arada düşünme ve birbirinin pratikleri üzerinden tartışma imkânı bulmuştur. Bu sanatçılar Troya
Ören Yeri üzerinden ürettikleri çalışmalarını Kanatlı Sözler / Katmanlar sergisi ile bir araya
getirmişlerdir. (Troyexcavations,2021)

Yağmur Elif Metin ve Yeliz Saydan üretimlerinde, arkeolojik buluntuların, nesnelerin keşif,

tanımlanma, kayda geçirilme, sergilenme süreçlerine odaklanmıştır. Çanakkale kentiyle özdeşleşen
seramik geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden olan Yeliz Saydan, kazı sırasında bulunan seramik
nesnelerin belgelendiği arşiv fotoğraflarını kullanarak hem toprağın hem arkeolojinin hafızasına
müdahalede bulunmaktadır. Bin yılların izlerinin belgeleri üzerine, yine aynı hafızanın maddi göstergesi
olan seramik çamurunu incelterek elde ettiği balçıkla öznel izlerini eklemektedir. Böylece Troya’nın
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katmanlarını geçmiş, bugün ve gelecekle ilişkilendiren arkeologların emeğini zamansız bir alanda
dondurmuş olmaktadır.
Yağmur Elif Metin arkeolojik buluntuların teknik çizimlerini, rölövelerini çağrıştıran bir estetikle
ürettiği 144 parçalık işinde, bir arkeoloğun incelemesi gereken kalıntılardan hem hayali hem de öznel
bir seçki sunmaktadır. İmgelerin ölçeği, arkeoloğun en ince detaylarında saklanan bilgiyi ele geçirmek
için nesnesiyle kurduğu yakınlığı çağrıştırır bir şekilde, izleyiciyi sanat nesnesine fiziksel olarak
yakınlaşmaya, daha da yakından bakmaya zorlamaktadır.

Belgesel sinemacı Ülkü Sönmez ise hayatı Troya kazılarıyla iç içe geçmiş bir işçinin dünyasına
odaklanmaktadır. Troya’nın hemen yanındaki Tevfikiye Köyü’nde yaşayan Engin’in arkeoloji ve
mitolojiyle kurduğu özgün ilişkiden bir kesit yansıtmaktadır. Böylece ören yeriyle bilimsel donanımları
dolayımıyla ilişki kuran arkeologların dışında sürece dahil olan ve o coğrafyada yaşayan işçilerin
emeklerini olduğu kadar, deneyim ve bakış açılarını da görünür kılmayı amaçlamaktadır. Sönmez’in
video belgeseli, farklı kesitlerle ilerleyecek bir serinin ilk halkası niteliğindedir.
Burak Topçakıl, görsel tüketim kültürüne dair merakını Troya bağlamında kartpostal formatına
taşımaktadır. Turizm sektörünün küresel ölçekte gelişmeye başlamasıyla yaygınlık kazanan
kartpostallar hem koleksiyonu yapılan bir nesne hem de alınıp gönderilen bir seyahat ve iletişim mecrası;
seyahate çıkılmadan önce beklentileri oluşturmanın yanı sıra, gerçek zamanlı deneyimin kıyaslandığı
bir standart, anı eşyası ya da "oradaydım"ın kanıtı olarak kullanılmaktadır. Turistik mekanların görsel
tüketimi ve göstergelerin koleksiyonu hem fiziksel çevrenin peyzaj olarak tüketimiyle, hem görsel
olarak nesneleştirilen bir bakışın üretilmesi ve yeniden ele geçirilmesiyle, hem de kitle iletişim araçları
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tarafından kurulan ve sürdürülen beklentiyle ilişkileniyor. Turist eyleminin, gerçeği doğrudan
deneyimlemek yerine temsili imgeler yoluyla tüketime dönüştüğü noktada, Topçakıl’ın kendini
yerleştirdiği kartpostallar da gösterge, imge ve temsil bağlamında kendine özgü bir temsilci ve çevirmen
işlevi üstlenmektedir. Topçakıl’ın kartpostalları, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte, o civarda
yaşayanların Troya Ören Yeri’nin girişinde açtığı hediyelik eşya tezgahlarında yerini alacaktır.
Ressam Erdal Sezer, antik çağlardan günümüze kadar devam eden ve sanatçıların mitolojik anlatıyı ete
kemiğe büründürme tutkularının estetik dışavurumları olan pentür geleneğiyle bir uzlaşma zemini
arayışı girmiştir. Sezer, Homeros’un Rüyası resminde, kör bir ozanın, kendisinden yüzyıllar önce
gerçekleşmiş bir savaşın destanını anlatma çabasını, arkeolojik buluntuların hayal gücünü harekete
geçiren güçlü varlıklarıyla, destan yazdırma potansiyeli taşıyan auralarıyla buluşturmaktadır.
Mehmet Erim ise renkli kağıt ve magazin sayfalarından oluşturduğu kolajlarıyla sanatsal bakışını
Homerik peyzaj adı verilen Troya coğrafyasına, topografyasına çevirmektedir. Troya’yı çevreleyen,
üzerindeki katmanları simgeleyen kolaj çalışması Troya’nın tarihsel katmanlarını yeniden
şekillendirmektedir. (Çanakkaleiçinde,2021)
SONUÇ VE TARTIŞMA
Arkeolojik mekanlar klasik sanat eserlerinin ana mekanı da olabilirken günümüzde çağdaş
sanatın çeşitli medyumlarla geliştirdiği anlatım ve yaratım teknikleri hem sergileme hem de bizzat
sanatsal malzemenin kendisine dönüştürülebilen bir unsur olabilmektedir.
Bu anlamda klasik ezberin dışında sadece geçmişe ait yıkıntıların gündelik işlevlerinin açıklanmasının
dışında geçmişin düşün dünyasının çağdaş sanatın fikirsel malzemesine de anlam katabilmektedir. Bu
çalışma bağlamında bahsi geçen Troya kazıları sanatçı ekibi de Troya’nın yıkıntılarının üzerinde yeni
sanatsal fikirler üretebilmenin dünya ölçeğinde bir müzenin gölgesi altında üretebilmenin kolaylaştırıcı
deneyimini yaşayabilmektedir. Türkiye’nin dahası dünyanın en gözde ören yerlerinden biri olan
Troya’da gerçekleştirilen bu olağanüstü deneyim, ufuk açıcı bir örnek olarak farklı disiplinlerle çağdaş
sanatın biraradalığına önemli bir katkı sağlamaktadır.
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Özet
Dünya nüfusunun giderek artması ve gelişen sanayi sektörü nedeniyle artan su gereksiniminin
giderilmesinde güçlüklerle karşılaşıldığı ve gelecek 20-25 yıl içinde birçok bölgede suyun krize
dönüşebilecek bir sorun olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dünya genelinde şu anda bile bir
milyardan fazla insan, sağlıklı su kaynağından yoksun durumdadır. Hem mevcut ve gelecekteki
gereksinimlerin karşılanıp, hem de gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için su kaynaklarının yalnızca
fiziksel değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri de kapsayacak bütüncül bir
yönetim yaklaşımı ile ele alınması gerekmektedir. Bu bütüncül yönetimin esası da, suyun hem bir
doğal kaynak hem de miktar ve kalitesine bağlı olarak, kullanım amacı değişebilen, bir meta olarak
kabul edilmesidir. Avrupa Birliği (AB) de bütüncül yönetimi benimsemiş ve üye ülkelerde kabul
görmüştür. Bu kabule göre su yönetimi, bütün canlıların ve sektörlerin taleplerini dikkate alarak, su
kaynaklarının optimum faydalı kullanımlarını sağlayacak ve olumsuz etkilerini kontrol altına alacak
politika geliştirme, planlama, kalite koruma, yatırım, izleme, izin verme, denetim yaptırım ve
koordinasyon faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Tüm sektörlerin artan taleplerini
karşılamak için ülkemizde de su yönetiminde önlemler alınması gerekmektedir. Türkiye’de 2030
yılına kadar nüfusun 100 milyona çıkacağı ve kişi başına düşen suyun 1.100 m3’e düşeceği
öngörülmektedir. Bu çalışmada, ülkemizdeki su yönetimi incelenmiştir. Suyun sürdürülebilir
kullanımı tartışılarak, su yönetimine yönelik öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su yönetimi, Türkiye’de Su Potansiyeli, Türkiye’de Su Tüketimi
Abstract
It is thought that water will be a problem that will be faced with difficulty in eliminating the increasing
water demand due to the increasing population of the world and the developing industrial sector and
it is going to be transformed into water crisis in many regions within the next 20-25 years. Even more
than a billion people around the world are now deprived of healthy water supply. In order to meet
both current and future requirements and to ensure food safety, water resources need to be addressed
through an integrated management approach that will include not only physical but also social,
economic and environmental factors. The essence of this integrated management is that water is
considered both as a natural resource and as a commodity which can be changed in purpose,
depending on its quantity and quality. The European Union has adopted integrated management and
has been recognized in member countries. Measures should be taken in the water management in our
country to meet the increasing demands of all sectors. It is predicted that the population of Turkey
will increase to 100 million by 2030 and the water per capita will decrease to 1,100 m3. In this study,
these management systems and measures have been discussed.
Keywords: Water management, Water Potential in Turkey, Water Consumption in Turkey

GİRİŞ
Most countries in the world facing chronic water scarcity problems. Water is essential for every
form of life and it also is a key resource for virtually every sectors such as agriculture, industry and
energy. However, only %1 of the 1.4 billion km3 of water reserves on the earth's surface is suitable for
use is that fresh water. Researches show that the existing water reserve is rapidly being depleted by the
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affect of interrelated factors such as population growth, increasing temperature, and industrialization
For instance, increase of the temperature changes evaporation and the deteriorated water disappeared
without being used efficiently. More than one billion people in the worldwide still lack reliable access
to the safe drinking water, and 2.3 billion people do not have basic sanitation services. The world
population will reach approximately 9 billion by 2050, and the burden the world’s water supply will
grow as well.
The insufficient and inaccessible of the quantity and quality of water resources in the world, including
Turkey, have threatened the future. According to the World Resources Institute (WRI), countries are
divided into three categories: water-rich, water-stressed and water-poor countries. In Turkey, the usable
amount of water per person for a year is 1500 m3. Turkey is currently water-stressed country but studies show
it is likely that Turkey will be one of the water-poor countries soon, due to the substantial of population increase
and industrialization. All these situations require planning, developing, and managing water resources, to
ensure a sustainable water management.
Water management is the whole process of planning, developing, distributing, and managing water
resources in order to minimize damages to life and property and to maximize efficient use. Therefore,
water management is characterized by complex interdependent components with multi-dimensional
objectives such as, food, energy, human and ecosystem health, and the industrial products society
produces (WWAP, 2009). For that reason, the water management is increasingly becoming a priority
policy issue at the international level. In 1972, Stockholm hosted the first United Nations (UN)
Conference on the Human Environment, which discussed water issues on the international agenda for
the first time. Then, in 1977, the UN Conference on Water was the first intergovernmental conference
at which problems covered to adequate water supply for the future. The conference recognized access
to safe and secure drinking water as a human right. In the Dublin Conference of the UN, which was held
in 1992, was stated that water should be accepted as an economic supply. The World Water Council is
another international multi stakeholder organization on the water management. The World Water Forum
is the main international event on water issues, organized every three years since 1997 by the World
Water Council. The Fifth World Water Forum was held in Istanbul, Turkey, in 2009. In parallel to these
studies on water, other programs are implemented by the European Union (EU) countries. In 2000, the
European Parliament and the European Council adopted the Water Framework Directive (WFD) aimed
at 'good status' for all water bodies in the EU. The main concept of the Directive is integrated watershed
management which dates back to the 1950s (Kılıç, 2009, 45-59). Integrated watershed management is a
holistic approach and aims to the protection, improvement prevention of aquatic environment, to
diminish of possible damage of droughts and floods, education and awareness raising of stakeholders
about water related issues, and participation stakeholder involvement in water resource management
planning (ircwash, 1997). Integrated approach to management is a management model providing large
scale solutions to multiple problems-from community use to environmental science, economics, urban
planning or business management.
In Turkey, Basin Management Planning Department established under the General Directorate of Water
Management to make integrated watershed management infrastructure.
The purpose of this study is to examine the regulations, legislation and memorandums related to the
management, development and protection of water resources in Turkey, and to provide information
about responsible public and private sector organizations. However, this study deals with water
management issues in Turkey and provides recommendations on water management
problems.
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METHOD
The material of this study consists of the scientific articles conducted on the subject and the
statistical data published by the institutions. In the study, the aforementioned sources are examined and
the water management and challenges affecting implementation in Turkey are summarized. In addition,
solution suggestions have been discussed on water management programme in national level.
RESULTS
The total usable surface and the ground water potential of Turkey is 112 billion
m 3 ,under the current technical and economical conditions, with 95 billion m 3 of this coming from
internal rivers, 14 billion m 3 of groundwater and 3 billion m3 rivers of neighboring countries.
Turkey ‘s water resources are often not in the right place and at the right time to meet present
and future needs as a result of climatic and geographic diversity. In other words, some regions of
Turkey, for example the Black Sea rgion, “have ample but unusable freshwater”, but some of the more
heavily populated and industrialized regions, such as the Marmara region, lack sufficient freshwater.
Moreover, there are different precipitation tendency characters and new, successful water management
policies are needed in Turkey (Figure 1) (cdn.istanbul.edu.tr, 2017).

Figure 1. Potential water resources of Turkey.
Turkey, which is among the water-poor countries, has already been implementing the
principles of sustainable development based on water resources (Karahan and Angın 2006). In
this context, Turkey has adopted an integrated water basin management program on its natural water
resources. Turkey comprises 25 hydrological basins (according to some sources, the Euphrates-Tigris
are considered separately and are comprised 26 hydrological basins) as shown on Figure 2
(cdn.istanbul.edu.tr, 2017).
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Figure 2. Basins of Turkey.
There is a large variation in the annual average flows of these basins amount and basin yields. For
example; while he Euphrates and Tigris basin accounts for 30% of the total flow potential of the country,
the Marmara Basin, where 28% of the population lives in, has only 4% of the total flow. As a result
these variation affect the use of water in the basins and cause water shortage. Growth, industrialization
and environmental pollution result in a substantial decrease in water supplies, changes precipitation
tendency, and increase droughts and floods; which means that efficient management of water resources
is crucial and urgent measures must be taken to support sustainable development policies.
Water management in Turkey is based on the central management basis. Given the background, the
water resources management, protection, and offering to citizens as a public service is duty of the
goverment. The main laws that determine water management in Turkey are: Environment Law (2872),
Water Law (831), Coastal Law (3621), Fisheries Law (1380) and Groundwater Law (167). In addition
to these, there are many different regulations, citations and circulars related to water management.
Different legislations give responsibility to different institutions and therefore, various public and
private sector organizations play a role directly and indirectly in the management, development and
protection of water resources (Figure 3). In the institutional framework, this mechanism consists of three
stages: decision making, management and users.

Figure 3. Türkiye’de su yönetim mekanizması ve görevli kurumlar.
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Plurality and fragmentation of the institutional structure result in lack of coordination between the
existing institutions. Therefore, improved co-operation and co-ordination between the institutions are
needed for effective implementation. According to the annual progress reports of the EU for the status
of aligning with the WFD in Turkey, the institutional framework for water management is not organized
in Turkey. In this context, in 2011, the General Directorate of Water Management was established under
the Ministry of Forestry and Water Affairs to ensure coordination in water management program.
Additionally, Regulation of Protection of Water Basins and Preparation of Management came into force
in 2012 in order to protect the quantity and quality of surface waters and groundwater with a holistic
approach and to regulate the principles and procedures for the preparation of water basin management
plans. On the other hand, this regulation completes the basin plan for all 25 basins and coordinates
stakeholders by committees.
DISCUSSIONS
Water scarcity and security have been and will continue to be a key global-scale environmental
issue. Integrated Water Resources Management (IWRM) has been considered the dominant paradigm
in water resources.
Water resource problems have been existed not only nationally, but also across and will be an increasing
factor in conflict on water. Thus, water resources development and management should be planned in
an integrated manner. Considering the effects of the rise in population and industrialization, there will
be increasing pressure on Turkey’s water resources in the future. Consequently, Turkey will need to
protect its water resources and to formulate associated policies and programs. Firstly, A new legal
structure of water management has emerged in terms of Turkey's efforts to meet EU criteria toward full
membership.
Furthermore, there is still no “National Water Law” in Turkey. A long-term approach is needed, that
must be supported by legislation to facilitate water problems solution, without depend on centralized
managements. For this purpose, the “First Water Plan” was approved by the Ministry of Agriculture and
Forestry in 2019 to the completion of the transition process to basin-based water management, to protect
and improve both quantity and quality of water and water-related ecosystems (hidropolitikakademi,
2019).
The main problems in water management in Turkey apart from the problems based on laws and
institutions are drainage drug residues, organic matter, and sediments into water bodies by agriculture,
discharge domestic and industrial wastes to water bodies, lack of water treatment systems, unplanned
urban growth that is agricultural land conversion to urban, poor infrastructure, lack of data and
information necessary on water resources, lack of adequate systematic monitoring and evaluation,
excessive consumption, and old inefficient irrigation systems.
To cope with these problems and enhance strategies for long term management, the following
suggestions are presented: a) A watershed approach, integrating research, monitoring, data base and
management; b) Strategic studies considering water and the economy, water and metropolitan regions,
water and energy; c) Prevent / reduce pollution at its source, d) Plan reuse of wastewater e) Apply
“polluter pays” principle f) Apply more efficient systems in agriculture like drip irrigation system; g)
A framework for international cooperation on shared watersheds.
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Özet
Markov zinciri, uzun vadeli davranışı tahmin etmedeki etkinliği nedeniyle borsa analizinde, insan
gücü planlamasında ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte hava
kalitesi tahmininde basit bir tahmin aracı olarak ta kullanılmaktadır. Küçük Ölçekli Markov zinciri
modeli Nevşehir İli Hava Kirliliği İndeksinin (HKİ) kısa ve uzun vadede değişimini tahmin etmek
için bir araç olarak kullanılmıştır. 3 değişken duruma sahip olan Küçük Ölçekli Markov zinciri
modelinin hem eğitiminde hem de doğrulanmasında kullanılan HKİ verilerini tahmin etmede başarılı
bulunmuştur. Çalışma sonuçları, küçük ölçekli Markov zinciri modelinin farklı hava koşullarında bir
tahmin yöntemi olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hava kalite indeksi, Hava kirliliği, Markov zinciri, Model, Nevşehir, Tahmin.
Abstract
A Markov chain is commonly used in stock market analysis, manpower planning, and in many other
areas because of its efficiency in predicting long run behavior. However, it is also used a simple
forecasting tool to predict future air quality. The small scale Markov chain model as a tool to assess
the variation of the Air Pollution Index (API) in the short and long term in Nevşehir Province, Turkey.
This method has been used to estimate the behavior of the. The model, which has 3 variable status,
was found to be more successful in estimating the API data used both in education and verification.
The outcome of this study reveals that the small scale Markov Chain model could be used as a
forecasting method during different weather conditions.
Keywords: Air quality index, Air pollution, Markov Chain, Model, Nevşehir, Forecast.
GİRİŞ
Hava kirliliği, canlı yaşamını tehlikeye sokabilecek, malzemelerde hasar oluşturabilecek ve
görüşü azaltabilecek gaz, sıvı, katı atıklar veya yan ürünler tarafından atmosferin kirlenmesi olarak
tanımlanabilmektedir (Nduka, 2017). Hava kirliliği dünya çapında insan sağlığı ve doğal çevre için bir
tehdittir (Sharma, Jain, Khirwadkar, & Kulkarni, 2013). Hava kirliliği, odunun, kömürün, petrolün
yanması veya pestisit salınımından kaynaklanabilir (Bhargav, 2020). Hava kirliliği indeksi (HKİ), hava
kalitesini ölçmek için oldukça önemli bir göstergedir (Yuan & Yang, 2019). Nevşehir İlinde olduğu gibi
Türkiye’deki HKİ izleme ağı, Çevre Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. HKİ, her saat başında PM10,
SO2, CO, NO2 ve O3 dahil tüm temel hava kirleticilerinin için tekil indekslerine göre belirlenir (Karavas,
Karayannis, & Moustakas, 2020). Markov zinciri, içinde bulunduğu koşulların tüm bilgileri mevcut
olması durumunda gelecekle ilgili çıkarım yapabilen rastgele bir süreçtir (Dalgaty et al., 2021).
Bu çalışma, Nevşehir İli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünde bulunan hava istasyonundan alınan saatlik
PM10, SO2, CO, NO2 ve O3 değerlerine dayalı olarak 01.08.2019-20.12.2020 tarihleri arasındaki dönem
için HKİ değerlerinin hesaplanması ve kısa ve uzun vadeli hava kalite indekslerinin Küçük Ölçekli
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Markov Zinciri Modeliyle tahmin edilmesi için yürütülmüştür. Partikül madde (PM10), sülfür dioksit
(SO2), karbon monoksit (CO), nitrojen oksitler (NOx) ve yer seviyesindeki ozonu (O3) içeren temel hava
kirleticilerinin seviyeleri Ulusal HKİ standardı ile kıyaslanarak havanın temiz ve kirli olma durumları
için senaryolar üretilmiştir. Nevşehir İli hava kalitesinin durumunu tanımlamak için olasılık yaklaşımı
kavramı kullanılarak Küçük Ölçekli Markov Zinciri Modeli için 3 farklı duruma göre senaryolar
oluşturulmuştur. Öncelikle oluşturulan senaryoların 01.08.2019-19.11.2020 tarihleri arasında
gerçekleşme durumları belirlenerek modeller eğitilmiş ve sonrasında ise 01.08.2019-20.12.2020
tarihleri arasında hangi senaryoların oluşacağı tahmin edilmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışmada, 01.08.2019 ve 19.11.2020 tarihleri arasında Nevşehir İli merkez konumunda
CSB-GIA THM istasyonundan alınan verilerin küçük ölçekli Markov modelinde işlenmesiyle HKİ
tahminleri gerçekleştirilmiştir. Model eğitiminde kullanılan verilerin tarih aralığı 01.08.201919.11.2020 ve doğrulanmada kullanılan verilerin tarih aralığı 01.08.2019-20.12.2020’dir. Toplam veri
sayısı eğitim için 477, doğrulama için ise 507’dır. HKİ, belirli bir alandaki hava kalitesinin durumunun
göstergesidir ve PM10, SO2, CO, NO2 ve O3 parametrelerinin ortalama hava kirletici konsantrasyonlarına
göre Denklem (1(2’deki gibi hesaplanmaktadır.
HKİ& − HKİ(
(C$ − C( ) + HKİ(
C& − C(
HKİ = maks(HKİ1 , HKİ3 , … , HKİ5 )
HKİ$ =

(1)
(2)

HKİ$, kirleticinin alt indeksidir, C$ i kirleticisinin ortalama derişimidir, C( i kirleticisinin düşük kontrol
limit derişimidir, C& ise i kirleticisinin üst kontrol limit derişimidir, HKİ& and HKİ( ise C( ve C& derişim
değerlerindeki hava kalite indeks değerleridir. HKİ’ye göre hava kirliliği Tablo 1’de belirtilen 6
kategoride incelenmiştir (Lee, Hsieh, Chang-Chien, & Wang, 2019).
Tablo 1. Ulusal HKİ standardı ve temel hava kirletici parametrelerinin konsantrasyonu
Küçük Ölçekli
Markov Zinciri
Modeli
İndeks
İndeks
Tanımı
Değeri
İyi
1
Orta
2
Hassas
3
Sağlıksız
4
Kötü
5
Tehlikeli
6

HKİ
Limiti

PM10
(µg m-³)

SO2
(µg m-³)

CO
(µg m-³)

NO2
(µg m-³)]

O3
(µg m-³)

0-50
51-100
101-150
151-200
201-300
>301

0-50
51-100
101-260
261-400
401-520
>521

0-100
101-250
251-500
501-850
851-1100
>1101

0-5500
5501-10000
10001-16000
16001-24000
24001-32000
>32001

0-100
101-200
201-500
501-1000
1001-2000
>2001

0-120
121-160
161-180
181-240
241-700
>701

Bu çalışmada uzun ve kısa süreli hava tahminlerinin gerçekleştirilebilmesi için küçük ölçekli Markov
zincir analizi kullanılmıştır. Önerilen Markov zinciri yönteminin yapısı Şekil 1'de gösterilmiştir.
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Başlangıç
Durum tanımı
Durum geçiş matrisinin ve olasılığının hesabı
Ergodik markov zincirinin doğrulanması
Markov süreci olasılık değerlerinin hesabı
(Durağan olasılık dağılımı ve ortalama geri dönüş süresi)
Tahmin ve doğrulama modeli
Bitiş
Şekil 1. Küçük Ölçekli Markov Zinciri modelinin yapısı
Hava kalitesinin tahmin edilmesi için önerilen Markov zinciri yönteminin algoritma detayları Baştürk
(2021) çalışmamızda verilmiştir.
BULGULAR
Başlıca hava kirleticileri PM10, SO2, CO, NO2 ve O3’dur (Krzyzanowski & Cohen, 2008). Nevşehir
İli’nde izlenilen hava kalite parametrelerinin günlük değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir.

100

PM10

75
50
25
0
SO2

µg m

-3

125
100
75
50
25
0
100

CO

75
50
25
0
2000

NO2

1500
1000
500
0
O3

80
60
40
20
0

0

60

120

180

240

300

360

420

480

Şekil 2. Nevşehir İli hava kirletici konsantrasyonlarının günlük değişimi
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Şekil 2’de görüldüğü üzere, HKİ$ sıralaması yaz aylarında (PM10 > O3 > NO2 > SO2 ≈ CO) ve kış
aylarında (PM10 > NO2 ≈ SO2 > O3 > CO) değişiklik göstermektedir.. Nevşehir İlinde mevsime bağlı
olmaksızın sürekli olarak trafik, inşaat ve endüstriyel faliyetler gibi PM10 kaynaklarının bulunması ve
bu kaynaklardan atmosfere salınım olması nedeniyle tüm mevsimlerde HKİ üzerine en etkin parametre
PM10’dur. CO difüzyonunu ve NOX'i, O3'e dönüştüren fotokimyasal reaksiyon yaz aylarında yüksek
zemin sıcaklığından dolayı hızlandığı için O3 konsantrasyonları artmıştır (Duan, Wang, Cheng, Wang,
& Zhu, 2021). Kış aylarında ise zemin sıcaklığının azalması nedeniyle NO2 mevsimsel dağılımına uyan
CO dağılımı bozulmuştur (Gruzdev & Elokhov, 2021).
Günümüzde, hava kalitesini izlemek için gelişmiş teknolojik cihazlar kullanılmakta ve bu verileri halka
duyurmak için periyodik raporlar yayınlanmaktadır (Hassan Bhat, Jiawen, & Farzaneh, 2021). Genel
olarak, ham veriler, zaman serisi grafikleri ve istatistiksel analizler yerine daha kolay anlaşılabilir olan
HKİ verileri tercih edilmektedir (Tuttle, Blackburn, Andersson, & Powell, 2021). Bu çalışmada beş
temel hava kirleticinin konsantrasyonuna bağlı olarak Denklem (2'ye göre hesaplanan Nevşehir İli Hava
Kalitesi İndeksi Şekil 3'te verilmiştir.
150

HKI

100

50

0

1.08.2019

1.11.2019

1.02.2020

1.05.2020

1.08.2020

1.11.2020

Şekil 3. Nevşehir İli HKİ değerlerinin günlük değişimi
Şekil 3’e göre, kimi zaman yaz aylarında kimi zaman da kış aylarında HKİ düşmüştür. HKİ değeri
ortalama
olarak
39,57
olmakla
birlikte
hava
kalitesinin
genelde
iyi
olduğu
söylenebilmektedir.01.08.2019-20.12.2020 tarihleri arasındaki dönemde her bir HKİ durumunun
gerçekleşme sıklığı Tablo 2’de listelenmiştir. En yüksek frekans hava kalitesinin iyi olduğu seviyede
iken, hava kalitesinin sağlıksız olduğu duruma dair Nevşehir'de bir yıldan fazla bir süredir veri
bulunmamaktadır.
Tablo 2. Küçük Ölçekli Markov Zinciri Modeli senaryolarına göre günlük HKİ değişim sıklığı
Mevcut Durum
İyi (1)
Orta (2)
Hassas (3)
Sağlıksız (4)

İyi (1)
328
32
0
0

Orta (2)
31
75
4
0

Gelecekteki Durum
Hassas (3) Sağlıksız (4)
1
0
3
0
2
0
0
0

Kötü (5)
0
0
0
0
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Kötü (5)
Tehlikeli (6)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Çalışma döneminde HKİ'ye ilişkin gözlemler, 3 farklı geçiş durumu içerdiğini göstermektedir. Geçiş
olasılığı, gelecekteki durum olasılığının ortaya çıkması ve sonrasında karar verme süreci hakkında fikir
vermektedir. 477 günlük HKİ, iyi bir durum için sıklığın 360 gün, orta ve hassas durum için ise 110 gün
ve 6 gün olduğunu göstermektedir.
Nevşehir İli hava istasyonundan alınan 477 günlük hava kalitesi parametrelerini içeren veri seti ile
eğitilen küçük ölçekli Markov zinciri modelinin doğrulama çalışması eğitim verileri haricinde 30 günlük
hava kalite indeksi veri seti de eklenerek gerçekleştirilmiştir. Toplamda 507 veri içereden doğrulama
çalışmasında elde edilen bulgular Şekil 4 ve Tablo 3’da sunulmuştur.
Gerçek HKİ
Model Çıktısı

3
2
1
8.1.2019

11.9.2019

2.17.2020

5.27.2020

9.4.2020

12.13.2020

Şekil 4. Ayrık Zamanlı (a) ve Küçük Ölçekli (b) Markov Zinciri Modellerinin kıyaslanması
Tablo 3. Küçük Ölçekli Markov Zinciri Modellerinin kıyaslanması
Frekans

Durum

Gerçek
0,756
0,231
0,013

1
2
3

Model
0,744
0,239
0,018

R2
0,983
0,968
0,710

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, 01.08.2019-19.11.2020 tarihleri arasında Nevşehir İli hava istasyonundan PM10,
SO2, CO, NO2 ve O3 gibi temel hava kirletici parametreleri verileri alınarak günlük HKİ değerleri
hesaplanmıştır. 15 aylık veriye göre Nevşehir İli hava kalitesi iyi ve hassas HKİ derecelerinde
değişkenlik göstermektedir. Nevşehir İli günlük HKİ değerlerinin tahmin edilmesi için küçük ölçekli
Markov Zinciri Modeli geliştirilmiştir. Küçük ölçekli Markov Zinciri Modeli, HKİ kategorileri kadar
yani 6 adet durum içermesine rağmen Nevşehir İlinde sadece 3 durum gözlemlenmiştir. Küçük ölçekli
Markov Zinciri Modelinin 01.08.2019-20.12.2020 tarihleri arasındaki HKİ değerlerini tahmin etmede
başarılı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, Markov Zinciri modelleri ile hava kalitesi tahmini
yapılmasının mümkün olduğu da kanıtlanmıştır.
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Özet
Bu araştırmada; bezelye bitkisine farklı organik gübrelerin kullanımının topraktaki bazı besin
elementlerinin üzerine etkisi araştırılmıştır. 5 çeşit gübre (solucan, güvercin, tavuk, yarasa ve çiftlik)
kullanılmıştır. Kullanılacak gübreler 4 farklı dozuyla % 0 (kontrol grubu ), %1, % 2, %4 oranlarında
topraklara uygulanmıştır. 5 gübre uygulaması, 4 gübre dozu uygulaması ve 3 tekrar eden ekim olacak
şekilde toplamda 60 adet saksıya ekim yapılmıştır. Farklı çeşit gübrelemenin bezelye bitkisinde
etkisini daha iyi görebilmek için bitki besin elementlerinin (B, Cu, Mn ve Na) gübre ve toprak
analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler doğrultusunda gübre analizinde B, Cu ve Mn elementinde en
yüksek değerde çıkan gübre yarasa gübresi iken, Na elementinde ise solucan gübresi daha yüksek
değerdedir. Toprak analizlerinde en yüksek değerde çıkan gübre ve dozu; B ve Mn elementinde yarasa
gübresi % 0’lık dozu, Cu elementinde yarasa gübresi % 1’lik dozu ve Na elementinde ise solucan
gübresi % 0’lık dozu en yüksek değerde çıktığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Besin elementi, bezelye, gübre analizi, organik gübre, toprak analizi,
Abstract
In this study; The effect of the use of different organic fertilizers on pea plants on some nutrients in
the soil was investigated. 5 types of manure (worm, pigeon, chicken, bat and farm) were used. The
fertilizers to be used were applied to the soils at the rates of 0% (control group), 1%, 2%, and 4% in
4 different doses. A total of 60 pots were planted, with 5 fertilizer applications, 4 fertilizer dose
applications and 3 repetitive plantings. Fertilizer and soil analyzes of plant nutrients (B, Cu, Mn and
Na) were carried out in order to better see the effect of different types of fertilization on pea plants.
According to the analyzes made, bat fertilizer has the highest value in B, Cu and Mn elements in the
fertilizer analysis, while vermicompost has a higher value in Na element. The highest value of
fertilizer and dose in soil analysis; It was observed that 0% dose of bat fertilizer in B and Mn element,
1% dose of bat fertilizer in Cu element and 0% dose of vermicompost in Na element were the highest.
Keywords: Nutrient element, pea, fertilizer analysis, organic fertilizer, soil analysis,
GİRİŞ
İnsan yaşamının sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için, düzenli ve dengeli bir şekilde
beslenmelidir. Tarım sistemi besleyici maddenin yeterliliğini karşılayamazsa eğer düzensiz beslenme
olayı meydana gelir. Tarım sisteminde baklagiller, insan beslenmesinde protein oranının yüksekliği
sebebi ile önemli bir yere sahiptir. Bezelye bitkisi, baklagiller arasında kullanım bakımından çok çeşitli
bir yere sahiptir (Karayel, 2012).
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Bezelye bitkisi (Pisum sativum L.) baklagiller familyasına ait bir bitkidir. Bezelye bitkisi diğer sebzelere
göre besin değeri yüksek, protein değeri bakımından zengin bir bitkidir (Demir, 2015).
Bitkiler, besin maddeleri bakımından zaman içerisinde gübreye ihtiyaç duyarlar. Bitkiye rastgele gübre
verilmesi halinde bitkinin kalitesinde bozulmalar meydana gelebilir. Bundan dolayı var olan bitkinin
çeşidine ve tarlanın özelliğine göre gübre kullanılmalıdır. Geçmişte tarım alanlarında kullanılan
kimyasal gübreler zaman içerisinde toprak yorgunluğuna sebep olmuştur. Bu sebepten dolayı zaman
içerisinde organik gübrenin kullanımı artmıştır (Bulgur, 2018).
Bitki besin maddelerinin fazlalığı veya eksikliği bitkide olumsuz bir etki bırakır. Hatalı gübreleme
işleminde birçok sorunlar meydana gelir. Bu maddelerin eksikliğinde, eksikliğini giderebilmek için
toprağa gübreleme işlemi yapılmalıdır. Gübreleme işleminin fazla yapılması durumunda, fazla miktarda
bulunan besin elementleri topraktaki var olan dengeyi bozabilir. Gübreleme işleminde sorunu en az
düzeye indirmek için, gübreleme işlemini yapmadan önce toprağın var olan verimlilik durumunu
belirlemek amacıyla, bu konu hakkında uzman kişilerin önerisi doğrultusunda toprak analizi
yapılmalıdır. Toprak analizi sayesinde, toprağın var olan bünyesindeki makro besin elementleri ve
mikro besin elementlerinin içeriği ölçülür (Karakaya, 2010).
Organik gübrelemenin bitkideki toprağın besin elementlerine (makro besin elementi ve mikro besin
elementi) ne şekilde etki edeceğine dair çoğu çalışmalar verim üzerine olup, besin elementlerinin
içeriğinin değişimleri hakkında bilgi azdır. Bundan dolayı bu araştırmada bezelye bitkisine 5 çeşit
organik gübre (güvercin gübresi, çiftlik gübresi, tavuk gübresi, yarasa gübresi ve solucan gübresi) ve bu
gübrelerin farklı dozları (%0, %1, %2, %4) verilerek bezelye bitkisinde topraktaki bazı besin elementi
(B, Cu, Mn ve Na) üzerine etkisi araştırılmıştır.
Elde edeceğimiz veriler bezelye bitkisinin farklı organik gübrelerde ve bu gübrelerin farklı dozlarıyla
yetiştirilmesi sonucu topraktaki besin element analizinin değişimlerinin aydınlatılmasına ışık tutacaktır.
Bilimsel literatüre katkısıyla beraber, organik tarım konusunda ilgi gösteren kişilere yol göstermiş
olacaktır.

YÖNTEM
Deneme Materyallerinin Ayarlanması
Bu çalışmada, kullanılan bezelye tohumları Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümünden
sağlanmıştır. Çalışmada taşkent çeşidi bezelye tohumları (Pisum arvense L.) kullanılmıştır.
Organik Gübrelerin Temini
Çalışmada kullandığımız toprak, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki tarlalardan
temin edilmiştir. Bu tarlalardan temin edilen topraklar azotlu gübre (DAP) ile karıştırılmıştır. Çalışma
laboratuvar şartlarında yürütülmüştür. Bu çalışmada; güvercin gübresi, çiftlik gübresi, tavuk gübresi,
yarasa gübresi ve solucan gübresi olmak üzere toplamda 5 farklı çeşit organik gübre kullanılmıştır.
Yarasa (turkuaz marka) ve solucan (ekosol marka) gübreleri kullanılmıştır. Tavuk, güvercin ve çiftlik
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gübreleri; Şanlıurfa ilinin bir çiftliğinden temin edilmiştir. Organik gübreler; %0 (kontrol grubu), %1,
%2, %4 dozlarında topraklara ayrı ayrı uygulanmıştır. Her uygulama 3 tekerrürlü şekilde çalışılmıştır.
5 adet organik gübre uygulaması, 4 adet gübre dozu uygulaması ve 3 tekrarlı ekim olacak şekilde toplam
60 adet saksıya ekim yapılmıştır. Organik gübreler belirtilen dozlarda topraklara homojen bir şekilde
karıştırılmıştır.
Tohum Sterilizasyonu ve Bitki Ekim Aşaması
Tohumların yüzeyindeki mikropların bulaşmasını engel olmak amacıyla %70’lik ethanolle 30
saniye süre boyunca yüzey sterilizasyonu yapılmıştır. Hemen ardından %10 NaOCl 10 dakika süre
boyunca uygulanmıştır. Uygulama sonrasında, NaOCl kalıntısını ortadan kaldırmak amacıyla, double
distile su (ddI -H2O) ile 3 defa yıkanarak tohumların sterilizasyon aşaması bu şekilde sona ermiştir (Wu
ve ark., 2011; Can, 2013; Kılınçoğlu ve ark., 2020). Ekim öncesinde saksılar strerilize edildikten sonra
saksıların içlerine toprak eklenmiştir. Tohumlar ekildikten sonra uygun sıcaklık aralığı 12 ± 2°C
arasında olacak şekilde düzenlenmiştir. Bitki yetiştirme ortamının aydınlatılması aşaması ise, 14 saat
aydınlık, 10 saat karanlık olacak şekilde ayarlanmıştır. Yetiştirme ortamındaki nem oranı % 65
seviyesinde tutulmuştur.
Bitkinin Hasat Aşaması ve Analiz Yöntemi
Yetişme aşaması sonunda bitkilerin son durumuna göre bitkiler makasla kesilerek hasat
edilmiştir. Farklı organik gübrelerin ve gübrelerin farklı dozlarının bezelye bitkisinde etkisini
görebilmek amacıyla gübrede ve toprakta besin elementi analizi yapılmıştır. 5 farklı organik gübre grubu
ve her organik gübre grubu kendi içinde 3 tekrarlı çalışılmıştır. Gübrelerin analiz aşaması için, organik
gübreler elek ile elenip, saydam poşetlere konulmuş ve HÜBTAM’a teslim edilmiştir. Toprakların
analizi için ise; topraklar elek ile elenip, saydam poşetlere konulmuş, HÜBTAM’a götürülmüştür.
Verilerin analiz kısmı HÜBTAM’dan alınıp, SPSS ile ANOVA testi uygulanmıştır. Veriler istatistiki
bakımından gruplar arasında anlamlı olup olmadığına bakılarak harflendirme metodu ile ifade
edilmiştir.
BULGULAR
Harflendirme yöntemi ile gruplar arasındaki anlamlı farklılıklar gösterilmiştir.
Gübre Analizi - B Elementi
B elementi gübre analizi sonuçlarına göre bütün gübrelerin birbirlerinden %5 önemle anlamlı
bir şekilde farklı oldukları görülmektedir. Yarasa gübresinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu analiz
sonuçlarına göre görülürken, tavuk gübresinin ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.
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Şekil 1. Gübre analizi B elementi grup ortalamaları
Gübre Analizi - Cu Elementi
Cu elementi gübre analizi sonuçlarına göre bütün gübrelerin birbirlerinden %5 önemle anlamlı
bir şekilde farklı oldukları görülmektedir. Yarasa gübresinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu analiz
sonuçlarına göre görülürken, güvercin gübresinin en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Gübre analizi Cu elementi grup ortalamaları
Gübre Analizi - Mn Elementi
Mn elementi gübre analizi sonuçlarına göre bütün gübrelerin birbirlerinden %5 önemle anlamlı
bir şekilde farklı oldukları görülmektedir. Yarasa gübresinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu analiz
sonuçlarına göre görülürken, güvercin gübresinin en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.
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Şekil 3. Gübre analizi Mn elementi grup ortalamaları
Gübre Analizi - Na Elementi
Na elementi gübre analizi sonuçlarına göre bütün gübrelerin birbirlerinden %5 önemle anlamlı
bir şekilde farklı oldukları görülmektedir. Solucan gübresinin en yüksek ortalamaya sahip olduğu analiz
sonuçlarına göre görülürken, güvercin gübresinin ise en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Gübre analizi Na elementi grup ortalamaları
TOPRAK ANALİZİ
Toprak Analizi - B Elementi
B elementi toprak analizi çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre yarasa gübresi %0’lık doz düzeyi
ortalamasının solucan gübresi %2’lik doz düzeyi ortalamalarından %5 önemle daha yüksek olduğu
görülmektedir.
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Şekil 5. Toprak analizi B elementi grup ortalamaları
Toprak Analizi - Cu Elementi
Cu elementi toprak analizi çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre yarasa gübresi %1’lik doz
düzeyi ortalamasının solucan gübresi %2’lik doz düzeyi ortalamalarından %5 önemle daha yüksek
olduğu görülmektedir.

Şekil 6. Toprak analizi Cu elementi grup ortalamaları
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Toprak Analizi - Mn Elementi
Mn elementi toprak analizi çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre yarasa gübresi %0’lık doz
düzeyi ortalamasının solucan gübresi %2’lik doz düzeyi ortalamalarından %5 önemle daha yüksek
olduğu görülmektedir.

Şekil 7. Toprak analizi Mn elementi grup ortalamaları
Toprak Analizi - Na Elementi
Na elementi toprak analizi çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre solucan gübresi %0’lık doz
düzeyi ortalamasının çiftlik gübresi %1’lik doz düzeyi ortalamalarından %5 önemle daha yüksek
olduğu görülmektedir.

Şekil 8. Toprak analizi Na elementi grup ortalamaları
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Yaman (2019), tarafından yapılan bir çalışmaya göre, bitkide organik gübrelerin bitki besin elementleri
bakımından (demir, fosfor, mangan, magnezyum, kükürt, selenyum, azot, çinko, kalsiyum ve
potasyum) içeriğinin kontrol grubuna göre önemli bir farkla artırdığını belirtmişlerdir. Araştırmacının
elde ettiği veriler sonuçlarına göre ise, ıspanak bitkisinin toprağına organik gübre uygulanması bu
bitkide; besin elementleri bakımından, bitkinin kalitesinde, bitkinin gelişimi üzerine olumlu etkisinin
olduğunu bulmuşlardır.
Adıman (2013), tarafından yapılan bir çalışmaya göre, cevizin toprak örneklerinde P, K ve N besin
elementlerinde problem olduğunu bulmuşlardır. Var olan problemi yok etmek amacıyla, toprakta var
olan organik madde miktarının arttırmak ve toprağa ihtiyaç duyduğu besin elementlerini gübre şeklinde
verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Toprağa gübreleme yapılmadan önce toprak analizi yapılması
gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan analiz sonuçları doğrultusunda toprağa gübreleme işlemi
yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yapılan dengeli gübreleme işleminin ceviz ağaçlarında verimini
arttırdığını bulmuşlardır. Bunun yanı sıra gübreleme işleminden sonra; meyvenin kalitesi, yağ oranı,
protein miktarı ve B ve D vitaminin arttığını belirtmişlerdir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Farklı çeşit organik gübrelemenin ve farklı dozlarının bezelye bitkisinde etkisini daha iyi
görebilmek için bitki besin elementlerinin (B, Cu, Mn ve Na) gübre ve toprak analizleri yapılmıştır.
Bezelye bitkisi üzerinde yapılan bu çalışmada, farklı organik gübreler ve farklı dozlarıyla; bitki
gelişimine, bitkinin besin elementinin içeriği bakımından olumlu yönde etki etmiştir. Fakat farklı
gübrelerde ve bu gübrelerin farklı gübre dozlarında bezelye bitkisi farklı büyüme ve gelişme seyri
göstermiştir.
Yapılan analizler doğrultusunda gübre analizinde; B, Cu ve Mn elementinde en yüksek değerde çıkan
gübre yarasa gübresi iken, Na elementinde ise solucan gübresi daha yüksek değerdedir.
Elde edilen sonuçlara göre; bezelye bitkisinde bu bitkiye uygulanan organik gübreler arasında genel
anlamıyla, yarasa gübresinin yukarıdaki elementler için daha iyi bir gübre olduğu söylenebilir.
Toprak analizlerinde ise, en yüksek değerde çıkan gübre ve dozu; B ve Mn elementinde yarasa gübresi
% 0’lık dozu, Cu elementinde yarasa gübresi % 1’lik dozu ve Na elementinde ise solucan gübresi %
0’lık dozu en yüksek değerde çıktığı gözlenmiştir.
Yapılan bu araştırma sonuçlara göre; toprağa az bir miktarda organik gübrenin uygulanmasıyla bile,
besin elementleri bakımından daha da zengin beslenmemiz açısından önemli bir yeri olan bezelye
bitkisinin yetiştirilmesinde önemli rolü vardır.
Tarım alanlarında farklı toprakların değişik oranlarda bitki besin elementlerine ihtiyacı olabilir. Yapılan
toprak analizleriyle, toprakta eksik olan bitkinin gelişmesine engel olan besin elementlerinin hangisi
olduğu belirlenir. Yapılan bu analizler doğrultusunda toprağa gübreleme işlemi yapılır. Toprağa
uygulanan dengeli gübreleme ile toprağın verimliliği artacaktır. Bu analizlere bağlı olarak yapılacak
olan dengeli gübreleme uygulamalarında modern yöntemler kullanılarak analize uygun yapılması
organik tarımının geleceği bakımından çok önemlidir.
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Özet
Günümüzde firmaların tedarikçilerine verecekleri sipariş miktarlarını optimal şekilde
belirleyebilmesi artan rekabet koşulları nedeniyle giderek daha çok önem kazanmıştır. Bu çalışmada
miktar indirimlerini dikkate alarak maliyet minimizasyonu, risk minimizasyonu ve tedarikçilerin
teslimat performansı maksimizasyonu amaçlarını içeren Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV)
tekniklerinden biri olan Bulanık Çok Amaçlı Doğrusal Programlama (BÇADP) modeli önerilmiştir.
Modeli doğrulamak için Türkiye’de hizmet veren bir otomotiv yan sanayi firmasında uygulama
yapılmış ve problemin sayısal sonuçları ortaya konularak her bir tedarikçiden sipariş verilecek
optimal miktarlar ve her bir amaca ait değerler elde edilmiştir. Bu çalışma uygulama yapılan firmanın
ileriki süreçlerde sipariş planı oluşturmasına yol göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulanık Çok Amaçlı Doğrusal Programlama, Miktar İndirimli, Sipariş Tahsisi.
Abstract
Nowadays, it has become more and more important for companies to determine the order quantities
to be given to their suppliers in an optimal way due to the increasing competitive conditions. In this
study, the Fuzzy Multi-Objective Linear Programming (FMOLP) model, which is one of the MultiCriteria Decision Making (MCDM) techniques, which includes cost minimization, risk minimization,
and suppliers' delivery performance maximization by considering quantity discounts, is proposed. In
order to verify the model, an application was made in an automotive supplier industry company
serving in Turkey and the numerical results of the problem were revealed and the optimal quantities
to be ordered from each supplier and the values for each purpose were obtained. This study has guided
the application company to create an order plan in the future processes.
Keywords: Fuzzy Multi Objective Linear Programming, Order Allocation, Supply Chain Risk
Management.
GİRİŞ
Rekabetin giderek artması, küreselleşmenin hız kazanması, müşteri beklentilerinin artması gibi
nedenlerden dolayı günümüzde firmalar varlıklarını sürdürebilmek ve bir adım öne geçmek için tedarik
zincirlerini iyi yönetmek durumundadırlar. Tedarik zinciri yönetimi, birden fazla işlev ve birden çok
tedarikçi katmanında toplam sistem perspektifini kullanarak ürünlerin tedarik edilmesini, akışını ve
kontrolünü entegre etmek ve yönetmek olan bir kavramdır (Monczka vd., 1998).
Sipariş tahsisi, tedarik zinciri yönetiminin en önemli konularından biridir. Bu bağlamda literatür büyük
ölçüde doğru tedarikçileri seçmeye ve bu tedarikçilere uygun ürün tahsis etmeye odaklanmıştır. Bu
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alandaki bazı çalışmalar, bir firmanın verilen kısıtlamaları yerine getirirken üretim planının
gereksinimlerini karşılamak amacıyla her bir tedarikçiden satın alınan her bir dönemde optimal sipariş
miktarını bulması gereken problemi araştırmak için yapılmıştır (Nourmohamadi Shalke vd., 2018).
Sipariş tahsisi problemi, çeşitli kriterlere göre tedarik edilmesi için tedarikçilerden satın alacakları
miktarların belirlenmesi üzerinde çalışılması gereken önemli ve stratejik bir ÇKKV problemidir. Karar
verme problemlerinde bazı kriterlerin net değerlerle ölçülmesi zor olduğundan, değerlendirme sırasında
genellikle ihmal edilirler. Bu durumun üstesinden gelmek için Bellman ve Zadeh (1970) bulanık bir
ortamda karar verme ile alakalı ilk yaklaşımı ortaya koymuştur.
Son zamanlarda sipariş tahsisi problemleri için maliyet tek amaç olmaktan çıkmış kalite, zamanında
teslimat, güvenilirlik gibi faktörler de ele alınıp çok amaçlı bir model formüle etmeye ilgi artmıştır. Bu
sebeple bu çalışma da çok amaçlı olarak modellenmiştir. Önerilen model, satın alma ve taşıma maliyetini
en aza indirmek, tedarikçilerin risk ağırlıklarını en aza indirmek ve tedarikçi teslimat performansını en
üst düzeye çıkarmak olmak üzere üç amaç fonksiyonu ve sistem kısıtlarından oluşmaktadır. Ek olarak
çalışma yapılan firmanın tedarikçilerden sipariş ettikleri ürünlerin miktarına göre indirim yapılması
durumunu da ele almıştır Bildiğimiz kadarıyla bu üç amacı ele alan tüm birim miktar indirimli bir model
literatürde araştırılmamıştır.
Bu çalışmanın amacı; miktar indirimli, çok ürünlü ve çok tedarikçili olarak oluşturulan model ile her bir
tedarikçiye verilen optimal sipariş miktarlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda önerilen model
Çok Amaçlı Doğrusal Programlama (ÇADP) olarak tanımlanmıştır. Elde edilen bilgilerin belirsizliği de
göz önünde bulundurulmuş ve ÇADP modelinin sonuçları kullanılarak Bulanık Çok Amaçlı Doğrusal
Programlama modeli (BÇADP) oluşturulmuştur. Önerilen model GAMS 34.3.0 programı ile çözülmüş
ve optimal sipariş tahsisi elde edilmiştir.

YÖNTEM
Karar verme problemleri için en önemli çok amaçlı yaklaşımlarından biri, geleneksel tek amaçlı
programlamanın bir genellemesi olan çok amaçlı programlamadır (Biswas ve Modak, 2013). ÇKKV
yöntemleri, Çok Amaçlı Karar Verme (ÇAKV) ve Çok Nitelikli Karar verme (ÇNKV) olarak ikiye
ayrılmaktadır (Hwang ve Masud, 1979). ÇAKV yöntemlerinden biri olan ÇADP problemi, değerleri
uzmanlar tarafından genellikle kesin olarak bilindiği varsayılan birçok parametreyi içermektedir. Ancak
bir ÇADP problemini oluştururken gerçek dünyanın çeşitli faktörleri, amaç işlevlerinin ve kısıtlamaların
tanımına yansıtılması gerektiğinden uzmanların, parametreleri bulanık sayılarla temsil edilebilen
bulanık sayısal veriler olarak yorumlaması daha uygundur. Bu yüzden bulanık parametreleri içeren
BÇADP modelleri, geleneksel olandan daha gerçekçi bir versiyon olarak görülmektedir (Sakawa,1993).
Buna göre bu çalışmada amaçlarda bulanık değerler içeren farklı karar verme durumlarıyla başa çıkmak
için BÇADP modeli önerilmiştir.
ÇADP modelinin çözümünün BÇADP’ya göre yapılabilmesi için pozitif ve negatif ideal çözümleri
kullanılarak, amaç fonksiyonlarının bulanık hedef fonksiyonlarına dönüşümü bulanık üyelik
fonksiyonları ile gerçekleştirilmiştir. Önerilen BÇADP modelini çözmek için, Zimmermann (1978)
yaklaşımının minimum ve maksimum amaç fonksiyonları için üyelik fonksiyonları kullanılmıştır.
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Zimmermann (1978) yaklaşımı Faz 1 olarak tanımlanan birinci aşamayı temsil etmektedir.
Zimmermann (1978) yaklaşımı sonucunun optimal olup olmadığını test etmek için Lee ve Li (1993) iki
aşama yaklaşımı (Faz II) kullanılmıştır. Önerilen modelin notasyonu ve matematiksel model
formülasyonu aşağıda verilmiştir.
Önerilen Model Notasyonu
İndisler:
i : parça kümesi (i_i=1,2,3…,m)
j : tedarikçi kümesi (j_i=1,2,3…,n)
k: miktar indirimine göre seviye (k_ =1,2..,K)
Karar değişkenleri:
Qijk : k fiyat seviyesinde j tedarikçisinden alınan i parçasının miktarı
Yijk : k fiyat seviyesinde j tedarikçisinden i parçası için ikili değişken
Yijk = 1(eğer i parçası j tedarikçisinden alınırsa)
Yijk = 0 (diğer durumda)
Parametreler:
C_j: j tedarikçisinin üretim kapasitesi
D_i: i parçasının talebi
S_j : j tedarikçisinin teslimat performans yüzdesi
G^*: j tedarikçisi için arzu edilen güvenirlilik yüzdesi
G_j: j tedarikçisinin güvenilirlilik yüzdesi
Rj: j tedarikçisinin risk ağırlığı
P_ijk: k fiyat aralığında j tedarikçisinden alınan i parçasının satın alma maliyeti
T_ijk : k fiyat seviyesinde j tedarikçisinden alınan i parçasının taşıma maliyeti
H*: kabul edilen hatalı parça sayısı (ppm)
Hj: j tedarikçisinden alınan hatalı parça sayısı
E^*: ürünlerin teslimat zamanı
E_j: j. tedarikçisinin teslimat zamanı ortalaması
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m_ij: j tedarikçisinden alınan i parçasının minimum sipariş miktarı
U_ijk : i ürünü için j tedarikçisinin k miktar indirim seviyesinin üst sınırı
L_ijk: i ürünü için j tedarikçisinin k miktar indirim seviyesinin alt sınırı
N: büyük bir sayı
M: firmanın aynı ürünü sipariş vereceği en az tedarikçi sayısı
ÇADP Model 1’deki şekilde verilmiştir.
Model 1
Amaçlar
>

5

;

>

5

;

7 7 7 P$9: Q$9: + 7 7 7 T$9: Q$9:
İ<1 9<1 :<1

(1)

$<1 9<1 :<1

5

7 R 9 Q$9:

(2)

9<1
5

7 S9 Y$9:

(3)

D<1

Kısıtlar
5

7 G9 Q$9: ≥ G∗

(4)

9<1
5

7 H9 Q$9: ≥ H ∗ , ∀i

(5)

9<1
5

7 Y$9: ≤ M , ∀i

(6)

9<1
5

7 Q$9: ≤ D$ , ∀i

(7)

9<1
5

7 Q$9: ≤ C9 , ∀j

(8)

$<1
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5

7 E9 Y$9: ≤ E∗ , ∀i

(9)

9<1

Q$9: ≥ m$9 Y$9: , ∀i, j

(10)

Q$9: ≤ NY$9: , ∀i

(11)

;

7 Y$9: ≤ 1 , ∀i, j

(12)

:<1
;

7 Y$9: ≥ V , ∀i

(13)

9<1

Q$9: ≤ U$9: Y$9: ; ∀i, j, k

(14)

Q$9: ≥ L$9: Y$9: ; ∀i, j, k

(15)

Y$9: ∈ {0,1}; ∀i, j, k

(16)

Q$9: ≥ 0; ∀i, j, k

(17)

Eşitlik 1, toplam maliyet minimizasyonunu; Eşitlik 2, risk minimizasyonunu; Eşitlik 3 ise tedarikçilerin
teslimat performanslarının maksimizasyonunu amaçlamaktadır. Eşitlik 4, tedarikçi güvenirliliği ile
firmanın belirlediği güvenirlilik düzeyi ilişkisini; Eşitlik 5, sipariş edilen ürünlerin ortalama kusur
yüzdesi sınırlamasını; Eşitlik 6, minimum tedarikçi sayısını; Eşitlik 7, sipariş verilen ürün ile talep
ilişkisini; Eşitlik 8, tedarikçinin kapasitesi ile sipariş edilen miktarı arasındaki ilişkiyi; Eşitlik 9,
tedarikçilerin ortalama teslim süresi ile sınırlamasını; Eşitlik 10 minimum sipariş miktarını; Eşitlik 11,
karar değişkenleri ilişkisini; Eşitlik 12, indirim aralığı kısıtını; Eşitlik 13, minimum tedarikçi sayısını;
Eşitlik 14 ve Eşitlik 15 miktar indirim kısıtlarını; Eşitlik 16 ve Eşitlik 17 değişken sınırlamalarını temsil
etmektedir.
BULGULAR
Uygulama yapılan firmadan elde edilen veriler kullanılarak önerilen ÇADP modeline GAMS 34.3.0
programında çözümü yapılmıştır. Her bir amaç için model ayrı ayrı çalıştırılmış ve elde edilen çözümler
Çizelge 1’de verilmiştir.
W_1, maliyet değerini; W_2, risk yüzdesini; Z_1,teslimat performans yüzdesini göstermektedir.
Çizelge 1. Üstün olmayan çözümler tablosu
W1
W1

1294803,42

W3

Z1

1974,5272 9259,20
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W3

1385077,155 1652,9147 9104,80

Z1

2392099,855 3468,6975 15791,75

Model 1’de verilen Eşitlik 1, 2 ve 3’de tanımlanan amaç kısıtları Çizelge 1’de elde edilen çözümlere
göre düzenlenerek Model 2 Faz I’de Eşitlik 19, 20 ve 21 olarak BÇADP modeline eklenmiş ve Eşitlik
18 ‘de amaç fonksiyonu λ ile gösterilen üyelik derecesi şeklinde tanımlanmıştır. Model 1 ‘de verilen
Eşitlik 4 ile Eşitlik 17 arası tanımlanan kısıtlar aynı şekilde modele eklenmiştir.
Model 2 Faz I
Amaçlar
Max Z= λ

(18)

∑5 ∑;
∑> ∑5 ∑;
2392099.85 − ∑>
İ<1 9<1 :<1 P$9: Q$9: + $<1 9<1 :<1 T$9: Q$9:
1097296.43
3468.697 − ∑59<1 R 9 Q$9:
1815.782
∑59<1 S9 Q$9: − 9104.80
6686.95

≥λ

≥λ

(19)
(20)

≥λ

(21)

Önerilen BÇADP modeli GAMS 34.3.0 ile çözülmüş ve hangi ürünün hangi tedarikçilerden alınacağı
ve ne kadar alınacağı elde edilmiştir. Bu değerler Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. BÇADP modeline göre optimal sipariş miktarları

Ürün-1

Ürün-2

Seçilen

Seçilen

Sipariş

Tedarikçiler

Aralık

Tahsisi

J2

K2

800

J3

K1

220

J4

K1

196

J5

K1

136

J3

K2

400

J4

K2

400
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Ürün-3

Ürün-4

Ürün-5

J5

K3

1606

J1

K2

773

J2

K2

800

J3

K1

220

J4

K1

148

J2

K2

800

J3

K3

800

J4

K3

2010

J5

K2

658

J2

K3

975

J3

K3

2320

J4

K1

296

Şipariş miktarlarına göre her bir amaç fonksiyonunun değeri (W_1,W_2 〖,Z〗_1) ve çözümü
açıklayan üyelik derecesi (λ) Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3. BÇADP model sonuçları
λ

W1

0,5253

1817590,2

W3
0.185

Z1
0.93

Çizelge 3’e göre modelin üyelik derecesi 0.5253’tür. Sipariş verilen miktarlar için maliyet 1817590,2
TL, risk %18,5 ve teslimat performans oranı %93 olarak elde edilmiştir. BÇADP modeli sonuçlarından
yola çıkılarak Faz II’ye geçilmiş ve çözümün optimalliği test edilmiştir. Faz II’de, Faz I ‘den farklı
olarak Eşitlik 22’de gösterilen amaç fonksiyonu için üyelik derecelerinin ortalaması alınmış ve Eşitlik
23, 24 ve 25 modele eklenmiştir. BÇADP Faz II modeline eklenen kısıtlar aşağıda verilmiştir.
Model 2 Faz 2
Max Z =

(λ1 +λ3 + λf )
3

(22)

λ1 ≥ 0,5253

(23)

λ3 ≥ 0,5253

(24)
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λf ≥ 0,5253

(25)

Faz II’ye göre elde edilen BÇADP modelinin optimal sipariş miktarları Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4. BÇADP Faz II optimal sipariş miktarları

Seçilen

Seçilen

Sipariş

Tedarikçiler

Aralık

Tahsisi

J3

K3

1087

J5

K1

136

J3

K3

1385

J5

K3

1061

J3

K3

1087

J5

K1

136

J1

K2

773

J2

K3

2851

J3

K2

441

J4

K3

2195

J2

K2

524

J4

K3

855

J5

K3

1067

Ürün-1

Ürün-2

Ürün-3

Ürün-4

Ürün-5

Faz II’den elde edilen BÇADP modelinin sonuçları Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5. BÇADP Faz II sonuçları

λ

λ1

λ3

λf

W1

0.632851

0.8478

0.5254

0.5253

1461597

W3
0.185
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Faz II’de uygulanan Lee ve Li (1993) yaklaşımına göre model çözülmüştür. Modeli açıklayan üyelik
derecesinde artma gözlemlenmiştir. Elde edilen değerler W_2 ve Z_1 için aynı kalmış, W_1
değerinde iyileşme meydana gelmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma için tüm birim miktar indirimlerini
dikkate alan bir sipariş tahsis modeli önerilmiştir. Önerilen model literatürde incelenen çalışmalardan
farklı olarak kendine özgü üç farklı amaç ve kısıtlardan oluşmaktadır. ÇADP modelindeki belirsizlikleri
ortadan kaldırabilmek için üstün olmayan çözümler tablosundan yola çıkarak BÇADP modeli
oluşturulmuştur. BÇADP modeli iki aşamalı olarak çözülmüştür. Faz I ‘de elde edilen çözümün optimal
olup olmadığını test etmek için Faz II’ye geçilmiştir. Risk minimizasyonu ve teslimat performansı amacı
yüzdeleri aynı kalırken maliyet minimizasyonu amacında iyileşme görülmüştür. Sonuç olarak tüm
kısıtlamaları karşılayan ve amaç fonksiyonlarını optimize eden sonuçlar elde edilmiştir.
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Hegzegonal Bor Nitrür Katkılı ZA40 Alaşımının Aşınma Parametrelerinin
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Özet
Bu çalışma kapsamında ZA40 çinko-alüminyum matris alaşımına ağırlıkça %5 oranında Hegzegonal
Bor Nitrür (h-BN) ilave edilerek oluşan kompozit malzemenin farklı devir sayısı, yük ve yol
değişkenleri kullanılarak aşınma performansı incelenmiştir. Kompozit alaşımın üretiminde hot pres
yöntemi ve toz metalürjisi tekniği kullanılarak üretimi yapılmıştır. Öncelikle 3 saat mekanik
alaşımlama tabi tutulan tozlar 30 mm çapındaki çelik kalıp içerisinde 495°C sıcaklıkta 600 MPa
basınç altında 3 saat süreye hot pres işleminde üretilmiştir. Üretilen kompozit numune 100 ve 200
rpm hızında ve 10 ve 20 N yük altında aşınma performansları tribolojik bulguları ve aşınma
yüzeylerinin Taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri incelenerek aşınma türleri hakkında
değişik bilgiler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aşınma, h-BN, Triboloji, Toz Metalürjisi, ZA40
Abstract
In this study, the wear performance of the composite material formed by adding 5% by weight of
Hexagonal Boron Nitride (h-BN) to the ZA40 zinc-aluminium matrix alloy was investigated by using
different rotational speed, load, and path variables. In production of the composite alloy, it was
produced by using the hot press method and powder metallurgy technique. First of all, the powders,
which were subjected to mechanical alloying for 3 hours, were produced in a 30 mm diameter steel
sintering at 495°C under 600 MPa pressure for 3 hours in a hot press process. Tribological findings
of the wear performance of the produced composite sample at 100 and 200 rpm and under 10 and 20
N load, and Scanning Electron Microscope (SEM) images of the wear surfaces were examined and
different information about the wear types was obtained.
Keywords: Powder Metallurgy ,Wear, h-BN, Tribology, ZA40

GİRİŞ
Zn-Al serisi içerisindeki alaşımlar özellikle dökme demir, alüminyum ve pirinç ile
karşılaştırıldığında düşük ergime sıcaklığına ve ekonomik olması ve üstün tribolojik etkiler ortaya
koyması açısından oldukça önemlidir. Zn-Al serisi alaşımları: ZA8, ZA12, ZA27 ve ZA40 olarak
adlandırılırlar. ZA27 ve ZA40, rulman imalatında adından sıkça söz ettirmektedir. Zn esaslı
kompozitlerin tribolojik artıları endüstriyel tasarımcıların ilgisini 1950 yıllarından beri sürekli çekmiştir.
ZA serisi kompozitler üzerine yapılan çalışmalarda genellikle sert partiküller takviyeler katılıp aşınma
performansları incelenmiştir. [1-6]
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YÖNTEM
Öncelikle hazır olarak temin edilen h-BN ile ZA40 matris tozları gezegen tipideki bilyalı
öğütücüde (Retsch PM 200) 3 saat sürede 400 rpm devir altında karıştırılmıştır. Öğütme işlemi için 10
mm çapında tungsten karbür bilyeler kullanılmış ve bilye: toz ağırlık oranı 5:1 olarak seçilmiştir. Toz
karışımları çelik bir kalıp içerisine yerleştirilip 600 MPa ve 495 °C de 3 saat sıcak preslenmeye (hot
pres) yapılmıştır. Çinko strearad topaklanmayı önlemek için yağlayıcı olaraktan %1 oranında
kullanılmıştır. Sertlik ölçümleri için B sertlik ölçüm yöntemi tercih edilmiştir. Aşınma dayanım
testlerinde şekil 1’de gösterilen ball on disk aşınma mekanizması kullanılmıştır. Aşındırıcı bilyeler 10
mm çapında H11 takım çeliğinden imal edilmiş bilyeler seçilmiştir. Aşınma testleri 10N yük altında,
200rpm hızda ve 300 metre yol alınarak ve 20N yük altında 100 rpm hızda 200 metre yol alınarak
gerçekleştirilmiştir. Kompozit numunenin XRD analizleri 20-80° ve 2θ açısal aralığında
gerçekleştirilmiştir. SEM görüntüleri (ZEISS LS 10) taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir.

Şekil 1. Aşınma cihazı (ball on disk)
BULGULAR
ZA40-%5 h-BN kompozit malzemenin teorik ve deneysel yoğunlukları Tablo 1’de sertlik ve
gözenek miktarı (porozite) Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 3’de ve Şekil 3’de ağırlık kayıplarını
incelediğimiz zaman 10 N-200 rpm devirde ağırlık kaybı 0.7772 mg ölçülürken, yükü 2 kat (20 N) devir
sayısını yarıya düşürdüğümüzde (100 rpm) ağırlık kaybı 1.2357 mg olarak ölçülmektedir. Özetle 0.4585
mg değerinde bir kütle kaybı meydana gelmektedir. Hız ile yük arasında bir eşitlik kurmak gerekirse
artan yük etkisinin kütle kaybına daha çok etki ettiği söylenebilir.
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Tablo 1. ZA40-%5 h-BN teorik ve deneysel yoğunlukları
Numune
ZA40-%5 h-BN

Teorik Yoğunluk (%)
4.1785

Deneysel Yoğunluk (%)
3.7223

Tablo 2. ZA40-%5 h-BN kompozitin porozite ve sertlik değeri
Numune
ZA40-%5 h-BN

Gözenek Miktarı (%)
10.91

Brinell Sertlik (HB)
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Şekil 2. ZA40-%5 h-BN kompozitin XRD analiz (

:Zn,

:Al,

:h-BN)

Şekil 2’de XRD analizi incelendiği zaman ZA40 alaşım matrisinin kırınım zirveleri açıkça
görülmektedir. Zn ve Al pikleri daha belirgin olmuş h-BN pikleri daha düşük kırınım olarak
gözükmektedir. Takviye oranlarındaki değişim ile beraber bu piklerde de değişim görülebilir. h-BN
oranının artırılması h-BN piklerini artırabilir.
Tablo 3. ZA40-%5 h-BN kompozitin farklı yük ve devirlerdeki ağırlık kayıpları
Numune
ZA40-%5 h-BN

10 N-200 rpm (mg)
0.7772

20 N-100 rpm (mg)
1.2357
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1,4
1,2

Aðýrlýk Kaybý(mg)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

10 N-200 rpm

20 N-100 rpm

Şekil 3. Farklı yük ve devirlerdeki ZA40-%5 h-BN kompozitin ağırlık kayıpları (mg)

Şekil 4. 10N -200 rpm devirde ZA40-%5 h-BN kompozitin aşınma izleri SEM görüntüsü
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Şekil 5. 20N -100 rpm devirde ZA40-%5 h-BN kompozitin aşınma izleri SEM görüntüsü
Şekil 4 ve şekil 5’de gösterilen aşınma yüzeyleri SEM görüntüleri incelendiğinde her iki aşınma
türü içinde abrasif aşınmaya örnek gösterilebilir. Özellikle şekil 5’de aşınma izleri artan yükün etkisi
ile biraz daha belirgin olduğu görülmektedir.

Şekil 6. 10N -200 rpm devirde ZA40-%5 h-BN kompozitin aşınma yüzeyi SEM görüntüsü

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

481

Şekil 7. 20N -100 rpm devirde ZA40-%5 h-BN kompozitin aşınma yüzeyi SEM görüntüsü
Aşınma yüzeyleri incelendiğinde özellikle şekil 7’de artan yükün etkisi ve aşınma kaybının
artması daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Yüzeydeki oluklar ve çatlaklar şekil 6’ya göre daha
çok göze çarpmaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmanın sonuçlarına göre toz metalürjisi tekniği kullanılarak üretilen ZA40-%5 h-BN
kompoziti farklı yük ve farklı devir sayılarında sabit tutulan yolda miktarında farklı kütle kayıpları
vermiştir. Özellikle artan yük miktarı daha fazla aşınma kaybına neden olmuştur. Burada yükün etkisinin
hıza oranla daha fazla olduğu söylenebilir. Her iki aşınma türü de abrasif aşınma olarak
değerlendirilmektedir. Aşınma testlerinde yük yarıya indirilip hızı 2 kat artırarak yeni bulgular elde
edilebilir. Aynı şekilde sabit tutulan yol değiştirilebilir. Ayrıca kuru sürtünme ortamında yapılan
deneyler yağlı sürtme ortamında denenebilir ve oluşan aşınma mekanizmaları incelenebilir.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

482

KAYNAKÇA
[1] Sharma SC. , Girish B.M., Rathnakar K., Satish B.M., (1998) Graphite particles reinforced ZA-27
alloy composite materials for journal bearing application, Wear, (219)162-168.
[2] Prasad B.M. Girisha, K.R. Prakasha, B.M. Satisha, J., P.K. Kameshwary D., (2011) Need for
optimization of graphite particle reinforcement in ZA-27 alloy composites for tribological applications.
Materials Science and Engineering A (530) 382–388.
[3] Prasad B.K. (2007), Investigation into sliding wear performance of zinc-based alloy reinforced with
SiC particles in dry and lubricated conditions, Wear, (26) 262–273
[4] Modi O.P., Rathod P., Prasad S., (2007), A.K. Dixit The influence of alumina particle dispersion
and test parameters on dry sliding wear behaviour of zinc-based alloy, Tribology International, (40)
1137–1146
[5] Yalçın E.D., Çanakçı A., Erdemir F., Çuvalcı H., Karabacak A.H., (2019) Enhancement of Wear
and Corrosion Resistance of ZA27/Nanographene Composites Produced by Powder Metallurgy,
Arabian Journal for Science and Engineering, 44(2): 1437-1445.
[6] Yalçın E.D., Çanakçı A., (2020) Corrosion and Wear Performance of ZA27/Graphene/B4C Hybrid
Nanocomposites Produced by Powder Metallurgy, Acta Metalurgica Slovaca, 26(3): 126-131.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

483

Corrosion, Adhesion and Tribological Properties of Anodized Al2024
Alloys
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Özet
Al2024 havacılık uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen alüminyum alaşımıdır. Ancak
havacılık uygulamalarında, pasif alüminyum film tabakasının bozulmasına ve ciddi lokal korozyona
neden olabilecek birçok faktör bulunmaktadır. Anodizasyon alüminyum alaşımlarının korozyon
dayanımını artırmak için yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu sebeple Al2024 alaşımının korozyon
dayanımını artırmak amacıyla sülfürik asit ve borik asit solüsyonunda anodizasyon işlemi yapılmıştır.
Oksit filmin karakterizasyonunu incelemek için SEM ve XRD cihazı kullanılmıştır. Al2O3 filmin
adezyonunu, tribolojik özelliklerini ve elektrokimyasal özelliklerini belirlemek için sırasıyla scratch
testi, pin-on disk testi ve potansiyodinamik polarizasyon testleri yapılmıştır. Korozyon sonuçları
incelendiğinde, sülfirik asit çözeltisinde yapılan anodizasyon işleminde en iyi korozyon direnci elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adezyon, Anodizasyon, korozyon, triboloji
Abstract
Al2024 is widely preferred aluminum alloy in aerospace applications. However, in aerospace
applications, there are many factors that can cause deterioration of the passive aluminum film layer
and severe local corrosion. Anodization is a widely used method to increase the corrosion resistance
of aluminum alloys. For this reason, anodization process was performed in sulfuric acid and boric
acid solution in order to increase the corrosion resistance of Al2024 alloy. SEM and XRD devices
were used to investigate the characterization of the oxide film. Scratch test, pin-on disc test and
potentiodynamic polarization tests were performed to determine the adhesion, tribological properties
and electrochemical properties of Al2O3 film, respectively. According to corrosion test results, the
best corrosion resistance was obtained in the anodization process in sulfuric acid solution.
Keywords: Adhesion, Anodization, corrosion, tribology
INTRODUCTION
The most commonly used materials in aerospace applications are aluminum alloys containing
copper (2xxx series) as the main alloying element and zinc, magnesium and copper (7xxx series) as the
main alloying elements (Sarhan, Zalnezhad, & Hamdi, 2013; Zhao, Wei, Yu, Guo, & Zhang, 2015). Al2024, called duralumin, is the most preferred alloy in aircraft applications due to its excellent mechanical
properties. Although a thin oxide film is formed when in contact with air on Al-2024, corrosion
resistance is not sufficient (Son et al., 2009; Zhang, Zhu, Zou, & Zhang, 2010). In addition, the Al2Cu
compound formed in the Al-2024 alloy is not resistant to corrosion. Surface treatments are carried out
in order to increase the corrosion resistance of Al-2024 alloys (Schneider, Liebmann, Langklotz, &
Michaelis, 2017; Son et al., 2009). Anodization is one of the commonly used surface treatments for
aluminum alloys. Anodization is an electrochemical process where coating conditions such as electrode
temperature, current density, and solution content affect the morphology and chemical composition of
the coating. Thanks to the oxide films (act as dry lubricant) formed by the anodization process, the
anodized Al-2024 alloy is resistant to corrosion and wear (Moutarlier, Gigandet, Ricq, & Pagetti, 2001;
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Xiangfeng et al., 2013). Electrolytes such as sulfuric acid, chromic acid, phosphoric acid and boric acid
are used in most anodization processes to increase film efficiency (Capelossi et al., 2014; Lu, Wei, Yu,
Guo, & Jiang, 2018; Xiangfeng et al., 2013; Yang, Cheng, Liu, Wang, & Dong, 2019). The aim of this
study is to compare the oxide films formed by sulfuric acid and boric acid solutions from electrolyte
solutions. In addition, the adhesion, tribological properties and electrochemical properties of the
anodized Al-2024 alloy is investigated.
MATERIAL AND METHODS
In this study, Al-2024 was used as the substrate. The chemical composition of the Al-2024 alloy
is given in Table 1. Before anodization, the substrates were polished with 240-400-600-800-1000-1200
mesh sandpaper. After the polishing process, the substrates were etched in 5 g/l NaOH solution for 5
minutes in order to clean the dirt and to grow the oxide regularly. Anodization processes were carried
out in 100mL/L sulfuric acid and 100mL/L boric acid solutions. Anodization processes were carried out
under 20V for 15 minutes.
Table 1. The chemical composition of Al-2024
Element
Wt. %

Al
Balance

Cu
4.6

Cr
0.05

Fe
0.2

SEM (Quanta FEC 450) and XRD (PANALYTICAL EMPYREAN) devices were used for the structural
analysis of the oxide films after anodization. It was made with a BRUKER UMT-2 brand scratch tester
to determine the adhesion of the oxide films. In order to determine the corrosion resistance of Al-2024
substrate anodized Al-2024, corrosion test was performed with GAMRY REFERENCE 3000 brand
device with 3.5% NaCl solution. Potentiodynamic polarization measurements, 𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝐼 reference
electrode (RE), graphite rod (CE) as counter electrode, and working electrode (WE) test material were
used. The samples were subjected to potentiodynamically polarization measurements at a scanning rate
of 1 mVs-1 in the potential range of -1.6 / + 2 mV. The sample area was 1cm2.
RESULTS AND DISCUSSION
SEM pictures of Al-2024 alloy anodized with sulfuric acid and boric acid are given in Figure 1.
According to SEM pictures, it was observed that the oxide grain structures obtained as a result of
anodization with sulfuric acid were finer than the oxide grains obtained as a result of anodization with
boric acid (Sola, Tonelli, Shashkov, Bogdanoff, & Martini, 2020).
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Figure 1. SEM pictures of anodized surfaces

The XRD graph of the uncoated Al-2024 alloy and the anodized Al-2024 with sulfuric and boric acids
is given in Figure 2. Al2O3 structure was formed successfully with two anodization processes. In
addition, CuAlO2 structure was formed on the substrate as a result of two anodization processes.

Figure 2. XRD graph
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The hardness values of Anodized Al-2024 with sulfuric and boric acid were calculated as 7GPa and
5GPa, respectively. Fine-grained structures show harder properties. Since the Al2O3 structure growing
on the Al-2024 alloy anodized with sulfuric acid is thinner, the hardness was measured as higher. The
scratch test results are given in Figure 3. According to the scratch results, an inverse relationship was
observed between hardness and critical load. This is due to the internal stress between the oxide film
and the substrate (Choudhary et al., 2015).

Figure 3. Scratch graphs
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The graph of potentiodynamic curves for Al-2024, Anodized Sulfiric Acid and Anodized Boric Acid is
given Figure 4. Also, the electrochemical properties of Al-2024, Anodized Sulfiric Acid and Anodized
Boric Acid are given Table 2. The corrosion current densities of the oxide films formed as a result of
anodization are significantly lower than the Al-2024 alloy. In addition, the corrosion current density of
the Al-2024 alloy anodized with sulfuric acid is lower than the Al-2024 alloy anodized with boric acid.
The reason for this is that the hardness of the oxide film formed as a result of anodizing with sulfuric
acid is higher (Moutarlier et al., 2001; Zhu & Zanella, 2019).

Figure 4. Potentiodynamic polarization curves

Table 2. The electrochemical properties
Element
Al-2024
Anodized with Sulfiric Acid
Anodized with BoricAcid

Ecorr (mV)
-649
-275
-98

Icorr (× 10-9, A·cm-2)
633
1034
1268

Corr. Rate (× 10-6, mm·yr- 1)
14.7
9.3
6.1

The tribological properties of Al-2024, Anodized Sulfiric Acid and Anodized Boric Acid is given Figure
5. The mean coefficient friction values for Al-2024, Anodized Sulfiric Acid and Anodized Boric Acid
are calculated as 0.35, 0.072, 0.039, respectively. Although fluctuations were observed in the friction
coefficient of Al-2024 alloy, the friction coefficients of the oxide films were steady state. According to
the friction coefficients, the lowest friction coefficient was obtained in the oxide film with the highest
hardness (Guezmil et al., 2015).
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Figure 5. CoF-Time graph
CONCLUSIONS
In this study, anodization was performed on Al-2024 alloy using sulfuric and boric acids. The
results obtained as a result of this study are as follows:
• The oxides obtained as a result of anodization with sulfuric acid showed a finer structure.
• The highest hardness was measured from Al-2024 alloy anodized with Sulfuric acid as 7 GPa. Since
the adhesion decreased as the hardness increased, the anodized with sulfuric acid was lower than the
anodized with boric acid.
• When the electrochemical properties were searched, the best corrosion resistance was calculated
from anodized with sulfuric acid.
• The lowest coefficient of friction occurred in the oxide film with the highest hardness.
In this study, anodization techniques with boric and sulfuric acid were compared. For future studies, the
mechanical, electrochemical and tribological properties of Al-2024 alloy can be investigated by different
electrolytes. Also, the amount of solution in the electrolytes can be changed.
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Gömülü Mıknatıslı Senkron Motor Sürücülerin Bağlaşım Kompanzasyonu
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Özet
Gömülü mıknatıslı senkron motorlar (GMSM) küçük hacmi, yüksek verimliliği gibi üstün
özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. GMSM’lerin tork kontrolünde ise
yaygın olarak alan yönlendirmeli kontrol (AYK) tekniği kullanılmaktadır. AYK tekniğinde motor
eşitlikleri koordinat dönüşümleri yoluyla d- ve q- eksenlerinde modellenerek her iki eksendeki akım
değerleri üzerinden kontrol işlemi gerçekleştirilmektedir. Motorun d- ve q- eksenlerindeki gerilim
eşitliklerinde hız ve motor parametrelerine bağlı olan bağlaşım terimleri bulunmaktadır. Bağlaşım
terimleri kontrol sisteminden talep edilen ani tork ve hız değişimlerinde kontrol sistemini olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu çalışmada bağlaşım terimlerinin kontrol sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini
gidermek için bağlaşımı ayırma kompanzasyonunun kontrol sistemine uygulanması amaçlanmıştır.
Ani tork ve hız değişimlerinde kompanze edilmiş ve kompanze edilmemiş iki simülasyon modeli
karşılaştırılarak bağlaşımı ayırma kompanzasyonu uygulanan kontrol sisteminin geçiş performansının
geliştirildiği simülasyon sonuçları ile doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alan Yönlendirmeli Kontrol Tekniği
Kompanzasyonu, Gömülü Mıknatıslı Senkron Motor (GMSM)

(AYK),

Bağlaşımı

Ayırma

Abstract
Interior permanent magnet synchronous motors (IPMSM) are widely used in industry due to their
superior features such as small volume and high efficiency. Field oriented control (FOC) technique is
widely used in the torque control of IPMSMs. In the FOC technique, motor equations are modeled in
d- and q- axes through coordinate transformations, and control is carried out on the current values in
both axes. In the voltage equations in the d- and q- axes of the motor, there are coupling terms
depending on the speed and motor parameters. Coupling terms may adversely affect the control
system in case of sudden torque and speed changes demanded from the control system. In this study,
it is aimed to apply the decoupling compensation to the control system in order to eliminate the
negative effects of the coupling terms on the control system. By comparing two simulation models
that are compensated and not compensated at sudden torque and speed changes, it has been verified
by simulations that the transition performance of the control system with decoupling compensation is
improved.
Keywords: Decoupling Compensation, Field Oriented Control (FOC), Interior Permanent Magnet
Synchronous Motors (IPMSM)
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GİRİŞ
Gömülü mıknatıslı senkron motorlar (GMSM) küçük hacmi, yüksek verimliliği, düşük gürültü
gibi üstün özelliklerinden dolayı otomotiv, robotik gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır
(Abassi, Khlaief, Saadaoui, Chaari, & Boussak, 2015). Ayrıca GMSM’ler elektrikli araç
uygulamalarında son 10 yılda diğer motor türlerine göre üstünlüklerinden dolayı daha fazla
kullanılmıştır (Wang, Ching, Huang, Wang, & Xu, 2021).
GMSM’lerin kontrol sistemlerinde alan yönlendirmeli kontrol (AYK) tekniği yaygın olarak
kullanılmaktadır(L. Li, 2014; X. Li, Xi, & Zhang, 2017; Ping & Lan, 2012). AYK tekniğinde motor
koordinat dönüşümleri yoluyla d- ve q- eksenlerinde modellenerek her iki eksenin akım bileşenleri ile
kontrol işlemi gerçekleştirilir. GMSM sürücülerinden talep edilen tork değeri üzerinden optimum akım
vektörünün üretilmesi için kullanılan tekniğe ise akım başına maksimum tork (ABMT) tekniği denir.
ABMT tekniği talep tork değerinden optimum d- ve q- eksen akımını üreterek kontrol sisteminin en
verimli biçimde çalışmasını sağlamaktadır. ABMT tekniği matematiksel metotlarla(Hoang, Wang,
Cyriacks, Melkonyan, & Kriegel, 2013), sinyal enjeksiyonu metoduyla (Sun, Wang, & Koc, 2016) ya
da önceden depolanmış tablolar (Yang, Luo, Liu, & Wang, 2012) ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu
çalışmada ABMT noktasının bulunması önceden depolanmış arama tabloları vasıtası ile
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca koordinat dönüşümleri sayesinde doğru akım motoru gibi kontrol
edilebilir hale gelen motor eşitliklerini 3 fazlı sisteme dönüştürmek için evirici yapısı ve uzay vektör
darbe genişlik modülasyonu (UVDGM) tekniği simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Böylece
simülasyon sürücü sisteminin gerçek hayattaki davranışını daha iyi temsil etmektedir.
Sürücü sistemi tork kontrolünü başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor olsa da motor gerilim
eşitlikleri d- ve q- eksenlerinde modellendiğinde bağlaşım terimleri ortaya çıkmaktadır. Bağlaşım etkisi
motor hızının veya torkun ani değişimlerinde, yani geçiş esnasında kontrol sistemini olumsuz
etkilemektedir. Bu çalışmada bağlaşım terimlerinin olumsuz etkisini gidermek için bağlaşımı ayırma
kompanzasyonu sürücü sistemine uygulanarak sonuçlar kaydedilmiştir. Modellenen sürücü sisteminin
GMSM için tork kontrolünü başarılı bir şekilde sağladığı ve bağlaşımı ayırma kompanzasyonu ile geçiş
anındaki davranışının iyileştirildiği simülasyon sonuçları ile doğrulanmıştır.
YÖNTEM
1. GMSM Matematiksel Modeli
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Clarke ve Park dönüşümlerinin motor eşitliklerine uygulanması ile GMSM’nin d- ve qeksenindeki ifadesi (1)’de verilmektedir. Elektromanyetik tork ve mekanik eşitlikler ise (2)’de
verilmiştir.

𝑑Ψl
− 𝜔 ∗ Ψt
𝑑𝑡
𝑑Ψt
𝑉t = 𝑅n ∗ 𝑖t +
+ 𝜔 ∗ Ψl
𝑑𝑡

𝑉l = 𝑅n ∗ 𝑖l +

𝑇y =

3∗𝑝
|Ψ𝑚 ∗ 𝑖𝑞 + •𝐿𝑑 − 𝐿𝑞 € ∗ 𝑖𝑑 ∗ 𝑖𝑞 •
2
𝑇y − 𝑇‚ − 𝐵 ∗ 𝜔‚
𝜔‚ = ƒ
∗ 𝑑𝑡
𝐽

(1)

(2)

𝑉l , 𝑉t , 𝑖l , 𝑖t , Ψl ve Ψt sırasıyla d ve q eksen gerilim (Volt), akım (Amper) ve akı (Weber)
değerlerini ifade etmektedir. 𝑅, 𝐿l , 𝐿t ve Ψv ifadeleri sırasıyla stator direncini (ohm), d ve q eksen
indüktans değerlerini (Henry) ve mıknatısların sabit akı değerini (Weber) temsil etmektedir. 𝜔, ω> , 𝑇y ,
T> , B, J ve p değerleri sırasıyla elektriksel hız ve mekanik hız (rad/s), elektromanyetik tork ve yük torku
(N.m), sürtünme katsayısı, atalet momentini (kg.m2) ve kutup-çifti sayısını temsil etmektedir.
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Şekil 1: Amaçlanan blok diyagram

2. Bağlaşımı Ayırma Kompanzasyonu
Amaçlanan sürücü sistemi Şekil 1’ de verilmektedir. Şekil 1’ deki sürücü sistemine göre
PI kontrolörlerinden alınan gerilim değerlerine bağlaşımı ayırma terimleri eklenerek UVDGM
tekniği bloğuna verilmektedir. Bağlaşımı ayırma kompanzasyonu motor bloğunun içerisindeki
bağlaşım terimlerinin telafi edilmesi için kullanılmaktadır. Eşitlik 3’ te bağlaşımı ayırma
kompanzasyonu için d- ve q- eksen gerilimlerine beslenecek gerilim değerleri verilmektedir.
†‡‚ˆ

𝑉l
†‡‚ˆ

𝑉t

= 𝑉l − 𝑤y ∗ 𝐿t ∗ 𝐼t

= 𝑉t + 𝑤y ∗ 𝐿l ∗ 𝐼l + 𝑤y ∗ 𝛹‚

(3)

BULGULAR
Sürücü sisteminde kullanılan motorun d- ve q- endüktans değerleri sırasıyla 0.282 mH ve 0.828
mH, stator direnci 0.463 ohm, kalıcı mıknatıs akı değeri 0.0182 ve kutup sayısı 8’dir. Sürücü sisteminde
uzay vektör darbe genişlik modülasyonunun anahtarlama frekansı 5 kHz, batarya gerilimi ise 120 V’tur.
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Şekil 2: Bağlaşımı Ayırma Kompanzasyonu Uygulanan Kontrol Sisteminin Çıkışları
Şekil 2’de mekanik hız 1000 rpm değerinde iken sürücü sisteminin tork ve 3 fazlı stator akım
çıkışları görülmektedir. Simülasyon 0.5s çalıştırılarak sonuçlar elde edilmiştir. Tork değeri 15 N.m
değerine kadar adım fonksiyonu ile değiştirilmiştir ve sistemin kararlılığı gösterilmiştir.
Şekil 3’te ise ani hız değişimlerinde kompanzasyonun uygulanmadığı sürücü sisteminde geçiş
anında aşımlar oluşurken kompanze edilen sürücü sisteminde anlık aşmalar regüle edilmiştir. Komut
tork değeri 15 N.m iken 0.2 saniyede hız 500 rpm değerinden 1000 rpm değerine yükseltilerek ani hız
değişimine karşı sürücü sisteminin cevabı incelenmiştir. Bağlaşımı ayırma kompanzasyonu geçiş
anındaki sistem performansını etkilediği için Şekil 3’teki sonuçlar alınırken sürücü sistemindeki
anahtarlama tekniği ve evirici yapısı sisteme gürültü getirdiği için kaldırılmıştır. Böylece
kompanzasyonun sistem üzerindeki etkisi daha net bir şekilde görülebilmektedir.
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Şekil 3: Ani hız değişimine karşı geçiş cevabı
SONUÇ VE TARTIŞMA
GMSM koordinat dönüşümleri ile d- ve q- eksenlerinde modellenerek bağlaşım terimlerinin
matematiksel eşitlikleri ve kontrol sistemine olumsuz etkisi çalışmada gösterilmiştir. Bu probleme
çözüm olarak literatürde yaygın olarak kullanılan bağlaşımı ayırma kompanzasyonun kontrol sistemi
üzerindeki olumlu etkileri prototip motor parametrelerinin kullanıldığı simülasyon sonuçları ile
gösterilmiştir. Ayrıca GMSM sürücüleri için optimum çalışma noktasının bulunmasında kullanılan akım
başına maksimum tork tekniği kullanılarak başarılı bir şekilde talep torku karşılayan bir kontrol sistemi
oluşturulmuştur. Motor baz hızın altında çalıştırılarak sabit tork bölgesindeki davranışı simülasyonda
gözlenmiştir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, epoksi kaplamaya katılan nano ve mikro ZnO partiküllerin, kaplamanın
mekanik ve korozif özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada, %3 oranında partikül
(nano ve mikro ZnO) katılan epoksi kaplamalar hazırlanmış ve galvanizli çelik alt tabaka üzerine
uygulanmıştır. Partikül katılan kompozit kaplamaların fiziksel, mekanik ve korozif performansları
çeşitli analizlerle değerlendirilmiştir.
Fiziksel ve mekanik özelliklerin belirlenmesi amacıyla kaplamaya; Fourier dönüşümlü kızılötesi
spektroskopi analizi (FTIR), termogravimetrik analiz (TGA), kafes çizgi testi (cross-cut), konik
bükme, mikrosertlik testleri uygulanmıştır. Kaplamanın korozyon direncinin belirlenmesi amacıyla
da tuz testi (tuzlu su sisi testi) uygulanmıştır. Sonuçlar kaplamaya katılan mikro ve nano partiküllerin
kaplamanın mekanik ve korozif performansını geliştirdiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Epoksi kaplama, ZnO, Korozyon
Abstract
The aim of this study is the investigation on the effect of nano and micro ZnO particles additions on
mechanical and corrosive properties epoxy coatings. In this study, the epoxy coatings reinforced with
nano and micro ZnO particles were prepared and applied on the galvanized steel substrate. The
Physical, mechanical and corrosive performance of the particle reinforced composite coatings were
evaluated by various analysis.
To determine the physical and mechanical properties of the coating; Fourier transform infrared
spectroscopy analysis (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), cross-cut, cone bending,
microhardness tests were applied. Salt test (brine test) was applied to determine the corrosion
resistance of the coating. The results showed that the micro and nano particles added to the coating
improved the mechanical and abrasive performance of the coating.
Keywords: Epoxy coatings, ZnO, Corrosion
GİRİŞ
Galvanizli çelik saclar günümüzde birçok sektörde binlerce çeşit alanda kullanılmaktadır.
Galvanizleme, metallerin korozyondan korunması amacıyla geliştirilen ve yoğun olarak kullanılan
yöntemlerden birisidir. Çeliğin çinko ile kaplanmasına galvanizleme adı verilir. Galvanizli saclar, diğer
boya ve kaplamalarda olan “bariyer koruma (sınır koruma)” mekanizmasına ek olarak, yapısındaki
çinko metali sayesinde “katodik koruma” mekanizmasına da sahiptir. Ancak sacın ürüne dönüştürülme
aşamasında uygulanan çeşitli işlemler esnasında çinko tabakanın bölgesel olarak uzaklaşması söz
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konusu olabilmektedir. Örneğin, sacların lazer veya plazma kesim işlemlerinde oluşan yüksek sıcaklık
nedeniyle, çinko kaplama kesilen bölgelerden buharlaşarak uzaklaşmakta ve çinkonun sağladığı bu
koruma mekanizmaları yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, özellikle bazı bölgeleri korozyona daha
açık hale gelen galvanizli sacların korunması daha uzun servis ömrüne sahip olmaları için önemlidir.
Çevresel ve mekanik etkilere karşı çelik yapıların korunması amacıyla polimerik kaplamalar yaygın
olarak kullanılmaktadır. Epoksi reçineler kaplama malzemesi olarak en çok kullanılan kaplama
malzemelerin başında gelir [G. Eason vd.,1995:529-551]. Ancak, epoksi reçinelerin yüksek çaprazbağlı
yapılarının oluşturduğu gevrek davranışları ve düşük çekme dayanımları bu reçinelerin kullanım
alanlarını sınırlandırmaktadır [Ghasemi-Kahrizsangi vd.,2015:199-207]. Araştırmacılar, daha yüksek
dayanım ve tokluğa sahip, aynı zamanda korozyon direnci arttırılmış kaplamalar elde etmek için çeşitli
nanopartiküller katarak epoksi reçineyi modifiye ederek yeni kompozit kaplamaları geliştirme yoluna
gitmişlerdir. Polimerik kaplamalarla ilgili çalışmalarda en yaygın kullanılan nano partiküller arasında;
TiO2, ZnO, ZrO2, Al2O3, Fe2O3, SiO2 ve karbon nanotüpler (CNT) yer almaktadır [M. Conradi
vd.,2015:49,613]. Nanopartikül katılan kaplamalarda özellikler, nanopartikülün türü, boyutu, miktarı,
nanopartiküllerin polimer matrisle uyumu gibi çeşitli faktörler tarafından etkilenmektedir [D.Y. Perera
vd.,2004:247-262]. En az bunlar kadar etkili olan diğer bir faktör ise nanopartiküllerin matris içinde
homojen olarak dağıtılabilmesidir. Yapılan çalışmalar nanopartiküllerin geniş yüzey alanları ve yüzey
enerjileri nedeniyle topaklanma eğiliminde olduklarını göstermektedir [M. Avella vd., 2001:434-439].
Ayrıca nanopartikül miktarının arttırılması da topaklanma eğilimini arttırmaktadır [B. Ramezanzadeh
vd.,2011621-631:].
Bu çalışmada kullanılacak partiküllerin türü, boyutu ve miktarı belirlenirken; polimer matris ile uyumu
ve matris içinde yeterli dağılım göstermesi, çelik yüzeyinde galvanik korumaya katkı sağlaması, aynı
zamanda bariyer etkisi oluşturarak korozyon direncini geliştirmesi hedeflenmiştir. Yapılan literatür
taramasında, galvanizli sacların korozyon direncini arttırmak amacıyla yapılan sınırlı sayıdaki
çalışmada, TiO2, ZnO, grafenoksit nanopartiküller katılarak polimerik kaplama uygulamalarının olduğu
görülmüştür [S. Liu vd.,2016:425-431].
Takviye malzemeleri olarak, boyut etkisini de görebilmek amacıyla, nano ZnO ve mikro ZnO partiküller
belirlenmiştir. Bu partiküller hem galvanik hem de bariyer koruması sağlanabilmesi amacıyla
seçilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, epoksi kaplamaya katılan, nano ve mikro ZnO partiküllerin etkilerinin
incelenmesidir. Bu amaçla, galvanizli çelik altlıklar üzerine nano ve mikro ZnO partiküller içeren epoksi
kompozit kaplama uygulanmış ve çeşitli analizler yapılarak kaplamaların mekanik ve korozif
performansları değerlendirilmiştir.

YÖNTEM
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Malzemeler
Kaplama uygulaması için kullanılan galvanizli çelik sac malzemeler Aksaray’da bulunan ve silo
imalatı yapan Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri A.Ş firmasından temin edilmiştir. Kullanılan sac TS
EN 10346 standardına uygun, galvanizli çelik sac malzemedir. Sacın yüzeyindeki galvaniz kaplama
kalınlığı 30 mikrondur. Deneysel çalışmalarda kullanılmak amacıyla galvanizli çelik plakalar 20 mm x
20 mm x 3 mm ve 100 mm x 150 mm x 2 mm ölçülerinde lazer ile kesilerek hazırlanmıştır.
Nanokompozit kaplama uygulamasında kullanılmak üzere matris malzemesi olarak POLİKEM Polires
188 markalı epoksi reçine belirlenmiştir. Kürleştirici olarak ise Cadolite NC-562 markalı epoksi
sertleştiricisi kullanılmıştır. Reçineye katılan kürleştirici oranı ağırlıkça 1:1 olarak uygulanmıştır.
Takviye malzemeleri olarak kullanılan nano ZnO (18 nm) ve mikro ZnO (20 µm) Nanografi (Türkiye)
firmasından temin edilmiştir.
Kompozit kaplamanın hazırlanması ve uygulanması
Nano ve mikro ZnO partiküller epoksi matris içine aynı oranda (ağ. %3) ayrı ayrı katılmıştır.
İlk olarak nanopartikül, aseton ve epoksi homojen dağılımın sağlanması amacıyla 10 dk mekanik olarak
(1000 dev/dk) karıştırılmıştır. Ardından epoksi miktarı ile aynı oranda sertleştirici katılarak 5 dk daha
karıştırıldıktan sonra kaplama karışımı uygulama için hazır hale getirilmiştir. Mikro ZnO ile yapılan
karışımlar da aynı şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan epoksi kompozit karışımlar galvanizli çelik
plakalar üzerine film aplikatörü kullanılarak 90 µm kalınlığında uygulanmıştır. Kaplama yapılmadan
önce test plakalarının yüzeyleri aseton kullanılarak kimyasal olarak temizlenmiştir. Temizlenen
numuneler saf suyla yıkanmış ve hava akımı altında kurutulmuştur. Kaplama yapıldıktan sonra
numuneler 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiş ardından 2 saat 80°C sıcaklıkta fırında kürlenmiştir.
Karakterizasyon testleri
Kaplamanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla yapışma (Cross-Cut testi) ve
konik bükme testleri Mysilo A.Ş Kalite Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Kaplamaların sertliğini belirlemek
amacıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Merkez Laboratuvarında (Nano-Indination Tester,
CSM Instruments) nanosertlik testi yapılmıştır. Test uygulanmadan önce plakaların kaplama kalınlıkları
80±5µm olarak ölçülmüştür. Test sırasında, batıcı uç kullanılarak numune yüzeyine dik olacak şekilde
belirlenen 50 mN maksimum değere kadar yük uygulanmış ve bu maksimum yük değerine ulaştıktan
sonra tekrar dereceli olarak geri yükleme yapılmıştır, elde edilen Yük (mN) – Derinlik (nm) eğrileri
analiz edilerek kaplama numunelerinin sertlik değerleri tespit edilmiştir.
Epoksi reçine ve nanopartikül arasındaki etkileşimi ve oluşan kimyasal grupları belirlemek için Fourier
Transform İnfrared Spektroskopik Analiz (FTIR) yapılmıştır. Analiz Perkin Elmer 400 markalı cihazda
(ODTÜ, Merlab), 500 – 4000 cm-1 aralığında 4 cm-1 çözünürlükte infrared spektrumlar alınarak
gerçekleştirilmiştir.
Kaplamaların korozif özelliklerini belirlemek amacıyla tuz testi (tuzlu su sisi testi) ASTM B117
standardına uygun olarak Mysilo Firması Laboratuvarı'nda bulunan ASLI M300 marka kabin
kullanılarak yapılmıştır. Deneyde kullanılan tuzlu su çözeltisi ağırlıkça %5’lik saf sodyum klorürdür.
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Püskürtme, suyla doymuş hava ile 0,9-1 bar basınç uygulanarak yapılmıştır. Numuneler kabine
asılmadan önce kaplamalar çapraz olarak kesilmiştir. Kabindeki numuneler 504 saat (21 gün) süresince
bekletilmiştir.
BULGULAR
Kaplamanın metal yüzeye yapışma derecesini belirlemek amacıyla cross-cut testi yapılmıştır.
Bu testte, kaplama üzerine Şekil 2’de görüldüğü gibi birbiri ile 90º açı yapacak şekilde iki gurup çizgi
çizilir, çizilen yüzey üzerine bant yapıştırılıp kaldırılarak yüzeyden kalkan kaplama miktarına göre
yapışma davranışı analiz edilir. Standartlarda yüzeyin durumu, sırasıyla çok fazla dökülme olan ve
dökülme olmayan yüzeye karşılık gelen 0B ile 5B aralığında değişen bir sınıflandırma ile karakterize
edilir. Bu çalışmada tüm numuneler üzerinde oluşan izler 5B sınıfında değerlendirilmiş ve test edilen
bir numune için yüzey görüntüsü Şekil 1’de verilmiştir. Bu sonuç, test sonrası kaplamalarda bir
dökülmenin olmadığı ve yüzeye yapışmanın iyi olduğu anlamına gelmektedir.

Şekil 1. Kafes çizgi testi uygulanmış kaplama numunesi.
Kaplama filminin elastikiyetini yani herhangi bir çatlama veya yırtılma göstermeden bükülebilme ve
uzayabilme davranışını belirlemek için konik bükme testi yapılmıştır. Şekil 2’de test uygulanan bir
numune görülmektedir. Test sonrasında hiç bir test plakasında yırtılma meydana gelmemiştir. Bu sonuç
kaplamaların yeterli elastikiyete sahip olduğunu ortaya koymuştur.
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Şekil 2. Konik bükme testi uygulanmış numune.
Kaplamalara uygulanan Cross-Cut testi ve konik bükme testlerinin sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kaplamaların fiziksel özellikleri
Numune

Kafes çizgi testi

Konik bükme testi

SE (saf epoksi)

5B

Çatlama oluşmadı

NE (epoksi+nano ZnO)

5B

Çatlama oluşmadı

ME (epoksi+mikro ZnO)

5B

Çatlama oluşmadı

Kaplamanın sertliğini belirlemek amacıyla yapılan nanosertlik testi sonucunda saf epoksinin sertliği
0,27 GPa olarak ölçülürken, nano ve mikro partikül katılan kaplamaların sertliği sırasıyla, 0,16 ve 0,37
GPa olarak elde edilmiştir. Mikro ZnO partiküllerin epoksi kaplamanın sertliğinde artışa neden olduğu
görülmektedir. Sertlikteki bu belirgin artışının epoksi matriste dağılmış mikro partiküller tarafından
moleküler zincir hareketlerinin sınırlandırılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir [M. MartinGallego vd.,2011:4664-4669]. Bu durumda, malzeme, uygulanan yükün neden olduğu deformasyona
karşı daha fazla direnç göstermektedir [M.M. Shokrieh vd.,2013:45-51].
Kaplama ve nanopartikül arasındaki etkileşimi ve oluşan kimyasal grupları belirlemek için yapılan FTIR
analizinden elde edilen sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. Piklerde oluşan kaymalar, epoksi ile
nanopartiküller arasında etkileşimin varlığını göstermekle birlikte, spektrum üzerinde yeni piklerin
oluşmaması kimyasal bir etkileşimden daha çok fiziksel bir etkileşim olduğunu göstermektedir [M.
Barletta vd.,2016:414-424].
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Şekil 3. Kaplamalara ait FTIR spektrumları.
Standartlara uygun şekilde tuz testine tabi numunelerin resimleri de Şekil 4‘te verilmiştir. Mikro ve nano
ZnO partikül katılan kaplamalarda saf epoksiye göre korozyon direncinin daha iyi olduğu gözlenmiştir.

Şekil 4. Tuz testi sonrası numune görüntüleri a) saf epoksi, b) NE, C)ME

SONUÇ VE TARTIŞMA
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Bu çalışmada, galvanizli sac üzerine uygulanan epoksi kaplamaya katılan nano ve mikro ZnO
partiküllerin kaplamanın özelliklerini nasıl etkilediği ele alınmıştır.
Kaplamanın yüzeye yapışma durumunu belirlemek için yapılan kafes çizgi testi sonucunda, tüm
numunelerde yüzeyden herhangi bir kalkma olmadığı gözlenmiştir. Kaplama filminin elastikiyetini
belirlemek için yapılan konik bükme testi sonucunda, katılan partiküllerin kaplamanın elastik
özelliklerini olumsuz etkilemediği görülmüştür. Kaplamanın sertliğini belirlemek için yapılan
nanoindentasyon testi sonucunda, epoksi matrise katılan mikro partiküllerin kaplamanın sertliğini
arttırdığı gözlenmiştir.
FTIR analizi sonucunda, yeni kimyasal gurupların oluşmadığı, sadece piklerde epoksi ile
nanopartiküller etkileştiği için hafif bir kaymanın olduğu gözlenmiştir. Tuz testi sonucunda, epoksiye
katılan mikro ve nanopartiküllerin kaplamanın korozyon direncini arttırdığı görülmüştür.
Sonuç olarak kompozit kaplama uygulamasının galvanizli sacların mekanik ve korozif özelliklerinde
iyileşme sağladığı görülmüştür.
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Karayolu Kavşak Bağlantı Yollarında Dever Uygulaması
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Özet
Karayolu projeleri hazırlanırken uygulanacak dever miktarı, proje hızı, kurp yarıçapı, iklimsel
koşullar gibi farklı etkenlere göre değişkenlik göstermektedir. Trafik güvenliği ve konforun
sağlanması için karayolu geometrik elemanlarının standartlarının iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu
son derece önemlidir. Merkezkaç kuvveti savrulma ve devrilme riskine yol açmaktadır. Trafik
güvenliğinin sağlanması için bu riskin giderilmesi veya en aza indirgenmesi gereklidir. Karayolu
geometrik elemanı olarak dever de bu açıdan önemlidir. Bu çalışmada dever tasarımı hakkında
tanımlamalar ve kurallar verilmiş ve kavşak bağlantı yollarında dever tasarımı ile ilgili bir uygulama
önerisi sunulmuştur. Önerilen yaklaşım trafik güvenliğinin sağlanmasına, yol standartlarının
iyileştirilmesine ve kavşak bölgelerinde belirli bir standart oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dever, karayolu tasarımı, kavşak, trafik güvenliği
Abstract
When highway projects are prepared, superelevation amount to be applied varies according to
different factors such as project speed, curve radius, climatic conditions. It is extremely important to
improve and rehabilitate the standards of highway geometric elements in order to ensure traffic safety
and comfort. The centrifugal force causes a risk of skidding and tipping. To provide traffic safety,
this risk must be eliminated or minimally reduced. As a highway geometric element, the
superelevation is also important in this regard. In this study, descriptions and rules about the
superelevation design are given, and an application proposal is presented regarding the design of the
superelevation in intersection link roads. The proposed approach will contribute to ensuring traffic
safety, improving road standards and establishing a certain standard at intersections.
Keywords: Superelevation, highway design, intersection, traffic safety
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GİRİŞ
Karayollarında trafik kazalarına neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren temel
parametreler sürücü, yolcu ve yaya davranışları, araç özellikleri, yol, çevre ve iklimsel koşullardır. Tüm
bu parametreler birbirleriyle ilişki olması sebebiyle bu sorunun bir bütün olarak ele alınması
gerekmektedir. Türkiye’de yoldan kaynaklı kusurlar %0.24 (KGM, 2020) ile çok düşük bir oranda
olmasına rağmen bu tür kusurların resmi kayıtlarda bulunan istatistiklerdeki oranlardan çok daha fazla
paya sahip olduğu düşünülmektedir. Tasarım ve imalattan kaynaklanabilecek kusurlar genellikle
uygunsuz dever uygulamaları, kurp içi proje hızının hatalı seçilmesi, kurp yarıçapı ve uzunluğunun
hatalı olması olarak sıralanabilir (Günay ve Fişekcioğlu, 2015).
Kavşak tasarımında yapılabilecek hatalı düzenlemeler, karayolları üzerinde bu bölgeleri trafik
güvenliği açısından riskli kesimler haline getirmektedir. Kavşaklar, iki veya daha fazla karayolu
üzerindeki doğrusal veya kesişen trafik hareketlerini içermektedir. Bu hareketler, kavşak tipine göre,
farklı geometrik tasarımlar ve trafik kontrolü ile sağlanmaktadır (KGM, 2005).
Merkezkaç kuvvetinin sebep olduğu savrulma ve devrilme riskini gidermek veya en aza
indirgeyerek trafik güvenliğini sağlamak ve konforu artırmak amacıyla dever uygulanmaktadır.
Türkiye’de karayolu projelerinde dever uygulamasında, yol eksen hattının sabit kabul edilip, iç kenarın
düşürülüp dış kenarın yükseltilmesi yöntemi benimsenmiştir. Kavşak bağlantı yollarında ise dever
uygulamasında belirli bir standart olmamakla beraber kişisel ya da yönetimsel kararlara bağlı olarak
dever tasarımı yapılmaktadır. Bazı uygulama projelerinde kavşak bağlantı kollarında anayol ekseni baz
alınarak dever uygulaması yapılmaktadır. Bu tür dever uygulama yaklaşımı ayrılma kollarındaki dever
uygulamasının geç başlamasına neden olmakta ve trafik güvenliğini riske etmektedir. Ayrıca; kavşak
bölgelerinde hız azaldığı için dever önemsizdir yaklaşımı problemin boyutunu daha karmaşık hale
getirmektedir. Kavşak bölgelerinde trafik güvenliğini sağlamak ve konforu artırmak amacıyla uygun
kavşak düzenlemesi ve dever uygulamasının yapılması çok önemlidir.
Literatürde karayolu tasarımında dever uygulamasına ilişkin çalışmalar (KGM, 2005;
Fitzpatrick vd., 2005; Can, 2006; Yayla, 2008; Günay, 2011; Garcia, 2014; Günay ve Fişekcioğlu, 2015;
NJDOT, 2015) yürütülmüştür. Fitzpatrick vd. (2005) çalışmasında, test bir kavşak bölgesinde dever
uygulamasının nasıl yapılması gerektiğine ilişkin karayolu geometrik standartlarına (KGM, 2005;
Yayla, 2008; Garcia, 2014) benzer örnek bir çalışma gerçekleştirmiştir. Günay (2011) çalışmasında
enine ivme, dever ve sademe formüllerine ilişkin eleştirisel bir yaklaşım sunmuş, yatay kurp boyunca
hareket eden bir taşıtın maruz kaldığı merkezkaç kuvveti ve yerçekimi ivmelerini fizik kuralları ışığında
irdeleyip formüllerde bir takım düzeltmeler önermiştir. Günay ve Fişekçioğlu (2015) çalışmasında
yarıçapı bilinmeyen bir kurpta yarıçap tahmin edebilen, kurp geometrisi bilinmesi halinde verilen konfor
sınırı için olması gereken dever miktarı veya kurp içi hız sınırının belirlenmesine olanak sağlayan Ballbank ölçüm tekniği ile Antalya ili sınırlarında beş adet kurpta uygulama gerçekleştirmiştir.
Bu çalışmada literatürden farklı olarak, kavşak bağlantı yollarında dever tasarımı ile ilgili trafik
güvenliğini sağlayacak bir uygulama önerisi sunulmuştur. Trafik güvenliği esas alınarak kavşak bağlantı
yollarında uygun bir dever tasarımının nasıl yapılması gerektiği bu çalışmanın amacıdır.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

507

DEVER TASARIMI
Hareket etmekte olan bir taşıt yatay kurptan geçtiğinde, bu taşıta yatayda merkezkaç kuvveti (
2
V / R ) ve düşeyde de yerçekimi ivmesi ( g ) etki etmektedir (Günay, 2011). Merkazkaç kuvveti yol

deverinden dolayı taşıt ağırlığı bileşeni ve tekerlekler ile yol yüzeyi arasındaki yanal sürtünme ile
dengelenmekte olup dever eşitliği Denklem (1) ile elde edilir (Garcia, 2014).
2

V
= g . tan ( a ) + f
R

Burada; V: Taşıt hızı,

a:

Dever miktarı, R: Kurp yarıçapı,

(1)

g : Yerçekimi ivmesi, f: Yanal sürtünme

faktörüdür.
Yatay kurpta uygun deverin tasarlanması, güvenlik ve konforun sağlanabilmesi için önemlidir.
Merkezkaç kuvvetinin etkisiyle yatay kurpta hareket etmekte olan taşıtlar dışa savrulmaya
zorlanmaktadır. Bu sebeple, uygun deverin tasarlanması ile savrulmanın güvenlik ve konfor
parametreleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması çok önemlidir (KGM, 2005).
Karayolu platformunun maksimum yanal eğimi, yatay kurptaki maksimum dever miktarıdır.
Devlet yollarında kabul edilebilir maksimum deverin %8 olarak alınması önerilmektedir. Dever
tasarlanacak bölgede kar ve don etkisinin olması halinde maksimum dever %6 olarak alınabilir. Çok
şeritli yollarda maksimum dever miktarının %2.5’dan, iki şeritli yollarda %2’den daha az olması halinde
çatı eğiminin göz önünde bulundurulması önerilmektedir (KGM, 2005).
Konfor, güvenlik, drenaj ve estetik gereksinimlere cevap verebilmek için kurplarda dever
uygulamasının aliymanda çatı eğimi ile başlayıp kurbun içinde belirli bir noktada maksimum devere
ulaşacak şekilde aşamalı bir geçiş yapılması önerilmektedir. Dever rakordman boyu bu geçişin
gerçekleştiği mesafe olarak tanımlanmaktadır. Rakordman boyu Şekil 1’de görüldüğü gibi L t ve L r
mesafelerinin toplamıdır (KGM, 2005).
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Şekil 1. Dever uygulaması ve rakordman boyu (KGM, 2005)
Devlet ve il yollarında kullanılacak dever oranları ile dever rakordman boyları ( L r ), tasarım
hızı ( V t ) ve kurp yarıçapına (R) bağlı olarak Tablo 1-4’te verilmiştir.
Tablo 1. Tasarım hızı ve kurp yarıçaplarına göre uygulanacak rakordman boyları (𝐿‹ )ve dever oranları
(emax:%4) (KGM, 2005)
R(m)

300
250
200
175
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

𝑉Œ =40 km/sa
𝐿‹ (m)
e (%) 2 Şerit 4 şerit
2.4
12
19
2.6
13
20
2.8
14
22
2.9
15
22
3.1
16
24
3.2
16
25
3.3
17
26
3.4
17
26
3.6
18
27
3.6
19
28
3.7
19
29
3.8
20
29
3.9
20
30
4.0
21
31
𝑅‚•Ž =80

𝑉Œ =50 km/sa
𝐿‹ (m)
e (%)
2 Şerit 4 şerit
2.8
16
23
3.0
17
25
3.3
18
27
3.5
19
29
3.7
20
31
3.8
21
32
3.8
21
32
3.9
22
32
4.0
22
33
4.0
22
33
𝑅‚•Ž =100

𝑉Œ =60 km/sa
𝐿‹ (m)
e (%)
2 Şerit 4 şerit
3.3
20
30
3.6
22
32
3.8
23
34
3.9
23
35
4.0
24
36
𝑅‚•Ž =150

𝑉Œ =70 km/sa
𝐿‹ (m)
e (%)
2 Şerit 4 şerit
3.8
25
37
3.9
26
38
𝑅‚•Ž =215

Tablo 2. Tasarım hızına bağlı olarak maksimum rölatif eğim değerleri (KGM, 2005)
Tasarım hızı
(km/sa)
40
50
60
70

Maksimum rölatif
eğim (∆𝐺)
0.70
0.65
0.60
0.55

Tablo 3. Şerit sayısı düzeltme faktörü (KGM, 2005)
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Rotasyon yapılan
şerit sayısı (𝑛1 )
1
1.5
2
2.5
3
3.5

Düzeltme
faktörü (𝑏“ )
1.0
0.83
0.75
0.70
0.67
0.64

Tablo 4. Dever rakordmanının aliymandaki bölümü (KGM, 2005)
Tasarım
hızı
(km/sa)
20-70

𝐿‹ ’nin aliymandaki oranı
Rotasyon yapılan şerit sayısı
1
1.5
2.0-2.5
3.0-3.5
0.80 0.85
0.90
0.90

Konfor ve estetik açısından rakordman boyu rotasyon ekseni ile banket kenarı arasındaki kabul
edilebilir maksimum eğim farkına dayandırılmıştır. Rakordman boyunun L r bileşeni, dış şeridin %
0’dan tasarım (max.) deverine ulaşmasını sağlayacak mesafedir. Rotasyon ekseni ve banket boyuna
eğimleri arasındaki rölatif eğime göre bu mesafe hesaplanmaktadır. Maksimum rölatif eğim (ΔG), düşük
hızlarda kısa, yüksek hızlarda uzun mesafe sağlayacak şekilde tasarım hızına bağlı olarak değişmektedir
(KGM, 2005). L r mesafesi, yolun dış şeridinin %0 eğimden tasarım deverine ulaşması için gerekli
minimum mesafe olup Denklem 2’ye göre hesaplanmaktadır.

Lr =

(W n1) et
DG

bw

(2)

Burada;
W: Şerit genişliği

n1 : Rotasyon yapılan şerit sayısı
e t : Tasarım dever miktarı, %

DG : Maksimum rölatif eğim (konfor katsayısı, banket profilindeki değişimin eksene göre eğimi), %
b w : Rotasyon yapılan şerit sayısı için düzeltme faktörüdür.
L t mesafesi, yolun dış şeridinin çatı eğiminden % 0 eğime ulaşması için gerekli minimum mesafe olup
Denklem 3’e göre hesaplanmaktadır (KGM, 2005).
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Lt =

en
Lr
et

(3)

e n : Normal çatı eğimi, %
e t : Tasarım dever miktarı, %
KAVŞAK BAĞLANTI YOLLARINDA DEVER UYGULAMASINDA SUNULAN YAKLAŞIM
Kavşak bölgesi dışında aliyman ve kurplardan oluşan yollarda kurplardaki dever uygulaması
kurba girmeden 𝐿Œ kadar geride başlamaktadır. Kavşak bölgesinde ise 𝐿Œ mesafesi, aynı yolda iki farklı
dever uygulanamayacağı için dikkate alınmamalıdır. Bağlantı yolunda dever uygulaması kurp
başlangıcından itibaren yapılabilir. Kavşak bölgelerinde maksimum dever oranı %4 olarak kabul
edilmiştir. Farklı yarıçap ve hızlara göre uygulanması tavsiye edilen dever değerleri ve uygulama boyları
Tablo 5’te verilmiştir. Bu çalışmada, kavşak bağlantı yollarında dever uygulanmasında önerilen
yaklaşım maddeler halinde sunulmuştur.
•
•
•
•

Ana yol ve bağlantı kolunda ayrı ayrı eksen çalışılmalıdır. Ana yol ekseninden ayrılan bağlantı
yolu eksenine göre dever uygulaması yapılmalıdır.
Bağlantı kolu girişinde iki yolda farklı dever uygulamasından dolayı oluşacak konforsuzluğu
gidermek için Şekil 2’de gösterildiği gibi geçiş üçgeni tasarlanması önerilmektedir.
Şekil 2’de gösterilen tali yolun iç banketi (mavi çizgi) aynı zamanda tali yolun ekseni olarak
kabul edilmelidir.
Şekil 2’de gösterilen ana yolun dış banketi (yeşil çizgi) ile tali yolun iç banketinin kesiştiği yer
𝐿l ’nin başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir. Bu başlangıç noktasından itibaren kurp ve
proje tasarım hızına göre Tablo 5 kullanılarak 𝐿l dever uygulama boyu hesaplanmalı ve tali
yolun maksimum deverine geçiş yapılmalıdır.

Tablo 5. Kavşak bölgelerinde tasarım hızı ve kurp yarıçaplarına göre uygulanacak rakordman boyları
(𝐿l ) ve dever oranları (emax: %4) (KGM, 2005)
R(m)

300
250
200
175
150
140
130
120
110
100
90

𝑉Œ =50 km/sa
𝐿l (m)
e (%) 2 Şerit 4 şerit
2.8
16
23
3.0
17
25
3.3
18
27
3.5
19
29
3.7
20
31
3.8
21
32
3.8
21
32
3.9
22
32
4.0
22
33
4.0
22
33
𝑅‚•Ž =100

e (%)
3.3
3.6
3.8
3.9
4.0

𝑉Œ =60 km/sa
𝐿l (m)
2 Şerit
4 şerit
20
30
22
32
23
34
23
35
24
36
𝑅‚•Ž =150

𝑉Œ =70 km/sa
𝐿l (m)
e (%)
2 Şerit
4 şerit
3.8
25
37
3.9
26
38
𝑅‚•Ž =215
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Şekil 2. Önerilen Dever Geçiş Yaklaşımı
SONUÇ VE TARTIŞMA
Merkezkaç kuvvetinin sebep olduğu savrulma ve devrilme riskini gidermek veya en aza
indirgeyerek trafik güvenliğini sağlamak ve konforu artırmak amacıyla dever uygulanmalıdır. Kavşak
bağlantı yollarında dever uygulamasında belirli bir standart olmamakla beraber kişilerin kararlarına
bağlı olarak dever tasarımı yapılmaktadır. Standardı olmayan ya da uygunsuz dever tasarımları ve
kavşaklarda hızın azalmasına bağlı olarak dever önemsizdir yaklaşımı trafik güvenliğini olumsuz
etkilemeye devam etmektedir. Kavşak bölgelerinde trafik güvenliğini sağlamak ve konforu artırmak
amacıyla uygun kavşak düzenlemesi ve dever uygulamasının yapılması çok önemlidir. Bu çalışmada
önerilen kavşak bağlantı yollarında dever tasarım uygulaması ile trafik güvenliğinin sağlanmasına ve
uygulamada kavşak bölgelerinde belirli bir standart oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Bu yaklaşımın,
gelecekte yapılacak proje çalışmalarına bir zemin oluşturmasının yanısıra uygulayıcı ve planlayıcılara
bir kılavuz olması da beklenmektedir.
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Özet
Doğal alanlar ekoturizm ve rekreasyonel amaçlı kullanımlar için yüksek kaynak değerlerine sahiptir.
Ancak, zamanla bu alanların kaynak değeri bozulabilmektedir. Bu etkileri belirleyen unsurlar ise
alanın kullanım tipi, miktarı, süresi ve alanın özellikleri olarak sıralanabilir. Bu araştırmada
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Başkonuş Yaylası’nın
rekreasyonel özellikleri sosyo-ekonomik ve yönetsel açıdan incelenmiştir. Bu amaçla, gözlem ve
mülakata dayalı veri toplama teknikleri, anket tekniği ve istatistiksel yöntemlerden faydalanılmıştır.
Yapılan Ki-kare testi sonucunda elde edilen verilere göre ödeme gönüllülüğü ile sırasıyla gelir düzeyi,
öğrenim düzeyi, çalışılan sektör ve orman içi mesire alanını ziyaret sıklığı gibi parametreler arasında
anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırma alanı, yayla turizmi, trekking (doğa yürüyüşü), botanik ve
fauna gözlemciliği gibi birçok ekoturizm tür ve aktivitelerine uygun olup, genelde hava sıcaklığının
arttığı dönemlerde ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir. Alandan ekoturizm ve rekreasyonel
kullanımlar açısından daha etkin yararlanılabilmesi için mevcut donanımın daha da geliştirilerek,
tanıtımının yeterli düzeyde yapılması gerekmektedir
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm-Başkonuş Yaylası-Rekreasyon-Sosyo-Ekonomik.

Evaluation of the Ecotourism and Recreational Features of Başkonuş
Highland in the Directorate of Forest Enterprise of Kahramanmaraş
Abstract
Natural areas have high resource values for ecotourism and recreation uses. However, the resource
values of these areas may deteriorate over time. Factors that determine these effects can be listed as
the type of resource use, amount, duration and characteristics of the area. In this research, recreational
characteristics of Başkonuş Highland, which is located within the boundaries of the Directorate of
Forest Enterprise of Kahramanmaraş, were examined in terms of socio-economic and administrative
aspects. For this purpose, data collection techniques based on observation and interview, survey
technique and statistical methods were used. According to the data obtained as a result of the Chisquare test, significant relations were found between willingness to pay (WTP) for the site and the
other parameters such as income, education level, sector of work field and frequency of visiting the
forest recreation area. The research area is suitable for many types and activities of ecotourism such
as highland tourism, trekking, botanical and fauna observation, and is generally preferred by visitors
during periods when the air temperature increases. In order for the area to be utilized more effectively
in terms of ecotourism and recreational uses, the existing equipment should be improved and its
promotion should be done at a sufficient level.
Keywords: Ecotourism-Başkonuş Highland-Recreation-Socio-Economic
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GİRİŞ
Rekreasyon, bir bireyin fiziksel ve düşünsel olarak dinlenmek ve enerji toplayıp yenilenmek
için, boş zamanında, öz iradesiyle, kültürel birikimine göre ve var olan imkânları çerçevesinde ve ticari
hiçbir beklentisi olmadan, kapalı veya açık alanda gerçekleştirdiği aktivitelerin tamamını içerir. Turizm
ve rekreasyon faaliyetleri büyük ölçüde örtüşen faaliyetlerdir; fakat bir eğlence-dinlence faaliyetinin,
turizm olarak nitelendirilebilmesi için mekân değişikliği şart iken, kişi bulunduğu yerde de rekreasyonel
faaliyetler yapabilir. Ayrıca, turistik faaliyetlerde konaklama mecburi iken, rekreasyon günü birlik de
gerçekleştirilebilir (Genç, 2017).
Doğal ve kültürel çevrede gerçekleşen ve temelde çevrenin korunarak yerel halkın kalkınmasını
hedefleyen ekoturizm ise, doğal alanlara seyahat olarak tanımlanmaktadır. Ekoturizm kırsal turizmin bir
türü olarak değerlendirilmekte, doğal peyzajlar, jeoloji, fauna, flora ve belirli bir alanın yerel kültürünü
tanımaya odaklanmaktadır. Doğaya saygılı, ekolojik amaçlar içeren ekoturizmin diğer kitle
turizmlerinden farkı turizmi yıl içerisine yaymayı, doğal çevreye olan baskıları azaltmayı ve turizm
kaynaklı çevresel tahribatları önlemeyi amaç edinen bir turizm türü olmasıdır. Ekoturizm doğal ve
kültürel ortamları içeren bir turizm türü olması bakımından kaynakların korunması ve sürdürülebilir
kullanımını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca sürdürülebilir ekoturizmde, günlük yaşamlarını etkileyen yerel
halkın turizm planlama faaliyetlerine katılımının sağlanması ana unsur olarak kabul edilmektedir.
Turizm ve rekreasyon insanların yaşam kalitesini artırdığı gibi ülke ekonomileri için önemli bir gelir
kaynağı haline gelmiştir. Bunun yanında turizm sektörü bölgesel gelişmişlik farkının giderilmesine
yönelik bir araç olarak da görülmektedir (Erdoğan, 2003; Vural, 2019).
Son zamanlarda orman ekosistemlerinin oluşturduğu doğal rekreasyon alanları ziyaretçiler için yoğun
ilgi odağı olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ormanlık alanlar çeşitli rekreasyonel kullanımlar
için doğal kaynakların önemli bir kısmını bir arada sunabilmekte, insanlara fiziksel ve ruhsal yönden
olumlu katkılar sağlamaktadır (Akten, 2011)
Bu araştırmada Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Başkonuş
Yaylası Orman İçi Mesire Alanı’nın rekreasyonel özellikleri sosyo-ekonomik ve yönetsel açıdan
incelenerek kaynağın rasyonel ve sürdürülebilir kullanımını sağlamaya yönelik değerlendirmelerde
bulunulmuştur. Bunu gerçekleştirirken anket, gözlem ve mülakata dayalı veri toplama tekniklerinden
faydalanılarak, ziyaretçilerin rekreasyonel tatmin düzeyleri de araştırmaya yansıtılmaya çalışılmıştır.
Araştırma alanının doğal rekreasyon alanı nitelikleriyle kırılgan bir yapıya sahip olması (Eker, 2015),
hem planlamacılara hem de yöneticilere çeşitli sorumluluklar yüklemektedir.
YÖNTEM
Başkonuş Yaylası Orman İçi Mesire Alanı’nda yapılan bu bilimsel araştırmanın temel hedefleri
Kahramanmaraş Başkonuş Yaylasını ekoturizm ve rekreasyonel kullanımlar açısından incelemek ve
alanı ziyarete gelen kişilerin bu hizmetten faydalanabilmek amacıyla katlandıkları maliyetler ve tatmin
düzeylerini göz önünde bulundurarak ödeme gönüllülüklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma kapsamında
2020 yılında, yüz yüze 400 kişi üzerinde uygulanılan anketlerden elde edilen veriler üzerinde, SPSS
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paket programı kullanılarak değişkenler arasında tanımlayıcı istatistik ve Ki-Kare testleri yapılmıştır.
Bununla birlikte gözlem ve mülakata dayalı veri toplama tekniklerinden de yararlanılmıştır. Alan
kullanım bilgilerinin bir kısmı ile meşcere ve bitki örtüsüne ilişkin verilerin elde edilmesinde Başkonuş
Orman İşletme Şefliği’ne ait Orman Amenajman Planından faydalanılmıştır.

Örneklem Büyüklüğü
Örneklem büyüklüğü (n)’nü belirlemek amacıyla aşağıdaki formül kullanılmıştır (Tüzel, 2019).
𝑛=

𝑛𝑡 3 𝑝𝑞
𝑑3 (𝑁 − 1) + 𝑡 3 𝑝𝑞

2020 yılında Başkonuş Yaylası Orman İçi Mesire Alanı’nı 60 bin kişi ziyaret ettiğinden Ana Kitle
Büyüklüğü (N) 60,000 alınmıştır. Formülde t; güven katsayısı (%95 güven düzeyi için t= 1.96), p;
ölçülmek istenen büyüklüğün ana kitlede bulunma oranı (= 0.5: Başkonuş Yaylasında bulunan kişilerin
alana geliş amaçları farklılıklar gösterebildiğinden bu değer 0.5 olarak kabul edilmiştir). Dolayısıyla q
değeri de 0.5 (q=1-p) olarak hesaplanmıştır. Kabul edilen örnekleme hatası (d) ise %5’dir. Değerler
yerine konularak yapılan işlem neticesinde örneklem büyüklüğü 381 kişi olarak hesaplanmıştır.

BULGULAR
Araştırma Alanının Tanıtımı
Başkonuş Orman İşletme Şefliği ormanları 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalarda Ekvator‟ a
göre 37 38’ 35” – 37 28’ 32” kuzey enlemleri ile Greenwich‟ e göre 36 28’ 48” – 36 41’ 54” doğu
boylamları arasındadır. Denizden yüksekliği; en alçak yeri Berke Barajı‟nın maksimum su kotu olan
345 m.’dir. En yüksek yeri ise, Başkonuş Dağı olup 1779 m.’dir. Şeflik arazisi bu iki yükselti arasında
farklı yükseklikte topoğrafik bir yapıya sahiptir. Çalışma alanı Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda bulunan
Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesi sınırları dâhilinde Başkonuş İşletme Şefliği içerisinde kalan,
Doğuda Yenicekale Mahallesinden başlayıp, Batıya doğru Topçalı ve Suluyayla, Kuzeyinde Avgasır
mahallesi, Güneyinde, Rahmacılar ve Saygılı Mahallesi kalmaktadır (Abız, 2020; OGM, 2021).
Araştırma alanının konumu ve Google Earth görüntüsü Şekil 1’de verilmektedir (Abız, 2020)
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Şekil 1. Araştırma alanının konumu ve Google Earth görüntüsü (Abız, 2020)
Araştırma sahasının yer aldığı Kahramanmaraş ili bulunduğu konum itibari ile biyoçeşitlilik bakımından
da oldukça zengindir. İlin farklı coğrafi bölgelerin karşılaşma alanında yer alması florasının da çeşitlilik
göstermesini sağlamıştır. Akdeniz iklim koşullarının hakim olmasına rağmen Kahramanmaraş’ta
Karadeniz iklimi kökenli ağaç türlerinin de olması bu çeşitliliğin en güzel örneğidir. Çeşitliliğin en
büyük nedenleri arasında alanın konumunun çeşitli coğrafi bölgelerin karşılaşma alanında bulunması,
farklı fitocoğrafya bölgelerinin geçiş alanında yer alması, Anadolu Diyagonali üzerinde konumlanması
ve bunlarla beraber değişik iklim tiplerinin görülmesiyle ilişkilidir (Özhatay, 2011; Avcu ve Karabulut,
2019 ). Çalışma alanı olan Başkonuş Yaylası da dağ ekosistemi içinde yer almaktadır. Kısa mesafelerde
değişen ekolojik şartlara bağlı olarak bitki örtüsünde de değişiklik görülmektedir. Başkonuş Dağı
ormanlık alanının büyük bir bölümü Kahramanmaraş merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alsa da
Andırın ilçesinin nemli ikliminden etkilenmekte; bu ise, dağın orman varlığı bakımından zengin bir
yapıya sahip olmasında önemli rol oynamaktadır. Başkonuş Dağında özellikle orman, maki ve dere
vejetasyonuna dâhil birçok odunsu takson yayılış göstermektedir. Orman vejetasyonu, dağın özellikle
1000 m ve üzerindeki yükseltilerinde toplu halde bulunmakta, aşağılara doğru bu özelliğini
kaybetmektedir. Başkonuşta geniş alanlar kaplayan ve meşcere kuran ağaç türleri; Anadolu karaçamı
(Pinus nigra subsp.), Kızılçam (Pinus brutia), Lübnan Sediri (Cedrus libani), Toros Göknarı (Abies
cilicica) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) olarak sıralanabilir. Ayrıca alanda; Kokulu Ardıç (Juniperus
foetidissima), Boylu Ardıç (Juniperus excelsa), Andız (Arceuthos drupacea), Adi Porsuk (Taxus
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baccata), Titrek Kavak (Populus tremula), Doğu Gürgeni (Carpinus orientalis), Doğu Kayını (Fagus
orientalis), Mazı Meşesi (Quercus infectoria) ve Lübnan Meşesi (Quercus libani) yer yer görülen ağaç
türleridir (Karabulut, vd., 2013; Avcu ve Karabulut, 2019).
Anket Değerlendirmesi
Bilimsel araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen 20 soruluk anket sonucu elde edilen
verilerin bir kısmı aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır
Ankete katılan ziyaretçilerin %56’ (224 kişi)’sını erkekler, %44 (176 kişi)’ünü ise kadınlar
oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde %59’unun üniversite mezunu % 19’unun
lise, %13’ünün yüksek lisans veya doktora, % 5.75’inin orta öğretim ve geriye kalan % 2.5’inin de
ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların yaş grubu incelendiğinde %37,5’inin 25-34 yaşlarında, %22,75’inin 35-44 yaş aralığında,
% 17.75’inin 18-24 yaşlarında, %9.75’inin 45-54 yaşlarında, %5,75’inin 55-64 yaşlarında, %5,5’inin
18 yaş altı grupta ve son olarak da % 1’inin 65 yaş ve üstü grupta yer aldığı tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Katılımcıların yaş grubuna ait frekans ve oransal değerleri
Yaş grubu
Frekans
Oran (%)
18 yaş altı
22
5,5
18-24
71
17,75
25-34
150
37,5
35-44
91
22,75
45-54
39
9,75
55-64
23
5,75
65 yaş ve üstü
4
1
Toplam
400
100

Katılımcıların birçoğunun Başkonuş Yaylası’nı dinlenme, spor, fotoğraf çekme, fauna ve flora
gözlemleme için tercih ettikleri ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların %63.75’inin
alanı dinlenme, % 6.25’inin spor, %10.75’inin fotoğraf çekme, %6.5’inin fauna ve flora gözlemlemeöğrenme ve geriye kalan %12.75’inin de diğer grubunda yer alan etkinlikler için ziyaret ettikleri tespit
edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Ziyaretçilerin Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirdikleri etkinlikler
Ziyaretçilerin Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirdikleri etkinlikler
Dinlenme
Spor
Fotoğraf çekme
Fauna ve flora gözlemleme-öğrenme
Diğer
Toplam
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255
25
43
26
51
400

Oran
(%)
63,75
6,25
10,75
6,5
12,75
100
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Katılımcıların %20.25’i Başkonuş Yaylası’nı yılda 1 kez, %20’si 2 kez, %20.25’i 3-4 kez, % 20.75’i
4’ten fazla ve son olarak da % 18.75’i çok nadiren ziyaret ettiklerini bildirmişlerdir (Tablo 3).

Tablo 3. Katılımcıların Başkonuş Yaylası’nı ziyaret sıklıkları
Katılımcıların Başkonuş Yaylası’nı ziyaret sıklıkları

Frekans

Yılda 1 kez
Yılda 2 kez
Yılda 3-4 kez
Yılda 4 den fazla
Çok nadir
Toplam

81
80
81
83
75
400

Oran
(%)
20,25
20
20,25
20,75
18,75
100

Katılımcıların Başkonuş Yaylası’nı tercih etmelerinde ulaşım kolaylığı %42.75 ile “oldukça
etkili”,kaynak değeri %42 ile “oldukça etkili”, tesis ve hizmet kalitesi %37 ile “orta derece etkili” ve
zevk ve tercih amaçlı %40.75 ile “orta dereceli etkili” olarak ön plana çıkmıştır (Tablo 4).
Tablo 4. Katılımcıların Başkonuş Yaylası’nı tercih etme nedenleri
Başkonuş Yaylası’nı
Biraz
Orta derecede
Oldukça
Çok
Etkisiz
Toplam
tercih edilme nedenleri
etkili
etkili
etkili
etkili
11,5
16,5
42,75
23,5
5,75
Ulaşım kolaylığı
100
2,5
14,25
31,5
42
9,75
Kaynak değerleri
100
6,5
16,25
37
32,5
7,75
Tesis ve hizmet kalitesi
100
2
8,75
40,75
38,5
10
Zevk ve tercih
100
Ziyaretçilerin %92’sinin Başkonuş Yaylası’na Kahramanmaraş ve çevresindeki illerden, %8’inin de
diğer illerden geldikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla katılımcıların geldikleri mesafeler incelendiğinde,
%2.25’i 0-30 km, %27’si 31-50 km, %38’i 51-100 km, %17.5’i 101-200 km, %15.25’i 200 km’den
uzak mesafelerden gelmişlerdir (Şekil 2).

Değerler

Kişi sayısı
200
150
100
50
0
Kişi sayısı
Oran (%)

0-30 km

31-50

9
2,25

108
27

Oran (%)

51-100
km
152
38

101-200
km
70
17,5

200 km
daha uzak
61
15,25

Şekil 2. Katılımcıların Başkonuş Yaylası’na geliş mesafeleri
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Yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen verilere göre yaylaya gelen ziyaretçilerin %26’sı girişin
ücretsiz olmasını, %16.25’i 5.0 TL, %29.25’i 10.0 TL, %10.75’i 15 TL, % 7.5’i 20.0 TL, % 2.75’i 25.0
TL ve geriye kalan % 7.5’i 30.0 TL ve üzeri olmasını belirtmişlerdir (Şekil 3).
Kişi sayısı (%)
30
25
20
15
10
5
0
Ücretsiz

5 TL

10 TL

15 TL

20 TL

25 TL

30 TL
ve üzeri

Şekil 3. Ziyaretçilerin alana giriş ücreti kapsamında ödeme eğilimleri
“Tekrar Başkonuş Orman İçi Mesire Alanı’nı ziyaret etmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna katılımcıların
%94,5’i “Evet”, % 5,5’i ise “Hayır” yanıtını vermiştir.
Başkonuş Yaylası’nı ziyarete gelen katılımcıların gelir düzeylerini tespit etmek amacı ile yapılan
değerlendirmede, geliri 1000 TL’den az olan kişilerin sayısı 78, 1001-1500 TL grubundakiler 12 kişi,
1501-2000 TL grubundakiler 8 kişi, 2001-3000 TL grubundakiler 43 kişi, 3001-4000 TL grubundakiler
68 kişi, 4001-5000 TL grubundakiler 81 kişi, 5001-7500 TL grubundakiler 69 kişi 7501-10000 TL
grubundakiler 21 kişi ve 10000 TL üzeri geliri olanların sayısı da 20 kişi olarak tespit edilmiştir (Tablo
5).
Tablo 5. Katılımcıların aylık gelir düzeyleri
Katılımcıların aylık gelir düzeyleri
Frekans
1000 TL’den az
78
1001-1500 TL
12
1501-2000 TL
8
2001-3000 TL
43
3001-4000 TL
68
4001-5000 TL
81
5001-7500 TL
69
7501-10000 TL
21
10000 TL ve üzeri
20
Toplam
400

Oran (%)
19,5
3
2
10,75
17
20,25
17,25
5,25
5
100

Katılımcıların Başkonuş Yaylası Orman İçi Mesire Alanındaki mevcut tesisler ve tesis unsurları
hakkındaki düşünceleri Tablo 6’da verilmektedir.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

520

Tablo 6. Katılımcıların alan içerisindeki mevcut tesisler ve tesis unsurlarına ilişkin görüşleri
Katılımcıların alan içerisindeki mevcut tesisler ve tesis unsurlarına Gerekli Gerekli değil
ilişkin görüşleri
Konaklama tesisleri arttırılmalı ve geliştirilmeli
72,2
27,8
Alt yapı eksiklikleri tamamlanmalı

77,2

22,8

81

19

Danışma merkezi ve giriş kontrol noktaları oluşturulmalı

68,8

31,2

Kafe, restoran, çay bahçesi, büfe alanları geliştirilmeli

69,8

30,2

Piknik alanları geliştirilmeli

72,8

27

Gösteri ve toplantı meydanları oluşturulmalı

56,8

43,2

Bisiklet yolu geliştirilmeli

76,2

23,8

77

23

52,5

47,5

66

34

WC, telefon kulübesi, tanıtım levhaları, çöp kovaları, aydınlatma gibi
donatı elemanları geliştirilmeli

Yürüyüş yolları geliştirilmeli
Hediyelik eşya ve yöresel yiyeceklerin olduğu satış birimleri
geliştirilmeli
Festivallerin, yöresel şenliklerin sayısı arttırılmalı

Ki-Kare Bağımsızlık Testi İle Yapılan Hesaplamalar
Ki-Kare bağımsızlık testi analizi iki değişken arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını veya
gözlenen ve beklenen frekans dağılımları arasındaki farkların rastgele hatalardan olup olmadığını
kontrol etmede kullanılabilmektedir (Kubat ve Ayaşlıgil, 2002). Araştırmanın bu kısmında ziyaretçilerin
giriş ücreti ödeme gönüllülüklerinin (WTP: Willingness to Pay) öğrenim düzeyi, gelir düzeyi ve kat
edilen mesafe gibi değişkenlerle karşılaştırılması yapılarak aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığı
test edilmiştir. İkili değişkenler test edilmeden önce H0 ve H1 hipotezleri oluşturulmuştur. İlk testte de
görüleceği üzere;
H0: Kişilerin öğrenim düzeyleri ile ödeme gönüllülükleri arasında bir ilişki mevcuttur.
H1: Kişilerin öğrenim düzeyleri ile ödeme gönüllülükleri arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir.
şeklinde örneklendirilebilir.

Katılımcıların öğrenim düzeyi ile ücret ödeme eğilimi arasında yapılan Ki-Kare uygunluk testi
sonuçlarına göre gruplar arasında % 95 güven düzeyi ile istatiksel olarak anlamlı bir farklılık
tespit edilmiştir (Ki-kare hesap=39,164,
p<0.05). Ayrıca yapılan test sonucunda
katılımcılardan 104 kişi orman içi mesire alanına girişin ücretsiz olmasını ifade ederken, 296
kişi de ücretli olmasını belirtmiştir.
Katılımcıların Başkonuş Yaylası’na ulaşmak için kat ettikleri mesafe ile ücret ödeme
gönüllülüğü/eğilimi arasında yapılan Ki-Kare uygunluk testi sonuçlarına göre gruplar arasında % 95
güven düzeyi ile istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (Ki-kare hesap=23.976,
p>0.05). Orman içi mesire alanına girişin ücretsiz ve ücretli olmasını belirten ziyaretçilerin büyük bir
bölümü alandan 31-50 km ve 51-100 km uzaklıktaki yerlerden gelmişlerdir. Söz konusu mesafelerden
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gelen ve orman içi mesire alanına girişin ücretsiz olmasını ifade eden katılımcıların sayısı 66 iken, ücretli
olmasını belirtenlerin sayısı ise 194’tür (Tablo 7).
Tablo 7. Ziyaretçilerin kat ettikleri mesafe ile ücret ödeme gönüllülüğü arasında yapılan Ki-Kare
Bağımsızlık Testi
Mesafe (km)
0-30
31-50
51-100
101-200
201 km'den daha uzak
Toplam

Pearson Ki-kare
Likelihood Ratio(Olabilirlik Oranı)

Ücretsiz
Gözlenen Beklenen
5
2,3
29
28,1
37
39,5
13
18,2
20
15,9
104

Ki-kare Testi
Value
df
23,976
24
27,151
24

Ücretli
Gözlenen
4
79
115
57
41

Beklenen
6,7
79,9
112,5
51,8
45,1
296

Asymp. Sig. (2-taraflı)
0,463
0,297

Katılımcıların gelir düzeyi ile ücret ödeme eğilimleri arasında yapılan Ki-Kare uygunluk testi
sonuçlarına göre gruplar arasında % 95 güven düzeyi ile istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (Ki-kare hesap=1.23, p<0.05). Yapılan test sonucu alana girişin ücretsiz olmasını belirten
kişilerin çoğunu aylık geliri 1000 TL’den az olanlar oluşturur iken, girişin ücretli olmasını belirtenlerin
çoğunu aylık geliri 4001 ile 5000 TL arasındaki ziyaretçiler oluşturmaktadır (Tablo 8).
Tablo 8. Katılımcıların gelir düzeyi ve ücret ödeme eğilimi Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Aylık Gelir (TL)
1000 TL’den az
1001-1500
1501-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-7500
7501-10000
10000 TL ve üzeri
Toplam

Pearson Ki-kare
Likelihood Ratio(Olabilirlik Oranı)

Ücretsiz
Gözlenen Beklenen
28
20,28
3
3,12
1
2,08
13
11,18
16
17,68
13
21,06
22
17,94
5
5,46
3
5,2
104
Ki-kare Testi
Value
df
1,236
48
111,702
48

Ücretli
Gözlenen
50
9
1
30
52
68
47
16
17

Beklenen
57,6
8,9
5,9
31,8
50,3
60
51,1
15,6
14,8
296

Asymp. Sig. (2-sided)
0,001
0,001
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Başkonuş Yaylası
Orman İçi Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen bu araştırmada yönetsel ve tesis donanımı açısından bazı
eksiklikler ziyaretçilerle yapılan anket bulgularına da yansımıştır. Bunların bazıları, yetersiz altyapı,
rekreasyonel aktivitelerin sınırlılılığı (örneğin; yürüyüş ve bisiklet parkurlarının yetersizliği), tuvalet,
tanıtım levhaları, çöp kutuları ve aydınlatma gibi donatı elemanlarının ihtiyaçlara tam olarak yanıt
verememesi şeklinde sıralanabilir.
Kişilerin kaynağı kullanımlarına yönelik ödeme gönüllülüğü bulguları değerlendirildiğinde
ziyaretçilerin %26’sı giriş ücretinin alınmamasını beyan etmişlerdir. Ancak, kaynağın koruma-kullanma
dengesinin sağlanması ve aynı zamanda kaynağa yatırım yapılabilmesi için sunulan hizmete karşı bir
giriş ücretinin uygulanması önem arz etmektedir. Bu miktarın hangi ölçülerde uygulanacağı ise kaynağa
yapılan yatırımlarla yakinen ilişkilidir. Anket sonuçlarına göre ziyaretçilerden %29.25 oranla en yüksek
skoru alan ödeme düzeyi 10.0 TL’dir.
Yapılan anket çalışmasının çıktıları üzerinde Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile yapılan analizlerde ödeme
gönüllülüğü ile öğrenim, gelir düzeyleri ve ziyaretçilerin alana ulaşabilmesi için kat ettikleri mesafeler
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ve ilişkiler tespit edilmiştir. Örneğin, ödeme gönüllülüğü
ile gelir düzeyi değişkenleri arasında yapılan test sonucu alana girişin ücretsiz olmasını belirten kişilerin
çoğunu aylık geliri 1000 TL’den az olanlar oluşturur iken, girişin ücretli olmasını belirtenlerin çoğunu
aylık geliri 4001 ile 5000 TL arasındaki ziyaretçiler oluşturmaktadır. Bu durum, her ne kadar gelir
düzeyi arttıkça ödeme gönüllüğünde artışlar olabileceği düşüncesini çağrıştırsa da daha farklı bölgelerde
(Örneğin, Karatepe Aslantaş Milli Parkı) yapılan bilimsel çalışmalarda (Eker ve Demircioğlu, 2016)
gelir düzeyi ile ödeme gönüllülüğü arasında istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı ilişkinin
bulunamadığına da rastlanılmıştır.
Sonuç olarak Başkonuş Yaylası Orman İçi Mesire Alanı’nın daha rasyonel ve sürdürülebilir kullanımı
için alt ve üst yapı hizmetlerinin arttırılması, hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin geliştirilmesi, sahaya
yönelik ziyaretçi arz-talep analizi, rekreatif aktivitelerin çeşitlendirilmesi, peyzaj ve kültürel
değerlerin korunması ve alanın iyi bir şekilde tanıtılması gerekmektedir.
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Abstract
Since the COVID-19 pandemic started, indoor ventilation measures are increasingly examined and
highlighted by recent scientific studies and guidance documents to reduce airborne transmission in
especially public buildings such as hospitals, schools and etc. It is evident from those documents that
increased ventilation rates and schedules are recommended to decrease the probability of infections.
However, the energy demand of public buildings for HVAC systems adapted to the measures is not
highly questioned. In this context, this paper aims to highlight the augmentation of the energy demand
of public buildings due to the COVID-19 measures. A classroom case was determined and digitally
modelled to calculate the energy demand for the HVAC system via the EnergyPlus simulation
program. The difference in energy performance was emphasised by the discussion on COVID-19
measures. .
Keywords: Energy performance, COVID-19 measures, Public Buildings.
INTRODUCTION
It is well known fact that, public buildings are occupied by public authorities for facility services
to be used by the community. Therefore, all the citizens in their daily life partially or directly experience
the public buildings, such as hospitals, educational buildings, libraries etc. These buildings are also
major elements of urban structure reflects architectural identity of the time and region. Moreover, they
represent considerable number of the existing buildings as Buildings Performance Institute Europe
(2011) indicates that both educational buildings and hospitals accounts for %24 of non residential
building stock in Europe
Since the first COVID-19 case was reported on 11 March 2019 in Turkey, the public authorities have
taken Public health and social measures (PHSMs - based on the global guidelines) into action in order
to annihilate the infection transmission. Moreover, World Health Organization (WHO), Federation of
European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA), American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) etc. play an important role to
introduce PHSMs and Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) system measures such as
social distancing measures, personal protective equipment and indoor air quality measures to re-open
and re-operate the public buildings. In this context, WHO (2020a; 2020b; 2020c) produced specifically
three documents for the schools to address the measures including a checklist for the re-opening and reoperation process. ASHRAE (2021) produced a guidance for re-opening schools and universities, in
which HVAC system measures for maintenance and operation are introduced. Furthermore, another
guidance for COVID-19 was proposed by REHVA (2020) to distinguish social distancing and (HVAC)
system measures for recommendations.
The COVID-19 guidance documents obviously affect energy performance of the public building due to
increased ventilation rates and schedules to minimise aerosol infection transmission. Therefore, in this
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paper it is aimed to underline substantial augmentation on energy demands of HVAC systems adapted
to the COVID-19 measures via a classroom case study.

METHOD
The proposed approach started with analysing the COVID 19 Measures regarding HVAC
Energy Performance. It is mostly highlighted by the guidelines that, in enclosed spaces, respiratory
infection can transmit frequently among the users through airborne aerosols due to insufficient
ventilation (ASHRAE, 2021; REHVA, 2020). Therefore, minimum ventilation rates for fresh air supply
introduced by the EN16798 (2019) and ASHRAE 62.1 (2016), reported in Table 1, have been
reconsidered and examined in terms of COVID-19 airborne transmission by the guidance documents.
Minimum 6 ACH is recommended as the ventilation rate for classrooms and health care centers by the
ASHRAE epidemic task force and the REHVA COVID-19 guidance. Moreover, the use of air
recirculation by HVAC systems for heat recovery is indicated to be avoided, in order to prevent COVID19 aerosols from spreading.
Table 1. Minimum ventilation rates for classrooms

EN 16798
ASHRAE 62.1

Minimum ventilation rate,
for occupants
l/s person
10
5

Additional ventilation for space
l/s m²
1
0.6

Then, a classroom was generated as a case study considering Educational Buildings Minimum Design
Standards Guide (MEB, 2015) and social distancing measures recommended by WHO (2020b).
Therefore, each student has an individual chair and table and the space between the chair is 1.5 m.
Whereby, sixteen students and one teacher uses the case study in a formal teaching mode. The size of
classroom is assumed as 8x7 m as given in the Figure 1. It locates between classrooms and corridor with
one façade.
Classroom case study was digitally modelled in Design Builder software, which has an architectural
interface to define geometry and components. The model was exported to EnergyPlus Simulation tool
for calculations. In the EnergyPlus Simulation tool, TARP algorithm is selected for inside surface
convection calculations and DOE-2 algorithm is used for outside surface convection calculations on an
hourly basis. Additionally, a conduction transfer function algorithm was activated to calculate the heat
balance with six time steps per hour.
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Figure 1. Classroom case study plan.

Calculations for the thermal performance of case study with/out social measure were conducted through
the dynamic energy simulations. Heating set point is set to 23 °C and cooling set point is set to 26 °C to
control heating and cooling system. Ideal Loads Air System was chosen for energy demand calculations.

RESULTS
According to the calculations, the increment on the ventilation rate as aforementioned COVID19 measure raised heating energy demand around 80% compared to the base situation from 2387.51 to
4286.28 kWh. On the other hand, there was a slightly decrease on cooling energy from 223 to 206 kWh,
which is approximately 8% as reported in the Table 2. At overall the energy demand for the HVAC
system has increased substantially.
Table 2. Energy demand for heating and cooling systems
Heating energy demand (kWh)
Case study
2387.51
Case study with the COVID- 4286.28
19 measures

Cooling energy demand (kWh)
223.23
206.83
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CONCLUSSION AND DISCUSSION
It is evident from the obtained results, energy and cost efficiency calculations in the building
sector are going to change abruptly. Therefore, life cycle assessments, such as the life cycle cost and the
life cycle environmental impact calculations for the buildings, which have been done so far, must be
reconsidered in terms of the COVID-19 measures. It is obviously understandable that the cost optimal
range and the environmental impact of the buildings in COVID-19 pandemic for these calculations will
deviate a lot to higher values. Besides, existing nearly zero energy buildings (nZEB) and related
threshold values are supposed to be a new task to question nZEB levels in accordance with the COVID19 measure by applying energy retrofits or renewable energy systems.
In the further studies, the proposed approach is targeted be broadened through involving different
climates, building typologies and environmental indicators. In addition, nZEB concept can be examined
accordingly.
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Abstract
There are about 1.4 billion cars in the world and this number still increases day by day. People had
dreamed to have a car that navigates itself. At the beginning of the computer era, this was thought of
as an impossible task due to insufficient technology. With developments in artificial intelligence,
especially in deep learning and reinforcement learning, scientists and engineers re-questioned this
task. In this paper, we show that how a car agent in the Carla simulator can reach target point B from
base point A using reinforcement learning and Deep Q-Learning. The resulting model can handle
reaching the target point without any collision, including wall, sidewalk, pedestrian, grass, lane
invasion. However, at this initial stage the model has difficulties overcoming such problems that
involve collisions with cars, not obeying traffic rules, including traffic signs, and traffic signals.
Keywords: Reinforcement Learning, Deep Q-Learning, Autonomous Cars, Carla Simulator

INTRODUCTION
Humanity first dreamed and then always chased after the unknown. For centuries, people have
used animals as a tool and benefited from them to get from one place to another. But just as in
communication, human beings wanted to be faster in transportation. At the point we have reached today,
transportation is beyond the dreams of people of the past. So much so that journeys that took months in
the past are now measured in hours or even minutes. Even space expeditions, which used to seem
impossible, have now been replaced by the idea of taking a vacation in space. Undoubtedly, the
importance of cars in this situation is more important than ever. Because the people working for the
development of these tools and equipment were commuting to their offices and homes by car, and they
neither got tired nor lost their time in this process.

With the rapid increase in the number of cars, the demands of human beings are constantly changing
and developing (Wagner, 2021). Fig. 1 shows us the number of vehicles registered in the United States
by year and confirms this claim. So much so, that while fast-moving cars were talked about in the past,
now self-driving cars have become the focus of attention. The biggest reason for this is the developments
in the world of computers and electrical electronics in the last 30 years. In the past, when artificial
intelligence had to make a decision in an application, it could be Chess, Go or another game, the system
examines the states after the current state and calculates whether these states are in its own benefit,
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Table 1. Carla Sensors and Detectors
Sensor

Overview

Depth

Render a grey-scale map of the depth
of the components in the field of vision.
It provides a straightforward picture of the
world. It sounds like a typical image of a
scene.
Make elements with a particular colour in the
field of view according to their tags.
Collisions with its relatives and other actors
are collected.
Registers when a lane label is crossed by its
parent.
Detects future hurdles ahead of the parent.
Retrieves the sensor geolocation position.
An accelerometer, a gyroscope and a compass
are used.
A LIDAR that rotates. Generate a 4D point
cloud to model the atmosphere with
coordinates and intensity per point.
2D point chart that models items in sight and
their movement with respect to the sensor.
Modifies the controller added according to
safety controls to a car. This sensor functions
differently than the others and specific RSS
data are required for it.
A LIDAR that rotates. Generates a 3D point
cloud with additional instance and semantic
segmentation information.

RGB
Semantic
Segmentation
Collision
Lane invasion
Obstacle
GNSS
IMU
LIDAR
Radar
RSS

Semantic LIDAR

Figure 1. Number of motor vehicles registered in the United States from 1990 to 2019

thanks to its heuristic function, and ultimately decides to choose the state that is most beneficial to it.
This way of working of Classic Artificial Intelligence poses difficulties both during the creation of the
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heuristic function and in continuous dynamic systems unlike games such as Chess and Go, as in the
example of a self-driving car.
Reinforcement learning, a sub-branch of AI, suggests that teaching a game or task to a computer system
should be learned from experience, just like in humans (Sutton & Andrew, 2018). While doing this, the
game or task to be taught is simulated in the computer environment. As a result of certain deep learning
algorithms and random selections, the player, technically the agent, makes some decisions (Lecun et al,
2015).
As a result of these decisions, our agent gets a reward from the reward function written by the developer.
Our agent, who tries to maximize the reward he receives throughout the simulation, learns the game or
the task in this way.
In this project, we preferred the proven Carla simulator as the simulator (Dosovitskiy et al, 2017). Carla
offers us many details during the simulation process. Table 1 shows the sensor detectors Carla offered
us.
As a deep learning algorithm, we used the Deep Q-Learning algorithm invented by DeepMind, which
we saw used in self-driving vehicles (Van Hasselt et al, 2016).
There are different studies about urban driving autonomously. Dian Chen et al created a system such
that uses cheating rather than vision (Chen et al, 2020). Urban driving requires a lot of vision. The
autonomous system must learn to see and behave in the world. They illustrate how breaking this difficult
learning issue into two steps simplifies it. Dian Chen et al begin by training an agent who has privileged
access to data. By seeing the ground-truth layout of the world and the locations of all players, this
privileged agent cheats. Within second phase, the privileged agent serves as a teacher, instructing a
sensorial agent which is solely vision-based.
Marin Toromanoff, et al offer latent affordances, a unique approach for successfully leveraging RL for
city driving, such as lane maintaining, walker and vehicle avoidance, and traffic signal recognition
(Toromanoff et al, 2020). They believe that they are the first to propose an effective RL agent that can
handle such a difficult task, particularly traffic light detection. Indeed, they presented this work in Carla
2020 Challenge and they came first.
METHODOLOGY
Carla released under the OpenAI GYM platform is an open-source simulator to support
development, training, and validation of autonomous driving systems. The reason behind choosing Carla
simulator environment is that it provides extensive opportunities in training phase. We can train the
model in different conditions such as weather, pedestrian count and location, the map of town, etc.
Furthermore, the duration in training is very low since it disables rendering to offer a fast execution of
traffic simulation and road behaviors for which graphics are not required. Indeed, the combination of
this feature and architectural foundation (Client-World architecture) provides us with having a good
scalability.
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Reinforcement Learning (RL) is a general system where agents learn to execute actions in an
environment in order to optimize a reward. The world, which represents the problem to be solved, and
the agent, which represents the learning algorithm, are the two key components.
In 2015, DeepMind invented the DQN (Deep Q-Network) algorithm. By integrating reinforcement
learning and deep neural networks on a scale, it was able to solve a wide variety of Atari games (some
to superhuman level). By improving a classic RL algorithm called Q-Learning with deep neural
networks and a technique called experience replay, the algorithm was developed.
We will use TensorFlow (TF) end-to-end open-source machine learning platform to train our model.
TF-Agents includes all the components required for a DQN agent to be trained, such as the agent itself,
environment, rules, networks, replay buffers, loops for data collection, and metrics. As Python functions
or TensorFlow graph ops, these components are introduced, and we also have wrappers for converting
between them. TF-Agents also supports TensorFlow 2.0 mode, enabling us to use TF in imperative
mode.
As mentioned before, Carla provides us with different sensor and detector types. We will be using these
sensors and detectors in our project. Carla proposes three different camera types and we used two of
them in this paper. RGB cameras and Semantic Segmentation cameras are one of the inputs for our
model. Fig. 2 shows us how an image from RGB camera and Semantic Segmentation camera is
respectively.
The RL model encounters with difficulties while trying to establish a relationship between input and
output when it uses RGB camera views as input. Just because of Carla provides even shadows and
brightness in the image, the input could mislead our model.
However, this situation results in different outcomes when we use semantic segmentation camera view.
The model utilizing from semantic segmentation camera view is less prone to overfit than the one
utilizing from RGB camera view.
Although, semantic segmentation camera views are better than RGB camera views while training the
model, we got overfitted results when we trained the model with pure semantic segmentation camera
view. To avoid this, we propose to use a double array which stores the pedestrian and vehicle rates in
the image.
To do this, we first split semantic segmentation camera view into nine pieces, just as shown in Fig. 3.
We examined the piece which is located right in the middle (second row, second column). Since
semantic segmentation camera view contains distinguished environmental entities, what we need to do
is calculating the ratio for pedestrian and vehicles. Then we will feed our model with this input.
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Figure 2. Footages from RGB camera (Left) and Semantic Segmentation Camera (Right).

Figure 3. Split Semantic Segmentation camera footage
In addition, camera input, we took the route input from system. Not only autonomous vehicle agents in
reinforcement learning simulations but also the real autonomous vehicles (i.e., TESLA) benefit from
autonomous navigators. These navigators create optimum path between base point and target point.
Thanks to these pre-determined paths, the real car agent in a simulation realizes whether or not it needs
to turn or keep moving. Fig. 4 shows how a path is look like in a graph.
Epsilon rates are important for us since it determines the randomness in a simulation. It starts initially
as 1 which represents the initial action in a simulation is done totally random. This rate goes 0 as the
episodes proceeds which means that at the end it is expected that the agent should move according to its
experiences. Our epsilon decay rate was 0.95.
Reward functions are vital for reinforcement learning agents. They teach the rules of game or task to
agents. For example, in chess, queen is very important to its player and the agent should not sacrifice it
for nothing. If the agent loses the game, it learns sacrificing the queen for nothing is not a good move
and should not do it in next time. To teach rules of game or task, we assess some variables in the
environment. If one of the rules is violated by the move of the agent, the move has been penalized with
a certain rate. This rate stays between [-1,1]. If the agent makes a deadly mistake, then the agent should
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Figure 4. Example path generated by autonomous navigator
be maximumly penalized which is -1, for its move. However, if the agent accomplishes a sub-task, or
original task or game, the move of agent should be rewarded maximumly which is 1. The other possible
scenarios assessed by the developer.
RESULTS
Before training process, we need to set a sort of variables. An episode is a set of states, actions,
and rewards that culminates in a terminal state. Playing a full game, for example, might be regarded one
episode, with the final state occurring when one player loses/wins/draws. We set episode count as 1000
in our experiments.
Carla supports many maps in the world. During simulations we selected “Town1” which is a default
map in Carla as our map.
During simulations, to simulate real world scenarios we spawned pedestrians and vehicles, not only cars,
but also bicycle riders, motorcycle riders. We spawned 90 vehicles and 70 pedestrians.
We used several activation functions in our Deep Q-Learning algorithm which are ReLU and Sigmoid.
In a neural network, an activation function specifies how the weighted average of the data is converted
into such an outcome from a unit or nodes in a layer.
We demonstrated a bunch of models with different input and reached most of the time same result which
is overfitting. So far, we introduced different hyperparameters and input types. The key factor which the
developer needs to have is the approach to input and output. It is the most important thing that the model
should link the input with output which means the model needs to infer from input. Most of the time our
model was overfitting since it could not find a relationship between input and output. Hence, it always
makes circle by turning left or right relentlessly or keep moving straight. We first tried to optimize
hyperparameters which is known as tuning process. We did not proceed enough. Then we realized that
the problem is not in the parameters, it is in the input. We changed the input from RGB camera view to
Semantic Segmentation camera view. We proceed little but not enough. Hence, we proposed the input
type mentioned in previous section. A double array storing vehicle and pedestrian rate is a perfect fit for
our model.
Fig. 5 and 6 show accuracy rate, losses, average reward, maximum reward, minimum reward for out
final model in training phases.
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Figure 5. Accuracy rate (Left) and Losses (Right) for our final model in training.

Figure 6. Average (Left), Maximum (Middle), Minimum (Right) reward for our final model in
training.
The rewards are mostly negative since we generally penalized our agent in reward function rather than
rewarded it.
Accuracy rate is slightly lower than expected. However, this could be done by tuning parameters and
updating reward function.
CONCLUSION AND DISCUSSION
Although there have been deep and successful studies on self-steering cars before, we preferred
and applied a simpler and result-oriented approach in the light of these previous studies. The results we
obtained are as follows: i) Our agent can rotate 90 degrees to the right and left in any direction. It can
rotate without collision. ii) our agent can go at constant speed. iii) our agent mostly does not hit
pedestrians.
While doing these, our agent takes the predetermined route as its guide and takes a double array which
stores ratio of pedestrian and vehicles in the image. We saw that our agent, who uses camera footage as
input, overfits instead of learning based on the type of inputs. The agent establishes a better cause-effect
relationship with semantic segmentation images than with RGB images since we use the rate of
pedestrian and other vehicles occupying in the image.
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Using the speed advantage provided by the Deep Q-Learning algorithm significantly accelerated the
training and testing processes of our agent. When we think in terms of efficiency, we think that we
benefit a lot from the Deep Q-Learning algorithm.
However, the fact that our model does not work as it should in some cases shows that we need to make
improvements in the reward function. Thus, our agent can complete its journey and become more
successful not only by not crashing into cars in any scenario, but also by obeying traffic rules.
Although it has very demanding system requirements, it was an important step to choose the Carla
simulator for our project, which pays more for the system requirements it needs with its detailed design.
Without doubt, Carla will be a pioneer in many brand-new studies.
In this study, we show how to train and test an agent according to certain rules in the Carla simulator
environment using reinforcement learning and deep Q-learning algorithm. As a result of our work, our
agent can show successful turns and reach the target point successfully. During the journey, there is no
lane violation or climbing up and hitting the pavement or walls.
As explained in the previous section, although we achieved successful results with the model we have
produced, the model is still not sensitive to some environmental factors. In the future studies, developing
a model that achieves its purpose despite these environmental factors will make significant contributions
to both the literature and to this project. It is of great importance that the models to be produced in the
future studies are sensitive to the following environmental factors and conditions:

1.

be sensitive to traffic lights.

2.

be sensitive to traffic signs.

3.

sensitive to the actions of other vehicles in the vicinity and avoiding any collision

4.

arrive at its destination as soon as possible.

5.

be sensitive to traffic rules in different countries

6.

train and test the model in a shorter time.
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Özet
Bir şirketin finansal performansının değerlendirilmesi için, farklı zaman dilimlerindeki kendi finansal
performansını karşılaştırması veya rakipleriyle kıyaslaması gerekir. Bunun için çok sayıda oran ve
yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada, inşaat malzemeleri konusunda üretici veya tedarikçi
konumundaki 33 firmanın finansal performansları MOORA çok kriterli karar verme yöntemi ile
analiz edilmiştir. Analiz kapsamında firmaların 2012-2018 dönemine ilişkin yıllık mali tabloları
kullanılmış ve 31 finansal oran hesaplanmıştır. Çalışmada finansal durumları açısından firmalar
arasındaki varyansı açıklamada en anlamlı oranların belirlenmesi ve özetlenmesi amacıyla faktör
analizi uygulanmıştır. Sonrasında, finansal oranların kriter olarak kullanıldığı MOORA yöntemi ile
firmaların finansal performansları incelenmiştir. Şirketlerin finansal performanslarının
değerlendirilmesinde kullanılan finansal faktörlerin yıllar bazında olumlu-olumsuz seyrinin tespiti
için ise genel MOORA faktör skorlarıyla kıyaslaması yapılmış ve bu skorların finansal performans
göstergeleri olarak bilinen aktif kârlılık ve özsermaye kârlılığı ile yüksek korelasyon içinde

olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme yöntemi, MOORA, finansal performans

değerlendirmesi.
Abstract
In order to evaluate a company's financial performance, it needs to compare the firm’s own financial
performance over different time periods or compare it with its competitors. Many ratios and methods
are used for this. In this study, the financial performances of 33 companies, which are manufacturers
or suppliers of construction materials, are analyzed with the MOORA multi-criteria decision-making
method. The annual financial statements of the companies for the 2012-2018 period are used and 31
financial ratios are calculated. In the study, factor analysis is also applied in order to determine and
summarize the most significant ratios in explaining the variance among firms in terms of their
financial status. Afterwards, the financial performances of the companies are examined with the
MOORA method, in which financial ratios are used as criteria. To identify the positive/negative
course of the financial factors used in the evaluation of the financial performance of the companies,
a comparison is made with the general MOORA factor scores. The results show significant
relationship between MOORA scores and financial performance indicators.
Keywords: Multi-criteria decision-making method, MOORA, financial performance evaluation
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GİRİŞ
İnşaat malzemeleri sektörü inşaat sektörünün başlıca tedarikçi sektörü olup aynı zamanda
ülkemize önemli ihracat katkısı veren sektörlerin de başında gelmektedir. Bu anlamda, sektörün sağlıklı
ilerlemesi sadece Türk inşaat sektörü için değil, ülke ekonomisi için de oldukça önemlidir. Bu bağlamda,
sektörde yer alan firmaların finansal ve yönetsel performanslarını doğru analiz etmeleri; kendileri, sektör
ve ülke ekonomisi için hayati önem arz etmektedir. Gerek yatırımcıların gerekse işletme yöneticilerinin
doğru yönetsel kararlar alabilmesi bu analizlerin ne denli etkili yapılabildiğine bağlıdır.
Firma performansını ve dolayısıyla firma finansal ve yönetsel pozisyonlarını ve stratejilerini etkileyen
içsel ve dışsal birçok faktör vardır. Bu yüzden sektörel ya da işletme bazlı değerlendirmeler yaparken
tüm bu koşulların da iyi araştırılması gerekmektedir. Literatür incelendiğinde, durum tespitinde en çok
kullanılan aracın finansal oran analizi olduğu görülmektedir. Araştırmacılar finansal oranları; firma
performans değerlemesi, gelecek trend tahminleri ve iflas riski tespiti gibi amaçlarla uzun süredir
kullanmaktadırlar (Omran ve Ragab, 2004; Chen ve Du, 2009; Lai, Aziz ve Chan, 2014; İç, Tekin,
Pamukoğlu ve Yıldırım, 2015; Gümüş, Şakar, Akkın ve Şahin, 2017; Rajasekhar, 2017; Özyeşil, 2019).
Ayrıca firma yöneticileri de bu oranlara firma stratejilerini geliştirmek amacıyla sıklıkla
başvurmaktadırlar. Finansal oran analizi sırasında kullanılan bu oranların ekonomik göstergelerle
birlikte değerlendirilmesi de önem arz eden bir diğer konudur. Çünkü finansal oranların oluşumunda
ülke ekonomisinin ve sektörün genel durumu da önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle üretici fiyat
endeksi, üretilen ürünün ithalat/ihracat istatistikleri ve döviz kurları gibi göstergeler firmaların mevcut
üretim düzeyini, borç yükünü ve kârlılığını etkilemektedir. Bundan dolayı finansal analiz konusunda
yapılan çalışmalarda araştırmanın yapıldığı dönemde ülke ekonomisinin ve sektörün içinde bulunduğu
şartların da araştırılması gerekmektedir.
Literatür incelendiğinde, finansal oranların, makro-ekonomik göstergelerle birlikte ele alındığı (Öcal,
Oral, Erdiş ve Vural, 2007; Rajasekhar, 2017) veya finansal oranlar baz alınarak işletmeler arasında
üstünlük sıralaması yapıldığı ve işletme performanslarının çeşitli karar verme teknikleri ile
değerlendirildiği görülmektedir (Varghese ve Menacere, 2012; Delen, Kuzey ve Uyar, 2013; IbnHomaid ve Tijani, 2015). Firmaların performanslarını ölçmede bireylere, yatırımcılara ve yönetimcilere
sağladıkları kolaylıklardan ötürü finans literatüründe de sıklıkla kullanılan MOORA, TOPSIS, VIKOR,
AHP, ELECTRE, PROMETHEE ve GIA gibi çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmaktadır.
Dumanoğlu (2010), İMKB’de işlem gören on beş çimento şirketinin bilanço ve gelir tablolarını
kullanarak hesapladıkları finansal oranlar yardımıyla şirketlerin 2004-2009 yıllarına ait finansal
performanslarını karşılaştırmalı olarak TOPSIS yöntemi ile incelemiştir. İç, Tekin, Pamukoğlu ve
Yıldırım (2015), 24 farklı sektörde yer alan kurumsal firmaların finansal oranlarını kullanarak firma
performansını ölçmek için TOPSIS, VIKOR, GIA ve MOORA yöntemlerini kullanmışlardır. Atakulp
(2019), 2013-2017 döneminde Borsa İstanbul Taş, Toprak Endeksinde yer alan çimento firmalarının
finansal performanslarını Multi-MOORA yöntemi ile incelemiş ve en iyi finansal performansa sahip
olan çimento firmalarını sıralamıştır. Yazar, dönem ve baz alınan finansal oranların değişmesi halinde
performans değerlendirilmesinde farklı bulgulara ulaşılabileceğini de çalışmasında vurgulamıştır.
Literatürde de belirtildiği üzere bir şirketin finansal performansının değerlendirilmesi için, farklı zaman
dilimlerindeki kendi finansal performansı veya rakipleriyle karşılaştırması için çok sayıda oran ve analiz
için çok sayıda yöntem kullanılmaktadır.
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Bu çalışmada firma finansal performansının değerlendirilmesinde literatürde sıklıkla kullanılan 31 adet
finansal oran belirlenerek, bu oranlara faktör analizi ve Multi-Objective Optimization on the basis of the
Ratio Analysis (MOORA) yöntemi uygulanmıştır. Faktör analizi ile baz alınan dönemlerde şirketlerin
önem vermesi gereken finansal faktörlerin, dolayısıyla finansal oranların neler olabileceği tespit
edilmiştir. Endüstriyel işletmelerde karar verme aracı olarak sıklıkla kullanılan MOORA yöntemi ile de
firmaların finansal performanslarının yıllar bazında olumlu-olumsuz seyri MOORA skorları ile
incelenmiştir. Çalışmada bu skorların, finansal performans göstergeleri olarak bilinen aktif kârlılık ve
öz sermaye kârlılığı ile ilişkisi de araştırılmıştır.

YÖNTEM
Ülkemizde inşaat malzemeleri konusunda üretici veya tedarikçi konumundaki birçok firma
faaliyet göstermekte olup, bu çalışmaya BIST’ te işlem gören ve bilançoları bağımsız denetim
kuruluşları tarafından denetlenen 33 firma dâhil edilmiştir. Çalışmaya konu finansal oranlar ise bu
firmaların ekonomik dönem sonlarında açıkladıkları ve bağımsız denetimden geçen bilanço ve gelir
tablolarından alınan veriler aracılığıyla hesaplanmıştır. Çalışmada, literatür bulguları ve finansal
yönetim konusunda uzman kişilerin görüşleri dikkate alınarak, analizlerde kullanılması planlanan 31
oran tespit edilmiş ve hesaplanmıştır. Bu oranlar; cari oran, asit test oranı, nakit oranı, kısa vadeli
alacaklar/aktif toplamı, dönen varlıklar/aktif toplamı, stoklar/aktif toplamı, stok devir hızı, aktif devir
hızı, maddi duran varlıklar devir hızı, alacak devir hızı, kaldıraç oranı, kısa vadeli yabancı
kaynaklar/yabancı kaynaklar toplamı oranı, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar/öz kaynaklar,
devamlı sermaye oranı, faiz karşılama oranı, brüt kâr/net satışlar, net kâr/öz sermaye, ekonomik
rantabilite, vergiden önceki kâr/net satışlar, esas faaliyet kârı/net satışlar, net kâr/net satışlar, vergi
öncesi kâr/öz kaynaklar, net kâr/toplam aktif, net kâr büyüme oranı, aktif büyüme oranı, öz sermaye
büyüme oranı, net satışlar büyüme oranı, esas faaliyet kârı büyüme oranı, brüt kâr büyüme oranı,
finansman geliri/finansman gideri, finansman gelirler/esas faaliyet kârı şeklinde çalışmada ifade
edilmiştir. Bu oranlardan faktör analizi sürecinde varyansı açıklamada önemli etkiye sahip olmayan 18
oran elenmiş ve analizler kalan 13 oran dikkate alınarak yapılmıştır.
Analize dâhil edilen firmalar sektörde farklı iş kollarında faaliyet göstermektedirler. Çalışma
kapsamında finansal oranların bu iş kolları özelinde farklılık göstermediği, örneklemin homojen
olduğu varsayımına göre hareket edilmiştir. Şirketlerin finansal açıdan durumunun tespiti için
ülke genelinde yaşanan 2008 ve 2018-2020 ekonomik krizleri arasında yer alan 2012-2018
yıllarını kapsayan 7 yıllık dönem seçilmiştir. Bu dönemin seçilmesinin nedeni, yurtiçi ve yurtdışı
kaynaklı ani ekonomik ve politik gelişmelerin, küresel anlamda yaşanan ticari rekabetin,
değişen mevcut şartlar ve konjonktürel dalgalanmaların etkisinin şirketlerin finansal
göstergelerine yansıma düzeyini tespit etmek ve bu dönemlerde önem vermeleri gereken
finansal faktörleri tespit etmektir. Firmaların finansal performanslarını değerlendirmek için
metodoloji olarak faktör analizi ve MOORA yöntemi kullanılmıştır. Analiz için ise SPSS ve
EXCEL paket programları kullanılmıştır.
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Faktör Analizi
Faktör analizi, çok sayıda ve gözlenebilen değişkenlerin anlamlı daha az değişkenle temsil
edilmesini sağlayan ve yaygın kullanılan yöntemlerden biridir (Genç, Mıstıkoğlu, Yıldız ve Erdiş, 2021;
Genc, 2021). Burada amaç, birbiri ile korelasyon içinde olan değişkenleri bir küme altında toplayıp,
anlamlı gruplar oluşturmaktır. Oluşan faktörler ise direkt olarak ölçülemeyen, ancak kendisini oluşturan
değişkenlerin ölçülmesi ile yorumlanabilen değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır (Yong ve Pearce,
2013).
Faktör analizinde önemli hususlardan ilki örneklemin yeterliliğidir. Bu kapsamda gözlenen birey sayısı,
değişken sayısından fazla olmalıdır. Örneklem yeterliliği ve değişkenlerin faktör analizine uygun olup
olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçütü ile belirlenir. Bu ölçüt, örneklemin faktör analizine
uygunluğunun saptanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. KMO ölçütü 0 ile 1 arasında
değişmektedir. KMO değerinin katsayı aralıkları; ≥0,90-Mükemmel, ≥0,80- Çok iyi, ≥0,70-İyi, ≥ 0,60Orta, ≥ 0,50-Zayıf ve < 0,50-Kabul edilemez şeklinde olup alınan değere göre verilerin faktör analizine
uygunluğu araştırılır (Kalaycı, 2016)
Faktör analizinin anlamlı bir modelle sonuçlanıp sonuçlanmadığının anlaşılması için yapılan bir diğer
test ise Bartlett’in Küresellik Testidir. Bu test değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test
eder. Test sonucunda p değeri 0,05’den küçük ise değişkenler arası anlamlı bir ilişki olduğu ve faktör
analizi sonucunda anlamlı bir modelin oluştuğu anlaşılır (Yong ve Pearce, 2013).

MOORA Yöntemi
MOORA yöntemi (Oran Analizi Temeline Dayalı Çok Amaçlı Optimizasyon Yöntemi) ilk
olarak Brauers (2004) tarafından geliştirilen ve endüstriyel optimizasyon problemlerinde üretim
alternatiflerinin karşılaştırılması için kullanılan bir analizdir (Chakraborty, 2011). Analizde önemli olan
iki parametre alternatifler ve karar kriterleridir. Yöntem, karar kriterlerini dikkate alarak alternatifler
arasında doğru seçimin yapılmasını sağlamaktadır.
MOORA yönteminde ilk olarak alternatifler ve kriterler bir matris içinde gösterilir (Şekil 1). Bu
matriste; satırlar alternatifleri, sütunlar ise performans kriterlerini temsil etmektedir. Başka bir deyişle,
𝑋 karar matrisinin her bir elemanı olan 𝑋•– ’de i, alternatifleri, j ise o alternatife ait kriterleri temsil
etmektedir.
𝑥11
𝑥31
𝑋 = —𝑥
f1
𝑥™1

𝑥13
𝑥33
𝑥f3
𝑥™3

𝑥1f
𝑥3f
𝑥ff
𝑥™f

𝑥1™
𝑥3™
𝑥™f š
𝑥™™

Şekil 1. MOORA karar matrisi

Matrisin oluşturulma adımının ardından, matris içindeki değerler (1) eşitliği kullanılarak normalize
edilmektedir. Bu sayede kriterlerin formül içinde eşit ağırlığa sahip olması sağlanmaktadır.
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Normalizasyon işleminin ardından artık maksimizasyon/minimizasyon işlemine geçilmektedir. Burada
en yüksek olması gereken kriterler ve en düşük olması gereken kriterler iki ayrı grupta toplanmakta ve
birbirinden çıkarılarak alternatifin MOORA skoru ortaya çıkmaktadır (Eşitlik 2).
¦

∗
∗
𝑦• = ∑–<1 𝑥•–
− ∑Ž–<¦§1 𝑥•–

(2)

Bu eşitlikte,
g= en büyüklenecek nitelik ya da ölçüt sayısı
n-g = en küçüklenecek nitelik ya da ölçüt sayısı
𝑦• = tüm nitelik ya da ölçütler açısından i. alternatife ilişkin normalize edilmiş değer.
Sonuç olarak her bir alternatif için bir MOORA skoru ortaya çıkmaktadır ve uygun alternatifin seçimi
sağlanmaktadır.
Çalışmada faktör analizi yardımıyla elde edilen finansal faktör modeline MOORA tekniği uygulanarak
işletmelerin finansal performans puanları hesaplanmıştır. MOORA hesaplamalarında kullanılan tüm
finansal oranlar standardize edilerek hesaplamalara dahil edilmiştir. Hesaplamalar yapılırken, MOORA
tekniğinde yer alan değişkenlerin katsayıları, faktör analizinde değişken için belirlenmiş olan faktör
yüklerinden faydalanarak elde edilmiştir. Son olarak toplam MOORA skoru hesaplanırken faktörler
açıkladıkları varyans oranında ağırlıklandırılmıştır.

BULGULAR
Finansal Durumun Tespiti ve Tahmini (Faktör Analizi)
Faktör analizi sürecinde 31 finansal orandan varyansı açıklamada önemli etkiye sahip olmayan
18 oran elenmiş ve faktör analizinin sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett’in küresellik testi test sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin ile örneklem yeterliliğinin ölçümü
Yaklaşık Ki-Kare Değeri
Bartlett'ın Küresellik Testi Sonuçları Serbestlik Derecesi
Önem Düzeyi

0,705
2632,956
78
0,000

Tablo 1’de verilen sonuçlara göre (KMO=0,705; Bartlett Küresellik testi p değeri<0,001) elde edilen
verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.
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Çalışmada faktör çözümü için elde edilen öz değerler, açıklanan varyans değerleri ve birikimli varyans
değerleri Tablo 2’ de verilmiştir. Birinci önemli bileşen toplam varyansın %26,961’ ünü, ikinci önemli
bileşen toplam varyansın %26,934 ünü, üçüncü bileşen % 15,083 ‘ünü ve dördüncü bileşen ise toplam
varyansın %12,360’ ını açıklamaktadır. Kümülatif olarak varyans açıklama düzeyleri %81,338’ dir.
Tablo 2. Faktör analizi ile açıklanan toplam varyans

Varyansın
Yüzdesi

Kümülatif
Yüzde

Toplam

Varyansın
Yüzdesi

Kümülatif
Yüzde

Toplam

Varyansın
Yüzdesi

Kümülatif
Yüzde

Döndürülmüş Kareli
Yüklerin Toplamı

Toplam

Çıkarılmış Kareli Yüklerin
Toplamı

Bileşen

Başlangıç Özdeğeler

1

5,110

39,311

39,311

5,110

39,311

39,311

3,505

26,961

26,961

2

2,093

16,102

55,413

2,093

16,102

55,413

3,501

26,934

53,895

3

1,943

14,943

70,356

1,943

14,943

70,356

1,961

15,083

68,978

4

1,428

10,983

81,338

1,428

10,983

81,338

1,607

12,360

81,338

5

,656

5,046

86,384

6

,587

4,513

90,897

7

,466

3,588

94,485

8

,328

2,520

97,005

9

,176

1,355

98,359

10

,112

,864

99,224

11

,058

,447

99,670

12

,036

,280

99,950

13

,007

,050

100,000

Tablo 3 ‘de ise Varimax yöntemi kullanılarak elde edilen “Rotasyonlu Faktör Matrisi” ile 4 önemli
değişken grubu belirlenmiştir.
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Tablo 3. Rotasyonlu faktör matrisi
Faktör

Oranlar
Asit Test Oranı
Cari Oran
Nakit Oranı
Finansman Geliri/Finansman Gideri
Kaldıraç Oranı
Esas Faaliyet Kârı/Net Satışlar
Ekonomik Rantabilite
Vergiden Önceki Kâr/Net Satışlar
Net Kâr/Net Satışlar
Aktif Devir Hızı
Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı
Finansman Geliri/Esas Faaliyet Kârı
Net Kâr Büyüme Oranı

1
,910
,891
,859
,724
-,672
,087
,088
,288
,246
-,088
-,039
-,022
,037

2
,278
,320
,048
-,024
-,403
,909
,878
,864
,863
,009
-,160
,010
,208

3
,056
,087
-,153
-,132
-,004
-,094
,044
-,087
-,085
,974
,967
-,020
,011

4
,041
,031
-,034
-,026
-,219
-,010
,055
,138
,126
-,020
,056
-,890
,849

Birinci faktörün varyans açıklama düzeyi %26,961’dir. Bu faktörlerde yer alan oranlar; asit test oranı
(0,910), cari oran (0,891), nakit oranı (0,859), finansman geliri/finansman gideri (0,724) ve kaldıraç
oranı (-0,672) şeklindedir (Tablo 3). Bu faktör çalışmada “Likidite ve Kaldıraç Faktörü” olarak
isimlendirilmiştir. Faktör, işletmenin özellikle kısa vadeli mevcut borçlarını ödemede ve faaliyetlerini
sürdürebilmesinde yeterli likit değerlere (nakite dönüştüreceği varlıklar) sahip olup olmadığını ve hangi
ölçüde borçla finanse edildiğini (varlıkların finansmanında kullanılan kaynak yapısını) ve dolayısıyla
bir işletmenin borç ödeme gücünü ortaya koymaktadır. Kaldıraç oranı ise, bir işletmenin iktisadi
varlıklarının ne kadarlık bölümünün yabancı kaynaklarla karşılandığını gösterir.
İkinci faktör için varyans açıklama düzeyi %26,934’dür. Bu faktörde yer alan oranlar; esas faaliyet
kârı/net satışlar (0,909), ekonomik rantabilite (0,878), vergiden önceki kâr/net satışlar (0,864) ve net
kâr/net satışlar (0,863) şeklinde Tablo 3’ de verilmiştir. Bu faktör “Kârlılık Faktörü” olarak
isimlendirilmiştir. Kârlılık oranları, üretim faaliyetinde bulunan bir işletmenin yaptığı yatırımlar ve
satışlar sonucunda elde ettiği kâr durumunu açıklayan bir rasyolar grubudur. Faktör içinde yer alan
oranlar firmanın kârlılık performansını göstermesi açısından önemlidir.
Üçüncü faktörün varyansı açıklama düzeyi %15,083‘dür (Tablo 3). Bu faktörde yer alan oranlar; Aktif
Devir Hızı (0,974) ve Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı (0,967) şeklinde Tablo 3’de verilmiştir. Bu
faktör çalışmada “Faaliyet Etkinliği/Verimlilik Faktörü” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör işletmelerin
varlıklarını verimli bir şekilde kullanma durumunu göstermektedir.
Dördüncü ve son faktörün varyans açıklama düzeyi %12,360‘dır. Bu faktörde Finansman Geliri/Esas
Faaliyet Kârı (-0,890) ve Net Kâr Büyüme Oranı (0,849) yer almaktadır (Tablo 3). Bu faktör, çalışmada
“Net Kâr Büyüme Faktörü” olarak isimlendirilmiştir. Finansman Geliri/Esas Faaliyet Kârı oranın
negatif işaretli olarak net kâr büyüme oranı ile faktörde yer alması, firmaların esas faaliyet gelirleri
dışında finansal gelir elde etmelerinin kârlılıktaki büyümeye katkısı olmadığını göstermektedir.
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MOORA Analizi Sonuçları
Çalışmanın bu bölümünde firmaların finansal performansları MOORA yöntemi ile
puanlandırılmış ve firmaların sektördeki sıralamaları belirlenmiştir. Burada amaç, firmaların yıl içindeki
finansal performanslarını birbirleri ile mukayese etmektir. Ayrıca MOORA sonuçları ile finansal
performansın en önemli göstergeleri olarak kabul edilen öz sermaye kârlılığı ve aktif kârlılık
sonuçlarının mukayeseleri yapılmıştır.
Tablo 4 ile firmaların sadece 2018 yılı özelindeki firma performanslarına yer verilmiş ve MOORA
skorları ile elde edilen firma performansları (sıralamaları), literatürde sıklıkla finansal performans
göstergesi olarak kullanılan öz sermaye kârlılığı ve aktif kârlılık değerleri ile elde edilen sıralamaları ile
mukayese edilmiştir (Çalışkan, Icke ve Ayturk, 2011; Nassar, 2016; Cortés-Sánchez ve Rivera, 2019).
Diğer yıllar ise sözel olarak ifade edilmiştir.
Tablo 4. 2018 yılı MOORA sonuçları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Şirket
S1
S21
S18
S11
S24
S17
S19
S30
S25
S23
S5
S28
S33
S16
S9
S2
S4
S3
S12
S6
S10
S14
S29
S31
S20
S7
S13
S15
S27
S26
S8
S22
S32

MOORA Skoru
63,38
59,79
52,59
36,25
33,24
33,22
31,47
28,65
26,75
26,23
26,17
26,10
25,46
24,00
22,56
20,54
18,38
17,21
16,13
14,34
13,67
13,25
12,53
8,79
8,73
6,78
5,29
2,83
1,12
-1,04
-7,59
-22,23
-40,24

Özsermaye Kârlılığı
0,47
0,22
0,13
0,18
-0,02
0,11
0,10
0,09
0,01
0,13
-0,02
0,03
-0,03
0,20
0,09
0,08
-0,01
0,13
0,13
-0,08
-0,01
-0,01
-0,13
-0,13
3,10
-0,21
-0,19
-0,60
-0,44
-0,98
-0,40
-1,87
-0,85

Aktif Kârlılık
2,39
1,34
0,79
1,15
0,21
0,73
0,68
0,36
0,23
0,39
-0,16
0,18
0,06
0,24
0,25
0,24
-0,10
0,31
0,22
-0,19
-0,17
-0,14
-0,44
-0,51
-1,46
-0,71
-0,68
-0,94
-2,01
-1,92
-1,16
-1,62
-2,66
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2018 yılına ait MOORA modelinin şirketlerin aktif kârlılıklarını çok iyi derecede yansıttığı
görülmektedir. Fakat öz sermaye kârlılıklarında bazı sıralama farklılıkları göze çarpmaktadır. MOORA
skorları ile öz sermaye kârlılığı arasındaki korelasyon katsayısı 0,742 iken, aktif kârlılık ile arasındaki
korelasyon ise 0,924 olarak hesaplanmıştır. 2012 ile 2017 yılları arasındaki veriler ışığında da firma
performans değerlendirmesi incelendiğinde; MOORA skoru yüksek olan firmaların çoğunlukla öz
sermaye kârlılığı ve aktif kârlılık oranlarının da iyi olduğu anlaşılmıştır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bir şirketin performansının değerlendirilmesi için, farklı zaman dilimlerindeki kendi finansal
performansı ile yönetsel özelliklerinin birlikte ele alınması ve rakipleriyle karşılaştırılması
gerekmektedir. Finansal performansın değerlendirilmesi için literatürde çok sayıda oran ve yöntem
kullanılmaktadır. Bu çalışmada finansal performans analizi için metodoloji olarak faktör analizi ve
MOORA yöntemleri kullanılmıştır.
Faktör analizi sonucunda şirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesinde; özellikle kısa
vadeli mevcut borçlarını ödemede ve faaliyetlerini sürdürebilmesinde yeterli likit değerlere sahip olup
olmadığını ve hangi ölçüde borçla finanse edildiğini ve dolayısıyla bir işletmenin borç ödeme gücünü
ortaya koyan “Likidite ve Kaldıraç Faktörü” nün önemli olduğu, bu faktörü işletmenin yaptığı yatırımlar
ve satışlar sonucunda elde ettiği kâr durumunu/ performansını açıklayan “Kârlılık Faktörü”nün izlediği,
sonrasında ise işletmelerin iktisadi varlıklarını verimli ve kârlı bir şekilde kullanıp/kullanmadığını
gösteren “Faaliyet Etkinliği/Verimlilik Faktörü”nün ve kârlılığın büyümeye katkısına işaret eden “Net
Kâr Büyüme Faktörü” nün önemli diğer göstergeler olduğu anlaşılmıştır.
Çalışmada firmaların finansal açıdan performans değerlendirmeleri de faktör analizi sonucunda ortaya
çıkan faktörleri ifade eden finansal oranlar (açıkladıkları varyans oranında) yardımı ile MOORA analizi
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yıllara göre MOORA analizi sonucu elde edilen performans puanları
incelendiğinde; MOORA skoru yüksek olan firmaların çoğunlukla öz sermaye kârlılığı ve aktif kârlılık
oranlarının da iyi olduğu anlaşılmıştır.
Bu çalışma sonucunda, firmaların finansal performanslarının değerlendirilmesinde; finansal
performansı belirleyen ve nicel verilere dayanan çeşitli tekniklerin kullanılmasının önemine işaret
edilmiş ve bu sayede şirketlerin geleceğe dönük politikalarını ve stratejik faaliyetlerini daha doğru bir
biçimde planlayabilmelerinin mümkün olabileceği vurgulanmıştır.
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Özet
Bu çalışma, Doğrusal Programlama Modeli kullanılarak portföy optimizasyonu hakkındadır.
Yatırımcılar bir yatırımdan ne kadar getiri geleceğini bilmek isterler; ayrıca birçok yatırımcı yüksek
risk oranlarından memnun olmamakla beraber daha yüksek bir getiri oranı beklemektedirler.. Bu
çalışmada doğrusal programlama modeli kullanılarak hem en yüksek getiri oranı hem de en düşük
risk oranı elde edilmesine karar verilmiştir. Markowitz Modelini doğrudan kullanmama nedenleri:
Birincisi, Markowitz Modeli sadece minimum risk veya maksimum getiri sağlar. İkinci olarak,
Markowitz Modeli operasyonel bir karar yöntemidir. Doğrusal Programlama Modeli, Markowitz
Modeli'nin aksine, minimum risk ve maksimum getiriyi aynı anda optimal olarak elde edebilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, geçmişe ve bugüne bakarak gelecek için bir karar vermektir. Ayrıca bu
çalışmada Markowitz Modeli'nin bazı süreçleri, istenilen optimizasyona tam olarak yardımcı olmasa
da kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal Programlama Modeli, Markowitz Model, Portföy Optimizasyonu
Abstract
This study is about portfolio optimization by using Linear Programming Model. Investors want to
know how much return will come from an investment; in addition, many investors do not be happy
with high risk rates. Additionally, they expect a higher return rate. In this study, it was decided to
obtain both the highest return rate and the lowest risk rate by using linear programming model. The
reasons of not using directly the Markowitz Model: Firstly, Markowitz Model gives only minimum
risk or maximum return. Secondly, Markowitz Model is an operational decision method. In contrast
to the Markowitz Model, Linear Programming Model could obtain minimum risk and maximum
return at the same time optimally. The goal of this study is to make a decision for the future by looking
at the past and today. Furthermore, some processes of Markowitz Model were used in this study, even
if it doesn't help the wanted optimization completely.
Keywords: Linear Programming Model, Markowitz Model, Portfolio Optimization

INTRODUCTION
Political and economic fluctuations in the world cause the uncertainty in the markets to increase
even more. With the increase of uncertainty, the investments that the investors will make with the target
of the least risk and the highest return become more complicated. Considering that financial markets are
one of the ways to make money, the increase in complexity makes it difficult for investors to make
decisions in financial markets. Investors try to make the best investment decisions with many investment
techniques during the decision making process. Portfolio optimization; It is a set of transactions
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performed under certain constraints in order to obtain the least risk and maximum return. Investors could
reach desired result in their decisions. In order to manage their portfolios most effectively, many studies
have been done in the field of portfolio optimization from past to present. The most important of these
is the average-variance model of Harry Markowitz, the founder of modern investment theory. Although
there are a lot of methods for a portfolio optimization, using Linear Programming Model is the best way
of mathematical models. The purpose of our study is about mathematical models used in portfolio
optimization. Investment is reduced to two dimensions as return and risk. The mathematical model of
the investment problem is defined using the rate of return as a risk rate and variance or standard
deviation. In the analysis, it will be tried to find the optimal portfolio that provides the maximum benefit
by using the preferences of the investors. The inputs of the analysis are the rate of return that defines the
common movement of securities, standard deviations and covariance.
At the end of the analysis, all applicable portfolios identified that minimize the risk measured by
variance or standard deviation for a given expected level of return and maximize the expected return for
a given level of risk. In this study, models known as linear models developed to simplify the structure
of the investment problem during the portfolio selection phase introduced. This study is about
mathematical models used in portfolio optimization. Therefore, the Linear Programming Model is used
in this study for determining a highest return rate as well as a lowest risk rate.
The creation of optimal portfolios is one of the issues that remain current among researchers and
investors. In various studies, portfolio selection problem was tried to be solved by using different
methods. In the studies carried out on the establishment of optimal portfolios, interest generally focused
on stocks traded in stock exchanges. Therefore, studies on investment funds are less common. While
preparing this article, studies on the subject were examined. In order to have an optimum deposit
portfolio, when evaluating deposits, the return and the risk associated with these returns should be
handled at the same rate. For this reason, studies related to portfolio optimization are based on H.
Markowitz's portfolio optimization model. The starting point of Modern Portfolio Theory is "MeanVariance Optimization", which was published by Markowitz in 1952 and later became a book. The use
of this method continues to increase with the currently developing computer technology (Markowitz
1952). With the development of technology, investments have begun to be created by using computer
software. However, these software have not been created according to individual investor views, but
rather have portfolios created with the same rate of expected return and the same risk for a massive large
group of investors. Therefore, these software could not go beyond simple computer applications.
Investors within the same investment framework may have different opinions for each investment
alternative. Since the mentioned computer software cannot take this into account, there are differences
between the actual rate of return and the expected rate of return. Fischer Black and Robert Litterman
noticed this situation in 1991 and published their new models with the article "Global Asset Allocation
With Equities, Bonds and Currencies". Black and Litterman Portfolio Optimization Model allows
investor expectations to be added to the most appropriate portfolio selection process. Black and
Litterman portfolio optimization model allows the calculation of new expected returns by combining
the subjective values of investors about the expected returns of one or more investment alternatives with
the market equilibrium returns during the optimum portfolio selection (Black and Litterman 1991). In
1964, Sharp worked on the pricing of capital assets with risk constraints (Sharpe 1964). In 1965, Lintner
worked on pricing and adding risky assets to the portfolio, advancing the modern portfolio theory and
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demonstrating that risk-free assets can be added to the portfolio (Litner 1965). The first study measuring
risk and portfolio size was conducted by Evans and Archer in 1968. The authors measured portfolio risk
based on standard deviations of returns. In 1968, Evans and Archer conducted studies on the number of
securities to be added to the portfolio. They concluded that the number to be added would be optimum
with securities between 8 and 15 (Evans and Archer 1968). In her study in 1969, Samuelson modeled
investment decisions in a way that maximizes the long-term benefit people expect (Samuelson 1969).
In 1971, Chen and Huang introduced an approach where portfolio weights were periodically revised
depending on changing factors (Chen and Huang 1971). In 1977, Elton and Gruber, based on the model
developed by Markowitz, determined that portfolio variance decreased effectively when the number of
assets in the portfolio was between 15 and 100 (Elton and Gruber 1977). In 1976, 1977 and 1978 Elton
et al. in a series of articles about optimum portfolio results that can be achieved with simple solutions to
the portfolio problem, they have shown how to select the optimum portfolios with a simple sorting tool
(Elton, Gruber, and Padberg 1977). This ranking tool explains the properties of securities that will ensure
that they are included in an optimum portfolio (Elton, E.J., Gruber, M.J., Padberg, 1978). It was stated
in the study conducted by Fisher and Lorie in 1970 that 8 securities are sufficient for diversification
(Fisher and Lorie 1970). With the study by Solnik in 1974 comparing national and international
diversification options, it was stated that the diversification opportunity of American markets compared
to European markets was more developed (Solnik 1974). In 2003, Cohen and Natoli added risk and
return factors to the foundations of the modern portfolio model with their study. They revealed the
relationship between risk and return factors through their study using the data between 1977 and 1996
in the New York Stock Exchange (Cohen and Natoli 2003). Joro and Na added a third dimension to the
graphical expression by adding the skewness to the traditional mean-variance model in their study in
2006 with data between 1995 and 2000 on 58 different investment alternatives(Joro and Na 2006).
Karadeniz, In the study conducted in 2015 regarding the selection of the most appropriate portfolio using
the stocks IMKB 30 index, it was concluded that portfolios with securities in the range of 2-6 selected
among the ISE 30 stocks could be successful (Karadenız 2011). By using the data between 2013 and
2016 in the Brazilian Stock Exchange in 2017, Markowitz portfolio optimization model was tried to be
applied by Wendel Duarte (Duarte 2018). In 2018, Markowitz portfolio optimization model was used
by Mazier Sahamkhadam to estimate the amount of return the next day and operated for 10 different
stocks in the study (Sahamkhadam, Stephan, and Östermark 2018). In 2018, Ivana Strumberger used a
blending of bee colony and genetic algorithm to solve the Markowitz portfolio optimization model.
While doing this, the analysis was made using the data obtained from 5 shares (Strumberger et al. 2018).
It was conducted by Iryna Yevseyeva in 2018 as a study that can be counted in a different field. The
model was solved by adapting the selection of molecules that can be used for drug production as
Markowitz portfolio optimization (Yevseyeva 2018).
METHOD
Data
Data selection was made from TEFAS website and there are nine fund types to analyze. These
types are debt instruments fund, variable fund, fund basket, stock fund, mixed fund, participation fund,
precious metals fund, and money market fund; and they are determined for one-year period; however,
the ten highest return rates were determined for each funds types. It was checked to see if the funds are
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open for process; thus, there are not ten funds for all of the fund types, because some funds are not
available, so it changes constraints of model. Analysis time unit was decided to be made weekly;
however the funds' exchange processes appear only weekdays so, Dates of fund changes were taken
from December January 18, 2018 until January 1, 2020, to be fully divided into five. The most important
one of the constraints are a highest rate of return and a lowest rate of risk. Other limitations and
restrictions will be determined in last calculations, analysis of portfolio, and modeling process.
Methodology
Linear Programming Model is selected to use in this study. Linear Programming Model is less
complicated and it gives the expectation for the study; minimum risk and maximum return. Markowitz
Model or other methods could be used; however, to find an optimal solution as a highest of return rate
and a lowest of risk rate is not easy by using other alternative methods. If a decision was made about to
optimize a portfolio, that is valid for minimum risk or maximum return and also the purpose of this
study is not operational; its purpose is to make a decision about the future by looking the past and today.
So, Linear Programming Model ensures a better optimization with considering expectations.
Risk and Returns
The main purpose of Markowitz's model is to reduce the risks. Our model is to try to find a
portfolio with minimum variance (minimum risk) to meet the expected return level. Therefore, it is the
portfolio variance that will be minimized in the function of the model. For our purpose, the data from
2019-2020 in TEFAS was used. After finding the weekly returns, we create a covariance matrix with
these returns based on equation 1.
1

cov(Ri , Rj ) = © ∑©Œ<1(𝑟•Œ − 𝑟¬« )(𝑟–Œ − 𝑟¬)
-

(1)

Return is simply the income from an investment or a security. When it defines its return on stock which
is a financial asset is the proportional expression of the earnings and losses that a stock will provide or
provide to its investor over a period of time during the holding of a stock. Portfolio return (E(R)) has
been calculated with that calculation: ((last working day’s price- first working day’s price)/( last working
day’s price*total working days in the month)*5)
The risk and return of the portfolio are the most important factors in portfolio selection. In the average
variance model, the expected return refers to investment profitability, while variance refers to risk.
Among investment alternatives, higher yield portfolios versus the same risk or lower risk portfolios with
the same return are preferred. The expected return of the selected fund must be greater than or equal to
the target return (𝑅ˆ ) of the portfolio return (E(𝑅)) relative to equation (2).
2 ≤ 𝑁 ≤ 𝑁‚®› (2)
As can be seen in Equation (2), there must be at least 2 funds; because, at least 2 funds are needed to
create a portfolio. Calculating the risk of the portfolio becomes more complex as the number of funds
in the portfolios increases. The object function changes according to 𝑁‚®› .
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When preparing a portfolio, N was chosen as at minimum of 2 securities, that’s what it should be. In
addition, our 𝑁‚®› was added to analysis as 3 and 4 for the purpose of customer satisfaction.
The expected return is the profit or loss that an investor predicts in an investment that predicts return
rates. To achieve this;
Firstly, by using the data of the Central Bank, the weighted averages and validity periods of the previous
year's interest rate were calculated and reached 𝑅¯ .
𝑅¯ = ∑Ž•<1 𝑖l®° . 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑅𝑎𝑡𝑒/365 (3)
Then, this annual interest rate was converted to the equivalent rate in the number of days determined by
a simple interest approach. 𝑅ˆ was found as annual average interest, 365 days / year, 5-day investment
frame.
𝑅ˆ = •𝑅¯ ÷ 365€ × 𝑑𝑎𝑦𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 (4)
Optimization
The goal is to try to find a portfolio which has the minimum risk with using the portfolio risk
formula. This equation is formulated for times when 𝑁‚®› is 2:
Ž

Ž

·7 7 𝑤¸3 . 𝜎¸3 + 𝑤– 3 𝜎–3 + 2𝑤• 𝑤– 𝐶𝑜𝑣(𝑅• , 𝑅– )
•<1 –<1

(𝑖 ≠ 𝑗)
The portfolio function that will be minimized in the object function in the model is the portfolio risk
formula and is shown as follows. The object function varies according to 𝑁‚®› as described above. [The
formula shown in this equation is the object function to be applied for securities with 2]:
minimize 𝜎ˆ = ¾∑Ž•<1 ∑Ž–<1 𝑤¸3 . 𝜎¸3 + 𝑤– 3 𝜎–3 + 2𝑤• 𝑤– 𝐶𝑜𝑣(𝑅• , 𝑅– )
(𝑖 ≠ 𝑗)

There are basically two constraints. The first one ensures the total weight of the assets in the portfoliois.
∑Ž•<1 𝑤• = 1 (5)
The second main constraint in the model is the following statement, the following mathematical
expression that will ensure that the targeted expected return level is met:
∑Ž•<1 𝑤• . E(𝑅• ) ≥ 𝑅ˆ

(6)
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In order for the portfolio to be valid, all 𝑥• must be greater than zero and the sum of 𝑥• must be equal to
1. Fund is 𝑥• defined as binary in the equation (7).
𝑥• = (0,1) (7)
In the event that 𝑥• isn't in the portfolio, 𝑤• isn't in portfolio as well, (8) condition get it going.
𝑤• ≤ 𝑥•

(8)

The sum of 𝑥• must be equal to N. If the number of funds selected is 2, it should be equal to the portfolio.
If the number of funds selected is 3 and 4, it should be less than the portfolio. These are shown in
equation (9).
∑ 𝑥• = N for funds selected 2.
∑ 𝑥• ≤ N for funds selected 3 and 4. (9)
Decisions to Build Model via GAMS
Feasibility of the portfolio can be achieved by meeting the defined requirements. Defining the
relationship between risk and return and calculating the risk is one of the most important requirements.
One of the best ways to define the risk is the variance or standard deviation of expected value. Although,
Markowitz Model provides the optimal solution as minimum risk; in this study, Linear Programming
Models will be used, because the purpose of this study is not only to minimize the risk; but also
maximize the return. For portfolio management, portfolio optimization is really important. Considering
all these factors, some funds which are Debt Instruments Fund, Variable Fund, Fund Basket, Stock Fund,
Mixed Fund, Participation Fund, Precious Metals Fund, and Money Market Fund, Independent Fund are
defined and worked on all of them.
As a result of all transactions, decision was taken about building a model via GAMS with analysis of
data structure in Microsoft Excel Operations. The calculations were showed that the data is not linear
and whole data about variance and return of each individual funds and also the covariance of each two
funds should imported from Excel to GAMS It was the easiest and user-friendly way to optimize the
model because if there was a change in data, GAMS could change the data which is imported from the
Excel. Therefore, the formulations described in methodology have been written in GAMS code. After
the model was built, running the model is done to give an output to analyze the data, its output and the
graphs.
RESULTS
After all operations are done and GAMS output is obtained, the next operation is comparison of
all values. Data of year 2020 was pulled from TEFAS and required calculations were made. Thus, data
had been ready to compare them with values that are obtained by GAMS. Having no significant changes
for each fund was noticed. In some funds, although the specified expected value (which determined as
Rf) were increasing, there was no change in their own return of portfolios also their objectives -
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minimized risk. This situation is not valid for increasing of satisfied expected returns; having no change
of funds was noticed, although number of funds used in the portfolio was increased.
The portfolio with the most changes observed is the basket fund type. There is no change for all
funds, regularly; it shows that the model is run as well despite some error types and the satisfied expected
values are reasonable as rational. Noticing 'little or no changes' in observations shows that the results
are sensible as economically and an investment decision could be done with using these data. Although
there have been some mistakes, investment decisions can be taken by correcting these mistakes; the
reason of these disputes are tolerance error depending on having small variation, return and covariance
values. Variation and return values of each all fund types were calculated based on year 2019 and year
2020 as annual. In addition, these calculations were made based on the outputs by GAMS; observations
were done about which funds are selected and values of these selected funds were taken as base.
Table 1. Fund Basket Dual Portfolio
Rf =

0,00267112

Yearly Return of Rf =

0,19499176

Return of Portfolio =

0,0029646

Yearly Return of Portfolio =

0,216415781

Fund Names

Er(i)

Var(i)

Weight

TPC

0,233466773

0,000438864

0,454

DSP

0,20223785

0,000373126

0,546

TPC+DSP

0,216415781

0,000456527

1

TPC+DSP

0,121518739

0,004420617

1

2019

2020

Difference

Er(i)

0,216415781

0,121518739

0,438494093

Var(i)

0,000456527

0,004420617

8,683145222

Value of portfolio return calculated by GAMS is converted as yearly. As intended, the condition about
that the portfolio returns must be higher than the specified expected return which is named as Rf was
provided.
On the other hand, while the portfolio risk is minimized, TPC and DSP funds are selected by GAMS
calculation. As seen, expected return of TPC is higher than expected return of DSP; according to this
information, the value of annual return of portfolio is between those funds. Another condition about the
summation of the selected funds’ weights must be equal to 1 is provided. When the average expected
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return of current year and portfolio returns are compared; having a decrease in expected returns is
observed. The possible reason of this situation is the decreasing of price values.
In addition, when the variances are compared; an increase is observed. The reason of this
situation is that having larger difference of price changes in 2020. In summary, the data of current year
did not meet the expectations which are optimized by GAMS. However, there are some changes in the
selected funds, although the observations and their reasons in Table 1 are the same for Rf values and
dual, triple, and quadruple portfolios.
On the table above it is shown that how much the optimization is accurate by comparing the 2019 and
2020 data of profit and variance of chosen funds by GAMS model for Fund Basket of dual portfolio,
triple portfolio and quadruple portfolio respectively.
As it is seen from table above, yearly return of portfolios are greater than Rf values for each risk level
but there are no huge gap between them since we seek for the minimum risk as the first aim and then
maximize the return. Rf values are increased by degrees in order to observe how portfolio selection
would change for different risk levels. By every raise of Rf, the risk of getting zero return increases as
the possible return to get increases in the same way.
Negative difference values on comparison shows that the selected portfolio showed a worth decrease.
This can be related to not using a whole year data of 2020 since the year is not completed or also Corona
virus pandemic could be a reason for economic decline. Even though there are decreases it is obvious
that absolute difference is not enormous which shows the reliability of the GAMS model.
CONCLUSION AND DISCUSSION
Risk and reward are one of the most popular duo terms used in daily life. As the nature of human,
everyone wants the maximum of reward although seeking for the minimum of risk. Accordingly to this
nature of people there are some problems reproduced. Portfolio optimization using investment funds is
one of the examples to examine risk and reward concept. The most conflicted part of creating new
portfolio is to be able to do correct selection among various types and countless funds. Risk is investing
a fund and reward is the return of that fund. Funds are significant for individual assets and provide
investors a piece of worldwide growth. The most conflicted part of creating new portfolio is to be able
to do correct selection among various types and countless funds. An accomplished investor should know
that every investment decision needs to depend on balance between risk and reward. In portfolio
optimizing using investment the thing that tried to be achieved is to give investor confidential
environment to see their portfolio risk by using mix integer nonlinear programming to find optimum
fund where risk and reward are balanced. All funds are written in the form of a single table. Therefore,
the comparison about finding the fund that has the minimum risk and maximum return at the same time
is done. The aim was to select a portfolio which is under slope of data of the current year.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

557

Table 2. All Fund Types Portfolios Ascendend Variance List
2019

2020
2019-2020

No

Fund Name
Difference of
Returns
Er(i)

Var(i)

Er(i)

Difference of
Variance

Var(i)

85

Money Market Fund Dual Rf1

0,161347906 4,91481E-05 0,103415918

3,76549E-06 -0,3590501

-0,92338477

69

Participation Fund Quadruple Rf1

0,227593347 6,12685E-05 0,131682299

0,00013435

-0,4214141

1,1928046

70

Participation Fund Quadruple Rf2

0,227593347 6,12685E-05 0,131682299

0,00013435

-0,4214141

1,1928046

89

Money Market Fund Triple Rf1

0,220747312 6,16935E-05 0,103909765

3,65129E-06 -0,5292819

-0,94081566

66

Participation Fund Triple Rf2

0,222012805 6,22427E-05 0,123125145

0,000125067 -0,4454142

1,00934143

65

Participation Fund Triple Rf1

0,227854926 6,46975E-05 0,126798473

0,000125067 -0,4435123

0,93310157

61

Participation Fund Dual Rf1

0,228279674 6,61551E-05 0,126057415

0,000122101 -0,447794

0,84567251

93

Money Market Fund Quadruple Rf1

0,225378978 6,77644E-05 0,110530417

4,35758E-06 -0,5095797

-0,93569518

62

Participation Fund Dual Rf2

0,227586508 6,91006E-05 0,122662712

0,000130474 -0,4610282

0,88817954

0,204641527 0,000164465 0,141998382

0,000477943 -0,3061116

1,90604146

101 Independent Fund Triple Rf1

The prior aim of this thesis is to minimize the risk and then reach the possible maximum return while
providing this minimum risk. Therefore the table above created among all of portfolios and listed
ascended sort. The first ten portfolios of this list is taken and sorted from largest to smallest return values
on the table below. Thus minimizing risk and reaching maximum return goal is achieved.
The prior aim of this portfolio optimization project is minimizing the risk and while doing that obtaining
the maximum possible return. It is tested for different levels of risks and corresponding to change of risk
level, different return values are observed. Using this model leads investors to a more efficient
investment decisions in economical basis.
The idea of constructing a model of minimizing the risk is not only for the investors’ usage but also for
people who saves their money for their whole life in order to make a life changing move. In that point
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this thesis gives those savers an opportunity to decide which risk level they can handle and a chance to
make more reasonable decision.
While processing this model data between 2019 and 2020 is used from TEFAS. Since the Corona virus
pandemic occurred at the same time as the research, there have been offsets corresponding to waving of
economy and mostly showed itself as a decrease.
This study will provide every user to sustain their life standards by letting know them how much return
they will have at the end. Another reason for providing user sustainability is avoiding huge bankrupts
by minimizing the risk of the investment. By giving people this support on investing, it becomes also a
financial support for the companies suggested by the model to invest and contributes their growth.
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Özet
Arazi ve arsa düzenlemesi ülkemizde gün geçtikçe önemi daha da anlaşılan ve üzerinde çalışılan bir
alandır. Arazi ve arsa düzenlemeleri, 20/02/2020 tarihine kadar 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı
Resmi Gazete’ de yayımlanan “İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa
Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik” e göre yapılmaktaydı. Bahsi geçen yönetmelikte
genel hususlar hakkında hükümlerin yer aldığı, istisnai durumlar karşısında görevli kişilerin bu gibi
durumlarla karşılaştığında nasıl ve ne şekilde ilerlemeleri gerektiğinin bilinmediği ve bu durumun
fazlasıyla boşluk oluşturup taşınmaz sahipleri açısından mağduriyete sebep olduğu, günümüz
teknolojisinin uzağında bulunduğu ve bu sebeple fazlasıyla iş yükü barındırdığı görülmektedir.
22/02/2020 tarihinde 31047 sayılı Resmi Gazete’ de “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında
Yönetmelik” i yayımlanarak yaşanılan bu ve benzeri problemleri çözüme kavuşturmak ve daha fazla
hak mağduriyetinin yaşanmamasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bahsi geçen
yönetmelik ile birlikte mevzuatta gerçekleştirilen değişiklikleri ve bu değişikliklerin etkilerini
belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Arazi ve arsa düzenlemesi, Düzenleme ortaklık payı, 18 inci madde uygulaması
Abstract
As the time passed, the importance of land and land arrangement has been understood and its
popularity has increased significantly in Turkey. Land and land arrangements were made until
20/02/2020 according to the "Regulation on Land and Land Arrangements to be Made in accordance
with Article 18 of the Zoning Law" published in the Official Gazette dated 2/11/1985 and numbered
18916. In the aforementioned regulation, provisions on general issues are included. It is not known
how the officers should proceed when faced with exceptional situations. This situation causes
victimization for the real estate owners. It is far from today's technology and therefore contains a lot
of workload. It is aimed to solve these problems and not to experience any further victimization by
publishing the "Regulation on Land and Land Arrangements" in the Official Gazette No. 31047 on
22/02/2020. The aim of this study is to determine the changes made in the legislation together with
the aforementioned regulation and the effects of these changes.
Keywords: Land and land arrangement, Regulation partnership share, Article 18 application
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GİRİŞ
Ülkemizde geçmişten günümüze gelinceye kadar, doğal nüfus artışı ve köyden kente göçün etkisi
ile kent mekânında ekonomik, toplumsal ve fiziki yeni oluşumlar doğmuş; iş, barınma, eğitim, sağlık,
ulaşım ve diğer kentsel olanakların uygun şekilde sağlanması ve dağıtılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla, Arsa ve Arazi Düzenlemesi, yeni alanların gelişiminde veya kentsel alanların yeniden
düzenlenmesinde önemli bir araç olmuştur (Çölkesen vd, 2007).
Planların zeminle ilişkisi, isteğe bağlı veya zorunlu uygulama yöntemleri kullanılarak sağlanır. İsteğe
bağlı olan imar uygulamaları; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. maddelerinde bahsi geçen ifraz
ve tevhit işlemleri, sınır düzeltmesi; isteğe bağlı olmayan zorunlu olan imar uygulamaları ise; 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 18. maddesinde bahsi geçen arazi ve arsa düzenlemesi ve kamulaştırmadır.
Uygulamada “18 uygulaması” da denilen, arazi ve arsa düzenlemesinin isteğe bağlı olmaması da, isteğe
bağlı imar uygulamalarının dar bir alanda etki doğurma sonucuna karşı, idarenin düzenleme yetkisini
kullanarak ve ilgililerden muvafakat aramayarak geniş alanlarda bütüncül planlama yapılabilmesi
sonucunu doğurmaktadır. Bu da düzgün kentleşme ve yapılaşma için arazi ve arsa düzenlemesini, imar
hukukunun en temel araçlarından biri haline getirmektedir. Ayrıca isteğe bağlı imar uygulamaları ancak
maliklerin talebi halinde olacağı için belirttiğimiz gibi dar alanda etki doğurması, kamulaştırmanın ise
idareye ciddi maddi külfet yüklemesi, arazi ve arsa düzenlemesini etkili ve önemli bir yöntem haline
getirmektedir. Bu bakımdan da arazi ve arsa düzenlemesi imar uygulamaları içinde ön plana çıkmaktadır
(Karaca, 2018).
Arazi ve arsa düzenleme uygulamasında, 04/07/2019 tarih 7181 sayılı “Tapu Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 22/02/2020 tarih 31047 sayılı “Arazi ve Arsa
Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” inin yayımlanmasıyla oluşan değişikliklerin ve uygulamaya olan
etkilerinin araştırılarak ortaya konulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM
3194 sayılı İmar Kanunu temelinde 02/11/1985 tarihli ve Resmi Gazete 18916 sayılı “İmar
Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında
Yönetmelik”, 04/07/2019 tarihli ve 7181 sayılı “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ve 22/02/2020 tarihli ve Resmi Gazete 31047 sayılı “Arazi ve Arsa
Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” i baz alınarak maddesel olarak karşılaştırma yapılıp
incelenmiştir. Yapılan incelemede günümüze kadar sürekli madde revizyonuna gidilerek kanun ya da
yönetmeliğin günümüz şartlarına uygunluğu sağlanmıştır. Fakat teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte
yapılan maddesel revizyonlar yeterli olmayıp köklü bir değişiklik gerekliliği ortaya çıkmış ve konuda
uzman kişilerin de görüşüne başvurularak günümüzde geçerliliğini koruyan 22/02/2020 tarihli ve Resmi
Gazete 31047 sayılı “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” inin yayımlandığı
görülmüştür.
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BULGULAR
Yapılan çalışmada “Arazi ve Arsa Düzenlemesi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler ve Etkileri”
konulara başlıklarına ayırarak incelenmiştir. Bunlar;
•

Düzenleme ortaklık payı oranı ile ilgili değişiklikler

•

Umumi ve kamu hizmet alanları ile ilgili değişiklikler

•

Kadastro yollarının imar adasına denk gelen kısımları ile ilgili değişiklikler

•

İfraz-Tevhit işlemleri ile ilgili değişiklikler

•

Haritaların revizyonu ile ilgili değişiklik

•

Korunması gereken yapılar ile ilgili değişiklikler

•

Uygulamayı hızlandırmak amaçlı yapılan değişiklikler’ dir.

Düzenleme ortaklık payı oranı ile ilgili değişiklikler;
18916 sayılı yönetmelikte evvelce yapılan düzenlemeler dolayısıyla düzenleme ortaklık payı veya bu
maksatla başka isimlerle bir pay alınmış olan arazi ve arsaların bu ortaklık payı hesabına katılmayacağı
belirtilmektedir. Ancak, 7181 sayılı kanun ve 31047 sayılı yönetmelikte getirilen istisnai durumlarla,
her türlü imar planı kararı ile düzenleme sahasını kapsayan alanda; yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış
olması halinde, artış olan parsellerden uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az
olmaması ve uygulamayı yapan idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu veya Sermaye Piyasası
Kurulu lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından parsellerde değer artışı olduğunun
raporlanması halinde, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45’ e kadar tamamlamak
üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabileceği belirtilmektedir. Yani, 18916 sayılı
yönetmelikte arazi ve arsa düzenlemesi yapılan bir parselden bir daha düzenleme ortaklık payı kesintisi
kesinlikle yapılamayacağı belirtilirken, 31047 sayılı yönetmelikte ise eğer imar planı ile yapılaşma
koşulunda artış yapılmış ise örneğin; bir konut adası imar planında 4 kat iken 5 kata çıkarılmış ise
mülkiyet sahipleri lehine fazlaca bir rant verildiğinden bu alanda yapılacak ikinci bir uygulamada yeni
hesaplanacak düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar kesinti yapılabileceği
belirtilmektedir. Ancak bu hususta düzenleme ortaklık payı oranının maksimum % 45’ i geçemeyeceği
aşikardır.
18916 sayılı yönetmelikte taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerine daha önce ifraz edilerek tescil edilen
parsellerden düzenlemeye dahil edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını % 35’ e tamamlayan
fark kadar düzenleme ortaklık payı alınabileceği belirtilmektedir. Bu % 35 ibaresi 2003 tarih ve 5006
sayılı kanunla % 40’ a çıkarılmış, 2019 tarih ve 7181 sayılı kanunla da % 40’tan % 45‘ e çıkarılmıştır.
31047 sayılı yönetmelikte parselasyon planı yapılmadan önce ifraz, tevhit ve yola terk işlemleriyle
yapılan terk oranı, arazi ve arsa düzenlemesi esnasındaki düzenleme ortaklık payı oranından küçükse
düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar daha kesinti yapılabileceği belirtilmektedir.
18916 sayılı yönetmelikte yer almayıp 31047 sayılı yönetmelikte yer alan gecekondu mevzuatına aykırı
yapıların bulunduğu alanda özel parselasyon planları ile geçmişte oluşturulan umumi hizmet alanı
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miktarı yeni yapılacak imar planı gereğince hesaplanan düzenleme ortaklık payı oranından küçük olması
durumunda düzenleme ortaklık payına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi
yapılabileceği belirtilmektedir.
Umumi ve kamu hizmet alanları ile ilgili değişiklikler;
18916 sayılı yönetmelikte düzenleme ortaklık payı kesintisinin yol, meydan, park, otopark, yeşil saha
gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabii olmayan alanlar ile camii, karakol yerleri ve ilgili tesisler
için kullanılmak üzere yapılan kesinti olarak tanımlanmakta olduğu, ancak 3194 sayılı İmar Kanununun
18 inci maddesinde düzenleme ortaklık payı kesintisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim
kurumları, yol, meydan, park, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, ibadet yeri ve karakol gibi umumi
hizmetler için kullanılabileceği belirtilmekteydi. 18916 sayılı yönetmelikte yer alan camii ibaresi 2003
tarih 5006 sayılı kanun ile birlikte 3194 sayılı imar kanununun 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak
ibadet yeri kapsamına alındığı görülmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim
kurumlarının da 2003 tarihli değişiklikle düzenleme ortaklık payı kesintisi kapsamına alındığı
belirtilmektedir. Burada ortaöğretimden kastedilenin lise olarak anlaşılması gerekmektedir. Ancak farklı
uygulamalarda bu boşluktan dolayı yorum farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Kimi belediyeler
ortaöğretimi sadece ortaokul olarak tanımlarken, kimi belediyeler ise sadece lise olarak
tanımlamaktadır. Bu nedenledir ki, lise alanının bazı kurumlarda düzenleme ortaklık payından, bazı
kurumlarda ise KOP (Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis)’ ten karşılandığı ancak, 2019 tarih 7181 sayılı
kanunla birlikte yapılan değişikliklerde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik
eğitim tesis alanları” ibaresiyle bu çelişkili durumun ortadan kaldırıldığı görülmektedir.
18916 sayılı yönetmelikte yer alan umumi hizmetlere ayrılan miktar tanımlamasının, 7181 sayılı kanun
ile kapsamının genişletildiği ve 31047 sayılı yönetmelikte de “umumi ve kamu hizmet alanları”
ibaresiyle yer alarak korunduğu görülmekte olup, buna göre; DOP ile karşılanabilecek alanlar
düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi,
yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları,
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve
durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmî kurum alanı, mezarlık alanı,
belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan
ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet
alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz. Burada umumi
ve kamu hizmet alanlarına eklenen su yolu ibaresi dikkat çekmektedir. Buradaki su yolu ibaresinden
düzenleme sahası içerisindeki sıradan bir su yolu anlaşılmamalıdır. 2016 tarih 6704 sayılı kanun ile 3194
sayılı İmar Kanunu’na eklenen “Su yolu; imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz
araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir.” ifadesi ile 2011 yılında duyurulan son yıllarda da sıkça
gündeme gelen “Kanal İstanbul Projesi” anlaşılmalıdır. Bu ibarenin yer almadığı bir mevzuatla bu proje
hayata geçirilmek istendiğinde, devlet fazlasıyla kamulaştırma maliyetine maruz kalacaktır. Bu
kamulaştırma maliyetini ortadan kaldırmak ve bu projenin bir umumi ve kamu hizmeti olarak kabul
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edilebilmesi amacıyla 31047 sayılı yönetmelikte “su yolu” ibaresinin düzenleme ortaklık payından
karşılanacak alanlara eklendiği görülmektedir.
18916 sayılı yönetmelikte okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanları gibi umumi
hizmetlere ayrılan alanlar düzenleme ortaklık payından ayrı olmak üzere düzenlemeye giren parsellerin
alımları oranında pay verilmesi suretiyle tahsis edilen alanlardan olduğu belirtilmektedir. Yani, arazi ve
arsa düzenlemelerinde yukarıda bahsi geçen umumi hizmetlere ayrılan bu alanlara uygulamaya giren
tüm parsellerden hisse verilerek bir yapı adası gibi değerlendirilmekte ve arazi ve arsa
düzenlemelerinden sonra bu alanlar ilgili kuruluşlarca kamulaştırılması gerekmektedir. Ancak
ülkemizde yapılan uygulamalarda yatırım programları bazen çok net olmadığından örneğin; bir resmi
kurum alanına isabet eden özel mülkiyet hisseleri yıllarca kamulaştırılmadan beklediği için özel
mülkiyet sahiplerinin hak mağduriyetine uğradığı bilinmektedir. Bu bahsi geçen tesislerin, 7181 sayılı
kanun ve 31047 sayılı yönetmelikte yer alan düzenleme ortaklık payından karşılanacak alanlara dahil
edilmesi ile birlikte bu mağduriyetlerin büyük ölçüde önüne geçildiği görülmektedir.
3194 sayılı imar kanununun 18 inci maddesinde 04/07/2019 tarihinden önce pazar yerleri, semt spor
alanları, toplu taşıma istasyon ve durakları ile ilgili açıkça bir hüküm bulunmamasına rağmen yapılan
uygulamalarda bu alanların düzenleme ortaklık payı kesintilerinden karşılandığı, 31047 sayılı
yönetmelikte ise bu alanlar eklenerek, yapılan uygulamalar ile mevzuat arasında birlik sağlandığı
görülmektedir. İmar planlarında belediye hizmet alanı ve sosyal kültürel tesis alanı yazılan alanlar 18916
sayılı yönetmelik kapsamında kamulaştırılacak alan statüsündeydi. 31047 sayılı yönetmelikte bu alanlar,
düzenleme ortaklık payı kesintisi için karşılanacak alanlar kapsamına alındığı görülmektedir.
18916 sayılı yönetmelikte kamuya ait trafo alanları, rekreasyon alanları, mesire alanları,
ağaçlandırılacak alanlarla ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktayken bir çok hukuki soruna işaret
etmekte olduğu bilinmektedir. Rekreasyon alanı; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının
karşılanabileceği, lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark vb. buna benzer alanların
yapılabileceği alan statüsünde olduğu ve ismi geçen tesislerin kentlerde yeşil alanlar içerisinde
tanımlanan tesisler olduğu bilinmektedir. Bu nedenledir ki rekreasyon alanlarının kamu tesisleri
arsalarına tahsisten mi düzenleme ortaklık payı kesintilerinden mi karşılanacağına ilişkin mevzuatta
çelişki bulunduğu, ancak 31047 sayılı yönetmelikte rekreasyon alanı düzenleme ortaklık payı kapsamına
alınarak çelişkinin sonlandırıldığı ve mevzuatta bulunan bu probleme açıklık getirildiği görülmektedir.
Mesire ve ağaçlandırılacak alanlar, 18916 sayılı yönetmelikte yeşil sahaların düzenleme ortaklık
payından karşılanacağı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinde 04/07/2019 tarihinden önce
yeşil saha olarak tanımlanırken yapılan uygulamalarda mesire alanları ve ağaçlandırılacak alanların yeşil
saha mı yoksa bu kapsam dışında mı değerlendirileceğine ilişkin açıklama bulunmadığı, bu nedenle imar
planında ağaçlandırılacak alana isabet eden kadastro parselinin ya uygulama dışı bırakıldığı ya da isabet
eden kısmı kadarının uygulama dışı bırakıldığı bilinmektedir. Ancak uygulama dışında bırakılan kısmın
Kamulaştırma Kanununa göre işlem yapılıp yapılamayacağı ile ilgili boşluk bulunmakta olduğu, bu
nedenle özel mülkiyet sahiplerince uygulama dışı bırakılan ağaçlandırılacak alandan dolayı hak

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

565

mağduriyeti yaşanmakta olduğu bilinmektedir. 31047 sayılı yönetmelik ile birlikte sorunun ortadan
kalktığı ve boşluğa açıklık getirildiği görülmektedir.
Resmi kurum alanları, 18916 sayılı yönetmelikte kamu tesisleri arsalarına tahsisten karşılanan alanda
iken, resmi kurum alanı tanımlaması geniş bir ifade olduğu için hangi kurum tarafından ne zaman
kamulaştırılacağına ilişkin boşluk bulunmaktaydı. Bu nedenle ülkemizde imar planında resmi kurum
alanı olup yıllarca kamulaştırılamayan, özel mülkiyet sahiplerince taşınmazından faydalanamayan, imar
ve şehircilik açısından bu alanların atıl durumda kalan alan statüsünde olduğu bilinmektedir.
2019 tarihinde 7181 sayılı kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen ek fıkrada, düzenleme ortaklık
payından karşılanan alanlarda bölgenin ihtiyacına ayrılan alanlardan belediye hizmetleri ile ilgili
olanları bu amaçlarla kullanılmak kaydı ile ilgili belediye adına, diğer alanlar ise imar planındaki
kullanım amacı doğrultusunda bu amacı gerçekleştirecek olan idareye tahsis edilmek üzere hazine adına
tescil edileceği belirtilmektedir. Bu hüküm kapsamında resmi kurum alanlarının belediye veya hazine
adına tescil olunacağı anlaşılmaktadır. 31047 sayılı yönetmelikte de aynı hüküm korunarak resmi kurum
alanlarının düzenleme ortaklık payı kesintilerinden karşılanacak alanlara dahil edildiği görülmektedir.
18916 sayılı yönetmelikte bulunmayan ancak 31047 sayılı yönetmelikte; yol, meydan, ibadet yerleri,
park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere, uygulama imar planında umumi hizmetlere ve kamu
hizmetlerine ayrılıp da kamuya geçişi sağlanamayan özel mülkiyete konu yapı yapılabilecek alanlarda,
imar planıyla getirilen kullanım alanı sınırları içerisindeki tüm maliklerin talebinin olması ve imar
planında ayrılan kamu hizmet tesis alanlarını yapmakla yükümlü idarenin uygun görmesi halinde imar
planındaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabileceği belirtilmektedir. Burada bahsi geçen
“umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılıp da kamuya geçişi sağlanamayan alanlar” dan kastının
bahsedilen alanın fazlasıyla büyük ve kamulaştırma maliyetinin fazla olması anlaşılmaktadır. 31047
sayılı yönetmeliğe göre umumi ve kamu hizmet alanlarının düzenleme ortaklık payından karşılanarak
oluşturulduğu ve bu alanlara özel mülkiyet sahibi hisselendirilmediği için bu bahsi geçen durum ile
31047 sayılı yönetmeliğe göre yapılan uygulamalarda karşılaşılamayacağı ancak, 31047 sayılı
yönetmelik yayımlanmadan önceki uygulamalarda umumi ve kamu hizmet alanlarının kamu tesisleri
arsalarına tahsis alanından oluşturulmakta olduğu, bu nedenle bu alanlarda çok fazla sayıda özel
mülkiyet sahibinin hisseli bulunduğu ve bahsi geçen durumla karşılaşıldığı görülmektedir. Fakat, bahsi
geçen durumla karşılaşıldığında malik sayısının muhtemel bir şekilde yüzlerle ifade edileceği ve bu
maliklerin tamamının anlaşarak bu alanlarda özel tesis yapabilmelerinin fiili anlamda mümkün
olamayacağı görülmektedir.
Kadastro yollarının imar adasına denk gelen kısımları ile ilgili değişiklikler;
31047 sayılı yönetmelikte kadastro yollarının imar adasına denk gelen kısımları mülk edinmek amacıyla
parselasyon yapılmadan önce belediye, köy tüzel kişiliği veya hazine adına ihdas edilerek parselasyon
planına alınamayacağı belirtilmektedir. 31047 sayılı yönetmelik yayınlanmadan önce belediyelerin
uygulamalarda, uygulama esnasında veya uygulamadan önce belediyeye mülk kazandırmak amacıyla
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ihdas alanlarından mülk edinmekte oldukları bilinmektedir. Bu durum düzenleme ortaklık payı oranının
artmasına neden olmaktaydı. Hukuki anlamda arazi ve arsa düzenleme uygulamaları mahkemeler
tarafından iptal edilmekteydi. 31047 sayılı yönetmelik ile birlikte burada belirtilen hukuki birçok
problemin önüne geçildiği görülmektedir.
İfraz-Tevhit işlemleri ile ilgili değişiklikler;
18916 sayılı yönetmelikte arazi ve arsa düzenlemesi yapılan imar adalarındaki parsellerde mal
sahiplerinin talebi üzerine ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılabileceği belirtilmiştir. Ancak 31047 sayılı
yönetmelikte ise ifraz ve tevhit işlemlerinin sadece parselasyon planı yapılmış olan alanlarda
yapılabileceği, eski kadastral parsellere istisnai durumlar dışında ifraz ve tevhit işlemleri
yapılamayacağı belirtilmektedir.
Haritaların revizyonu ile ilgili değişiklik;
18916 sayılı yönetmelikte sabit tesislerin ihya edilmesi, ölçü ve hesapların yapılarak kanavasına ve
haritasına işlenmesi gibi teknik unsurların günümüzde geçerliliğini genel itibariyle yitirdiği
görülmektedir. Düzenleme yapılacak alandaki tüm veriler belediye tarafından kadastro müdürlüğünden
sayısal olarak netcad ortamında istenmektedir. Kadastro müdürlüğünce kontrolü yapılarak hazırlanan
sayısal veri arazi ve arsa düzenlemesi yapılması için belediyeye gönderilir. Bu nedenle 31047 sayılı
yönetmelikte, bahsi geçen işlemlere ilişkin herhangi bir ibarenin bulunmadığı görülmektedir.
Korunması gereken yapılar ile ilgili değişiklikler;
18916 sayılı yönetmelikte “İmar veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş ve düzenleme sırasında,
plan ve mevzuata göre muhafazasında sakınca bulunmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir”
denilmekte ve yeterince detay verilmemektedir. 31047 sayılı yönetmelikte ise “İmar planı ve mevzuatına
göre muhafazasında sakınca olmayan yapılar arazide ölçülerek, uygulama sonucunda, asgari parsel
büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, mümkünse müstakil olarak bir imar parseli içerisinde bırakılır.”
denilmektedir. Burada asgari parsel büyüklüğü şartını karşılamak suretiyle 18916 sayılı yönetmelikteki
ifadeye tanımlama itibariyle açıklama getirildiği görülmektedir. Müstakil imar parseline tahsisi
gerçekleştirilemediği durumlarda yani; imar planında, plan notlarında, belediye meclis kararında yeni
oluşacak parsellerle ilgili minimum parsel büyüklüğü şartlarının, korunacak tescilli yapının bulunduğu
kadastro parselinden düzenleme ortaklık payı kesintisi yapıldıktan sonra kalan tahsis miktarından fazla
olması durumunda bu tescilli yapının korunabilmesi için tescilli yapının bulunduğu yeni imar parseline
diğer kadastro parsellerinden hisse getirilerek gerekli minimum parsel büyüklüğü şartının sağlanması
gerekmektedir. Ancak, yeni imar parseli ile düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılan kadastro parseli
aynı büyüklükte ise bu yapı müstakil olarak tek imar parseline tahsis edilebilir. Yani, 31047 sayılı
yönetmelikten anlaşılacağı üzere korunacak tescilli yapının bulunduğu yeni imar parseli müstakil
olabileceği gibi hisseli de olabilir. 18916 sayılı yönetmelikte “İmar mevzuatına göre muhafazası gereken
yapıların korunabilmesi amacıyla, bunlar harita ve diğer belgeler üzerinde belirtilir” denilmektedir.
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Yapılan fiili uygulamalarda korunacak tescilli yapıların bulunduğu parseller uygulama dışı
bırakılmaktadır. Çünkü arazi ve arsa düzenlemelerinde tüm parsellerden eşit oranda düzenleme ortaklık
payı kesintisi yapılması esas alınmaktadır. Ancak, korunacak tescilli yapılarla ilgili mevzuat açısından
boşluk bulunduğundan işleme ne şekilde yön verileceği bilinmemektedir. 31047 sayılı yönetmelikte
korunacak tescilli yapılarla ilgili, tescilli yapı ve koruma alanının bir imar parseli içerisinde kalacak
şekilde düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılacağı belirtilmekte olup mevzuattaki bu boşluğu
doldurduğu görülmektedir. Ayrıca 18916 sayılı yönetmelikte belirtilmeyen idari işlemler 31047 sayılı
yönetmelikte belirtilerek açıklık getirildiği görülmektedir.
Uygulamayı hızlandırmak amaçlı yapılan değişiklikler;
18916 sayılı yönetmelikte kadastro ayırma çaplarının parselasyon planıyla beraber belediye encümen
kararıyla onaylanacağı belirtilmektedir. Yani, eğer bir düzenleme sahasında kadastro ayırma çapı varsa
encümen kararlarında kısmen uygulamaya alındığına dair belirtme yapılmaktaydı. 31047 sayılı
yönetmelik ile beraber ayırma çapı parselasyon planının bir parçası olduğundan ayrıca encümen
kararında belirtme yapılmasına gerek olmadığının vurgulandığı görülmektedir.
18916 sayılı yönetmelikte düzenleme sahasındaki taşınmaz mallara arazi ve arsa düzenlemesine
başlanmadan önce ada ve parsel numaralarına ilişkin liste ve encümen kararı alınarak tapu müdürlüğüne
gönderilip bu parsellerin tapu kayıtlarına uygulamaya alındığına dair şerh düşülmesinin istendiği
belirtilmektedir. Ancak uygulamada belediyelerin encümen kararına gerek kalmaksızın imar
müdürlüğünün idari yazısına göre bu işlem gerçekleştirilmektedir. 31047 sayılı yönetmelik ise encümen
kararı, il idare kurulu kararı veya parselasyonu yaptıran idarenin yazısı ile tapu kayıtlarında uygulamaya
alındığına dair belirtme yapılabileceği yer almaktadır. Yani, 31047 sayılı yönetmelik yayınlanmadan
önce de uygulamayı kolaylaştırmak ve zaman kazanmak adına var olan idarenin yazısıyla yapılan
belirtme işleminin yönetmeliğin yayımlanmasıyla da resmiyet kazandığı görülmektedir.
18916 sayılı yönetmelikte düzenleme ortaklık payı oranının % 35’ ten fazla çıkması halinde düzenleme
sahasındaki; öncelikle belediyeye ait arsalardan yetmediği takdirde umumi hizmet alanlarına denk
gelen, belediyeye devri gerçekleştirilebilecek hazine veya özel mülkiyete konu parsellerden
karşılanarak %35’e düşürülmesi planlanmaktadır. 31047 sayılı yönetmelikte ise düzenleme ortaklık payı
oranının % 45’ ten fazla çıkması halinde yönetmelikte yer alan öncelik sırasına göre düzenleme ortaklık
payı alındıktan sonra eksik kalan alan düzenleme sahasındaki tescil harici alanlardan, belediye
mülkiyetindeki alanlardan, kamu veya hazine taşınmazlarından karşılanmak suretiyle düzenleme
ortaklık payı oranının %45’e düşürülmesinin hedeflendiği görülmektedir. Yani, mülkiyetin belediyeye
devri gerekmeksizin kamu ile ilgili taşınmazların, ilgili idareden muvafakat alınması şartıyla düzenleme
ortaklık payı oranını % 45’ in altına çekmek amacıyla kullanılabileceği belirtilmektedir.
31047 sayılı yönetmelikte imar planında belirtilen hangi sosyal donatı alanlarının hangi kurumlar
tarafından kamulaştırılacağına dair detaylı açıklama yapıldığı, düzenleme ortaklık payı oranının % 45’
i aşması halinde ilgili parsellerden umumi hizmet alanlarına isabet eden kısımları oranında kamulaştırma
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yapılacağının belirtildiği görülmektedir. İmar planındaki kullanım kararına göre ilgili kurum tarafından
parsele kamulaştırma şerhi düşülerek özel mülkiyet adına tescil edileceği ve parselasyon planı tescil
edildikten sonra kamulaştırma işlemlerine devam edileceği belirtilmektedir. Parselasyon işleminin
tescilinden itibaren taşınmazlar 5 yıl içerisinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorunda olduğu, ancak bu
sürenin idarenin gerekçeli kararı ile 1 yıl daha uzatılabileceğine dair ibarenin yer aldığı görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Yürürlükten kaldırılan 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İmar
Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında
Yönetmelik” e bakıldığında 45 maddeden oluştuğu ve kendisini 3194 sayılı İmar Kanunu’na
dayandırdığı görülmektedir. Ancak, maddeler incelendiğinde; maddelerin bir ya da birkaç cümleden
oluştuğu, kimisinin sadece tanımlama niteliğinde olduğu, detaya ve istisnai durumlara yer verilmediği
ve bu sebeple görevli kişilerin bu gibi durumlarla karşılaştığında nasıl ve ne şekilde ilerlemeleri
gerektiğinin bilinmediği ve bu durumun fazlasıyla boşluk oluşturup taşınmaz sahipleri açısından
mağduriyete sebep olduğu, günümüz teknolojisinin uzağında bulunduğu ve bu sebeple fazlasıyla iş yükü
barındırdığı görülmektedir.
Kamu ve özel sektörde görevli kişilerle yapılan görüşmelerde, 18916 sayılı yönetmelikte var olan
boşlukların doldurulmasından, hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden, günümüz teknolojisine
uyarlanarak iş yükünün ve dosyada bulunan fazladan evrakların azaltılmasından ve bu işlemlerin
uygulamayı gören, bilen ve uygulamanın içerisinde yer alan kişilerin görüşleri alınarak yapılması
gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu hususlar ile ilgili 4/7/2019 tarih ve 7181 sayılı “Tapu Kanunu ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birçok değişiklik yapıldığı ancak, 18916 sayılı
yönetmeliğin üzerinden uzunca bir sürenin geçmiş olması, teknolojinin hızlı ilerlemesi ve köklü
değişikliklere ihtiyaç duyulması vb. sebeplerden dolayı yönetmeliğin bütünsel anlamda ele alındığı ve
31047 sayılı “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak 22/2/2020 tarihinde
yayımlanmasıyla 18916 sayılı yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı görülmektedir.
31047 sayılı yönetmeliğin maddeleri incelendiğinde, 18916 sayılı yönetmelikte görülen eksikliklerin
hemen hemen hepsine değinildiği, oluşabilecek birçok istisnai durum ele alınarak bu gibi durumlarla
karşılaşıldığında ne şekilde ilerleme kaydedileceği, günümüz teknolojisine uyum sağlayarak iş yükünü
azalttığı ve dosyada gerek görülmeyen evraklara yer verilmediği görülmektedir. Özellikle taşınmaz
sahiplerinin yaşayabileceği hak mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçladığı görülmekte olup,
muhtemel bir şekilde bu hususlar dikkate alınırken uygulamada yer alan görevlilerin görüşlerine de
başvurulduğu, yönetmelik maddelerinin titiz bir şekilde hazırlanmış olmasından anlaşılmaktadır.
Günümüzde geçerli olan 31047 sayılı yönetmeliğin yayımlanmadan önceki birçok probleme çözüm
niteliğinde olduğu ve uzun yıllarca ülkemiz mevzuatında yerini koruyacağı öngörülmektedir.
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Özet
Nanoparçacıklar (NP) diğer hacimsel yapılı malzemelerden farklı özellikler sergilemelerinden ötürü,
tıp, biyoteknoloji, biyomedikal, mühendislik sektörleri başta olmak üzere birçok alanda etkili şekilde
kullanılmaktadırlar. NP’lerin sentezi fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başarıyla
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak genellikle zararlı kimyasallar içeren, oldukça pahalı yöntemlerdir.
Bu sebeple toksik olmayan, biyo-uyumlu ve çevre dostu yöntemlerin geliştirilmesi özellikle tıp ve
gıda endüstrileri için büyük önem taşımaktadır. Biyolojik yöntemlere karşı artan ilgi, bilim insanlarını
uygun fiyatlı ve tıp alanındaki uygulamalara uyumlu olması gibi birçok avantaja sahip çevre dostu bir
NP sentezi yaklaşımı olan "Yeşil Sentez" yöntemine yönlendirmiştir. Bilim dünyası son yıllarda yeşil
sentez ile üretilen NP’lerin toksik etki yaratmaması neticesinde ilaç dağıtım ajanı olarak
kullanılabilirliğine ve korozyon önleyici aktiviteleri üzerine odaklanmıştır. Çeşitli kanser hücreleriyle
yapılan in-vitro deneyler biyosentetik NP’lerin hücrelerde farklı etkiler ortaya koyarak hücreye özgü
etkiler oluşturduğunu göstermiştir. Bilim insanları, kanser hücrelerini öldüren, sağlıklı hücrelere zarar
vermeyen NP’lerle yeni nesil ilaçlar üretilmesi ve bunlarla hedefe yönelik kanser tedavilerinin
geliştirilmesi konusuna odaklanmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Korozyon, Nanoparçacık, Yeşil Sentez
Abstract
Since they exhibit distinct properties than other bulky materials, Nanoparticles (NP) are widely used
in various fields, most notably medicine, biotechnology, biomedicine, and engineering. Synthesis of
NPs can be carried out successfully by physical and chemical methods. However, they are very
expensive methods that mainly contain harmful chemicals. Therefore, developing non-toxic,
biocompatible, and eco-friendly solutions is critical, particularly for the medical and food industries.
The increased interest in biological methods has led scientists to the "Green Synthesis" method, an
eco-friendly NP synthesis method that offers several advantages, including affordability and
compatibility with medical applications. In recent years, the science world has concentrated on using
NP's produced using green synthesis as a drug delivery agent and corrosion protection activity as they
do not cause toxic effects. In vitro experiments conducted with various cancer cells have revealed that
biosynthetic NPs have different impacts on cells and are cell-specific. Scientists have concentrated
their efforts on producing next-generation medications with the NPs that kill cancer cells without
harming healthy cells, and on developing targeted cancer treatments utilizing them.
Keywords: Cancer, Corrosion, Nanoparticles, Green Synthesis
1. Giriş
Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalması ile karakterize
urlardır. Kadınlarda yaygın olarak meme, rahim ve kalın bağırsak kanseri gözlenirken; erkeklerde ise
akciğer, prostat, mide ve kalın bağırsak kanserleri oluşumu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
2025 yılında kanser vaka sayısının 19 milyon, 2030 yılında 22 milyon ve 2035 yılında ise 24 milyona
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ulaşabileceğini öngörmektedir. Ne yazık ki kanseri önlemek için mevcut yöntemler yeterli
olmamaktadır. Saymış olduğumuz nedenlerden ötürü, pek çok nanoparçacık (NP) kanser teşhis ve
tedavisinde kullanım potansiyelinin belirlenmesi açısından araştırmalara tabi tutulmaktadır. Bilim
insanları tarafından ilgi odağı haline gelen ve gelişmekte olan bir alan olarak tanımlayabileceğimiz
nanoteknoloji, çapı 100 nm'den küçük NP’ler ile çok sayıda ve farklı kompozisyonlarda kontrol
edilebilir yeni malzemeler oluşturabilme potansiyeline sahiptir (Aparna, Seetha, & Gopal, 2012,
Prıyaragını, Sathıshkumar, & Bhaskararao, 2013, Jr & Mouton, 2006). Bu nanomalzemeler diğer
malzemelere kıyasla kolaylıkla hücresel bariyerleri aşabilmekte ve hedef hücre, organlara hareket
edebilmektedirler (Xu, Zeng, Lu, & Yu, 2006, Bunghez vd., 2012, Park, Lee, Jun, Baeg, & Yim, 2006).
Sahip oldukları şekiller, parçacık boyutundaki artan yüzey alan farklılıkları -ki bu özellikler temas
yüzeyini artırmakta ve iletimi kolaylaştırmaktadır- gibi özelliklerinden ötürü, tarımdan antimikrobiyal
ajanlara, biyolojik sensörlerden katalizörlere kadar pek çok biyomedikal alanda uygulama
potansiyellerinin belirlenme çalışmalarında kapsamlı testlere tabi tutulmaktadır (Salam, 2012, Amirjani
& Haghshenas, 2019, Sedaghat vd., 2019, Abdul Salam, Sivaraj, & Venckatesh, 2014, Yigit &
Medarova, 2012, Hutchison, 2008, Hirsch vd., 2006). Biyomedikal uygulamalar açısından özgül ve
kontrollü biyomalzemelerin ortaya çıkarılması isteği mühendislik, biyoloji ve farmasötik gibi çeşitli
alanları birleştirmiştir. Bu uygulamalara ise tıbbi teşhis ve tedavi, kontrollü ilaç salımı örnek
gösterilebilir. Bu nanomalzemeleri sentezlemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ancak bu
yöntemler NP’lerin biyotoksisitesine, çevre ile etkileşimlerine ve aynı zamanda tehlikeli kimyasalların
kullanımına (çözücüler, indirgeyici maddeler, kaplama maddeleri vb.) ilişkin endişeleri de beraberinde
getirmektedir (Syafiuddin vd., 2017, Carnovale, Bryant, Shukla, & Bansal, 2019). Bütün bu ön yargıları
bir tarafa atacak en verimli ve minimum yan etkileri olan bir yöntem bulunmaktadır: YEŞİL SENTEZ.
Bu yöntem NP sentezinde bitki özütlerinin kullanımıyla çevre dostudur ve zararlı bir madde
barındırmamaktadır (Murphy, 2008, Kanagasubbulakshmi & Kadirvelu, 2017, Yew vd., 2016).
Bitkilerin geçmişten günümüze kadar ilaçlardan gübrelere, giysilerden korozyon önleyicilere ve daha
pek çok alana yönelik temel gereksinimlerini karşılamak için kullanımı bilinmektedir. Pek çok
araştırmacı da fitokimyasallar ile bitki özlerini umut vaat eden yeşil korozyon inhibitör maddeler olarak
kullanmıştır (Zhu vd., 2013, Suslick vd., 1999, Prasad, Gangadhara, & Venkateswarlu, 2016).
Bu derlemede yukarıda saymış olduğumuz özelliklerden yola çıkarak NP’lerin yeşil sentezi,
antikanser aktivitesi ve korozyon önleyici özellikleri üzerinde duracağız.

2. NP Sentez Metodları ve Yeşil Sentez
Nano kelimesi cüce, aşırı küçük anlamına gelen Yunanca “Nanos” kelimesinden gelmektedir.
Nanoteknoloji kelimesi ise Ulusal Nanoteknoloji Kuruluşu tarafından ‘nano ölçekte, yaklaşık 1 ile 100
nanometrede (1 nm = 10−9 m), yürütülen bilim, mühendislik ve teknolojidir.’ şeklinde tanımlanmıştır
(23). NP’ler farklı fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri açısından bilim insanlarının ilgi odağı haline
gelmiştir (Comet, Martin, Schnell, & Spitzer, 2019, Jacob vd., 2019).
Son yıllarda, bitki materyalleri aracılı NP’ ler ve bunların biyolojik ajan olarak kullanımı, ortaya çıkan
araştırma konularından biri haline gelmiştir. Bu malzemelerin kolay bir şekilde kontrol ve manipüle
edilebilir oluşu, antikanser ilaçlarının hızlı ve hedefe yönelik salımı ile geleneksel teşhis ve tedavideki
sorunların üstesinden gelinmeye çalışılmaktadır. NP’ler, davranışlarının kontrol edebilebilmesi ve
kararlılığının arttırılması amacıyla sentez sürecinde veya sonrasında biyo-uyumlu polimerler vasıtasıyla
kaplanarak kapsülleme işlemi yapılabilir. Bu polimerlere Polietilen glikol (PEG), polikaprolakton
(PCL), polilaktik asit (PLA), polilaktik-ko-glikolik asit (PLGA), dekstran ve kitosan örnek verilebilir
(Filippousi vd., 2013). Kontrast ajanı olarak NP’ler tıbbi ve biyolojik teşhiste in vivo görüntüleme için
kullanıldığında, görüntüleme tekniklerinin çözünürlüğünü geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
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Kimyasal ve fiziksel teknikler vasıtasıyla saf, iyi tanımlanmış NP’ler üretebilirken, bu
yöntemler yüksek fiyatlı, fazla enerji tüketen,çevre ve biyosistem için toksiktirler (Ahmed, Ahmad,
Swami, & Ikram, 2016, Okafor, Janen, Kukhtareva, Edwards, & Curley, 2013). Bu nedenle, çevre dostu
ve maliyeti daha düşük olan alternatif bir sentetik yöntemin kullanımının zorunluluğu yadsınamaz. Bitki
bazlı doğal ilaçlar, sentetik ilaçların toksisitesinin üstesinden gelmek için terapötik ajanlar olarak
kullanılmaktadır (Zangeneh, 2020). Artan çevre bilinciyle, nanomalzemelerin hazırlanmasında da daha
yeşil yöntem ve ürünlerin geliştirilmesi önerilmektedir. Bitki türevli malzemeler, metal NP sentezi için
yeşil indirgeyici olarak kullanılabilir. NP sentezinde bitki ve bitki ekstraktlarının kullanılması, hücre
kültürlerini sürdürmek için detaylı işlemleri azaltabileceğinden, mikrobiyal tabanlı sisteme göre
avantajlı olarak kabul edilmektedir (Khatoon, Mazumder, & Sardar, 2017). Bitki ekstrakt kullanımının,
hızlı hazırlanma, çevre dostu olma ve toksik bileşen içermeme gibi avantajları nedeniyle son on yılda
hızlı bir şekilde arttığı kanıtlanmıştır (Kaviya, Santhanalakshmi, Viswanathan, Muthumary, &
Srinivasan, 2011). Birçok araştırma sonucunda bitki ekstraktlarının metal NP boyutuna indirgenmesinde
de etkin olduğu kanıtlanmıştır (Dhand vd., 2016, Rao & Tang, 2017, Benakashani, Allafchian, & Jalali,
2017, Talodthaisong vd., 2020). NP sentezi için kullanılan bitki materyalleri, güvenli, işlenmesinin
kolay olması ve indirgemeye yardımcı olabilecek uzun bir metabolit varyasyonuna sahip olması
nedeniyle oldukça güvenilirdir (Mane Gavade vd., 2015). Bitki aracılı yeşil sentez, çeşitli şekil ve
boyutlarda oluşan NP’ler de stabilize edebilir. Bitkilerdeki fitokimyasallar, metal iyonlarını metal
NP’ler indirgeme ve stabilize etmede anahtar bileşen olduğu belirtilmiştir (Parashar vd., 2011).
NP sentezinde iki ana yöntem bulunmaktadır. Bunlar “aşağıdan yukarı” ve “yukarıdan aşağı”
yöntemleridir. Klasik yöntemler ile NP’lerin istenilen özellikleri kazanabilmesi mümkün olsa da bu
yöntemlerin pek çok dezavantajı bulunmaktadır. Bu da bilim insanlarını yeşil senteze yöneltmiştir.
Fiziksel ve kimyasal üretim yöntemleri kullanılarak NP sentezlenmesi sürecinde bazı
durumlarda çevreye ve biyosisteme tehdit oluşturabilecek toksik yan ürünler ortaya çıkabilir. Buna ek
olarak fiziksel üretim yöntemleri pahalı olup yüksek enerji tüketimi gerektirmektedir (Tiwari, Behari,
& Sen, 2008). Saymış olduğumuz bu dezavantajların yanı sıra hem fiziksel hem de kimyasal üretim
yöntemleri, NP’lerin kontrol edilebilirliği ve işlevsellik kazandırılmasına bazı sınırlamalar getirmektedir
(Wang & Xia, 2004). Bu nedenle günümüzde daha az maliyetli, çevre dostu ve toksik yan ürünler
olmadan yüksek verimle NP sentezi gerçekleştirmek amacıyla alternatif yollar araştırılmaktadır. Bu
araştırmalar biyolojik yöntemler kullanılarak yeşil sentez aracılığıyla NP üretiminin yolunu açmıştır.
"Yeşil sentez" terimi ilk olarak Brundtland raporu ve Amerikan Kimya Konseyinin girişimleri ile
gündeme gelmiştir. İlerleyen süreçte ise çevresel atıkların önlenmesi ve daha az zararlı kimyasal
sentezleme gibi 12 yeşil sentez ilkesi tanımlanmıştır. Genel anlamıyla yeşil sentez, sürdürülebilir bir
uygarlığın gelişmesi amacıyla yürütülen bilimsel ve ekonomik bir içerik olarak düşünülebilmektedir
(Vaccaro,2016). Yeşil sentez, kimya bilimi ve üretiminin sürdürülebilir, güvenli, kirletici olmayan bir
biçimde uygulanması ve minimum düzeyde atık üretimiyle az malzeme veya enerji tüketilmesi şeklinde
tanımlanabilmektedir.
Yeşil sentez, fiziksel ve kimyasal üretim yöntemleriyle kıyaslandığında oldukça verimli ve
avantajlıdır. Çeşitli mikroorganizmalar, yüksek büyüme hızı ve modifikasyon potansiyellerinin yanında
ağır metal birikim kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle çeşitli metalik NP sentez yeteneğine
sahiptirler (Demet Gultekin, Nadaroglu, Alayli Gungor, & Horasan Kishali, 2017). Ancak
mikroorganizma aracılı NP sentezi yavaş, düşük verimli ve zaman alıcıdır. Bitkiler doğada hazır
bulunmaları nedeniyle bitki aracılı yeşil sentez daha kolay, hızlı, uygulanabilir ve biyo-uyumlu bir yol
olarak kullanılmaktadır (Abboud vd., 2013).
3. Korozyon Çeşitleri
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Korozyonu kontrol altına alabilmek, önlemek ve korozyon kaybını azaltarak ekonomik
kazanımlar elde edebilmek için korozyon türlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bir NP bulunduğu
ortamda farklı korozyon çeşitleriyle karşılaşabilir ve çeşitli kimyasal/elektrokimyasal reaksiyonlara
girebilir (Yadla & Sridevi, 2012).

Konsantrasyona bağlı hücre korozyonu
Farklı konsantrasyon değerlerindeki aşındırıcı ortamlara maruz kalan bir metalde meydana
gelen korozyon tipidir. Metal iyon konsantrasyonu olan hücreler, su varlığında yüksek
konsantrasyondaki metal iyonları, birleştirilmiş yüzeylerdeki aşınma yüzeylerinin altında tıkanır. Metal
iyonlarının daha az yoğun olduğu alanlarda dökülen yüzeylerin oluşturduğu çatlaklara yakın yerlerde
büyür. Daha az metal iyonu konsantrasyonuna sahip kısım katodik reaksiyon bölgesi haline gelir.
Böylece metal iyon konsantrasyonu arttıkça korozyon artar ve anot görevi görür. Katodik kısım
korozyonun zararlarından korunmuş olur. Öte yandan, çeşitli oksijen konsantrasyonlarına sahip hücreler
ise, metal yüzey üzerindeki su çözeltisinde çözünen oksijenin difüzyonla eşit olarak dağılmadığı
durumlarda oluşan korozyon tipidir. Oksijen konsantrasyonunun yüzeyde homojen olmaması
durumunda, metalin oksijen konsantrasyonu düşük olan kısmı daha fazla korozyona uğrar.
3.2. Korozyon inhibitörleri
Korozyonu önlemek için başvurulan uygulamalardan biri inhibitör kullanımıdır. İnhibitör,
korozif ortama düşük konsantrasyon düzeyinde ilave edildiğinde metalin bulunduğu ortam ile
tepkimelerini yoğun bir şekilde kontrol eden, etki oranını düşüren veya tamamen yok eden kimyasal
geciktirici katalizörlerdir (Rani & Basu, 2012). Bu maddeler çoğu zaman metal yüzeyinde koruyucu bir
tabaka oluşturarak korozyonu önlemektedirler. Korozyon inhibitörleri, agresif bir ortamda metalin
korozyonunu önlemek veya azaltmak için sınırlı miktarda kullanılan katkı maddeleridir. Bu katkı
maddeleri, aşındırıcı durumlara maruz kalan metallerin dış yüzeyine tutunarak etki eden inhibitörler
olarak bilinmektedir. Metal yüzey üzerindeki aktiviteleri agresif ortam şartlarında etkiye uğrayan
metalin dış yüzeyine geciktirici iyonlar/moleküller bağlanması, reaktanların metalin dışında yayılma
hızının azaltılması şeklinde birbirini takip etmektedir (Rani & Basu, 2012, Sherif & Park, 2006).
Uygulamalarda tercih edilen parametreler bileşiğin maliyeti, toksisite düzeyi ve çevre dostu olmasıdır
(Khalifa, El-Batouti, Mahgoub, & Bakr Aknish, 2003, Gerengi, Schaefer, & Sahin, 2012). Bu çerçevede
birçok inhibitör çeşidinden bahsetmek mümkündür: Ancak çoğu inhibitörün omurgasını ağır metaller
oluşturduğundan, insanlarda karaciğer hasarı, kandaki bozukluklar, böbrek yetmezliği ve kansere neden
olabilir. Bu anlamda bitki kaynaklı korozyon inhibitörlerine olan eğilim önemli düzeyde artmıştır. Bu
çerçevede bitki ekstraktlarının korozyon önleyici olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. Bunun da
sebebi, çoğu bitkide inhibisyon yeteneği sağlayan heteroatomların serbest elektron çiftlerinin, çoklu
bağların veya yüksek moleküler ağırlıklı alkil sübstitüent gruplarına sahip aromatik halkaların
delokalize elektronlarının varlığıdır (Karthikaiselvi & Subhashini, 2014, Manimegalai & Manjula,
2015).
4. Yeşil Sentezle Üretilen NP’lerin Antikanser ve Korozyon İnhibitör Aktivitesi Üzerine Yapılan
Çalışmalar
Nagajyothi vd. (2018) tarafından Forsythiae fructus meyve özü kullanılarak İtriyum oksit
nanoparçacıkları (Y2O3 NP'ler) sentezlenmiş ve hem yapısal hem de morfolojik özellikleri sistematik
olarak FT-IR, SEM, TEM, XPS ve XRD ile incelenmiştir. Çalışma sonuçları yeşil sentezlenmiş Y2O3
NP'lerinin renal karsinom hücrelerine karşı güçlü antikanser aktivitesi sergilediğini ve bu yöntemin

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

574

ucuz, çevre dostu, zararlı yan etkileri azaltılmış ve fiziksel/kimyasal yöntemlere alternatif olduğunu
göstermiştir (Nagajyothi vd., 2018).
Ansari vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada Liv52 (L52E) özü kullanılarak NP sentezi
gerçekleştirilmiştir. NP’ler UV-vis, FT-IR, SEM, TEM, EDX, XRD ve VSM ile karakterize edilmiştir.
GC-MS ile analiz edilen L52E'de bulunan başlıca biyomoleküller, doymuş yağ asitleri, tekli ve çoklu
doymamış yağ asitleriyle aromatik fenollerdir. Sentezlenen NP'ler, biyomedikal uygulamalar ve kolon
kanseri hücreleri (HCT-116) üzerindeki antikanser aktivitelerini araştırmak için kullanılmıştır. Yeşil
sentezle elde edilen NP’lerin tek veya terapötikler ile kombine kullanımının biyoaktiviteyi arttırdığını
gösterilmiştir (Ansari & Asiri, 2021).
Şahin vd. (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada insan meme kanseri hücre dizisi MCF-7
üzerinde anti-tümör ajanları olarak Punica granatumcrusts'tan biyosentezlenen monodispers platin
nanopartikülleri (Pt NP'ler) kullanılmıştır. Elde edilen Pt NP'ler, UV-vis, TEM, XRD, FESEM ve FTIR
kullanılarak karakterize edilmiştir. Pt NP'lerin aktivitesi, hücre canlılığı, propidiumiyodür boyama testi,
akış sitometrisi ve COMET testleri ile belirlenmiştir. Hücre canlılığı MTT ile belirlenmiştir. Çalışma
sonuçları yeşil sentezlenenen PtNP'lerin moleküler DNA fragmantasyonu yoluyla apoptozu
indüklediğini göstermiştir (Şahin vd., 2018).
Sharma vd. (2021) tarafından yürütülen çalışmada Cannabis sativa yaprağı ekstresi kullanılarak
Cr2O3 NP'lerinin sentezi ve antibiyokimyasal kanser ve korozyon önleyici aktivite değerlendirilmiştir.
NP oluşumu, stabilite kontrolü için oda sıcaklığında bir ay tutularak 425 nm dalga boyunda UV-vis ile
belirlenmiştir. HepG2 hücre dizilerinde Cr2O3 NP'lerinin ve Cannabis sativa yaprağı ekstresinin kanser
aktivitesi belirlenmiştir. HepG2 hücrelerinin canlılık yüzdesi, minimum konsantrasyon değerinde 64.10,
maksimum konsantrasyon değerinde iken 12 saat sonra %47.25'e düşmüştür. Ayrıca 24 saatte minimum
ve maksimum konsantrasyon değerlerinde sırasıyla %21 ve %34.45'e düşmüştür. Bu nedenle, yeşil
sentezlenmiş Cr2O3 NP'ler umut verici antikanser aktivitesine sahip olarak nitelendirilmiştir. 0,5 M HCl,
HNO3 ve NH3 çözeltilerinde yumuşak çelik üzerindeki korozyon önleme aktivitesini değerlendirmek
için ağırlık kaybı yöntemi kullanılmış, IE değeri, Cr2O3 NP'lerinin konsantrasyonunun artmasıyla
artmıştır. Bazik (NH3) ortamda, Cr2O3 NP'lerin yaklaşık %89 ile en yüksek inhibisyon performansını
gösterdiği ve asidik ortamda 1.0 g/l konsantrasyonda %80 olduğu bulunmuştur. Cr2O3 NP'lerin
konsantrasyonu, inhibisyon verimliliğinde bir artışı doğrulayan, korozyon hızındaki bir düşüşle
artmaktadır (Khan vd., 2021).
Başka bir çalışmada Sheeja ve Subhashini (2014), HCl ve H2SO4 ortamında yumuşak çelik
korozyonunu önlemek için Pavetta indica (PI) yaprak ekstraktının korozyon önleyici olarak kullanılma
olasılığını araştırmıştır. Çalışmada ağırlık kaybı ve elektrokimyasal teknikle kullanılmıştır. PI
yaprağının asit ekstraktlarının yumuşak çeliğin korozyonunu aktif olarak geciktirdiği gösterilmiştir.
Çalışma sonucunda biyomalzemenin yumuşak çelik yüzeyinde adsorbe edildiği böylece artan koruyucu
bir film oluşturduğu doğrulanmıştır (Sheeja and Subhashını 2014).
Sribharathy ve Rajendran (2013) tarafından Potentiodinamik polarizasyon ve EIS yöntemleri
kullanılarak Cuminum cyminum bitkisinin ekstraktlarının deniz suyunun sulu bir çözeltisinde yumuşak
çeliğin korozyon önleyici özelliklerini incelenmiştir. Ekstraktların % IE'sinin stabilitesi, ağırlık kaybı
yöntemiyle belirlenmiştir. Potansiyodinamik polarizasyon eğrileri, ekstrakt davranışının doğada anodik
olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak ekstraktın deniz suyuna maruz kalan yumuşak çelik için olası
korozyon önleyici olduğunu göstermektedir (Sribharathy & Rajendran, 2013).
Chen vd (2013) pahalı ve toksik organik ve inorganik önleyiciler kullanımının yerine Ginkgo
biloba yaprak ekstraktları ile bir çalışma gerçekleştirmiştir. Ağırlık kaybı ve Potansiyodinamik
polarizasyon gibi analitik araçlarla deneysel çalışmalarında Q235A çeliğini kullanmışlardır. Ginkgo
biloba yaprağı ekstraktlarının inhibisyon etkinliğinin konsantrasyona bağlı olduğunu ve korozyonun
temel olarak karışık tip önleyiciye eğilimli adsorpsiyon ile meydana geldiğini göstermişlerdir (Chen vd.,
2013).
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Hu ve Ma (2006) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Schinopsis lorentzii ekstraktının HCI
ortamında düşük karbonlu çelik için iyi bir korozyon önleyici olduğu gösterilmiştir. İnhibitör olarak
değişen konsantrasyon değerlerinde ekstrakt varlığında ve yokluğunda 1 M HC1 çözeltisine daldırılmış
numuneler için elektrokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir Sonuç olarak, ekstraktın daldırma sırasında
herhangi bir noktada konsantrasyona bağlı olarak bir önleyici gibi davrandığı, katodik reaksiyon
önleyicisine eğilimli olduğu ve konsantrasyondaki artışla artan bir önleyici performans etkinliğini
olduğu bulunmuştur (Ma, Nie, Northwood, & Hu, 2006).
Abdel-Gaber vd (2009) çalışmasında, 1 M H2SO4 ve 2 M HCl'nin asidik çözeltilerinde Lupinin
sulu ekstraksiyonunun, Potansiyodinamik polarizasyon ve EIS tekniklerini kullanarak korozyon
önleyici etkisini araştırmıştır. Potansiyodinamik polarizasyon eğrileri, ekstraktın çift etkili bir korozyon
önleyici olarak hareket ettiğini göstermektedir. EIS ölçümleri, çözünme sürecinin aktivasyon kontrolü
altında olduğunu göstermektedir. Hem Potansiyodinamik polarizasyon hem de EIS analizinden elde
edilen sonuçlar % IE'nin ekstrakt konsantrasyonuna bağlı uygun bir önleyici olduğunu kabul etmektedir
(Abdel-Gaber, Abd-El-Nabey, & Saadawy, 2009).
Janaina vd (2014), farklı meyvelerin kabuklarının sulu ekstraktlarını inceleyerek organik
korozyon önleyici kaynaklarını araştırmıştır. Çalışmada EIS, Potansiyodinamik polarizasyon ve ağırlık
kaybı yöntemleri kullanılmıştır. Meyvelerin farklı konsantrasyonlarının sulu ekstraktları analiz edilmiş
ve uygun bir korozyon önleyici olarak hareket ettiğini bildirmişlerdir. Metal korozyon önleyicileri
olarak bitki özleri üzerine yapılan araştırma çalışmalarında daha önce bildirildiği üzere, test
sıcaklığındaki artışla önleyici etkinliğinin azalmasında gözlenen büyük bir zorlukla birlikte, sulu
ekstrakt konsantrasyonundaki her artış için % IE artmıştır. Bununla birlikte Janaina vd., metal yüzeyinde
sulu ekstrakt adsorpsiyonu için Langmuir izoterm modelinin en uygun model olduğunu bildirmişlerdir
(Rocha, Gomes, & D’Elia, 2014).
Başka bir çalışmada, Zenthoxylum alatum ekstraktının %5 ve %15 sulu HCl solüsyonunda
yumuşak çeliğin korozyonu üzerindeki inhibisyon etkisi, ağırlık kaybı ve EIS analizi ile
değerlendirilmiş, 50-80°C arasında değişen sıcaklıklar kullanarak sıcaklığın etkisini incelenmiştir.
Yüzey analizi için SEM, XPS ve FTIR kullanılmıştır. Sonuç olarak çelik korozyonunun %5 HCl'de %15
HCl'den daha fazla azalttığı sonucuna varılmıştır (Gunasekaran & Chauhan, 2004).
Hashim vd (2020) tarafından Vitis vinifera meyve kabuğu ekstresi kullanılarak yeşil sentezle
gümüş nitratın indirgenerek gümüş NP’ler hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, metanolik Vitis vinifera
meyve kabuğu ekstraktı ile gümüş nitrat karıştırıldığında gümüş NP’ler oluştuğunu ortaya koymaktadır.
Oluşan NP’ler, FTIR, UV-vis, TEM teknikleri ve SEM/EDX ile karakterize edilmiş, boyut ölçümü
SEM, TEM ve Zeta potansiyel analizi ile gerçekleştirilmiştir. Gümüş iyonlarının azalmasından sorumlu
olan organik moleküllerin fonksiyonel grubu FTIR analizi ile doğrulanmıştır. Ayrıca, gümüş NP’lerin
HeLa ve MCF-7 hücreleri çoğalmasını etkili bir şekilde inhibe ettiği belirlenmiştir (Hashim vd., 2020).
2017 yılında Vijayan vd tarafından yapılan çalışmada gümüş ve altın NP’ler UV-vis, FTIR,
XRD, TEM, EDX ve AFM ile karakterize edilmiştir. Indigofera tinctoria yaprak ekstraktının ve
NP’lerin sitotoksik etkisi A549 hücre dizileri üzerinde incelenmiştir. Konsantrasyon değerleri arttıkça
hücre canlılığının azaldığı ve NP’lerin kanser hücresi üzerinde saf yaprak ekstraktından daha fazla
toksik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Sentezlenen NP’lerin antioksidan aktiviteleri DPPH yöntemi
kullanılarak analiz edilmiş ve yaprak ekstraktından daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiği
bildirilmiştir. NP’lerin olağanüstü katalitik aktiviteleri, o/p niroanilinlerin NaBH4 ile indirgeme
reaksiyonları kullanılarak gösterilmiştir (Vijayan, Joseph, & Mathew, 2018).
5. Sonuç ve Tartışma
NP sentezinde kullanılan pek çok kimyasalın toksik ve çevre dostu olmadığı bilinmektedir. Bu
zararları bertaraf etmek, insan sağlığı ve çevre güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple bilim
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insanları kimyasal ve fiziksel yöntemlere alternatif olarak doğal yollar aramaya yönelmiştir. Bu
alternatiflere örnek olan bitkisel yöntemlerden yeşil sentez, zararlı kimyasallar olmadan çevre dostu,
biyo-uyumlu biyomedikal uygulamalar açısından özgül ve kontrollü NP’ler sentezlenmesine ve bunların
terapötik ajanlar olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
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Özet
Kanser tedavisinde metal tabanlı bileşiklerin yaygın kullanımı, bu malzemelerin potansiyel sitotoksik
aktivitesinin detaylı bir şekilde belirlenmesini gerekli hale getirmiştir. Bu nedenle çalışmamızda
titanyum dioksit (TiO2) ve zirkonyum dioksitin (ZrO2) A431 epidermoid karsinoma hücre dizisi
üzerine etkilerini belirlemeyi amaçladık. TiO2 ve ZrO2 nin 24, 48 ve 72 saatlik zamana ve
konsantrasyon değerlerine bağlı antiproliferatif etkileri MTT (3-(4, 5-dimetiltiazol-2-il)-2, 5difeniltetrazolyum bromid) hücre canlılık testi kullanılarak belirlenmiştir. Malzemelerin A431 hücre
membranı üzerine etkileri ise MDA (malondealdehit) yöntemi ile gösterilmiştir. TiO2 ve ZrO2 nin,
kontrol hücre grubuna kıyasla zamana ve konsantrasyon değer aralığına bağlı olarak sitotoksik
aktivitesi belirlenmiş ve A431 hücre dizilerinin canlılığını azalttığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: A431, Titanyum Dioksit, Zirkonyum Dioksit
Abstract
The widespread use of metal-based components in cancer treatment has necessitated a thorough
examination of their potential cytotoxic activity. Therefore, we aimed to determine the effects of
titanium dioxide (TiO2) and zirconium dioxide (ZrO2) on the A431 epidermoid carcinoma cell line in
our study. The antiproliferative effects of TiO2 and ZrO2 based on time points of 24, 48, and 72 hours
and concentration values were determined using MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5diphenyltetrazolium bromide) cell viability assay. The impacts of the compounds on the A431 cell
membrane were presented with the MDA (malondialdehyde) method. The cytotoxic activity of TiO2
and ZrO2 was determined based on the time and concentration range value compared to the control
cell group, and it was shown to impair the viability of A431 cell lines.
Keywords: A431, Titanium Dioxide, Zirconium Dioxide
GİRİŞ
Günümüzde malzemelerin yüzey özellikleri geliştirilerek istenilen özelliklerin (Optik
özellikleri, korozyon direnci, darbe direnci, aşınma direnci, çizilme direnci vb.) kazandırılması ve estetik
açıdan tercih edilir kılınması için eski çağlardan beri devam eden çalışmalar bulunmaktadır. Mevcut
yüzeylerinin değiştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik işlemlerde birçok farklı metot ve kimyasallar
kullanılmaktadır (Akdemir,1994; Ürgen, 1997). Kaplama metotları temel olarak gaz fazdan (CVD, PVD
ve IBAD), çözeltiden (Kimyasal, Elektrokimyasal ve Sol-jel) ve ergimiş fazdan (Lazer,Termal Sprey ve
Kaynak) şeklinde sınıflandırılabilmektedir (Aytaç & Malayoğlu, 2018). Geçiş metallerinin oksitleri
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arasında olan titanyum dioksit (TiO2) ve zirkonyum dioksit (ZrO2)’in filmlerinin hazırlanması ve
karakterizasyonu popüler bir araştırma konusu olarak dikkat çekmektedir (Leftheriotis vd, 2010: Dinh
vd, 2003: Tatsuo and Osamu, 2010). TiO2 ve ZrO2 filmler yüksek ısıya ve agresif ortam şartlarına
dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde birçok alanda kullanıma sahiptir. Filmlerin hazırlanmasında
kullanılan yöntemlerden biri olan sol-jel metodu, homojen bir yapıya sahip olması, kontrol edilebilmesi,
basit ekipman gerektirmesi ve düşük sıcaklıklarda uygulanabilmesi nedeniyle metal oksit kaplamaların
hazırlanmasında faydalı bir yöntemdir. TiO2 ve ZrO2 filmlerin yaygın bir kullanım alanının olması ve
fazlaca tercih edilmesi sebebiyle insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması büyük önem arz
etmektedir. Metal tabanlı bileşiklerin, özellikle geçiş metallerinin kanser tedavisinde büyük bir başarı
gösterdiği pek çok çalışmada gösterilmiştir. Kanser tedavisinde metal tabanlı bileşiklerin yaygın
kullanımı, bu malzemelerin potansiyel sitotoksik aktivitesinin detaylı bir şekilde belirlenmesini gerekli
hale getirmiştir. Bu nedenle, yeni ilaç ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilmek
açısından çalışmamızda TiO2 ve ZrO2’in A431 epidermoid karsinoma hücrelerinde 24, 48 ve 72 saatlik
zamana ve konsantrasyon değerlerine bağlı antiproliferatif etkileri MTT (3-(4, 5-dimetiltiazol-2-il)-2,
5-difeniltetrazolyum bromid) hücre canlılık testi kullanılarak, hücre membranı üzerine etkileri ise MDA
(malondealdehit) yöntemi kullanılarak gösterilmiştir (Castell vd, 1997; Wasowics vd, 1993).

YÖNTEM
Sol-jel metoduyla elde edilmiş olan TiO2 ve ZrO2 çözeltilerinin A431 hücre canlılığı üzerine
etkilerinin belirlenmesi için MTT testi kullanılmıştır. MTT testinin prensibi, sarı renkli tetrazolyum
tuzunun, mitokondriyal süksinat dehidrojenaz enzimi aracılığıyla mavi-mor formazan ürününe
dönüşmesi esasına dayanmaktadır (Chiba vd. 1998). TiO2 ve ZrO2 çözeltilerinin sitotoksik etkileri 5,
10, 25, 50, 100, 150, 250, 500 ve 1000 µM konsantrasyon değerleri aralığında belirlenmiştir.
TiO2 ve ZrO2 çözeltilerinin A431 hücre membranı üzerine etkilerinin belirlenmesi için MDA yöntemi
kullanılmıştır (Wasowics vd. 1993). Metodun prensibi, membran degradasyonu sonucu oluşan lipid
peroksidasyonunun bir ürünü olan MDA’nın tiyobarbiturik asit (TBA) ile reaksiyona girmesi ve oluşan
bileşiğin bütanol fazında ekstrakte edilerek belirlenmesi esasına dayanır.

BULGULAR
TiO2 ve ZrO2 çözeltilerinin, kontrol grubunda yer alan hücrelere kıyasla zamana ve
konsantrasyon değerleri aralığına bağlı olarak sitotoksik ve antiproliferatif aktiviteler gösterdiği
belirlenmiştir. Malzemelerin sitotoksik aktivitesi sonucunda A431 hücrelerinin canlılığında azalma
meydana gelmiştir.
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Şekil 1. MTT testi ile farklı konsantrasyon değerlerindeki TiO2 (a) ve ZrO2 (b) bileşiklerinin
A431 hücre dizileri üzerindeki 24, 48 ve 72 saat süresince sitotoksik etkileri
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Yüksek konsantrasyon değerlerindeki TiO2 ve ZrO2 çözeltisi uygulanan hücrelerde MDA miktarında
belirgin bir artış söz konusu iken düşük konsantrasyonlarda MDA miktarındaki azalma dikkat
çekmektedir.
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Şekil 2. MDA testi ile farklı konsantrasyon değerlerindeki TiO2 (a) ve ZrO2 (b) bileşiklerinin
A431 hücre dizileri üzerindeki 24, 48 ve 72 saat süresince membran üzerine etkileri
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Çalışmamızda TiO2 ve ZrO2 çözeltilerinin A431 hücre dizileri üzerindeki sitotoksik ve
membran hasarı etkileri araştırılmıştır. ZrO2’in, A431 hücre dizilerinde TiO2’e göre daha fazla sitotoksik
ve membran hasarı oluşturma özelliklerine sahip olduğu bulunmuştur. Her iki çözeltinin de zamana ve
doza bağlı olarak sitotoksik ve membran hasarı oluşturma aktivitesinin arttığı belirlenmiştir.
Bu sonuçlardan yola çıkarak, TiO2 ve ZrO2 çözeltilerinin mevcut kemoterapötik ajanlara alternatif metal
tabanlı bir ajan olarak kullanılabilme potansiyeli taşıdığı söylenebilir.
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Değişkenin Modellenmesinde Uygun Doğrusal Olmayan Regresyon
Modelinin Belirlenmesi
Gamze SOYCAN1, Abdullah YEŞİLOVA 2 Rıdvan KARA 3
1

E-mail: gmz-sycn@hotmail.com; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Ziraat Fakültesi, Biyometri ve
Genetik Bölümü, Van/ Türkiye.
2
E-mail: yesilova@yyu.edu.tr; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Ziraat Fakültesi, Biyometri ve Genetik
Bölümü, Van/ Türkiye.
3
E-mail: ridvankaravan65@gmail.com; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Ziraat Fakültesi, Biyometri ve
Genetik Bölümü, Van/ Türkiye.

Özet
Exact Poisson regresyonu, asimptotik sonuçlara bağlı olmadığından dolayı ve küçük
örneklerde daha doğru yorumlamalar sağladığı için Poisson regresyon esaslı bilinen standart ML
yöntemine bir alternatiftir. Exact Poisson regresyon parametrelerin yeterli istatistiklerinin koşullu
dağılımlarını kullanarak model parametrelerini tahmin etmektedir. Burada elde edilen parametre
tahminleri koşullu en çok olabilirlik tahminleri olarak bilinmektedir. Koşullu en çok olabilirlik
tahminler yeterli istatistiklerin koşullu dağılımını kullandığı için küçük veri setlerin analizinde exact
test olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada, 2009-2012 yılları arasında yedi farklı bölgede, rüşvet
nedeniyle hüküm giyen bireylerin sayısı bağımlı değişken olarak alınarak exact Poisson ve Poisson
regresyonlarının performansları incelenmiştir. Tam veri seti üzerinde yıllar bazında silme işlemi
yapılarak, sırasıyla Poisson ve exact Poisson regresyonları uygulanması yapılmıştır. Örneklem boyutu
küçük olduğunda, Poisson regresyonu sonucu elde edilen regresyon katsayılarının büyük standart
hataya sahip olduğundan dolayı parametrelere ilişkin geniş güven aralıklarının oluşmasına neden
olmuştur.
Sonuç olarak, bağımlı değişkene ait gözlemlerin küçük olması durumunda, exact Poisson
regresyonunun kullanılması, elde edilen sonuçların tutarlılığı açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Exact testler, Exact Poisson regresyon, Poisson regresyonu, Koşullu En
Çok Olabilirlik Yöntemi
Abstract
Exact Poisson regression is alternative to Poisson regression based on maximum likelihood
method that offers more accurate inferences in small samples because it does not depend on
asymptotik results. In theexact Poisson regression, parameter estimates are obtained using conditional
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distributions of the parameters sufficient stattistics. Here, parameter estimates are known as
conditional maximum likelihhod. Conditional maximum likelihhod based on conditional distributions
of the parameters sufficient stattistics are also konwn exact test in small samples.. In this study, the
number of individuals convicted for bribery is taken as the dependent variable in the model for seven
different regions between the years 2009-2012, and then performances of the exact Poisson and
Poisson regressions were compared. In this study,estimation of exact Poisson and Poisson regressions
were obtained after deletionon by according to annual on the full data set. There were wide confidence
intervals of the parameters since The obtained coefficients of regression using Poisson regression
model have large standard errors.
As a result, using exact Poisson regression in the case of small observations of the dependent
variable is very important in terms of the consistency of the obtained results.
Keywords: Exact tests, Exact Poisson regression, Poisson regression, Conditional Maximum
Likelihood Method

GİRİŞ
Ekonomik ve zaman sorunlarından dolayı, planlanan çalışmalardan elde edilen veri setlerinin
boyutu küçük olmaktadır. Bu tip veri setlerine uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılması
gerekmektedir. Küçük veri setleri için exact (kesin) testler yaygın olarak kullanılmaktadır. Exact testlerin
kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde, daha çok 2X2 iki yönlü çapraz sınıflandırılmış tablolarda
kullanılmaya başlanmıştır. Bu tip tablolarda herhangi bir hücredeki (gözdeki) gözlenen frekans sayısı
5’den küçük ise Fisher’in kesin testi (Fisher’s exact test) kullanılmaktadır. Ancak geliştirilen istatistiksel
yöntemlerle birlikte, exact testler özellikle doğrusal olmayan regresyon modellerinde kullanılmaya
başlanmıştır (Agresti, 1992; Storer ve Kim, 1990; Agresti, 1997; Cameron ve Trivedi, 1998).
Bağımlı değişkenin sayıma dayalı olarak elde edildiği küçük veri setlerinde, Poisson regresyonu sonucu
elde edilen regresyon katsayılarının büyük standart hataya sahip olacağından dolayı parametrelere
ilişkin geniş güven aralıklarının oluşmasına ve katsayılara ilişkin testlerin düşük duyarlıkta olmasına
neden olmaktadır (Agresti, 1997; Stata, 2012). Bu nedenlerden dolayı, bu tip veri setlerine Poisson
regresyonu yerine exact Poisson regresyonun kullanılması gerekmektedir. Exact Poisson regresyonu
küçük veri setleri için geliştirilen bir istatistiksel analiz tekniğidir (SAS, 2015).
Bu çalışmada, tam veri seti üzerinde yıllar bazında silme işlemi yapılarak, sırasıyla Poisson ve exact
Poisson regresyonları uygulanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle ilk olarak veri setinin en küçük olduğu
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durumda her iki doğrusal olmayan regresyon yöntemlerinin karşılaştırılması yapılmış, bu işlem diğer
veri seti büyüklükleri için tekrarlanmıştır. Böylece veri seti büyüdüğünde, hem uyum ölçütleri hem de
parametre tahminleri açısından Poisson ve exact Poisson regresyonlarının performanslarının
karşılaştırılması yapılmıştır.
YÖNTEM
Poisson dağılışı
Belirli bir t zaman aralığında meydana gelen kesikli olayların oluşturmuş olduğu dağılışa Poisson
dağılışı denir. (0,t ] zaman aralığında meydana gelen sonuçların (bir olayın gerçekleşmesi) sayısı X
olsun. (0,t ] zaman aralığında meydana gelen sonuç sayısı X kesikli bir şansa bağlı değişkenin alacağı
değerler x = 0,1,2,… olur ve

X » Poi(l, l ) dağılışı gösterir.

Poisson dağılışının olasılık fonksiyonu,

f ( x) =

e- l l x
x!

,

x = 0,1,2,3,...

biçiminde yazılabilir.

Poisson regresyonu

Yi ( Yi = yi , i = 1,........., n ) sayılarak elde edilmiş Poisson rasgele değişkeni, xi ’ler bağımsız
değişkeni göstersin. Yi = yi , i = 1,........., n değişkenin olasılık fonksiyonu (SAS, 2015),

µ iy e - µ
Pr (Y = y ) = Õ
yi !
i =1
n

i

i

(1)

biçiminde yazılabilir. Eşitlik 1’de, µ i = E[Yi / xi ] olmak üzere, Yi ve xi arasındaki ilişki için log
linear model,

log(µ i ) = q + xi b

(2)

biçiminde yazılabilir. Eşitlik 2’de

q

sabit bir terimi ve

b

p ´ 1 boyutlu bilinmeyen regresyon

parametresini göstermektedir.
Exact poisson regresyonu

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

588

Exact Poisson regresyonu (EPR) küçük veri setlerinde Poisson regresyonuna alternatif bir yöntemdir.
EPR parametrelerin koşullu dağılışlarını kullanarak model parametrelerini tahmin etmektedir. PR
modeli ML’yi kullanarak parametre tahmini yaparken, EPR modeli koşullu ML’yi kullanarak parametre
tahminlerini elde etmektedir. PR modeli eşitlik 2’de verilmişti. Bu eşitlikteki, bilinmeyen

q

ve

b

regresyon parametrelerinin tahmin edilmesinde EPR modeli aşağıdaki aşamaları kullanmaktadır (Stata,
2017).

b j Parametresi için yeterli istatistik T j = åin=1Yi xij , i = 1,........., p ve q için M = åi =1Yi biçiminde
n

yazılabilir. Burada T j = t j , t j =

å

n

i =1

yi xij ve M = m, m = åi =1 yi şeklinde ifade edilir. k i i’ninci
n

gözlem için exposure’dir. Daha sonra (Y1 = y1 , Y2 = y 2 ,........., Yn = y n ) için olasılık fonksiyonu,

Pr (Y1 = y1 ,........,Yn = y n / b , X , k ) =

{

exp(mq + tb )

k iy

i

}Õ y !

exp åi =1k i exp(q + xi b )
n

n

i =1

(3)

i

biçiminde yazılabilir.
BULGULAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arşivinden, 7 bölgede 2009-2012 yılları arasında rüşvet
suçlaması ile hüküm yiyen kişilerin sayıları kullanılarak hem Poisson hem de exact Poisson
regresyonlarının uygulaması yapılmıştır. Exact poisson regresyonun kullanılabilmesi için 7 farklı
bölgedeki ve 4 farklı yıldaki rüşvet nedeniyle işlenen suçların az olması gerekmektedir. Zaten exact testi
kullanılmasının amacı da bunun içindir.
Tablo 1’de verilen exact Poisson regresyonu ve tablo 2’de verilen Poisson regresyonu sonuçlarına
bakıldığında; hem yılların (2009, 2010, 2011 ve 2012) modeldeki etkileri hem de bölgelerin modeldeki
etkileri, istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. (p<0.05). Bununla birlikte, her iki yöntem kullanılarak
elde edilen parametre tahminleri aynı iken, parametrelerin standart hataları ile %95’lik güven aralıkları
farklı oldukları saptanmıştır.
Çalışmada, yıl bağımsız değişkenlerden 2010 yılı ve bölge bağımsız değişkenlerinden ise Marmara
bölgesi referans parametre olarak kabul edilmiştir. Bunlara ilişkin sonuçlar tablo 3’de verilmiştir. Bu
tabloda verilen sonuçlar incelendiğinde, yılların tamamının modeldeki etkileri istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur. Bununla birlikte, bölgeler arasında Akdeniz ve güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç diğer
bölgelerin tamamının modeldeki etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuçlar
tablo 1 ve tablo 2 ile paralellik göstermektedir.
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Tablo 1. Exact Poisson regresyon analizi sonuçları
Bağımsız
Değişkenler

Katsayı

Yeterli istatistik

%95 Güven Aralığı

2*P(yeterli
istatistik)

Alt Sınır

Üst Sınır

Yıl

0.212509

24

0.0106

0.048396

0.379101

Bölge

0.181342

513

0.2677

0.03855

0.141755

Tablo 2. Poisson regresyon analizi sonuçları
Bağımsız
değişkenler

Standart
hata.

Katsayı

Z istatistik
değeri

p-değeri

%95 Güven Aralığı
Alt Sınır

Üst Sınır

Yıl

0.212509

0.082532

2.57

0.010

0.0507496 0.374269

Bölge

0.181342

0.045417

2.54

0.021

0.037674

0.140358

Sabit

-426.0164

165.9521

-2.57

0.010

-751.2764

-100.7563

Tablo 3. Poisson regresyonu için en çok olabilirlik parametre tahminleri
Parametre

Düzeyler

Sabit

Tahmin Standard Wald % 95
hata
güven aralığı
2.622

0.2073

Wald
kare

P değeri

2.216 3.029 159.97

0.0002

Yıl

2009

-0.560

0.222 -0.994

-

6.38

0.0116

Yıl

2010

-0.981

0.256 -1.482

0.125
-

14.69

0.00032

Yıl

2011

-1.460

0.308 -2.064

0.479
-

22.50

0.00012

Bölge

Akdeniz

-0.511

0.857
0.298 -1.095 0.074

2.940

0.0866

Bölge

Doğu

-1.003

0.353 -1.694

-

8.100

0.0044

Bölge

Güney doğu

-0.266

0.312
0.277 -0.809 0.278

0.920

0.3377

Bölge

Ege

-0.629

0.310 -1.235

-

4.120

0.0423

Bölge

İç Anadolu

-0.762

0.323 -1.397

0.022
-

5.540

0.0185

Bölge

Karadeniz

-1.099

0.365 -1.814

0.128
-

9.050

0.0026

0.383
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Exact Poisson regresyonu koşullu dağılımları esas aldığından dolayı ortak ve koşullu test istatistikleri
sonuçları tablo 4.3.4’de verilmiştir. Hem yıl hem de bölge bağımsız değişkenlerinin ortak dağılımı esas
alındığında, test istatistik değeri 1.2851 olarak elde edilmiş olup istatistiksel olarak önemsiz
bulunmuştur (p>0.05). Bölge bağımsız değişkeni koşulu altında, yıl bağımsız değişkenin bağımlı
değişken üzerine olan etkisi istatistiksel olarak önemsiz olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde, yıl
bağımsız değişkeni koşulu altında bölge bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerine olan etkisi de
istatistiksel olarak önemsiz olmuştur (p>0.05).
Tablo 4. Exact Poisson koşullu analiz sonuçları
Değişkenler

Test

Ortak (Joint)

Yıl

Bölge

İstatistik

p-değeri

Skor değeri

1.2851

0.8138

Olasılık

0.0461

0.7591

Skor değeri

0.5361

0.6134

Olasılık

0.3521

0.7314

Skor değeri

1.4157

0.8135

Olasılık

0.4138

0.7841

Tablo 1’de verilen exact Poisson regresyonu, Poisson regresyonundan farklı olarak bağımsız
değişkenlere ilişkin koşullu dağılımları kullanarak yeterli istatistikler üretmektedir. Bunu tablo 5’de
bağımsız değişkenler kullanılarak her bir hücre (gözenek) için elde edilen istatistikler kullanılarak
kombine edilir. Şöyle ki, tablo 5’de yıl bağımsız değişkeni için koşullu dağılım kullanılarak 367 istatistik
elde edildi ve bunlardan 24 tanesi yeterli istatistik olarak elde edilmiştir. Benzer şekilde, yine bölge
bağımsız değişkeni için koşullu dağılım kullanılarak 733 istatistik elde edildi ve bunlardan 513 tanesi
yeterli istatistik olarak elde edilmiştir.
Tablo 5. Koşullu dağılımlar kullanılarak bağımsız değişken için elde edilen istatistik sayıları
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Gözlem

Yıl

Bölge

1

66

72

2

2211

2628

3

4356

5184

4

6501

7740

5

172511

10296

6

240735

12852

7

308959

15408

8

377183

567612

9

676401

709506

10

803781

851400

11

931161

993294

12

1051280

1135188

13

1575396

1277082

14

1692445

807083

15

1809494

938948

16

1110287

941308

17

1110287

943668

18

1110287

946028

19

1110287

948388

20

487203

950748

21

487203

29733

22

487203

29733

23

487203

29733

24

16131

29733

25

16131

29733

26

16131

29733
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27

16131

29733

28

367

733

.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Büyük veri setleri ile her zaman çalışma imkanı olamamaktadır. Özellikle sayıma dayalı olarak
elde edilen küçük setlerinde, bağımlı değişkenin yapısına göre birçok istatistiksel yöntem mevcuttur. İki
yönlü hazırlanmış tablolar genellikle kategorik yapıdadırlar. Hatta sürekli verilerde kategorik yapıya
dönüştürülebilir. Böylece kategorik veriler için uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılması da önem arz
etmektedir. İki yönlü hazırlanmış hücrelerde gözlem sayısının az olması durumunda, hem lojistik hem
de Poisson regresyonu yetersiz kalmaktadır. Parametre tahmin değerleri çok fazla değişmemekle
birlikte, bunlara ait standart hata değerleri büyük olabilir. Bu durumda, önemli olması beklenen bazı
bağımsız değişkenlerin önemsiz olmasına neden olabilmektedir.
Bu çalışmada, 2009-2013 yılları arasında yedi farklı bölgede, rüşvet nedeniyle hüküm giyen bireylerin
sayısı esas alınarak exact Poisson ve Poisson regresyonları incelenmiştir. Küçük örneklemin tercihinden
dolayı, bağımlı değişken olarak alınan rüşvet değişkeni, bu yıllar arasında en az işlenen suçtur.
Örneklem boyutu küçük olduğunda, Poisson regresyonu sonucu elde edilen regresyon katsayılarının
büyük standart hataya sahip olacağından dolayı, parametrelere ilişkin geniş güven aralıklarının
oluşmasına ve katsayılara ilişkin testlerin düşük duyarlıkta olmasına neden olacaktır. Çok geniş aralıkta
elde edilen parametre güven aralıklarının yorumlanması da oldukça güçtür. Bununla, parametre
katsayılarının tahminin ve işaretinin beklendiğinden farklı olabileceği sonuçları ortaya çıkarabilir. Bu
tip sorunlar çalışmanın geçerliliğine de zarar verebilir.
Poisson ve exact Poisson regresyon modellerine ilişkin parametre tahminleri modelinde referans
kategorisi olarak alınan 2012 yılına göre 2009, 2010 ve 2011 yıllarının etkileri istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (p<0.05). Referans kategorisi olarak alınan Marmara bölgesine göre doğu Anadolu, iç
Anadolu, Karadeniz ve ege bölgelerinin modeldeki etkileri istatistiksel olarak önemli bulunmuşken
(p<0.05), Akdeniz ve güneydoğu Anadolu bölgelerinin etkileri istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur
(p>0.05). Yukarıda tanımlanan üç modelde de örneklem boyutu büyüdüğünde, modeldeki
parametrelerin etkileri de istatistiksel olarak önemli oldukları belirlenmiştir. Bilindiği gibi, veri setinin
büyümesine paralel olarak, modeldeki değişkenlerinde bağımlı değişken üzerine olan etkileri daha
önemli olmaktadır.
Poisson regresyonu tüm parametreler için elde edilen olabilirlik fonksiyonunun logaritmasını maksimize
ederek en çok olabilirlik parametre tahminlerini elde etmektedir. Exact Poisson regresyonu ise, bağımsız
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değişkenlere ilişkin koşullu dağılımları kullanarak yazılan olabilirlik fonksiyonunun logaritmasını
maksimize ederek en koşullu çok olabilirlik parametre tahminlerini elde etme esasına dayanmaktadır.
Olası koşulu dağılımlar kullanılarak yeterli istatistik sayısı elde edilir. Yeterli istatistik, bir örneklemdeki
tüm bilgileri kullanan istatistiktir. Örneğin aritmetik ortalama örneklemdeki tüm gözlemleri dikkate
aldığından dolayı yeterli bir istatistiktir. Bununla birlikte mode ve medyan belli değerleri dikkate
aldıklarından dolayı yeterli istatistik değildirler.
Doğrusal modellerde F testi sonucunda incelenen faktörler arasında bir farklılık olduğunda, bu
farklılığın

hangi

faktörlerden

kaynaklandığını

saptamak

için

çoklu

karşılaştırma

testleri

kullanılmaktadır. Doğrusal olmayan yöntemlerde bu durum farklıdır. Poisson genelleştirilmiş doğrusal
modelleri esas alan regresyon modellerinde genellikle her bir bağımsız değişkenin bir düzeyi referans
kategorisi olarak alınmaktadır (Long ve Freese, 2006).
Sonuç olarak, iki yönlü çapraz sınıflandırılmış tablolardaki hücrelerde gözlem sayısı az olduğunda exact
Poisson regresyonun kullanılması, elde edilen parametrelerin tutarlılığı açısından oldukça önemlidir.
Teşekkür
Bu çalışma “Sayıma Dayalı Olarak Elde Edilen Küçük Veri Kümelerinde Bağımlı Değişkenin
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tezinin bir bölümünden yararlanılarak hazırlanmış, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma
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Abstract
From the second half of the 20th century, the terms ‘sustainability and ‘energy efficiency’ came to the
fore to lead architectural and construction design paths. Sustainable development balances the social,
environmental and economic aspects of our lives. With the increase in urbanization in the past two
centuries and after discovering fossil fuels and oils, buildings and technological advancements have
negatively impacted the environment. Construction accounts for a large percentage of energy
consumption, and some of its greedy consumers are hospitals. How can hospitals be sustainable and
energy-efficient? Many factors answer this question. Regional and micro-climates, building location,
orientation, heating and cooling systems, surrounding vegetation and many other parameters account
for the energy-efficiency performance of any building. This paper formulates a guide for a 30-beds
Paediatrics Hospital in the cold climate region in Turkey through the utilization of the Turkish
building code, research journals, conference proceedings, governmental guides and dissertations.
Keywords: Energy-efficiency – Cold Climate – Passive Design – Hospital Design – Erzurum

INTRODUCTION
Sustainability became increasingly prominent since the late 20th century after the extensive use
of fossil fuels and other non-renewable energy resources were proven detrimental to the ecological
system (Worldenergy, 2014). At the time, the discovery of fossil fuels and the industrial revolution
opened doors to innovation, production and technological advancements. However, the greed for
making and producing to earn material profit led to a carelessness towards the environment and the
deficiency in energy resources. A massive shift can be seen in the past half-century, from the excessive
consumption of energy resources to using renewable energy resources and conserving and producing
energy (Worldenergy, 2014). Sustainable development demands designing the present in ways that do
not adversely affect the future (Worldenergy, 2014). A substantial part of being sustainable requires
utilizing energy efficiently, meaning using fewer energy resources to perform the same task and
eliminating – or at least significantly decreasing – waste production (Worldenergy, 2014).
Buildings contribute to 1/3 of the global greenhouse gases and energy emissions (Chel & Kaushik,
2018). Hence, energy efficiency is crucial to reduce these emissions. It also decreases the high demands
for importing energy and lowers the costs on household and economy levels (“EESI”, n.d.). Energy
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efficiency needs to be maintained throughout all the stages of a building. From the design phase to the
construction phase, e.g. using low-energy building materials; to using energy-efficient equipment during
the operational phases (Chel & Kaushik, 2018). Integrating renewable energy technologies in buildings
are also pivotal in energy-efficient building designs (Chel & Kaushik, 2018).
CLIMATE: Classification and Definition
The Koeppen climate classification system divides the world’s regions into five climatic types.
The types are categorized from A to E, A being the warmest and E the coldest (Arnfield, 2020). Climates
are defined through their temperature ranges and location. Cold Regions are ordinarily found in the
northern hemisphere, in inner parts of continents or on coasts. Their average temperatures are above
10ºC in their warmest months and -3ºC in their coldest (Arnfield, 2020). According to a study (Gupta &
Nathani, 2016) on climatic elements and how they affect building design, desirable temperatures range
between 30ºC–35ºC. Temperatures above range are deemed too hot and cool or too cold below range.
Whereas desirable levels of relative humidity range between 50 and 70%, levels below 50% are
considered dry or too dry and above 75% are too humid (Gupta & Nathani, 2016).
Climate Analysis of Erzurum, Turkey
Turkey is divided into five climatic regions: cold, temperate-dry, temperate-humid, hot-dry and
hot-humid (Manioğlu, 2014–2015). The central province in the cold region of Turkey is Erzurum. For
the better part of the year, Erzurum is extremely cold. Its average minimum temperatures range from 15ºC to 5ºC. For only four months a year, its maximum temperature reaches between 20ºC and 30ºC.
During the remaining eight months, its maximum temperature ranges between -5ºC and 20ºC. Though
there is a significant drop in the number of days of rainfall during the warmer months (May to October),
rain in Erzurum falls for an average of 10-15 days per month. Additionally, the sun barely shines bright.
Typical sunshine lasts between 3-8 hours per day during the winter and may reach 10-12 hours in the
summer (Manioğlu, 2014–2015). Erzurum’s relative humidity is somewhat constant for most of the year
(around 75%) but decreases substantially during the summer. Furthermore, the wind blows in Erzurum
are particularly frequent from the eastern, western and south-western directions (Manioğlu, 2014–2015).
HEALTH CARE CENTRES: Hospital Types and Levels
Hospitals are buildings that provide healthcare services by admitting patients to overnight stays,
called Inpatients, and other diagnostic or emergency facilities that do not admit patients for overnight
stays, called Outpatients (India, Ministry of Health & Family Welfare, 2010). There are two types of
hospitals: general and specialised. General hospitals are multiple department hospitals that cover several
kinds of injuries and diagnoses and typically include an emergency department (India, Ministry of
Health & Family Welfare, 2010). Specialised hospitals treat injuries and determine diagnoses specific
to one medical department (India, Ministry of Health & Family Welfare, 2010).
Hospitals are categorised into four levels (India, Ministry of Health & Family Welfare, 2010). The first
level includes hospitals that provide primary healthcare services, an emergency unit (ER) and outpatient
services, and accommodate 30 beds at most. The staff in this level are trained and expert doctors, nurses
and supervisors. Clinics in these hospitals work during the day (India, Ministry of Health & Family
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Welfare, 2010). The second level includes an addition of surgery and anaesthetic facilities, pharmacies
and laboratories. The third level comprises the first two, as well as multi-speciality distinct departments,
Intensive Care Units (ICU) and Imaging Facilities (India, Ministry of Health & Family Welfare, 2010).
The fourth and largest hospitals are teaching hospitals (India, Ministry of Health & Family Welfare,
2010).
30-Beds Paediatric Hospital
A specialised Paediatrics 30-beds Hospital was chosen for this guide. Paediatric hospitals are
hospitals where children receive their treatment. In many cases, children may need to stay for days to
recover from injuries. In these cases, the hospital also becomes a temporary home and school. Therefore,
appropriate design measures need to be taken to ensure the stay of the hospital staff, the patients and
their families or visitors are as comfortable as possible (Pinhão, 2016). Mechanical devices and control,
environmental control and sustainability are as important as the aesthetical features of a paediatrics
hospital. These hospitals need to be designed to accommodate their occupants, reduce stress and be as
‘homely’ as possible (Pinhão, 2016).
This paper aims to formulate a design guide entailing strategies and approaches to make an energyefficient 30-beds Paediatric hospital located in the cold climate region in Turkey, specifically in
Erzurum. These strategies and design approaches encompass the larger settlement scale to the building
scales, considering the building orientation, form, plan layout, envelope, and include passive and active
heating and cooling strategies.
METHODOLOGY
Hospital types and levels determine the types of rooms and their sizes, the required areas for
circulation, the number of staff working in each room and the whole complex, as well as the working
hours of its staff. This data is gathered from various resources, local and international standard databases,
as well as articles on the subject. Studies made on settlement scale and building scale were also used to
collect information on the appropriate urban forms and fabrics, building forms, plan layouts, envelopes
and passive and active heating and cooling strategies that adhere to cold climate conditions.
One key approach to design energy-efficiently is Passive Design. Passive Design aims to maintain a
comfortable interior environment using local, surrounding climate, natural elements and reducing or
eliminating dependence on mechanical systems for heating, cooling and lighting systems (Marro, 2018).
To create efficient Passive Design strategies, parameters such as the settlement and urban patterns, the
building form, its plans and orientation need to be taken into consideration.
Settlement Scale
The settlement parameter includes the climate, geography, urban patterns, prevailing wind
directions and landscape aspects of a chosen site. Erzurum’s summers are hot and arid, and its winters
are severely cold. Prevailing winds hit from the southwest direction. Erzurum’s geography is
mountainous with some depressions in-between with some small forest areas surrounding Erzurum city.
In their study, Dursun & Yavas (2015) calculated the ratio between the height (H) of buildings and the
width (W) of streets between buildings to measure the density of the buildings. They stated that the ideal
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density ratio in cold climate regions is between 0.4 and 0.6 (Dursun & Yavas, 2015). They also noted
that dense, large building units should be grouped to minimise heat loss. Height differences between
buildings should also be maintained to allow ventilation and sunlight intake. To prevent creating wind
tunnels, alleys between buildings in such regions should be nonlinear and curved (Dursun & Yavas,
2015). A building would ideally be located on the lower to middle parts of a hill, in cold climate regions
(Manioğlu, 2014-2015), to reduce the effects of winds and protect them from cold airflows (Biket,
2006). Courtyards between buildings help trap warm air, protect outdoor spaces against winds, maximise
solar gain and minimise shading during the winter, yet keep them open to breezes during the summer
(Dursun & Yavas, 2015).
The ideal district for this hospital would be Yenişehir, as it scores a H/W ratio of 0.5 (Dursun & Yavas,
2015). Yenişehir has a density of 296 dwellers per hectare, which is not too dense (Dursun & Yavas,
2015). The average building height in this district is five storeys high. 77% of the settlement space is
green, meaning good ventilation is provided, and excess heat and air pollution are decreased (Dursun &
Yavas, 2015). The buildings in this district do not cast shadows on each other, thus maximising solar
gain in buildings. The green areas would also make a good view. Growing local evergreen trees, such
as Pine towards the north and east directions, protect from strong winds and decrease heat loss.
Correspondingly, deciduous trees, such as oak and maple, towards the south are necessary for solar and
heat gain during cold seasons and shading in the warm seasons (Manioğlu, 2014-2015). Trees properly
positioned can also reduce the impacts of noise (Dursun, & Yavas, 2015).
Form
To reduce heat loss and maximize interior volume against exterior surfaces, buildings in cold
climates need to maintain multi-storey, compact, regular square (cubic) forms. They should be
constructed with thick walls to reduce heat loss and have high-heat absorption capacities to provide
proper insulation (Manioğlu, 2014-2015). The hospital would take a compact, 4-storeys high, square
form with thick, insulated, airtight walls and an inclined roof. It should also be designed to withstand
seismic forces.
Plan Layout
Ideally, buildings in cold climates should be oriented towards the south and allow the most open
façade to face this direction, thus maximising heat gain, sunlight intake and solar radiation (Tendulkar,
2017). Natural light is also required to enter every room. The hospital should have open floor plans
following modular, flexible and expandable layouts, as hospital spaces are continuously susceptible to
changes (Dursun & Yavas, 2015). Most rooms should be on the ground floor, and a specific point for
services drop-off is necessary. Corridors should be wide enough to allow two wheelchairs to move
adjacently. (Carr, 2017). Outdoor green spaces should also face the south, creating a micro-climate that
ensures maximum solar exposure in the winter (Shaeri, Yaghoubi & Habibi, 2018). Furniture (e.g.
computer screens) should be planned out in a way to avoid glare. Moreover, constructing underground
floors is efficient as they decrease the thermal surfaces of buildings (Dursun & Yavas, 2015).
Interior spaces should be arranged so that rooms with high heating and lighting requirements array along
the southern façade (Tendulkar, 2017). The most important and most used rooms in such hospital are
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the clinics, Inpatient rooms, reception and the ER, followed by secondary services such as the
administration, imaging facilities, pharmacies and laboratories, then tertiary services such as storage
rooms, technical rooms, changing rooms and lockers. This data is shown in more detail in Table 1. The
administration area consists of small office rooms for each of the staff members and a meeting room. A
main waiting area should adjoin the reception, offering a small beverages area. Two pharmacies are
needed, one external serving the clinics and one internal for the ER and Inpatient rooms. The radiology
department consists of a small reception area, an ultrasound room and an X-ray room with its adjoining
viewing room. There are eight clinics, seven assigned for various specialities and a ‘Well-baby’ clinic,
where infants are examined before they receive their vaccines in the vaccination room. An ICU for
infants, NICU) should also be included. A kitchen and cafeteria serve meals for the hospital staff and
Inpatients. Changing rooms and toilets for staff, biomedical waste area, laundry room for bedsheets and
other utilities, various storage rooms and a technical room should also be included. An archive room is
necessary to store all patient records (India, Ministry of Health & Family Welfare, 2010).
An underground floor will include the technical room, the storage room for furniture and beds, the
laundry room, the archive room and the radiology department. Administration, storage and other
services are scattered to each support the function they correspond to. Reception, ER and a few clinics
will occupy the ground floor. The kitchen and dining area, the rest of the clinics and the NICU will
occupy the first floor. The Inpatient rooms will occupy the top two storeys. An indoor play area will
enable children to learn, interact with one another, and enjoy their stay in the hospital, especially during
the cold season. During the summer, the outdoor areas can be used for recreational purposes.
Envelope
Buildings in cold climate regions need envelopes that maximise solar and heat gain, minimise
heat loss and prevent wind effects (Biket, 2006). A critical element of the building envelope is its
openings. Openings in a hospital take up between 15-20% of the area of the room they occupy (iHFG,
2015). Double or triple-glazed windows are required for cold climates. Most glazing for the hospital
should be facing south, some facing north, fewer on the east and very few on the west. A second layer
of colourful, fixed and movable shading elements will be attached to the building, shading the openings
mainly on the northern and eastern façades. The shading panels will allow light in, shade well during
the summer and will provide an aesthetic appeal to create a livelier view for the children (Rosenlund,
2000). The Inpatient rooms will be facing the outdoor and green areas, providing a view (Pinhão, 2016).
Windows should allow cross-ventilation and air changes in the room. As required by the Turkish
building code for new buildings in Erzurum, double-glazed windows should have a U-Value of 2.4
W/m²*K (Schimschar et al., 2016). All joints and grooves should be carefully closed to ensure the
interior is airtight (Gut & Ackerknecht, 1993).
Walls should be made out of concrete. They should be thick and well insulated with a thin layer of paint
on the inside to enable the walls to perform well as thermal mass (Manioğlu, 2014-2015). The exposed
exterior faces should be painted in dark colours to absorb the most heat (Biket, 2006). Timber floors
will be used and should, like walls, have a U-Value of 0.35 W/m²*K (Schimschar et al., 2016). The roof
should be thermally insulated and waterproofed. It should also be pitched to protect from rain and endure
snow loads (Rosenlund, 2000). As with the rest of the envelope, roofs must be airtight as well. The
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regulations specify a U-Value of 0.25 W/m²*K for a building's roof in Erzurum (Schimschar et al.,
2016). Most of the interior should be colourful to ensure a delightful experience for the patients and aid
in decreasing stress levels on the staff (Pinhão, 2016). Warm colours such as orange and yellow will
decorate the corridors, while cool colours, such as blue-green and green, should be used in Inpatient
rooms and the NICU (Filli Boya - Renk Etkisi, 2017).
Passive and Active Strategies
Materials used in construction in cold regions should have high heat absorption capacity
(Reardon & Clarke, 2013). In cases where shallow foundations are found, frost-protecting insulation
wrapped around foundations keeps them protected in freezing temperatures (CCHRC, 2019). Reflective
foil and bulk insulation are generally an optimum feature in energy-efficient building design in cold
climates, as well as reverse-cycle heat pumps in areas where access to passive heating and cooling is
restricted (Reardon & Clarke, 2013). Active design strategies employ mechanical systems to heat and
cool interior spaces, for example, HVAC systems that help heat flow into and out of a building.
Heat, in Passive Design, can be gained by three techniques: direct, indirect and isolated heat gain
principles. Direct Heat Gain relies solely on windows facing the south direction, aided by thermal mass
(Chel & Kaushik, 2018). Isolated Heat Gain relies on proper ventilation to collect solar and thermal
energy, store them in areas separate from main spaces inside a building, for example, greenhouses
attached to a building, and distribute them to the other spaces. (Chel & Kaushik, 2018). Attaching a
Greenhouse to the southern façade of the hospital will allow for growing specific vegetation to be used
in the hospital as well as aid in collecting, storing and distributing heat gained. Heat entering through
the windows is stored in the floors and walls, then distributed during the night. In this case, the walls
and floors are thermal storage masses (Gut & Ackerknecht, 1993). A third of the facades’ areas will be
covered in solar collectors (integrated within the shading system) and placed lower than heat outlets.
This strategy is the most efficient heating strategy (Gut & Ackerknecht, 1993). Like the Innovate Office
Building in Leeds, UK, another active strategy would be collecting rainwater from the roof, storing it in
a tank, and reusing it in a vacuum drainage system, ensuring water is conserved and utilised efficiently
(King, 2007). Excess water can be used for washbasins, showers and other necessities in the hospital, as
well as planting the outdoor green area.
Rooms’ Types and Occupancy
Table 1 shows, in detail, the different room functions and their divisions, the number of staff
per function and how long each room or facility is used. 24-hours functions are always divided among
the hospital staff into shifts. These shifts are either 8-hour shifts, circling thrice a day, or 12-hour shifts,
circling twice a day. Similarly, 8-hour shifts are divided into 4-hour shifts twice a day or decreased to 1
shift lasting 6 hours straight (Rogers et al., 2004 and Shaqran, 2020). From the table, it can be deduced
that the ER, Inpatient rooms and the NICU are more likely to consume the most energy as they work for
24 hours. However, the radiology department, pharmacies, the laboratory, administration and support
facilities work during the day, hence should consume less energy. This information is crucial when
aiming for energy-efficient designs. A balance between energy consumption in the various functions
and the addition of renewable energy resources can remarkably affect the building’s energy
performance.
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Table 1. Room Types, Divisions, No. of Users per Function and Usage Time.
Room Type

Room Divisions

Emergency
Room

—

Clinics

General, Neurology,
Nephrology, Cardiology,
Gastroenterology,
Dermatology, Infectious
diseases, Well-Baby Clinics

No. of Users per Type Total per
Function
2-3 doctors, 2-3
nurses & 1-2 clerks
5-8
1 doctor + 1 nurse
per clinic

Usage Time
(hrs.)
24 (Shifts:
12*2 OR
8*3)

16

8 (Shifts:
4*2) OR 6
Internal as
ER, External
as Clinics

Pharmacy

Internal (Inpatient +ER),
External
(Clinics/Outpatient)

1 external & 1
internal

2

Laboratory

—

1 chemist & 1 CBC

2

Radiology

X-ray + Control Room,
Ultrasound, Reception

1 doctor & 2
technicians

3

Administration

1 large area, 3 small rooms
(HN, MD, D)
1 Large Area, 4 rooms (ER,
CH, HR, Meeting)

1 Medical Director, 1
Deputy, 1 Head
Nurse, 1 ER Head, 1
Clinics Head, 3 HR

8

Inpatient
10 Single Rooms, 5 4-Beds
Accommodation Rooms

2 nurses per shift

4–6

NICU

—

1 doctor, 1 nurse & 1
nursery nurse

3

—

1 nurse & 1 doctor

2

—

1 cashier, 2 cooks, 1
housekeeping

4

Per meal

Storages, Technical Room,
Laundry, Archive

Depends on needs

—

Depends on
Needs

Vaccination
Room
Kitchen &
Dining
Others

6 (1 always
on-call)
6 (1 always
on-call)
8 (medical
could work
shifts)
24 (Shifts:
12*2 OR
8*3)
24 (Shifts:
12*2 OR
8*3)
8 (Shifts:
4*2) OR 6

Sources: Fathelrahman, Ibrahim & Wertheimer, 2016; iHFG, 2017, 2017, 2016 & 2015; India, Ministry of Health & Family Welfare, 2010; NHS, 2005; Prakash, n.d.; Rogers et al., 2004
& Shaqran, 2020
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RESULTS
From the data gathered above, a preliminary zoning and space organisation program is formed below,
in Fig.1. This diagram shows the orientation of the main rooms and facilities and the important
connections between the various room functions. Because Inpatient rooms and emergency rooms are
used 24/7, they are oriented towards the South to maximise their sunlight and heat intake during the day.
The outdoor spaces are also located on the southern side, as opposed to clinics and the reception areas,
that array on the north and north-eastern façades. The radiology department, storage, pharmacies and
laboratories are oriented to the northwest and west, as these functions do not require large openings – in
some cases, no openings at all. The kitchen and cafeteria are mainly used during the day, on a per-meal
basis, and are oriented towards the east.
NORTH

NW

WEST

RADIOLOGY,
STORAGES,
TOILETS &
CHANGING
ROOMS

PHARMACIES
&
LABORATORY

CLINICS,
VACCINATION
& WAITING
AREA

NE
CLINICS &
RECEPTION

KITCHEN &
DINING
AREA

ADMINISTRATION

EMERGENCY
ROOM

SW
Important connections:
•
ER to Pharmacy, Lab & Radiology
•
Clinics to Radiology & Pharmacy & Lab
•
Cafeteria to Clinics, waiting & Inpatient Rooms
•
Inpatient rooms to outdoor areas & ER
•
Administration to all

INPATIENT,
INDOOR
PLAY AREA +
OUTDOOR
AREA

EAST

INPATIENT
ROOMS &
STORAGE

SE

SOUTH

Fig. 1: Space Organisation and Space Orientation (Zoning) Preliminary Program. Source: Author

CONCLUSION AND DISCUSSION
Energy efficiency can be achieved through passive and active systems, ensuring energy is reasonably
consumed and possibly produced. Passive Design relies on local climate, materials, building orientation
and form, vegetation, and daylight and ventilation to create comfortable interior environments, making
it a more energy-efficient and cost-efficient approach. In hospital designs, ventilation, cleanliness,
orientation and plan layout are essential elements to consider. The building envelope is also crucial for
heat energy transfer, necessitating proper insulation in cold climate regions to provide protection. It is
recommended to have more studies on building energy-efficient hospitals, as they consume enormous
amounts of energy. It is also important to begin designing on an urban scale first, moving on to the
building scale. Future studies should also consider utilising hybrid systems, integrating more renewable
energy resources, and aim for creating zero-energy buildings designs.
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Özet
Son yıllarda batarya ve enerji depolama teknolojisinin gelişiminin geri kalması Kablosuz Enerji
Transferi (KET) sistemlerine olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu çalışmada manyetik rezonanslı kuplajlı
KET devresi kullanılarak 10 kHz frekansında 3.3 kW gücünde elektrikli araç şarjı için KET sistemi
tasarlanmıştır. MATLAB programı kullanılarak frekans değişimine göre KET sisteminin verim
analizi yapılmıştır. Simulink programı ile KET devre simülasyonu yapılmış ve elde edilen sonuçlar
incelenmiştir. 50 cm çapındaki alıcı ve verici bobin için spiral endüktans tasarımı analitik olarak
yapılmıştır. Ayrıca sonlu elemanlar yöntemi (SEY) tabanlı ANSYS Maxwell 3D programı
kullanılarak öz ve karşıt endüktansın değişimi incelenmiştir. Maxwell 3D'de tasarlanan bobinler,
Ansys Simplorer'da kurulan KET devresine yerleştirildi ve sistemin benzetimi birlikte yapıldı.
Yapılan benzetim sonuçlarına göre 15 cm hava aralığına kadar verim %92 bulunmuştur. Ayrıca,
tasarımı yapılan KET sistemi insan sağlığı açısından ICNIRP ve IEEE standartlarına göre
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kablosuz enerji transferi, manyetik rezonanslı kuplaj, insan sağlığına etkiler
Abstract
In recent years, the lack of development of battery and energy storage technology increased the need
for Wireless Power Transfer (WPT) systems. In this study, a WPT system is designed for electric
vehicle charging at 10 kHz frequency and 3.3 kW power by using a magnetic resonance coupling
circuit. The efficiency analysis of the WPT system according to the frequency change was made using
MATLAB. The WPT circuit simulation was made with the Simulink program and the results were
examined. The spiral inductance design for the 50 cm diameter receiver and transmitter coil was made
analytically. In addition, the change of self and mutual inductance was investigated using the finite
element method based (FEM) ANSYS Maxwell 3D program. Coils designed in Maxwell 3D were
placed in the WPT circuit installed in Ansys Simplorer and the system was co-simulated According
to the simulation results, the efficiency was found to be 92% for up to 15 cm air gap. In addition, the
designed WPT system was examined in terms of human health according to ICNIRP and IEEE
standards.
Keywords: Wireless power transfer, magnetic resonant coupling, human health effects

1. GİRİŞ
Elektrik enerjisinin iletimi elektrik enerjisinin doğuşundan beri beraberinden çeşitli problemler
getirmiştir. Bu problemlerin önüne geçmek için ilk olarak Nikola tesla tarafından enerjinin kablosuz
aktarımı çalışmaları başlamıştır. 1900’lerde başlayan ancak gelişimini tamamlayamayan KET
çalışmaları 2000’lerde tekrar ivme kazanmıştır. Kablo bağlantısının kullanımın uygun olmadığı ya da
çok maliyetli olduğu durumlarda kullanışlıdır. KET; hasta destek sistemleri (Schwirian, 2011), cep
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telefonu şarj sistemleri (Son, 2011), elektrikli araç şarj sistemleri (Ricci, 2020), insansız hava araçlarının
şarjı (Evans, 2018) ve elektrik kablosunun kullanımının zor olduğu endüstriyel durumlarda
kullanılmaktadır.
KET, enerjiyi kablo kullanarak iletmek yerine manyetik alan kullanılarak havadan transferini
sağlamaktadır. KET, çeşitli yollarla yapılabilmektedir. Elektromanyetik indiksiyon (Risma vd., 2016),
mikrodalga (Abbasi vd., 2009), optik (lazer) (Sahai & Graham, 2011), endüktif kuplaj (Maulana vd.,
2018), kapasitif kuplaj (Minnaert vd., 2018) ve manyetik rezonanslı kuplaj (Ağcal vd., 2018) olmak
üzeri birçok KET çeşidi vardır.
İlk KET çalışmaları Nicola Tesla tarafından, Tesla bobini ile elektrik geriliminin yükseltilerek yüksek
frekanslı düşük akım yoğunluğuna sahip bir çıkış ile elektrik gücünün kablosuz olarak aktarılması ile
başlamıştır (Tesla, 1900). Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle geliştirilememiştir.
İkinci dünya savaşından sonra mikrodalga teknolojisinin gelişmesi ile KET fikri tekrar ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda uçuş gücünü mikrodalga ışınlardan alan bir model helikopter tasarlanmıştır
(Brown, 1965). Ancak mikrodalga ile yapılan KET’te verimin düşük olması sebebiyle
yaygınlaşamamıştır.
2007 yıllında yüksek kuplajlı manyetik rezonans (SCMR), orta menzilli, radyasyonsuz ve yüksek
verimli KET sayesinde dünyanın dikkatini tekrar çekmiştir. Güçlü bir şekilde bağlı bir rejimde
kendinden rezonanslı bobinler kullanılarak, bobinlerin yarıçapının 8 katına kadar olan mesafelerde
verimli, radyasyonsuz güç aktarımını deneysel olarak göstermişlerdir. Bu deneyde 60 Watt'ı 2 metrenin
üzerindeki mesafelerde %40 verimlilikle aktarmayı başarmışlardır (Kurs vd., 2007).
Kablosuz enerji iletiminde manyetik rezonanslı kuplaj ve elektromanyetik indüksiyonun karşılaştırmalı
analizi yapılmıştır. Geleneksel elektromanyetik indüksiyonlu enerji iletim cihazlarıyla
karşılaştırıldığında manyetik rezonanslı kuplaj sisteminin verimliliği çok daha yüksek çıkmıştır. Bu da
özellikle implant cihazlarındaki pillerin şarj edilmesinde kullanımının uygun olduğunu göstermiştir
(Zhao vd., 2012).
SCMR’nin avantajlarını, diğer KET teknolojileriyle karşılaştırarak analiz etmiş ve SCMR'nin farklı
analitik ilkelerini incelemişlerdir. Sistem mimarileri, frekans bölme fenomeni, empedans eşleştirme ve
optimizasyon tasarımlarını sınıflandırmışlardır (Wei vd., 2014).
Bu çalışmada, 10 kHz frekansında 50 cm çapında 3.3 kW gücünde KET sistemi tasarlanmıştır.
MATLAB programı kullanılarak verimin frekansa göre değişimi incelenmiş ve rezonans frekansında 15
cm hava aralığında maksimum verim değeri %92 olarak bulunmuştur. Simulink ile devre simülasyonu
yapılmış ve bulunan sonuçlar incelenmiştir. 50 cm çapında bobin için endüktans tasarımı analitik olarak
yapılmış, ANSYS Maxwell 3D programı kullanılarak tasarlanan endüktansın değerleri ile kontrol
edilmiştir. ANSYS Simplorer programı ile sistemin eşdeğer devresi kurulmuş ve ayrıca kurulan KET
sisteminin insana sağlığı için limitlerine bakılmıştır.
2. Kablosuz Enerji Transferi Sistem Tasarımı
KET sisteminin eşdeğer devresi Şekil 1’de verilmiştir.
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C1

I1

I1

V1

Lm

L1

C2

L2

I2

I2

ZYü k=Z0
R

R

Şekil 1. Sistemin eşdeğer devresi

Eşdeğer devrede R alıcı ve verici iç direncini, Z0 yük direncini, C1 verici rezonans kondansatörünü, C2
alıcı rezonans kondansatörünü, L1 verici bobini, L2 alıcı bobini ve Lm karşıt endüktansı gösterir. Doğal
açısal rezonans frekansı denklem (1) kullanılarak hesaplanır.
𝑤À =

1

(1)

√ÂÃ

Denklem (2) karşılıklı endüktansın bağlantı faktörü (k) ile ilişkisini göstermektedir.
𝐿‚ = kÄ𝐿n 𝐿l

(2)

Rezonatörün kalite faktörü 100 olarak alınmıştır. Denklem (3)’teki gibi ifade edilir.
Â1

𝑄 = ¾Ã Æ =

ÇÈ Â
Æ

(3)

Denklem (3)’ten yararlanılarak kalite faktörünü kullandığımız endüktans değeri, denklem (4)
kullanılarak 397,89 µH bulunmuştur.
É.Æ

𝐿 = 3Ê¯

(4)

Denklem (5) frekans değerini göstermektedir.
1

F=3Ê√ÂÃ

(5)

Denklem (6) kullanılarak kondansatör değeri 636.62 nF olarak bulunmuştur.
1

𝐶 = Â.ÇŸ

(6)

10 kHz frekansındaki bobin tasarımında denklem (4) ve denklem (6) yardımı ile kullanılacak endüktans
ve kondansatör değerleri bulunmuş ve bu değerlere uygun bir şekilde bobin tasarımı denklem (7) ve
denklem (8) kullanılarak yapılmıştır.

N 2A2
L=
30A - 11Dı

(7)

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

607

A=

Dı + N (W + S )
2

(8)

Şekil 2. Spiral endüktansın üstten ve yandan görünümü

Spiral endüktansta W Kablo çapını, N Sarım sayısını, Di bobinin iç çapı, Do bobin dış çapı, S kablolar
arası boşluğu ifade eder.
Denklem (8) kullanılarak N = 23, Dı = 367 mm, W = 1.8 mm, S = 1 mm, Do = 496 mm, L = 398.107
µH ve kablo uzunluğu 31.171 metre olarak hesaplanmıştır.
Sistemde eşdeğer empedans denklem (9) ve verim denklem (10) ile hesaplanır.
æ
ö
2
2
÷
æ 1 ö ç
Lmw
÷
Z Eş = Z1 + ç
÷+ç
è jwC1 ø ç Z 2 + 1 + RL ÷
ç
÷
jwC2
è
ø

(9)

2

æ
ö
ç
÷
jLmw
÷ ´ RL
h =ç
ç
÷ Z Eş
æ 1 ö
çç Z 2 + ç
÷ + RL ÷÷
è jwC2 ø
è
ø

(10)

Kritik karşıt endüktans değeri denklem (11) ile hesaplanır.
𝐿3‚ =

ËÈŸÌÆ Ÿ
“ÈŸ

(11)

3. Verim Frekans Değişiminin İncelenmesi
Hesaplanan kondansatör ve endüktans değerleri ile rezonans frekansları ve devrenin maksimum
verimi hesaplanmıştır. Seri-Seri topolojili KET sisteminde verimin maksimum olduğu frekansta eşdeğer
empedansın, minimum olduğu görülmüştür. Karşıt endüktans için iki adet k değeri kullanılmıştır. Bunlar
k = 0.5 ve k = 0.1 değerleridir. Denklem (2)’den yararlanılarak bulunan Lm1 = 199 µH ve Lm2 = 39.7
µH değerleri ile rezonans frekansı, verimi ve Zes değerleri bulunmuştur. Rezonans frekansının verime
ve eşdeğer empedansa göre değişimi Şekil 3(a)’da k = 0.5 ve Şekil 3(b)’de k = 0.1 için incelenmiştir.
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(a)

(b)
Şekil 3. (a) k = 0.5 ve (b) 0.1 için verim frekans grafiği

Lm1 = 199 µH olarak hesaplanan endüktans değeri için rezonans frekansı 8400 Hz, rezonans
frekansındaki eşdeğer empedans 5 Ω ve verim %92 olarak bulunmuştur. Lm2 = 39.7 µH olarak
hesaplanan endüktans değeri için rezonans frekansı 10000 Hz, rezonans frekansındaki eşdeğer
empedans 2 Ω ve verim %82 olarak bulunmuştur.
Şekil 3. (a) ’da çatallanan rezonans frekansının olduğu ve kritik hava aralığının altında kaldığı
gözlemlenmiştir. Şekil 3. (b)’de ise; kritik hava aralığının üzerinde olduğu için tek rezonans frekansı
olarak çıktı alınmıştır.
4. SİMÜLASYON
4.1. MATLAB Simülasyonu
Bulunan değerlere göre Simulink’te tüm parametrelere uyularak devre, Şekil 4’teki gibi
kurulmuştur.

Şekil 4. Devrenin simülasyonu

Alınan sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Devre parametreleri

k = 0.5
M = 199 µH
F = 8400 Hz
Cs = Cd = 636 nF
Ls = Ld = 397 µH
Rs = Rd = 0.22 Ω
RL = 5 Ω

k = 0.1
M = 39.7 µH
F = 10000 Hz
Cs = Cd =636 nF
Ls = Ld = 397 µH
Rs = Rd =0.22 Ω
RL = 5 Ω
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Giriş ve Çıkış
gerilimi, Akım ve
güçleri:
Vg = 141.4 V
VL = 179.4 V
Ig = 24.8 A
IL = 25.38 A
Pg = 3500 W
PL = 3300 W
ŋ = % 94
VC1 = 1050 V
VC2 = 1050 V

Giriş ve Çıkış
gerilimi, Akım ve
güçleri:
Vg = 107.5 V
VL = 181.6 V
Ig = 76.03 A
IL = 36.32 A
Pg = 4100 W
PL = 3300 W
ŋ = % 81
VC1 = 2690 V
VC2 = 1285 V

4.2. ANSYS Simülasyonu
Tasarlanan devre ANSYS Maxwell 3D programında bobin değerleri girilerek kuruldu. Bobin
tasarımının simülasyonu Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Bobin tasarımı

Bobinin farklı hava aralığındaki endüktans değerleri Şekil 6’daki gibidir.

Şekil 6. Endüktans değerleri

Denklem (11) kullanılarak Lmkritik=79.47µH olarak hesaplanmış ve kritik hava aralığı 15 cm
bulunmuştur. Şekil 7’de bağlantı faktörünün hava aralığına göre değişimi gösterilmiştir.
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Şekil 7. Bağlantı faktörü hava aralığı değişimi

Hava aralığına bağlı akı bağlantısı Şekil 8’deki gibidir.

Şekil 8. Akı bağlantısı

ANSYS Maxwell 3D programındaki bobin tasarımı ile eş zamanlı çalışan KET devresi ANSYS
Simplorer üzerinde Şekil 9’daki gibi kurulmuş ve eş benzetimi yapılmıştır.
C1

E1

C2

FEA1
Tx_in

Rx_in

Tx_out

Rx_out

R1

R3

R2

gnd1
gnd_term

Şekil 9. Simplorer devresi
M1

Devrenin MATLAB programında yapıldığı gibi k = 0.1 ve k = 0.5 değerleri için benzetimi yapıldı. k =
0.1 değeri için verim % 81 ölçülmüştür. k = 0.5 değeri için ölçüm yaptığımızda verim % 94 olarak
ölçülmüştür.
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Şekil 10. k=0.1 için güç grafiği

5. KET Sisteminin İnsan Sağlığına Etkileri
Bu çalışmada 100 kHz frekans değerinin altında inceleme yapılacağı için bakacağımız aralık düşük
frekans (LF) aralığındadır. İnsanlar LF alanlarına maruz kaldıklarında, vücutta elektrik alanları ve
akımlar oluşur ve bunlar vücudun kendi elektrik alanlarına ve normal biyolojik işleyişine müdahale
edebilir. Ek olarak, LF elektrik alanı vücudun yüzey yükü ile etkileşime girebilmektedir. Düşük
seviyelerde, bu etkileşimler çoğunlukla fark edilmez ve sağlık sorunlarına yol açmaz. Ancak; belirli
maruziyet üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. HFSS çalışmasına göre maruz kalınan alanlar
ve bu alanlara maruz kalma düzeyi belirtilmiştir. Manyetik alan, elektrik alan ve manyetik akı yoğunluğu
dağılımları Şekil 11’de verilmiştir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 11. (a) Manyetik alan, (b) Elektrik alan ve (c) Manyetik akı yoğunluğu dağılımı

ICNIRP’ye göre gündelik hayatta 10 kHz için beyin ve tüm vücut dokusunun maruz kaldığı maksimum
elektrik alan limiti 1.35 V/m olarak, manyetik alan limiti ise 21 A/m olarak belirtilmiştir. Çalışanlar için
ise maruz kalınan maksimum elektrik alan limiti 2.7 V/m, manyetik alan limiti ise 80 A/m olarak
belirlenmiştir. Manyetik akı yoğunluğunun ise çalışanlar için maruziyet seviyesi 100 µT’yi, gündelik
kullanım için ise 27 µT’yi geçmemelidir. IEEE’ ye göre kısıtlanmamış ortam için elektrik alan 614
V/m’yi, manyetik alan 163 A/m’yi, kısıtlanmış ortam için ise elektrik alan 1842 V/m’yi, manyetik alan
490 A/m’yi geçmemelidir. Manyetik akı yoğunluğu kısıtlanmamış ortamlarda insan uzuvları için 1.13
mT’yi, baş ve gövde için 0.205 mT’yi kısıtlanmış ortamlarda ise uzuvlar için 1.13 mT’yi, baş ve gövde
için 0.615 mT’yi geçmemelidir.
Farklı hava aralıkları için mesafeye göre Şekil 12’de manyetik akı yoğunluğu ve manyetik alan grafikleri
verilmiştir. 50 cm mesafeye kadar limitler görüntülenmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 12. (a) Manyetik akı yoğunluğu ve (b) Manyetik alanın hava aralığına göre değişimi

50 cm mesafeden sonra alan değerlerinde hızlı düşüş gözlenmiştir. IEEE sınır koşullarına göre bobin
merkezine olan minimum mesafe uzuvlar için kısıtlı ve kısıtlı olmayan ortamlarda 25,7 cm, baş ve gövde
için ise kısıtlanmış ortamlarda 27,3 cm, kısıtlanmamış ortamlarda ise 33,6 cm uzağında olunması
gerekir. ICNIRP’ye göre ise çalışan için 34,7 cm, günlük hayat için ise 54,5 cm’den fazla mesafede
olunmalıdır.

(a)

(b)

Şekil 13. (a) Manyetik alanın ve (b) Elektrik alanın bedene etkileri

6. SONUÇLAR
Bu çalışmada, 3,3 kW gücünde, 10 kHz frekansında, 50 cm çapındaki bobin için endüktans ve
kondansatör değerleri bulunmuş ve bu değerlere uygun şekilde sistemin tasarımı yapılmıştır. MATLAB
programı kullanılarak frekansın verime etkisi incelenmiştir. Simulink ile devre simülasyonu yapılmış ve
bulunan sonuçlar sunulmuştur. ANSYS Maxwell 3D programı kullanılarak bobin tasarımı yapılmıştır.
ANSYS Maxwell 3D programındaki bobinler Simplorer programına aktarılarak tasarımın eş benzetim
devresi kurulmuştur. Simulink ve ANSYS programından çıkan sonuçlara göre sistem 15 cm hava
aralığında %92 verimle çalışmaktadır. Ayrıca tasarlanan sistemin insan sağlığına etkileri incelenmiştir.
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Özet
Olasılıksal taşıyıcı modeller karmaşık bir sistemin yalnızca belirgin özelliklerini barındırıp dışa
vurmak için kullanılabilirler; bu özelliklerin, bağımsız bir olasılıksal değişken kümesi aracılığıyla
hesaplanabildikleri farzedilir. Önceki çalışmalarda, bahsedilen belirgin özelliklerin olasılıksal
yoğunluk fonksiyonlarını yaklaşık olarak hesaplayabilmek için güvenilir ve tercih edilebilir
yöntemler önerilmiştir; ayrıca ilgili yoğunluk fonksiyonlarına biat eden olasılıksal değişken
gerçeklemelerinin üretimi için de gerekli tekniklere atıfta bulunulmuştur. Ancak konuyla ilişkili
gerçekleme detaylarının ve olasılıksal değişken örneklerinin üretimini hızlandırmak için izlenecek
yöntemlerin açıkça bildirilmediği gözlemlenmektedir. Bu bildiride, olasılıksal bir taşıyıcı modelin bir
özelliğinin toplamsal dağılım fonksiyonu (CDF) aracılığıyla ilgili olasılıksal değişken
gerçeklemelerinin üretimi için kullanılabilecek, Python/C++ dillerinde yazılmış, genelgeçer ve hızlı
çalışan bir araç kutusunu tanıtmaktayız; CDF tanımı, parçalı kübik polinom aradeğerlemesi tekniğiyle
sayısal olarak yapılmaktadır. Birkaç sentetik örnek üzerinde denemelerde bulunularak sonuçlar
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: ters transformasyon yöntemi, parçalı kübik polinom aradeğerlemesi, olasılıksal
sayı üretimi, belirgin özellikler, taşıyıcı modeller
Abstract
Stochastic surrogate models are able to contain and expose only the salient attributes of a complex
system, computed out of a set of independent random variables. Previous studies propose robust and
preferable techniques for approximately calculating the probability distribution function of each of
the said salient attributes and suggest utilization of methods to define random number generation
mechanisms for the random number realizations obeying the stated distribution function. However,
associated implementation details and measures for speeding up the random number generation
procedure are not explicitly communicated. In this paper, we propose a generic and fast Python/C++
implementation for random number generation associated with the cumulative distribution function
(CDF) of an attribute of a stochastic surrogate model, the CDF having been computed through a
collection of piecewise cubic polynomials. We test our implementation on several synthetic examples.
Keywords: inverse transform method, piecewise cubic polynomial interpolations, random number
generations, salient attributes, surrogate models
INTRODUCTION
Stochastic surrogate models effectively enable practitioners to characterize the behavior of a
system as affected by a possibly independent set of many random parameters (Yelten et al., 2011). Such
models offer utility entertaining a focus narrowed down to perhaps just a few metrics, each one of them
a random parameter in itself. Generalized Polynomial Chaos (gPC) methods (Xiu and Karniadakis,
2002) bring about a much less computational burden as opposed to Monte Carlo (Metropolis and Ulam,

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

615

1949), in evaluating the probabilistic characterization of a system, when the number of random
parameters in question is moderate. Therefore, surrogate models reducing the number of random
parameters to be dealt with is a welcome opportunity for gPC-based methods to be applied to the salient
metrics of such models.
Computational difficulties arising due to how indeed the original independent set of possibly
many random parameters in a system mould the few important metrics in the corresponding surrogate
model appear to have been overcome through the methods suggested in (Zhang et al., 2014). In this
paper, we propose a toolbox for an aspect mentioned but not delved into in (Zhang et al., 2014), namely
the fast random number generation mechanism in order to produce an ensemble obeying the probabilistic
distribution of a metric advertised in a surrogate model. Our Python/C++ toolbox with its computational
core in C++ operates fast and relies on the well-established inverse transform method for random
number generations (Rubinstein and Kroese, 2016). The toolbox is verified on several examples.
The rest of this paper is organized as follows. The section named “Implementation Details”
provides information on the subtle aspects regarding the relevant method and its numerical
implementation. “Simulation Results” illustrates the utility of the proposed toolbox on a couple of
synthetic examples. “Conclusion” concludes the paper together with a glimpse of the future directions.
IMPLEMENTATION DETAILS
Proposed in (Zhang et al., 2014) is a collection of methods for crafting surrogate models with
just a few stochastic metrics assumed to account for their behavior, but in reality affected by possibly
many more random variables. The gPC-based framework (Zhang et al., 2014) relies on an ensemble
obtained for a single stochastic variable serving as a representative metric for the surrogate model in
hand. Intricate formulations with well-grounded numerical methods (Zhang et al., 2014) lead one to
obtain gPC ingredients, i.e., a gPC basis, sets of nodes, and weights, for the indicated metric. The need
for a random number generator obeying the distribution function for the stochastic metric is hinted at in
(Zhang et al., 2014), but this aspect is not delved into, and details for a relevant implementation are not
provided. In this section, we provide implementation details on our proposed toolbox designed for
covering the indicated gap in the literature.
The proposed toolbox accepts as input a generated ensemble for the representative stochastic
metric of a surrogate model. Since it would be unwieldy to deal with the whole data describing the
ensemble, one carries out the procedure suggested in (Zhang et al., 2014) for producing an approximate
and sparsified ensemble out of the original one. Then, an interpolation method generates an interpolated
CDF (Cumulative Distribution Function) for the said stochastic metric, using the sparsified ensemble;
we prefer the piecewise cubic interpolation scheme, out of the two available (Zhang et al., 2014) for
inherently monotone non-decreasing CDFs. This approximately interpolated CDF is sufficient for an
inverse transform-based numerical procedure to be executed for random number generation with
realizations obeying the very same CDF.
Below is described how the inverse transform-based random variable realizations generation is
accomplished, with the random variable itself being a salient stochastic metric of a surrogate model. We
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designed a hybrid Python/C++ toolbox for the indicated task, and the computational core is coded in
C++ benefiting from the facilities provided by the external sets of libraries it++ (Cristea et al., 2013),
gsl (GNU Scientific Library) (Galassi et al., 2002), and boost (The Boost Team, 2021). Python interface
of the C++ core is built through Boost.Python (The Boost Team, 2021).
The reader is referred to Fig. 1 for an illustration regarding the relevant procedure outlined as
follows.
1. A standard uniformly distributed random variable realization is generated in the support given
by [0, 1].
2. The interval on the vertical axis that accommodates the indicated realization is identified;
itpp::find function of the it++ library (Cristea et al., 2013) is especially useful. Note that
the sparsified ensemble for the CDF of a salient metric is in turn approximately interpolated
through piecewise cubic polynomials.
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3. The particular form of the indicated interval with a cubic polynomial representation is
specialized through a particular value for each of the parameters in the set {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} as shown
in Fig. 1.
4. Roots of the polynomial 𝑎𝑥 f + 𝑏𝑥 3 + 𝑐𝑥 + 𝑑 − 𝑦 = 0 are computed through the
gsl_poly_complex_solve function of the gsl library (Galassi et al., 2002). 𝑦 is the
random variable realization computed in the first step of the outline.
5. The correct root of the particular piecewise cubic polynomial representation located in the
corresponding interval on the horizontal axis is identified.
6. Mechanics of the algorithm implementation as indicated in (Zhang et al., 2014) require rescaling
and shifting operations to be applied to the computed root.
7. A random variable realization as an item of an ensemble possibly to be populated and obeying
the probabilistic rule defined by the particular CDF thus turns out to be finally computed.
With an ensemble consisting of perhaps hundreds of thousands of random variable realization
items, the outline above as a description of the operation of our toolbox in Python/C++, with the
computational core in C++, suggests that a lower-level implementation such as ours might have
significant advantage in speed compared to implementations purely coded in prototyping platforms.
SIMULATION RESULTS
In this section, utility of our toolbox is demonstrated for random variable realizations generation
concerning salient metrics of surrogate models. Numerical calculations were carried out on a computer
with a quad core Intel i7-3630QM processor and 8GB of RAM, running a 64-bit Linux operation system
with the 3.16.7-53-desktop kernel on a virtual machine, with Windows 10 as its host.
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For the first synthetic example, an ensemble of 10Î items is initially generated for the truncated
Gaussian random variable 𝑋 ∼ TG(4, 0.4, 2.5), through the numpy module of Python. A distribution
denoted by TG(𝑎, 𝑏, 𝜌) has its mean at 𝑎, standard deviation as 𝑏, and the truncation points as those in
the set {𝑎 − 𝑏𝜌, 𝑎 + 𝑏𝜌}. Ensemble sparsification and piecewise polynomial interpolations are
computed as dictated in (Zhang et al., 2014). The random variable realization computation scheme as
explained in the previous section and as implemented in our proposed toolbox is used to generate an
ensemble of 10Ñ items obeying the very same distribution for this example; the histogram for the
indicated ensemble is given in Fig. 2 and is observed to be compatible with the original distribution.
Computation duration is reported to be 2.8414 seconds.
For the second synthetic example, two independent and uniformly distributed random variables
are chosen as 𝑌 ∼ U(4, 2) and 𝑍 ∼ U(3, 1.5). The support for a random variable obeying U(𝑎, 𝑏) is
given by the interval [𝑎 − 𝑏, 𝑎 + 𝑏]. An ensemble of 10Î items is generated for the summing variable
𝑇 = 𝑌 + 𝑍. Sparsified ensemble generation and piecewise cubic polynomial interpolations are carried
out (Zhang et al., 2014). Our proposed toolbox then computes an ensemble of 10Ñ items corresponding
to the distribution of the random variable 𝑇. Histogram for the indicated ensemble is illustrated in Fig.
3 and is compatible with theoretical results. Computation duration for this second example is 3.2509
seconds.
CONCLUSION
We have presented a Python/C++ toolbox for fast random number generation concerning
important metrics of stochastic surrogate models. The computational core is coded in C++, and the
toolbox can be readily utilized in multiple disciplines. Our conviction is that implementations in
prototyping languages cannot possibly deliver the same benefits as our toolbox in relevant studies. Also
the implementation in C++ is observed to offer more room for improvement; appropriate choices for
data structures and parallelization through OpenMP (Dagum and Menon, 1998) will possibly yield better
performance in speed.
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Özet
Magnezyum alaşımlarının havacılık, uzay ve otomotiv endüstrisinde yapısal malzeme olarak
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada AZ31 Magnezyum alaşım numuneleri farklı
konsantrasyonlarda (0.1, 0,5 ve 1 M ) oda sıcaklığında inorganik (%95 H2SO4, %65 HNO3) ve organik
( %90 C3H6O3 ,%99 CH₂O₂) asitlere maruz bırakılmıştır. Korozif ortama 7, 14 ve 21 gün aralığında
bırakılan numunelerin korozyon hızını incelemek için ağırlık kayıpları esas alınarak
değerlendirilmiştir. Korozyon öncesi ve sonrasındaki morfolojik değişiklikler Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM) ile ayrıca değerlendirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, AZ31 numuneleri H2SO4,
HNO3, C3H6O3 ve CH₂O₂ çözeltilerindeki derişim düzeyleri arttıkça ciddi oranda deforme oldukları
gözlendi. Özellikle H2SO4 ve CH₂O₂ çözeltilerinde ağırlık kaybının daha fazla olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Magnezyum Alaşım, İnorganik asit, Organik asit, Korozyon
Abstract
The use of magnesium alloys as structural materials in the aerospace and automotive industries is
increasing day by day. In the present study, AZ31 Magnesium alloy samples were exposed (0.1, 0.5
and 1 M) inorganic (%95 H2SO4, %65 HNO3) and organic ( %90 C3H6O3 ,%99 CH₂O₂) acids at
different concentrations at room temperature. To examine the corrosion rate of the samples left in the
corrosive environment between 7, 14, and 21 days, they were evaluated based on weight losses. A
Scanning Electron Microscope (SEM) was used to evaluate their morphological changes before and
after corrosion. When the results were examined, it was observed that as the concentration levels in
H2SO4, HNO3, C3H6O3, and CH₂O₂ solutions increased, the AZ31 samples were severely deformed.
The weight loss was determined to be higher in H2SO4 and CH₂O₂ solutions, in particular.
Keywords: Magnesium Alloy, Inorganic acid, Organic acid, Corrosion
GİRİŞ
Genel anlamda korozyon, metal veya metal alaşımlarının içinde bulunduğu koşullarda kimyasal,
biyokimyasal ve elektrokimyasal tepkimeler neticesinde, kendi özelliklerini yitirmesi ve bozulması
şeklinde tanımlanabilir (Popov 2015). Bazı soy metalleri istisna edilirse; korozyon tarifinde belirtilen
metal ve alaşımlar, genellikle atmosfer ve suyun etkisinde rahatlıkla korozyona uğrarlar. Bu anlamda
metal ve alaşımların stabil durumları olan bileşik şekline dönme istemleri baskın bir durumdur. Bu
davranışları termodinamiğin 2. kanununa göre eğilim göstererek şekillenmektedir. Yani anılan yasa
gereği karşılıklı anodik ve katodik tepkimelerle realize olan doğal bir süreç şeklinde değerlendirilebilir
(Sessiz 2019). Korozyon malzemedeki eksilmeler ile birlikte ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.
Ulaşımda kullanılan otomobil, evlerde farklı amaçlarla yaygın bir durumda olan ev-araç gereçleri, içme
suyu iletim sistemleri ve inşaatlarda kullanılan metallerde hasar ve zarar vererek hem sağlık ve hem de
ekonomik olumsuzluklara neden olabilmektedir. Korozyondan doğrudan ve dolaylı olarak ekonomik
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kayıpların meydana geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Sıklıkla bu olay oluyorsa, ürünün maliyetine ilave
bir kalem olarak yansımaktadır (Schweitzer 2010).
Magnezyum, alüminyum ve demirden sonra doğada en çok bulunan element olma özelliğine sahiptir.
Magnezyum alaşımları hafif alaşım olarak, alüminyum alaşımlarıyla mukayese edildiğinde; hafiflik,
yüksek özgül dayanımı, dökülebilme ve işlenebilme gibi nitelikleriyle daha fazla kullanım avantajıyla
öne çıkmaktadır( Fleming, 2012;Mordike & Ebert, 2001).
Elektrokimyasal olarak hareketli bir metaldir. Bu aktiflik düzeyinden dolayı, kullanım durumu da göz
önüne alınarak, korozyon direncinin geliştirilmesi gereksinimini zaruridir. Bu geliştirme başarısız
olduğu takdirde anılan metalin kullanım alanları doğrudan sınırlanmış olur (Hornberger, vd., 2012).
Başka bir ifade ile magnezyum diğer birçok metal ile temasında galvanik korozyona neden olmaktadır.
Bunun için, magnezyum ve alaşımlarında kimyasal yönde değişmiş bir katmanın meydana getirilmesi,
korozyon direncini iyileştirme noktasında iyi bir yüzey işlemidir.
Bu çalışmada, Mg alaşımının oda sıcaklığı koşullarında dört asit (iki organik ve iki inorganik) türünde
ve bunların üç farklı derişimin deki korozyon davranışı zamana bağlı olarak araştırılmıştır.
YÖNTEM
1. Numune Hazırlama ve Kullanılan Kimyasallar
Magnezyum alaşımın ağırlıkça % olarak kimyasal bileşimi Tablo.1’deki gibidir. Levha
halindeki numune 1x4x2 mm halinde kesildi. Her deneyden önce numuneler #400, #600 ve #800
zımpara kâğıdı ile aşındırıldı. Aşındırılan numuneler saf su altında yıkandı ve aşınmadan kaynaklanan
tozu gidermek için aseton ile temizlendi. Daha sonra oda sıcaklığında kurutuldular.
Tablo 1: Magnezyum alaşımın ağırlıkça % olarak kimyasal bileşimi
Al
3,069

Zn
1,133

Fe
0,019

Cu
0,001

Si
0,131

Mn
0,486

Mg
kalan

Bu çalışmada %95 H2SO4, %65 HNO3, %90 C12H22O11 ve %99 CH₂O₂ kimyasallar kullanılmıştır.
Ürünler Sigma-Aldrich markasından temin edildi. Tüm kimyasallar daha fazla saflaştırılmadan temin
edildiği için saflaştırma ve istenilen oranda çözeltiler hazırlayabilmek için saf su kullanılmıştır.

2. Uygulanan Deneysel Yöntem
H2SO4, HNO3, C12H22O11 ve CH₂O₂ asitleri için ayrı ayrı hazırlanan 0,1, 0,5 ve 1 M çözeltileri
etiketlenmiş 150 mL kapasiteli on iki (12) cam şişeye 100 mL olacak şekilde dolduruldu. Önceden
temizlenmiş ve tartılmış numuneler şişelerin her birinin içine bırakılmıştır. 7,14 ve 21 gün olacak şekilde
oda sıcaklığından cam şişelerde bekletilmiştir. 7 günlük her ölçüm sonucunda çözeltilerden çıkarılarak
saf suda iyice yıkandı ve asetonla temizlendi. Sonrasında hava ile kurutuldu. Kurutulmuş numuneler
yeniden tartılarak ortalama değer hesaplandı (Solomon, Umoren, Udosoro, & Udoh, 2010).
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BULGULAR
1.Ağırlık Kaybı ile Korozyon Hızı İncelenmesi
AZ31 magnezyum alaşımlı numuneler 0,1, 0,5 ve 1 M H2SO4, HNO3, C3H6O3 ve CH₂O₂
çözeltilerinde sırasıyla 7,14 ve 21 maruz bırakılması sonucunda Şekil.1’deki değerler elde edilmiştir.
Derişimin artmasıyla korozyon hız değerinin çok ciddi boyutta arttığı gözlenmiştir. Maruz kalma
süresinin artmasıyla korozyon hızının düştüğü saptanmıştır.
6

Korozyon Hızı (mm/yıl)

5
4
H2SO4

3

HNO3
C3H6O3

2

CH₂O₂

1
0
0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Konsantrasyon (M)

Şekil 1. AZ31 magnezyum alaşım numunelerin derişimlerine göre korozyon hızları
2. Yüzey Analizi
(a)

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

623

(b)

(c)

(d)

(e)

Şekil 2. (a) AZ31, Korozyon öncesi, (b) AZ31, 1 M H2SO4 çözeltisi korozyon sonrası, (c) AZ31, 1 M
HNO3 çözeltisi korozyon sonrası, (d) AZ31, 1 M C3H6O3 çözeltisi korozyon sonrası, (e) AZ31, 1 M
CH₂O₂ çözeltisi korozyon sonrası numunelerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri.
SEM analizi incelendiğinde derişimin artması ile birlikte tahribatın arttığı gözlenmiştir.AZ31
magnezyum alaşımlı numulerin özellikle H2SO4 ve CH₂O₂ çözeltilerine daha dayanıksız olduğu hem
ağırlık kaybı hem de SEM görüntüleriyle desteklenmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
AZ31 magnezyum alaşımlı numuneler 0,1, 0,5 ve 1M’lık H2SO4, HNO3, C3H6O3 ve CH₂O₂
çözeltilerinde derişim düzeyleri arttıkça ciddi oranda deforme oldukları gözlendi. Numuneleri özellikle
H2SO4 ve CH₂O₂ çözeltilerinde ağırlık kaybının daha fazla olduğu saptanmıştır. AZ31 alaşımlı
numuneler inorganik ve organik asit ortamında zayıf aşınma direnci ve korozyon direnci göstermesi
sebebiyle herhangi bir yüzey koruması uygulanmadan kullanılmaları olumsuzluk ortaya çıkaracağı
görülmüştür.
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Mert Can EMRE1
1

E-mail: mrtcnmre@gmail.com; Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümü, Antalya / Türkiye.

Özet
Alüminyum alaşımları dünya genelinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Agresif ortamdaki
korozyon direncinin yüksekliğinden dolayı, farklı sektörlerdeki kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.
Bu çalışmada Alüminyum alaşım 5754 numuneleri oda sıcaklığında farklı asit konsantrasyonlarında
(0.1, 0,5 ve 1 M ) inorganik (%95 H2SO4, %65 HNO3) ve organik ( %90 C3H6O3 ,%99 CH₂O₂)
asitlere maruz bırakılmıştır. Korozif ortama 7, 14 ve 21 gün süreyle bırakılan numunelerin korozyon
hızını incelemek için ağırlık kayıpları esas alınmıştır. Bilahare korozyon öncesi ve sonrası yüzey
yapıları Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Ölçüm sonuçlar incelendiğinde,
numunelerin korozif ortam olan H2SO4, HNO3, C3H6O3 ve CH₂O₂ çözeltilerinde derişimin artmasıyla
ağırlık kayıplarının da arttığı belirlenmiştir. Genel olarak bakıldığında adı geçen alaşımın yüksek
korozyon direnci göstermiş olduğundan yapısal düzeyde ciddi bir deformasyonun olmadığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum Alaşım, İnorganik asit, Organik asit, Korozyon
Abstract
Aluminum alloys are widely utilized across the world. Due to its high resistance to corrosion in
aggressive environments, its utilization in various sectors is rising daily. In the present study,
Aluminum alloy 5754 samples were exposed to inorganic (95% H2SO4, 65% HNO3) and organic
(90% C3H6O3, 99% CH₂O₂) acids at different acid concentrations (0.1, 0.5, and 1 M) at room
temperature. Weight losses were taken as a basis to examine the corrosion rate of the samples exposed
to the corrosive environment for 7, 14, and 21 days. Afterwards, the surface structures before and
after corrosion were examined with Scanning Electron Microscope (SEM). When the results of
measurements were examined, it was determined that the weight losses of the samples increased as
the concentration increased in H2SO4, HNO3, C3H6O3 ve CH₂O₂ solutions, which are corrosive
environments. All in all, it has been determined that there was no significant deformation at the
structural level since the mentioned alloy showed high corrosion resistance.
Keywords: Aluminum Alloy, Inorganic acid, Organic acid, Corrosion
GİRİŞ
Korozyon, malzemedeki eksilmeler ile birlikte ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.
Ulaşımda kullanılan otomobil, evlerde farklı amaçlarla yaygın bir durumda olan ev-araç gereçleri, içme
suyu iletim sistemleri ve inşaatlarda kullanılan metallerde zarar vererek hem sağlık hem de ekonomik
olumsuzluklara neden olabilmektedir. Farklı sektörlerde kullanılan araç ve diğer yapıların arızalanması,
delinmesi ve diğer zararlardan dolayı büyük ekonomik kayıpların oluşması nedeniyle, önlem alınmadığı
takdirde, kayıpların oluşması kaçınılmaz bir sonuçtur. Kayıpların bir kısmı doğrudan, bir kısmı ise
dolaylı yollardan meydana gelmektedir. Doğrudan kayıplar; aşınmış donatılar, bileşenler ve yapıların
doğrudan değiştirilmesiyle ilişkili kayıplardır. Dolaylı kayıpların nedenlerini genel olarak sıralamak
mümkündür. Ancak bu kayıpları reel maliyete yerleştirmek oldukça zordur. Bazı yaklaşımlarda bu
maliyetlerin doğrudan kayıpların bir katı olacağını varsaymak güvenli bir yaklaşım anlamına gelebilir.
Dolaylı kayıplara örnek olarak; korozyondan kaynaklanan kullanılan ekipmanların arızalanması

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

626

nedeniyle planlanmamış üretim kaybı ve dolayısı ile kar kaybına yol açılmasıdır. Bakım işinin gerçek
maliyeti en düşük düzeyde bile olsa, kaybedilen üretimin değeri daha önemli olabilir. Sıklıkla bu olay
oluyorsa, ürünün maliyetine ilave bir kalem olarak yansıtılır (Schweitzer 2010).
Korozyonun küresel maliyetinin 2,5 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu da 2013'ün
küresel GSYH’sının %3,4'üne eşittir. Mevcut korozyon kontrol uygulamaları kullanılarak, korozyon
maliyetinin %15 ile %35'i arasında bir tasarruf sağlanabileceği tahmin edilmektedir. Yani küresel bazda
yılda 375 ile 875 milyar ABD doları arasında bir tasarruf sağlanabilir. Bu rakamlara bazı istisnai
durumların ilave edilmesiyle, bu göstergelerin daha büyük ve pahalı bir sonuçlara ulaşacağı yadsınamaz.
Ancak uygun korozyon yönetimi yoluyla, önemli maliyet tasarruflarının gerçekleştirilmesinin mümkün
olduğu belirtilmiştir (Koch 2017).
Ülkemizde 2014 yılı GSMH’sının 1 749 782 Milyon TL olduğu dikkate alındığında 2014 yılı toplam
korozyon kaybı 108,5 milyar TL olarak tahmin edilebilir. Pek tabi ABD ve Türkiye’deki değişik
sektörlerin korozyon göstergeleri aynı olmamakla birlikte, yaklaşık 110 milyar TL’yi bulan yıllık
korozyon kaybının ürkütücü olduğu açıktır. Bilim ve teknolojinin imkânlarının doğru uygulanması ile
bu kayıpları % 25–30 (yaklaşık 27–32,5 milyar TL) azaltmak mümkündür. Bu rakamların boyutunu
daha iyi kavramamız için 2014 yılı bütçesinde öngörülen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kamu
personel harcamalarının 110 milyar TL olduğunu belirtmek yeterlidir (Çakır 1994; Çakır 2016). Ayrıca
diğer bir karşılaştırma yapmak için 2019 yılı GSMH içindeki Ar-Ge harcamaları için ayrılan pay %1.06
(45 Milyar 954 Milyon TL) olarak ayrılmıştır (Anonim, 2020). Yani korozyonu iyi yönetmeli ve bunun
için de uygun malzeme ve bu malzemelerde de korozyonu önleyici tedbirleri almamız gerekiyor.
Alüminyum düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci, mekanik özellikleri geliştirebilen ve tasarımlarla
şekillendirilebilen malzeme özelliklerine sahip olduğu için geniş bir sektör yelpazesinde
kullanılmaktadır. Yine elektrik iletkenliğinde de bakırın %60’ı kadar bir güce sahiptir. Korozyona
yüksek direnci nedeniyle de önemsenen bir malzemedir (Doruk, 2014; Pedeferri, 2018). Kolayca
oksitlenmesi anılan metalin yüzeyi ile ortamın bağlantısını keser. Bu şekilde de korozyon davranışını
olumlu yönde etkiler. Genel olarak, endüstride kullanılan malzemeler kullanım alanlarıyla alakalı olarak
bir takım sıvılarla temas etmek zorunda kalırlar. Anılan sıvıların asitik veya bazik özelliklerinden dolayı
farklı şekilde kimyasal ve elektrokimyasal tepkimelerle muhatap olurlar. Dolaysıyla korozyona uğrarlar
( Korkmaz & Çakır, 2017).
Bu çalışmada, Alüminyum alaşımının oda sıcaklığı koşullarında dört asit (iki organik ve iki inorganik)
türünde ve bunların üç farklı derişimindeki korozyon davranışı zamana bağlı olarak araştırılmıştır.
YÖNTEM
1. Numune Hazırlama ve Kullanılan Kimyasallar
Alüminyum alaşımın ağırlıkça % olarak kimyasal bileşimi Tablo.1’deki gibidir. Levha
halindeki numune 1x4x2 mm halinde kesildi. Her deneyden önce numuneler #400, #600 ve #800
zımpara kâğıdı ile aşındırıldı. Aşındırılan numuneler saf su altında yıkandı ve aşınmadan kaynaklanan
tozu gidermek için aseton ile temizlendi. Daha sonra oda sıcaklığında kurutuldular.
Tablo 1: Alüminyum alaşımın ağırlıkça % olarak kimyasal bileşimi

Fe
0,4

Si
0,4

Cu
0,1

Mn
0,5

Mg
2,6-3,6

Zn
0,2

Cr
0,3

Ti
0,15
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Bu çalışmada %95 H2SO4, %65 HNO3, %90 C12H22O11 ve %99 CH₂O₂ kimyasallar kullanılmıştır.
Ürünler Sigma-Aldrich markasından temin edildi. Tüm kimyasallar daha fazla saflaştırılmadan temin
edildiği için saflaştırma ve istenilen oranda çözeltiler hazırlayabilmek için saf su kullanılmıştır.
2. Uygulanan Deneysel Yöntem
H2SO4, HNO3, C12H22O11 ve CH₂O₂ asitleri için ayrı ayrı hazırlanan 0,1, 0,5 ve 1 M çözeltileri
etiketlenmiş 150 mL kapasiteli on iki (12) cam şişeye 100 mL olacak şekilde dolduruldu. Önceden
temizlenmiş ve tartılmış numuneler şişelerin her birinin içine bırakılmıştır. 7,14 ve 21 gün olacak şekilde
oda sıcaklığından cam şişelerde bekletilmiştir. 7 günlük her ölçüm sonucunda çözeltilerden çıkarılarak
saf suda iyice yıkandı ve asetonla temizlendi. Sonrasında hava ile kurutuldu. Kurutulmuş numuneler
yeniden tartılarak ortalama değer hesaplandı (Solomon, Umoren, Udosoro, & Udoh, 2010).
BULGULAR
1.Ağırlık Kaybı ile Korozyon Hızı İncelenmesi
5754 alüminyum alaşımlı numuneler 0,1, 0,5 ve 1 M H2SO4, HNO3, C3H6O3 ve CH₂O₂
çözeltilerinde sırasıyla 7,14 ve 21 maruz bırakılması sonucunda Şekil.1’deki değerler elde edilmiştir.
Derişimin artmasıyla korozyon hız değerinin arttığı ve maruz kalma süresinin artmasıyla korozyon
hızının düştüğü saptanmıştır. Bunu yanı sıra ağırlık kaybının ve deformasyonun ciddi boyutlarda
olmadığı belirlenmiştir.
1
0,9

Korozyon Hızı (mm/yıl)

0,8
0,7
0,6

H2SO4

0,5

HNO3

0,4

C12H22O11

0,3

CH₂O₂

0,2
0,1
0
0,1

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Şekil 1. 5754 alüminyum alaşım numunelerinin derişimlerine göre korozyon hızları
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2. Yüzey Analizi
(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

Şekil 2. (a) 5754, Korozyon öncesi, (b) 5754, 1 M H2SO4 çözeltisi korozyon sonrası, (c) 5754, 1 M
HNO3 çözeltisi korozyon sonrası, (d) 5754, 1 M C3H6O3 çözeltisi korozyon sonrası, (e) 5754, 1 M
CH₂O₂ çözeltisi korozyon sonrası numunelerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri.
SEM analizi incelendiğinde derişimin artması ile birlikte tahribatın arttığı gözlenmiştir. 5754
alüminyum alaşımlı numulerin özellikle H2SO4 ve HNO3 çözeltilerinde daha fazla deforme olduğu
ağırlık kaybı ve SEM görüntüleriyle desteklenmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
5754 alüminyum alaşımlı numuneler 0,1, 0,5 ve 1M’lık H2SO4, HNO3, C3H6O3 ve CH₂O₂
çözeltilerinde derişimin artmasıyla ağırlık kayıplarının da arttığı belirlenmiştir. Özellikle H2SO4 ve
HNO3 çözeltilerinde ağırlık kaybının daha fazla olduğu saptanmıştır Genel olarak bakıldığında ise adı
geçen alaşımın çok agresif ortam şartlarında yüksek korozyon direnci gösterdiği saptanmıştır. Bu
sebeple numunelerin çok az miktarda deforme oldukları gözlendi. Çeşitli yüzey koruma yöntemleri
uygulanarak çok daha dayanıklı ürünler elde edilerek meydana gelen deformasyonun önüne
geçilebileceği saptanmıştır.
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Giderme Çalışmalarının İncelenmesi

Oğulcan AYDIN1, Dr. Öğr. Üyesi Hasan İNAÇ 2
1

E-mail: aydinogulcan71@gmail.com ; Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi
Bölümü, Kırıkkale/ Türkiye.
2
E-mail: hinac@kku.edu.tr ; Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü,
Kırıkkale/ Türkiye.

Özet
Bu araştırmada, Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin kavram yanılgılarını nasıl belirledikleri ve
belirledikleri kavram yanılgılarını gidermek için hangi çalışmaları yaptıkları incelenmiştir.
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma gurubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Kırıkkale il merkezindeki resmi ortaokullarda
görev yapan 19 Fen Bilimler dersi öğretmeni oluşturmuştur. Katılımcıların kavram yanılgılarını
belirlemek ve belirledikleri kavram yanılgılarını gidermek için yaptıkları çalışmaları incelemek için
açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların görüşme formundaki
sorulara verdikleri cevaplar incelenerek, Qdp Miner Lite programı yardımıyla temalar oluşturulmuş
ve bu temalar frekans tabloları kullanılarak özetlenmiştir. Verilerin analizinde, içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların araştırma bağlamında ele alınan konuya ilişkin
çalışmaları analiz edilerek açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular
katılımcıların kavram yanılgısının ne olduğuna, kavram yanılgılarının nasıl tespit edileceğine, kavram
yanılgılarının nasıl giderileceğine dair bilgi ve beceri düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimler: Fen Bilimleri Dersi, Kavram Yanılgıları, Kavram Yanılgılarını Belirleme,
Kavram Yanılgılarını Giderme
Abstract
In this study, it has been examined how science teachers specified misconceptions and what they have
done to eliminate these misconceptions. In this study, case study design which is one of the qualitative
study designs has been used. The study group of the research consists of nineleen science teachers
working in public secondary schools in Kirikkale City Center in 2020-2021 academic year. An
interview form with open-ended questions has been used to determine the misconceptions of
participants and to examine the studies that they have carried out to eliminate the misconceptions
which they have identified. By examining the answers given by the participants to the questions in
the interview form. Themes have been formed with help Qdp Miner Lite program and these themes
have been summarised by using frequency tables. Content analysis technique has been used in the
analysis of the data. As aresult of analyzes, the studies of the participants on the subject discussed in the
context have been tried to clarified by analyzing. The findings that have been optained from the
research show that the level of knowledge and skill is no sufficient about what the misconceptions is,
how to detect misconceptions and how to clear up misconceptions.
Keywords: Science Lesson, Misconceptions, Identifying Misconceptions, Clearing
Misconceptions
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GİRİŞ
Kavram farklı nesne, olay, fikir, düşünce ve eylemlerin değişebilen ortak özelliklerini temsil
eden bilgi formudur. Başka bir ifadeyle kavram, nesne ve düşüncelerin insan zihnindeki tasavvuru olan
soyut bir düşünce birimidir (Ülgen, 2001, s. 100). Aksan’a göre kavram, dünyadaki varlıkların ortak
özelliklerine dayanan dile özgü bir genelleme, bir soyutlamadır (Aksan, 2003, s. 151). Klausmeier’e
göre ise kavram nesne, olay, eylem, nitelik ve ilişki gibi herhangi bir şeye ait bireyin organize edilmiş
bilgisini temsil eden zihinsel yapı veya temsil anlamına gelir (Klausmeier, 1992, s. 268).
Kavramlar bilginin yapı taşlarını, kavramlar arası ilişkiler ise bilimsel ilkeleri oluştururlar. Bireyler
yaşamlarının erken dönemlerinden yani çocukluk yıllarından itibaren aktif olarak düşüncenin birimi
olan kavramları ve kavramların adları olan kelimeleri öğrenir, kavramları sınıflandırır ve kavramlar
arasındaki ilişkileri bulurlar. Bu yolla bilgilerine anlam kazandırır, bilgilerini yeniden düzenler, hatta
yeni kavramlar ve bilgiler üretirler. İnsan zihnindeki bu öğrenme ve yeniden yapılandırma süreci insan
yaşamı boyunca devam eder (Koray ve Bal, 2002, s. 83; Çepni, Ayas, Derek ve Turgut, 1997, s. 32).
Yani kavramlar, zihinsel bir araç olarak bireylerin düşünmelerine ve kapsamlı bilgileri kullanılabilir
birimler haline getirmelerine yardım ederler (Senemoğlu, 2001, s. 513). Böylece kavramlar nesneleri,
olayları veya fikirleri sınıflandırmamıza, basitleştirmemize ve bizi çevreleyen çeşitlilikle başa
çıkmamıza yardımcı olurlar. Dolayısıyla kavramların dünyayı anlamlandırmamızda ve anlamamızda
önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür (Çeliköz, 1998, s. 70).
Kavram yanılgısı ise bilimsel otoritelerce kabul görmüş kavramlara alternatif olarak bireyler tarafından
geliştirilen tanımlamalardır (Tekkaya vd., 2000, s. 140). Öğrenciler önbilgilerindeki yetersizlik, sezgi,
önyargı, geçmiş öğrenmeler ve öğretim süreci içerisinde yer alan unsurlar (öğretmen, öğretim materyali,
öğretim programları vb.) gibi birçok nedenden dolayı kavram yanılgıları yaşayabilirler (Kucam, 2018,
s. 2; Yağbasan ve Gülçiçek, 2003, s. 102; Tekkaya, Çapa ve Yılmaz, 2000, s. 144). Fakat kavram
yanılgıları hafife alınabilecek sorunlar değillerdir. Çünkü kavram yanılgıları genellikle öğrenmeyi
engelleyen unsurlardır. Ayrıca kavram yanılgılarının sistematik olarak hata üretmesi de olasıdır (Smith,
diSessa ve Roschelle, 1994, s. 116). Yani kavram yanılgıları hem yeni öğrenmeleri olumsuz yönde
etkileyen, hem de yeni kavram yanılgılarının ortaya çıkmasına neden olan yapılardır (Koray, Akyaz ve
Köksal, 2007, s. 248; Tekkaya vd., 2000, s. 145). Bu da kavram yanılgılarının belirlenmesini ve
giderilmesini hem kavram öğretimi hem de akademik başarının sağlanması açısından önemli
kılmaktadır.
Hammer’e göre kavram yanılgısı ile ilgili ana fikir, öğrencilerin ön bilgilerinin uzman anlayışıyla tutarlı
olmayan oldukça makul kavramları içerdiğidir. Bu bağlamda kavram yanılgıları öğrencilerin bir kavram
ile ilgili zihninde yer alan görüşün, uzman görüşünden faklı olması durumudur. Kavram yanılgıları,
insanların mevcut bilgi yapıları aracılığıyla dünyayı algılayıp yorumladıkları öğretiyi yansıtır ve
öğrencilerin "boş yazı tahtaları" oldukları şeklindeki görüşe bir alternatiftir. Kavram yanılgıları,
öğrencilerin gördüklerini ve duyduklarını nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını temel bir şekilde
etkiler. Bundan dolayı da öğrencilerin uzmanlık anlayışına ulaşmaları için kavram yanılgılarının ortadan
kaldırılmaları gereklidir. Ancak kavram yanılgıları güçlü ve sabit bilişsel yapılardır. Yani kavram
yanılgılarının giderilmesi basit bir bilgi değişikliği değildir ve sadece öğrencilere söylemekle veya
göstermekle kavram yanılgıları giderilemez. Kavram yanılgılarını gidermek için öğretmenlerin,
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öğrencilere yardımcı olması gerekir. Bu nedenle öğretmenlerin, basitçe bilim adamlarının bilgilerini
aktarmaktan ziyade, öğrencilerin hatalarının altında yatan alternatif ve zeki kavramları ciddiye almaları
gereklidir (Hammer, 1996, s. 99-100).
Yukarıda dikkat çekilen öneminden dolayı, ilgili alanyazın incelendiğinde de görüleceği üzere, kavram
öğretimi ve özellikle de kavram yanılgıları son yıllarda Fen Eğitimi alanında en fazla çalışılan konuların
başında gelmektedir. Bu konuda bu kadar fazla çalışılmasının yapılmasının en önemli nedeni ise kavram
yanılgılarının, öğrenci başarısına etki eden faktörlerin en önemlilerinden biri olması ile ilgilidir. Bundan
dolayı etkili bir Fen Eğitimi için öğrencilerin dersine gelirken, geçmişten getirdikleri kavram
yanılgılarını ortaya çıkartması ve bu kavram yanılgılarını giderilmesi gereklidir (Eryılmaz ve Sürmeli,
2002). Fakat araştırma sonuçları incelendiğinde Fen Bilimleri dersi bağlamında öğrencilerin ısı-sıcaklık,
kütle-ağırlık, kuvvet-hareket, solunum-fotosentez, elektrik, ışık-ses, madde, kalıtım ve hücre (Ecevit ve
Özdemir-Şimşek, 2017, s. 129; Güneş vd., 2010, s. 942) gibi birçok kavram hakkında yanılgı içerisinde
oldukları gözlenmektedir. Öğrencilerde bu kadar sık kavram yanılgısının ortaya çıkması genel anlamada
kavram öğretimi, daha özel anlamda ise kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi konusunda Fen
Bilimleri dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinde sorun olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle Fen
Bilimleri dersi öğretmenlerinin kavram yanılgılarını belirleme ve giderme konusunda çalışmalarının
(görüşlerinin) incelenmesi önemlidir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, Fen Bilimleri dersi
öğretmenlerinin kavram yanılgılarını nasıl belirlediklerini ve belirledikleri kavram yanılgılarını
gidermek için hangi çalışmaları yaptıklarını (bu konudaki görüşlerini) belirlemektir.
Problem cümlesi “Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin kavram yanılgılarını belirleme ve giderme
çalışmaları ile ilgili görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiş olan bu araştırmanın amacını
gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır:
1. Fen Bilimleri dersi öğretmenleri kavram yanılgısını nasıl tanımlamaktadırlar?
2. Fen Bilimleri dersi öğretmenleri kavram yanılgısını belirlemek için hangi çalışmaları
yapmaktadırlar?
3. Fen Bilimleri dersi öğretmenleri kavram yanılgılarını gidermek için hangi çalışmaları
yapmaktadırlar?
YÖNTEM
Araştırmanın Deseni
Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel
araştırma nitel veri toplama yöntemlerinin (araştırma, gözlem, görüşme, doküman analizi vb.)
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına
yönelik nitel süreçlerin izlendiği araştırma türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 39). Nitel araştırma
desenlerinden bir olan durum çalışması deseni ise bir birey, bir gurup, bir kurum, bir ortam gibi
çalışılacak durumlara örnek oluşturabilir. Durum çalışması nicel veya nitel yaklaşımla yapılabilir, ancak
durum çalışması nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım
araştırmacının kontrol edemediği bir olgu veya olayı derinlemesine incelemesine olanak verir. Başka
bir deyişle de nitel durum çalışmasının en temel özelliği, bir veya birkaç durumun derinlemesine
araştırılmasına olanak vermesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 77, 277).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale il merkezindeki resmi
ortaokullarda görev yapan Fen Bilimleri dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma gurubunda yer
alacak öğretmenlerin görev yaptıkları okullar belirlenirken basit seçkisiz örnekleme yöntemi
kullanılarak okul seçimi yapılmıştır. Bu yöntemler belirlenen okullarda görev yapan Fen Bilimleri dersi
öğretmeleri araştırmanın çalışma grubuna dahil edilmiştir. Büyüköztürk ve diğerlerine göre (2013) basit
seçkisiz örnekleme yöntemi, evrende yer alan her bir birime (okul, öğretmen, öğrenci vb.) eşit seçilme
olasılığı vererek, seçilen birimin örnekleme dâhil edildiği yöntemdir. Evrendeki tüm birimlerin
örnekleme seçilme olasılıklarının eşit olduğu bu yöntem, tam anlamı ile temsil edici bir örneklem
oluşturmayı garanti edemez. Ancak diğer yöntemler ile kıyaslandığında, seçkisiz örnekleme
yöntemlerinin daha güçlü temsililik sağlamada daha avantajlı olduğu bilinir (s. 85). Bundan dolayı bu
araştırmada örneklem oluşturulurken basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma gurubunda 19 Fen Bilimleri dersi öğretmeni yer almaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında toplanan veriler Öğretmen Görüşme Formu kullanılarak toplanmıştır. Formda
yer alan sorular araştırmacı tarafından hazırlanmış, hazırlanan soruları iki alan uzmanının ve bir ölçme
değerlendirme uzmanının önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. İki bölümden oluşan formun
ilk bölümünde öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdemlerini, lisan öğrenimi sırasında ve hizmet içi eğitim
kurslarında kavram yanılgılarının nasıl belirleneceğine ve giderileceğine dair eğitim alıp almadıklarını
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Formun ikinci bölümünde ise çalışmanın bulgularını ortaya
koyacak türden açık uçlu sorular yer almaktadır. Bu doğrultuda katılımcılara şu sorular sorulmuştur:
1. Sizce kavram yanılgısı nedir?
2. Kavram yanılgılarını nasıl belirliyorsunuz?
3. Kavram yanılgılarını nasıl giderdiğinizi bir örnekle açıklar mısınız?
Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerden demografik özelliklerle ilgili olanlar betimleyici istatistikler ve frekans
tabloları kullanılarak analiz edilmiştir. Diğer sorulara verilen cevaplar incelenerek Qdp Miner Lite
programı yardımıyla temalar oluşturulmuş, bu temalar frekans tabloları kullanılarak özetlenmiştir.
Veriler analizinde, içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sorusuna yanıt aramak üzere birçok
disiplin tarafından kullanılan temel araştırma araçlarından biri olan içerik analizi, Koçak ve Arun’a göre
(2006) araştırma kapsamına ele alınan metinden tarafsız ve sistematik sonuçlar çıkarmak için kullanılan
araştırma tekniğidir (s. 22). Analizler sonucunda katılımcıların araştırma bağlamında ele alınan konuya
ilişkin çalışmaları ve görüşleri analiz edilerek açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.
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BULGULAR
Katılımcılara Ait Betimleyici İstatistikler
Toplam 19 katılımcının 18’i görev süresiyle ilgili soruya cevap vermiştir. Ortalama kıdem
(görev süresi) 16,11 yıl. Katılımcılar en az 8, en çok 25 yıl öğretmenlik tecrübesine sahip. Katılımcıların
görev sürelerine ait betimleyici istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların görev sürelerine ait betimleyici istatistikler
n
18

Ortalama
16,11

Ortanca
17

S.S.
55,72

Minimum
8

Maksimum
25

Araştırmaya katılan 19 katılımcının çoğunluğu (% 78,95) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların
yarısından daha fazlası (% 52,63) lisans düzeyinde kavram yanılgıları konusunda eğitim almadıklarını,
büyük çoğunluğu ise (89,47) hizmet içi eğitim kurslarında kavram yanılgıları ile ilgili eğitim
almadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Katılımcıların demografik özellikleri
Değişken
Kadın
Erkek
Almadı
Lisans Düzeyinde Kavram
Yanılgılarıyla İlgili Eğitim
Aldı
Hizmet İçinde Kavram Yanılgılarıyla Almadı
İlgili Eğitim
Aldı
Cinsiyet

n
15
4
10
9
17
2

%
78,95
21,05
52,63
47,37
89,47
10,53

Toplam %
78,95
100
52,63
100
89,47
100

Katılımcılara Göre Kavram Yanılgısının Tanımı
Katılımcıların kavram yanılgısını nasıl tanımladıklarını belirlemek için yapılan analizlerin sonuçları
Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Katılımcılara göre kavram yanılgısının tanımı
Katılımcılara Göre Kavram Yanılgısının Tanımı

n

% (Katılımcı)

Bilimsel anlamı dışında anlam yükleme

2

10,53

İletişimsizlik

1

5,26

Kavramın anlamını yanlış öğrenme

7

36,84

Bir kavram yerine başka bir kavram kullanma

5

26,32

İlişkili kavramların anlamlarını karıştırma

2

10,53

Tablo 3 incelendiğinde görüleceği üzere kavram yanılgısını katılımcıların % 36,84’ü “kavramın
anlamını yanlış öğrenme”, % 26,32’si “bir kavram yerine başka bir kavram kullanma”, % 10,53’ü
“ilişkili kavramların anlamlarını karıştırma”, % 10,53’ü “bilimsel anlamı dışında anlam yükleme”, %
5,26 ise “iletişimsizlik” olarak tanımlamaktadırlar.
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Katılımcılara Göre Kavram Yanılgısını Belirleme Yolları
Katılımcıların kavram yanılgılarını belirlemek için kullandıkları yolları, tespit etmek üzere yapılan
analizlerin sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Katılımcıların kavram yanılgısını belirleme yolları
Katılımcıların Kavram Yanılgısını Belirleme Yolları
Kavramlar arası farkları sorma
Sınavlar
Hikâyeleştirme
Ders sırasında soru-cevap etkinlikleri
Öğrencinin kavram kullanımını gözleme
Beyin fırtınası
Kavramlar arası farkları detaylı anlatma
Konu tekrarı yapma
Günlük hayatta kullanma
Düz anlatım
Kavram haritaları kullanma
Örneklerle açıklama

n
1
4
1
8
1
1
3
2
2
5
1
5

% (Katılımcı)
5,26
21,05
5,26
42,11
5,26
5,26
15,79
10,53
10,53
26,32
5,26
26,32

Tablo 4 incelendiğinde görüleceği üzere katılımcıların kavram yanılgılarını belirlemek için en sık
kullandıkları yol (% 42,11) ders sırasında kullandıkları soru-cevap etkinlikleridir. Bunu örneklerle
açıklama (% 26,32), düz anlatım (% 26,32) ve sınavlar (% 21,05) ve kavramlar arası farkları detaylı
anlatma (% 15,79) takip etmektedir. Günlük hayatta kullanma (% 10,53), konu tekrarı yapma (%10,53),
kavramlar arası farkları sorma (% 5,26), beyin fırtınası (% 5,26), öğrencinin kavram kullanımını
gözleme (% 5,26), hikâyeleştirme (% 5,26) ve (% 5,26), kavramlar arası farkları sorma ise katılımcıların
kavram yanılgılarını belirlemek için daha az kullandıkları yollardır.
Katılımcılara Göre Kavram Yanılgılarını Giderme Yöntemleri
Katılımcıların kavram yanılgılarını gidermek için kullandıkları yolları tespit etmek üzere yapılan
analizlerin sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5. Katılımcılara göre kavram yanılgılarını giderme yöntemleri
Katılımcıların Kavram Yanılgılarını Giderme İçin Kullandıkları Yöntemler
Kavramlar arası farkları açıklama
Konu tekrarı yapma
Günlük hayatta kullanma
Düz anlatım yapma
Kavram haritaları kullanma
Örneklerle açıklama
Oyunlaştırma
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n
3
2
2
5
1
5
1

%
15,79
10,53
10,53
26,32
5,26
26,32
5,26
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Tablo 5 incelendiğinde görüleceği üzere katılımcıların kavram yanılgılarını gidermek üzere en sık
kullandıkları yöntem düz anlatım (% 26,32) ve örneklerle açıklamadır (% 26,32). Bu yöntemleri
kavramalar arası farkı açıklama (% 15,79), konu tekrarı yapma (% 10,53), günlük hayatta kullanma (%
10,53), kavram haritaları kullanma (% 5,26) ve oyunlaştırma (% 5,26) takip etmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Kavram yanılgısı, alanyazında yerleşik ve en genel tanımı ile öğrencilerin bir kavram ile ilgili
zihninde yer alan görüşün, uzman görüşünden faklı olması durumudur (Hammer, 1996, s. 99). Fakat
Tablo 3 incelendiğinde araştırma kapsamında kendilerinden veri toplanan katılımcıların kavram
yanılgısının tanımına dair ifadelerinin birbirinden önemli ölçüde farklılaştığı ve katılımcıların yalnızca
2’sinin (% 10,53) kavram yanılgısının alanyazındaki ifadesine uygun bir şekilde tanımlayabildikleri
görülmektedir. Bu durum katılımcıların kavram yanılgısının ne olduğuna dair yeterli bilgiye sahip
olmadıkları anlamına gelebilir.
Akademik başarısızlığın nedenlerinden biri öğrencilerin, öğrenmeleri için gerekli olan temel kavramları
tam olarak öğrenememeleridir (Çalık ve Ayas, 2005). Temel kavramların tam olarak öğrenilememesinin
nedenlerinden biri ise kavram yanılgılarıdır. Yani mevcut kavram yanılgıları, daha sonra öğrenilecek
kavramların ve konuların öğrenilmesini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Koray vd., 2007, s. 248).
Bundan dolayı da kavram yanılgılarının sistematik bir şekilde giderilmesi gereklidir. Kavram
yanılgılarının giderilebilmesi için öncelikle, kavram yanılgılarının belirlenmesi daha sonra ise kavram
yanılgılarını gidermek için planlı bir öğretim gerçekleştirilmesi gerekir (Koray vd., 2007, s. 242;
Eryılmaz ve Tatlı, 2000, s. 97). Kavram yanılgıları belirlemek için ise görmeye, konuşmaya ve yazmaya
dayalı ölçümler kullanılır. Görmeye dayalı ölçümler öğrencinin, öğretmen veya araştırmacı tarafından
gözlenmesi sonucunda oluşturulur. Konuşmaya dayalı ölçümler öğretmenin veya araştırmacının,
öğrenci ile karşılıklı görüşmesi (mülakat) sonucunda oluşturulur. Bu görüşmeler gelişi güzel olabileceği
gibi yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmışta olabilir. Yazmaya dayalı ölçümler ise çoğunlukla kavram
haritaları, klasik sorular ve çoktan seçmeli testlerle sonucunda oluşturulur (Osborne ve Gilbert, 1980).
Yazmaya dayalı ölçümler, uygulama kolaylığından dolayı daha sık kullanılan ölçümlerdir. Alan yazın
incelendiğinde kavram yanılgılarını eksik bilgiden, hatadan ve tahminden ayırt edebilmede üç aşamalı
testlerin daha etkili sonuçlar üretme kapasitesinin olduğu, kavram yanılgılarının belirlenmesinde bu
yöntemin kullanılmasının önerildiği (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002) görülmektedir
Tablo 4 incelendiğinde görmeye dayalı (öğrencinin kavram kullanımını gözleme) ölçüm yapan sadece
1 (% 5,26) katılımcının olduğu görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu ise kavram yanılgısını
belirlemek üzere konuşmaya dayalı ölçüm yöntemleri (ders sırasında soru-cevap etkinlikleri % 42,11,
kavramlar arası farkları sorma % 5,26, beyin fırtınası % 5,26) kullanmaktadırlar. Yazmaya dayalı
ölçümleri (sınavlar % 21,05, kavram haritaları % 5,26) kullanan katılımcı oranı sayısı ise 5 olduğu
görülmektedir. Fakat katılımcıların hiçbirinin kavram yanılgısını belirlemek üzere kullandığı yöntemler
arasında iki veya üç aşamalı testlerin olmadığı görülmektedir. Bu durum katılımcıların kavram
yanılgılarını belirleme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığı, kavram yanılgılarını
belirlemek üzere sistematik bir çalışma yapamadığını gösterir. Bu durumda, katılımcıların öğrencilerde
gözlenen kavram yanılgılarını gidermek için planlı bir çalışma yapma olasılıklarının da oldukça düşük
olduğu söylenebilir.
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Kavram yanılgılarını gidermeyi konu alan alanyazın incelendiğinde, bu konudaki çalışmalar kavram
yanılgılarının genellikle güçlü deneyimsel temellerinin olduğunu, değişime dirençli, kalıcı ve süreğen
olduğunu, geleneksel öğretim yöntemleri kullanılarak kolayca değiştirilemediklerini göstermektedir
(Eryılmaz ve Tatlı, 2000, s. 97; Tekkaya vd., 2000, s. 140; Smith vd., 1994, s. 152). Bundan dolayı da
kavram yanılgılarının giderilmesinde geleneksel öğretim yöntemlerinin dışında, yöntemlerin
kullanılması da gereklidir (Koray vd., 2007, s. 242). Kavram yanılgılarının giderilmesinde en çok tercih
edilen yöntem ve stratejiler ise kavram haritası, kavramsal değişim, analoji ve mecazdır (Malatyalı ve
Yılmaz, 2010, s. 327). Fakat yapılan çalışmalar, kavram haritası ve kavramsal değişim yöntemlerinin
kavram yanılgılarının giderilmesinde en etkili öğretim yöntemleri olduğunu göstermektedir (Tekkaya
vd., 2000, s. 145).
Katılımcıların kavram yanılgılarını gidermek için kullandıkları yöntemlere bakıldığında (Tablo 5),
katılımcıların kavram yanılgılarını gidermek için çoğunlukla geleneksel yöntemleri (% 26,32 düz
anlatım, % 26,32 örneklerle açıklama, % 15,79 kavramaları arası farkı açıklama, % 10,53 konu tekrarı
yapma, % 10,53 günlük hayatta kullanma) kullandıkları görülmektedir. Örneğin 1 numaralı katılımcı
“İki kavramın farklarını uzun uzun anlatarak.”, 4 numaralı katılımcı “Karşılaştırma yaparak.”, 9
numaralı katılımcı “Doğrusunu anlatarak.”, 11 numaralı katılımcı ise “Konuyu tekrar edici örnek
çalışmalar yaparak.” kavram yanılgılarını giderdiğini ifade etmektedir. Fakat geleneksel olan bu
yönetmelerin, kavram yanılgılarını gidermede çok da etkili olmadığı bilinmektedir. Kavram
yanılgılarını gidermede daha etkili sonuçlar üreten yöntemlerden biri olan kavram haritalarının ise
sadece 17 numaralı katılımcı (% 5,26) tarafından kullanıldığı görülmektedir. Kavram yanılgılarını
gidermede etkili sonuçlar üreten kavramsal değişim yöntemini ve bu yöntemin en önemli araçlarından
olan kavramsal değişim metinlerinin ise hiçbir katılımcı tarafından kullanılmadığı görülmektedir. Bu
durum katılımcıların kavram yanılgılarını gidermek için kullanabilecekleri, etkili sonuçlar üretme
potansiyeli olan yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmadan elde edilen bulgular, kavram yanılgıları ve kavram yanılgılarının giderilmesiyle ilgili
herhangi bir eğitim almayan öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi ve becerilerinde daha fazla eksiklik
olduğunu göstermektedir. Örneğin ne üniversite öğrenimi boyunca ne de hizmet içi eğitim kurslarında
kavram yanılgılarıyla ilgili bir eğitim almadığını ifade eden 10 numaralı katılımcı kavram yanılgısını
“iletişimsizlik” olarak tanımlamış ancak ne demek istediğini açıklayamamıştır. Bununla birlikte,
üniversite öğrenimi sırasında kavram yanılgılarıyla ilgili eğitim aldığını beyan eden bazı öğretmenlerin
de (14 numaralı katılımcı gibi) kavram yanılgılarının nasıl giderdiğinde dair örnek veremediği
görülmektedir. Hem üniversite öğrenimi sırasında hem de hizmet içi eğitim kurslarında kavram
yanılgıları ile ilgili eğitim aldığını ifade eden 8 numaralı katılımcının “Kavram yanılgılarını nasıl
giderdiğinizi bir örnekle açıklar mısınız?” sorusuna “Isının tanımı ve sıcaklığın tanımı üstünde
düşündürerek örnek verdiriyorum.”; 10 numaralı katılımcının ise bu soruya “Öğrenci merkezli
uygulamalar yaparak.” cevabını verip sistematik bir açıklama yapamaması sorunun büyüklüğünün
anlaşılması bakımından önemlidir.
Araştırmadan elde edilen bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde ise katılımcıların kavram
yanılgısının ne olduğuna, kavram yanılgılarının nasıl tespit edileceğine ve kavram yanılgılarının nasıl
giderileceğine dair bilgi ve beceri düzeylerinin yeterli olmadığı söylenebilir. Dolaysıyla;
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1. Fen Bilimleri dersi öğretmeni adaylarının gelecekte kavram yanılgılarını belirleme ve giderme
konusunda etkili bir öğretim sunabilecek donanıma sahip olabilmeleri için gerekli teorik
çerçeveye ve pratiklere sahip olmasını sağlanmalıdır.
2. Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin öğrencilerin okula kavram yanılgıları ile gelmiş
olabileceklerinin, düzeltilmemiş kavram yanılgılarının sonraki öğrenmeleri olumsuz yönde
etkileyebileceğinin ve Fen Bilimleri dersinde akademik başarının sağlanabilmesi için kavram
yanılgılarının tespit edilerek giderilmesinin gerekliliğini fark etmeleri sağlanmalıdır.
3. Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin kavram yanılgılarını gidermenin kolay olmadığını,
öğrencilerin bu konuda direnç gösterebileceğini, kavram yanılgılarını belirleme ve giderme
konusunda planlı bir çalışama yürütmelerinin gerektiğini fark etmeleri sağlanmalıdır.
4. Fen Bilimleri dersi öğretmelerinin kavram öğretimi, kavram yanılgılarını belirleme ve giderme
konusunda etkili bir öğretim sunabilmeleri için ihtiyaç duydukları teorik çerçeveyi ve pratikleri
dinebilmelerini sağlayacak nitelikteki hizmet içi eğitim faaliyetleri ve eğitim materyaller ile
desteklenmeleri gerekmektedir.
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Özet
Bu araştırmanın amacı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının öğrencilerin akademik başarı düzeyleri
üzerindeki etkisini, Fen Bilimleri dersi bağlamında incelemektir. Nicel araştırma yöntemi kullanılarak
yapılan araştırmada kullanılan veriler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim gören,
öğrencilerin (kurslara katılmış ve katılmamış) 7. ve 8. sınıf Fen Bilimleri dersi yılsonu notları, LGS
Fen Bilimleri net sayısı ve LGS puanlarıdır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında
Kırıkkale il merkezindeki resmi ortaokullarda öğrenim görmüş olan 8. sınıf öğlencileri
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplanacak okul belirlenirken, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme dahil edilecek
öğrencilerin seçiminde ise küme örnekelemesi yöntemi kullanılarak, 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında bu okulda 8. sınıf öğrencisi olan bütün öğrenciler örnekleme dahil edilmiştir. Veriler SSPS
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlar, daha önceki
araştırmalardan elde edilen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının öğrencilerin akademik başarısını
artırdığı yönündeki görüşü desteklememektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Fen Bilimleri Dersi.
Abstract
The aim of this research is to investigate the effects of Support and Training courses on the academic
achievement levels of students in the context of science and technology. The data used in the research
using the quantitative research method are the 7th and 8th grades’ Science lesson year end marks,
LGS (High School Entrance Exam) Science field number of right answers and LGS scores of the 8th
grade students (who attended the courses and not attended the courses) in the 2019-2020 academic
year. The research population consists of 8th grade students who were educated in public secondary
schools in Kırıkkale city center in the 2019-2020 academic year. While determining the school where
data will be collected within the scope of the research, the typical case sampling method, one of the
purposeful sampling methods, was used. In the selection of the students to be included in the sampling,
all students who were 8th grade students in this school in the 2019-2020 academic year were included
in the sample by using the cluster sampling method. The data were analyzed using the SSPS program.
The results obtained from the analyzes do not support the view obtained from previous studies that
Support and Training Courses increase the academic achievement of students.
Keywords: Academic Achievement, Support and Training Courses, Science Lesson.
GİRİŞ
Türkiye’de özel dershanelerin ortaya çıkışını Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar götürmek
mümkündür. Başlangıçta yabancı dil, sanat, ticaret ve ev ekonomisi gibi alanlarda kurslar düzenleyen
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bu kurumların, 1930’lu yıllardan sonra faaliyet alanlarını genişlettikleri gözlenmektedir. 1950’lerden
sonra ise eğitime olan talebin artması sonucu sınıfların kalabalıklaşması, ikili öğretim, sınav ile girilen
okullara olan talebin artışı, üniversiteye giriş sınavlarının zorlaşması, çocuklarının daha iyi eğitim
alması için velilerin duyduğu isteğin güçlenmesi gibi nedenlerden dolayı bu kurumlara olan talep
artmıştır (Akyüz, 1999, s. 326-327; Özoğlu, 2011, s. 8-11). Artan taleple orantılı olarak bu kurumlar
yaygınlaşmış ve bu kurumların neredeyse tamamı giriş sınavlarına öğrenci hazırlamaya endeksli
kurumlara dönüşmüşlerdir. 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile de bu kurumlar
yasal statü kazanmışlardır. 1981 Hükümet Programı’nda eğitimde fırsat eşitliğini bozdukları gerekçesi
ile bu kurumların uzun vadede kapatılması ilke edinilmiş ve 16 Haziran 1983 tarihli 2843 sayılı Kanun
bu kurumların 1 Ağustos 1984 tarihinde kapatılmasına hükmetmiştir. Fakat 11 Temmuz 1984 tarihli
3035 sayılı Kanun bu kurumların varlıklarını devam ettirmelerine izin vermiştir (Akyüz, 1999, s. 326327).
İlerleyen dönemde, ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranındaki artış yükseköğretime olan talebin
artmasına, üniversitelerde yeterli kontenjanın olmayışı ise üniversite kapılarında yığılmalara neden
olmuştur. Bu durum bir sonucu olarak da dershanelere yönelik talep iyice artırmıştır. Bu süreçte
öğrencilerde yaşamdaki en önemli şey yükseköğretim, yükseköğretime geçiş yolu ise dershanedir
anlayışı gelişmiş; bütün uğraşı dershaneye gitmek ve test çözmek olan yeni bir öğrenci tipi ortaya
çıkmıştır. Bu durum yükseköğretime geçişi büyük çaba ve masraf gerektirir bir hale getirmiştir.
Dershane sektörü, okul sistemini ikinci plana itmiş ve dershaneler artık okulları ikame eden kurumlar
haline gelmişledir (TED, 2006, s. 13-26). Maddi olanaklara sahip öğrenciler bu kurumlardan
faydalanırken, bu olanağa sahip olmayan öğrencilerin dershaneye gidemeyişi, öğrenciler arasındaki
farklılıkları artmasına neden olmuş ve bu kurumları eğitimde fırsat eşitsizliğini artıran yapılara
dönüştürmüştür (Sarıer, 2010, s. 124). 14 Mart 2014 tarihli 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile dershanelerin bir kısmı kapatılmıştır. Bazı dershanelerin ise etüt
merkezlerine veya özel okullara dönüşmelerine, yani statülerini değiştirerek, varlıklarına devam
ettirmelerine olanak verilmiştir (Bozbayındır ve Kara, 2017, s. 338).
Dershanelerin kapatıldığı süreçte, alternatif bir model olarak uygulamaya konan ve öğrencilere
yetkinliklerini geliştirilmeye ihtiyaç duydukları alanlarda destekleyici nitelikte eğitim hizmeti sunmayı
amaçlayan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren
uygulanmaya konmuştur. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. dönemine ait veriler incelendiğinde
Türkiye genelinde 21.556 okulda DYK açıldığı, bu kurslara 4.369.921 öğrencinin katıldığı ve bu
kursalar katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranının % 45 olduğu görülmektedir (T.C.
Sayıştay Başkanlığı, 2020, s. 33-35). Bu oranlar, DYK’lara yoğun bir talebin olduğunu ve öğrencilerin
yaklaşık olarak yarsının bu kurslardan yaralandığını göstermektedir. Bu da DYK’ların öğrenciler
tarafından konu eksiklerini gidermek, derslerde edinilen kazanımları pekiştirmek, okul başarısını
artırmak, merkezi sınavlara hazırlanmak ve akademik başarı düzeyini artırmak için önemli bir imkân
olarak görüldüğünün göstergesi olarak değerlendirilebilir.
DYK’lara katılımın yüksek olmasının yanı sıra sosyoekonomik açıdan alt düzeyde olan okullarda açılan
DYK’lara katılım oranının, sosyoekonomik açıdan üst düzeyde olan okullarda açılan DYK’lara katılım
oranına kıyasla daha yüksek olması da bu kursların önemini artırmaktadır (Canpolat ve Köçer, 2017, s.
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144). Çünkü sosyoekonomik açıdan alt düzeyde olan okullar, genellikle gelir düzeyi düşük olan ailelerin
yaşadığı yerlerde yoğunlaşmaktadırlar. Bu durum dikkate alındığında DYK’ların, özellikle gelir düzeyi
düşük olan ailelerden gelen çocukların ihtiyaç duydukları ek eğitime katkı sağlama açısından son derece
önemli olduğu ve bu bağlamda DYK’ların eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamasında önemli bir işlev
üstlendiği söylenebilir.
DYK’lara katılımın yüksek olması, özellikle de sosyoekonomik açıdan alt düzeyde olan ailelerin
bulunduğu yerlerdeki okullarda açılan DYK’lara katılımın yüksek olması, bu kursların öğrencilere
okulda daha fazla zaman geçirme ve okul imkânlarından daha fazla yaralanma olanağı sunması,
kurslarda öğrenci mevcudunun 24 ile sınırlı olması gibi faktör de dikkate alındığında DYK’ların
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada ve kaliteyi artırmada önemli bir olanak olarak
değerlendirilebileceğini göstermektedir. Dolaysı ile bu kursların etkililiğinin ve akademik başarı
üzerindeki etkisinin ölçülmesi, bu kursların gelişiminin sağlanabilmesi açısından önemlidir.
DYK’ları konu alan araştırmalar incelendiğinde ise bu araştırmaların (Keskin, 2020; Kuzucu, 2019;
Sarıca, 2019; Er-Türküresin, 2018; Kürkçü, 2018; Akkaya, 2017; Canpolat, 2017; Demir-Başaran ve
Yıldız-Narinalp, 2017; Ergün, 2017; Göksu ve Gülcü, 2016; Ünsal ve Korkmaz, 2016; Sezgin-Nartgün
ve Dilekçi, 2016) genellikle öğretmen ve öğrenci görüşlerine odaklandığı ve az sayıda çalışmanın
(Dursun, 2020; Akbaba, 2019) ise veli görüşlerine yer verdiği görülmektedir. Yine ilgili araştırmalar
incelendiğinde araştırmanların bir bütün olarak DYK’ların etkililiğine odaklandığı, ders bağlamında
yapılan inceleme (Özsoy-Görgülü, 2019; Yeşilyurt, 2019; Kürkçü, 2018; Canpolat, 2017) sayısının az
olduğu ve Fen Bilimleri dersi bağlamında DYK’ların etkililiğini inceleyen araştırmanın olmadığı
görülmektedir. Bunun yanı sıra ilgili araştırmalar incelendiğinde, araştırmalarda kullanılan verilerin
çoğunlukla yarı yapılandırılmış görüşme formları ve anket formları ile toplandığı; araştırmalarda
öğrenci not bilgilerinin ve LGS gibi merkezi sınavlardan alınan gerçek puanların kullanılmadığı
görülmektedir. Fakat DYK’ların etkililiğinin ve akademik başarı üzerindeki etkisinin sadece anket
formları ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanan verilere dayalı olarak ölçülmesi
yeterli olmayabilir. Bu bağlamda öğrenci ders notlarının ve LGS gibi merkezi sınavlardan alınan
puanların kullanıldığı araştırmaların yapılmasının gerekli olduğu söylenebilir. Bundan dolayı bu
araştırma DYK’ların öğrencilerin akademik başarı düzeyleri üzerindeki etkisini Fen Bilimleri dersi
bağlamında incelemeyi amaçladığı, araştırmada öğrenci not bilgileri ve LGS puanların gibi gerçek
puanlar kullandığı için özgün ve önemli görülebilir.
Amacı DYK’ların öğrencilerin akademik başarı düzeyleri üzerindeki etkisini Fen Bilimleri dersi
bağlamında incelemek olan bu araştırmanın problem cümlesi “Fen Bilgisi dersi bağlamında DYK’ların
öğrencilerin akademik başarı düzeyleri üzerindeki etkisi nedir?” şeklinde ifade edilmiştir.
Araştırmanın, alt problemleri ise şunlardır:
Öğrencilerin sekizinci sınıfta DYK’ya katılma durumlarıyla;
1. 8. sınıf Fen Bilimleri ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır?
2. LGS Fen Bilimleri dersi net sayıları arasında bir ilişki var mıdır?
3. LGS puanları arasında bir ilişki var mıdır?
Sekizinci sınıfta DYK’ya katılan öğrencilerin;
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4. 8. sınıf Fen Bilimleri ders başarıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
5. LGS Fen Bilimleri dersi net sayıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
6. LGS puanları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
YÖNTEM
Nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmada kullanılan veriler 2019-2020
eğitim-öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim gören, öğrencilerin (DYK’lara katılmış ve katılmamış) 7. ve
8. sınıf Fen Bilimleri dersi yılsonu notları, LGS Fen Bilimleri net sayısı ve LGS puanlarıdır.
Araştırmanın alt problemlerini test etmek için ilişkisel yöntem kullanılmıştır. Büyüköztürk ve
diğerlerine (2013, s. 14) göre ilişkisel araştırma iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri
belirlemek, neden ve sonuçla ilişkili ipuçlarını ortaya çıkartmak amacıyla yapılan araştırmalardır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Kırıkkale il merkezindeki resmi ortaokullarda
öğrenim görmüş olan 8. sınıf öğlencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplanacak okul
belirlenirken evrende yer alan okuldan biri, amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan tipik durum
örneklemesi yöntemi kullanılarak, örneklem olarak seçilmiştir. Büyüköztürk ve diğerlerine (2013, s.
90-91) göre amaçlı örnekleme yöntemi araştırlmak istenen konunun amacına uygun olarak, araştırılmak
istene konu hakkında zengin bilgi içeriğine sahip olan bir veya birkaç örneğin seçilerek derinlemesine
incelenmesine olanak veren bir örnekleme yöntemidir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan tipik
durum örneklemesi yöntemi ise evrende yer alan çok sayıdaki birimden tipik olan bir birimin
belirlenmesi ve bu birim üzeriden bilgi toplanmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken ise örneklem
olarak seçilen birimin sıra dışı olmayan ve evreni temsil eden tipik bir birim olmasıdır.
Örnekleme dahil edilecek öğrencilerin seçiminde ise küme örnkelemesi yöntemi kullanılarak, örneklem
olarak seçilen okulda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 8. sınıf öğrencisi olan bütün öğrenciler (102
öğrenci) örnekleme dahil edilmiştir. Örneklemde yer alan öğrencilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Örneklemdeki öğrencilerin demografik özellikleri
Değişken
DYK Katılım
Cinsiyet

Katılmayan
Katılan
Toplam
Kız
Erkek
Toplam

n
20
82
102
42
60
102

%
19,61
80,39
100
41,18
58,82
100

Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde örneklemde yer alan öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%
80,39) DYK’ya katıldığı görülmeketedir. Bu da öğrencilerin ve velilerin DYK’ları önemli bir olanak
olarak gördüğü şeklinde yorumlanabilir.
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Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında toplanan veriler araştırmacılar tarafından geliştirlen nicel veri toplama formu
kullanılarak, e-okul veri tabanından alınmıştır. Bu form oluşturulurken araştırmanın alt problemleri
dikkate alınmıştır. Araştırmada kullanılan nicel veriler 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 8. sınıfta
öğrenim gören, öğrencilerin (DYK’lara katılmış ve katılmamış) 7. sınıf Fen Bilimleri dersi yılsonu notu,
7 ve 8. sınıf yılsonu notu, LGS Fen Bilimleri dersi net sayısı ve LGS puanlarıdır.
Araştırma kapsamında toplanan veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler
çözümlenirken aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklere, t testi, korelasyon testi
ve çoklu regresyon analizi gibi yöntemlere başvurulmuştur. Veriler arasında % 95 güven aralığına
tekabül eden p < .05 düzeyi, istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR
Veri analizi aşamasında öncelikle araştırma kapsamında ele alınan bağımlı değişkenlere ait
betimleyici istatistikler incelenmiştir ve ulaşılan bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Bağımlı değişkenlere ait betimleyici istatistikler
n

Ortalama

Ortanca

S. Sapma

Çarpıklık

Basıklık

Fen Bilimleri Notu (7. Sınıf)

84

69,71

70,71

18,60

-0,17

-1,23

Not Ortalaması (7. Sınıf)

98

73,34

73,08

15,29

-0,24

-1,08

Not Ortalaması (8. Sınıf)

97

61,74

59,67

23,40

-0,10

-1,24

LGS Fen Neti

84

8,42

8,75

5,56

0,03

-0,95

LGS Puanı

84

288,34

278,90

63,61

0,38

-0,72

Tablo 2 incelendiğinde, araştırma kapsamında incelenen değişkenlerin çarpıklık ve basıklık
katsayılarının -2 ve +2 arasında olduğu görülmektedir. Bu sonuç öğrencilerin DYK katılım durumuna
göre yapılacak olan karşılaştırmalarda bağımsız örneklemler t testinin kullanılması gerektiğini
göstermektedir.
Tablo 3. Bağımlı değişkenlerin öğrencilerin DYK’ya katılma durumuna göre karşılaştırması
Değişken
Fen Bilimleri Notu (7. Sınıf)
Not Ortalaması (7. Sınıf)
Not Ortalaması (8. Sınıf)
LGS Fen Neti
LGS Puanı

Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı
Katılmadı
Katıldı

n
18
66
20
78
16
81
14
70
14
70

Ortalama
66, 34
70, 63
72, 70
73, 51
65, 51
60, 99
8, 18
8, 47
281, 60
289, 68

S. Sapma
21, 43
17, 82
16, 39
15, 10
23, 25
23, 50
5, 15
5, 67
59, 72
64, 69
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P

-0, 87

0, 39

-0, 21

0, 83

0, 70

0, 48

-0, 18

0, 86

-0, 43

0, 67
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Tablo 3’de görüldüğü gibi ilişkisiz örneklemler t testi sonuçlarına göre araştırma kapsamında incelenen
hiçbir değişkenin ortalaması, öğrencilerin DYK’ya katılma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılaşma göstermemektedir. Fakat tabloda dikkat çeken durum DYK’ya katılan öğrencilerin hem
7. sınıf Fen Bilimleri dersi yılsonu notu ortalamasının hem de 7. sınıf yılsonu karne notunun DYK’lara
katılmayanlara kıyasla yüksek olmasıdır.
Tablo 4. Bağımlı değişkenlerin cinsiyete göre karşılaştırılması
Değişken
Fen Bilgisi Notu (7. Sınıf)
Not Ortalaması (7. Sınıf)
Not Ortalaması (8. Sınıf)
LGS Fen Neti
LGS Puanı

Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek

n
33
51
39
59
42
55
36
48
36
48

Ortalama
74, 22
66, 79
77, 93
70, 31
67, 78
57, 13
9, 87
7, 34
309, 07
272, 79

S. Sapma
18,97
17,93
14,85
14,93
24,41
21,7
5,14
5,66
58,01
63,75

t

p

1,81

0,07

2,48

0,02

2,27

0,03

2,11

0,04

2,68

0,00

Tablo 4’de görüldüğü gibi ilişkisiz örneklemler t testi sonuçlarına göre 7. Sınıf Fen Bilimleri dersi karne
notu haricindeki tüm değişkenlerin ortalaması kızlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde
farklılaşmaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bağımlı değişkenlerin öğrencilerin DYK’ya katılma durumlarına göre karşılaştırması (Tablo 3)
incelendiğinde, ilişkisiz örneklemler t testi sonuçlarına göre araştırma kapsamında incelenen hiçbir
değişkenin ortalaması, öğrencilerin DYK’ya katılma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılaşma göstermemektedir. Bu durum araştırmada test edilen değişkenler açısından ele alındığın ise
ulaşılan sonuçlar şunlardır:
1. Araştırmanın birinci alt probleminde “Öğrencilerin sekizinci sınıfta DYK’ya katılma durumlarıyla
8. sınıf Fen Bilgisi ders başarıları arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu
alt probleme test etmek üzere yapılan analizlerin sonucuna göre öğrencilerin sekizinci sınıfta
DYK’ya katılma durumlarıyla, 8. sınıf Fen Bilimleri ders başarıları arasında bir ilişki yoktur.
2. Araştırmanın ikinci alt probleminde “Öğrencilerin sekizinci sınıfta DYK’ya katılma durumlarıyla
LGS Fen Bilgisi net sayıları arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt
probleme test etmek üzere yapılan analizlerin sonucuna göre öğrencilerin sekizinci sınıfta DYK’ya
katılma durumlarıyla, LGS Fen Bilgisi net sayıları arasında bir ilişki yoktur.
3. Araştırmanın üçüncü alt probleminde “Öğrencilerin sekizinci sınıfta DYK’ya katılma durumlarıyla
LGS puanları arasında bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt problemi test etmek
üzere yapılan analizlerin sonucuna göre öğrencilerin sekizinci sınıfta DYK’ya katılma
durumlarıyla, LGS puanları arasında bir ilişki yoktur.
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Bağımlı değişkenlerin cinsiyete göre karşılaştırılması (Tablo 4) incelendiğinde, ilişkisiz örneklemler t
testi sonuçlarına göre 7. Sınıf Fen Bilimleri dersi karne notu haricindeki tüm değişkenlerin ortalaması
kız öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. Bu durum kız
öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu
durum araştırmada test edilen değişkenler açısından ele alındığın ise ulaşılan sonuçlar şunlardır:
1. Araştırmanın dördüncü alt probleminde Sekizinci sınıfta DYK’ya katılan öğrencilerin, 8. sınıf Fen
Bilimleri ders başarıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt
probleme test etmek üzere yapılan analizlerin sonucuna göre sekizinci sınıfta DYK’ya katılan
öğrencilerin, 8. sınıf Fen Bilgisi ders başarıları kız öğrencilerin lehine anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır.
2. Araştırmanın beşinci alt probleminde “Sekizinci sınıfta DYK’ya katılan öğrencilerin, LGS Fen
Bilgisi net sayıları cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt
problemi test etmek üzere yapılan analizlerin sonucuna göre sekizinci sınıfta DYK’ya katılan
öğrencilerin, LGS Fen Bilgisi net sayıları kız öğrencilerin lehine anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır.
3. Araştırmanın altıncı alt probleminde “Sekizinci sınıfta DYK’ya katılan öğrencilerin, LGS puanları
cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu alt problemi test etmek üzere
yapılan analizlerin sonucuna göre sekizinci sınıfta DYK’ya katılan öğrencilerin, LGS puanları kız
öğrencilerin lehine anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğrencilerin sekizinci sınıfta DYK’ya katılma durumlarıyla 8.
sınıftaki Fen Bilimleri ders başarıları, LGS Fen Bilimleri net sayıları ve LGS puanları arasında bir
ilişkinin olmadığı görülmektedir. Bu sonuç daha önce yapılmış araştırmlardan elde edilen DYK’ların
öğrencilerin akademik başarı düzelerine olumlu katkı sağladığı ve öğrencilerin sınav başarısını artırdı
(Canpolat ve Köçer, 2017, s. 144; Demir-Başaran ve Yıldız-Narinalp, 2017, s. 1167-1168; SezginNartgün ve Dilekçi, 2016, s. 548; Ünsal ve Korkmaz, 2016, s. 103) yönündeki öğretmen görüşlerini
desteklememektedir. Yine araştırmadan elde edilen bu sonuç daha önce yapılmış araştırmalardan elde
edilen DYK’ların kendilerinin akademik başarılarına katkı sağladığı (Timur vd., 2020, s. 201; SezginNartgün ve Dilekçi, 2016, s. 552) yönündeki öğrenci görüşlerini de desteklememektedir. Araştırma
kapsamında verisi incelenen öğrenci sayısının az olması bu sonuç ortaya çıkmasında etkili olmuş
olabilir. Bundan dolayı bu araştırmanın daha geniş örneklemler üzerinde tekrarlanacağı araştırmaların
yapılması gerekir. Ayrıca DYK’ların akademik başarıya etkisinin ele alan çalışmalar incelendiğinde bu
çalışmaların büyük çoğunluğunun öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nitel
araştırmalar olduğu görülmektedir. Ancak DYK’ların etkililiğinin veya akademik başarı üzerindeki
etkisinin sadece görüşe ve algıya dayalı verilerle ölçülmesi doğru bir yaklaşım olmayabilir. Bundan
dolayı DYK’ların etkililiğinin ve akademik başarı üzerindeki etkisinin gerçek verilere (LGS puanı, LGS
de yapılan net sayısı, karne notu vb.) dayalı olarak ölçümünü amaçlayan araştırma sayısının artırılması,
DYK’ların öğrencilerim akademik başarı düzeyleri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve bu kursların
geliştirilmesi açısından önemli olduğu söylenebilir.
Tablo 3 incelendiğinde DYK’ya katılan öğrencilerin hem 7. sınıf Fen Bilimleri dersi yılsonu notu
ortalamasının hem de 7. sınıf yılsonu karne notunun DYK’lara katılmayanlara kıyasla yüksek olduğu
görülmektedir. Bu durum DYK’ya katılma durumundan bağımsız bir şekilde, DYK’ya katılan
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öğrencilerin zaten akademik açıdan DYK’ya katılmayanlara kıyasla daha başarılı olduklarını
göstermektedir. DYK’ya katılan öğrencilerin LGS Fen Bilimleri dersi net sayısının ve LGS puanının,
DYK’ya katılmayan öğrencilere kıyasla yüksek olması da bu durumla ilişkili olabilir. Fakat DYK’ya
katılan öğrencilerin 7. sınıf Fen Bilimleri dersi yılsonu notu ortalamasının ve yılsonu karne notunun,
LGS Fen Bilimleri dersi net sayısının ve puanının DYK’ya katılmayanlara kıyasla yüksek olmasına
karşın; bu öğrencilerin 8. sınıf yılsonu karne notunun (60,99), DYK’ya katılmayanlara göre (65,51)
düşük olması ilginç bir sonuçtur. Bu durumun nedeninin ayrıca araştırılması gerektiği söylenebilir.
Araştırmanın sonuçları DYK’ya katılan kız öğrencilerin, erkek öğrencilere kıyasla daha başarılı
olduklarını göstermektedir. Bu sonuç ise eğitimde fırsat eşitliğini sağlama çabaları açısından kız
öğrencilere sunulacak DYK gibi ekstra eğitim hizmetlerinin, kız öğrencilere fayda sağlama açısından
önemli olduğuna dair bir gösterge olarak ele alınabilir.
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X-ışınları Difraksiyon Metodu ile Latixa İlacının Etken Maddesinin Kristal
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Özet
Latixa ilacı Ranolazin etken maddesi içerir ve kronik anjina pektoris tedavisi için kullanılır. Kalbi
besleyen damarların tıkanması veya daralması sonucu oluşan göğüs ağrısı Anjina Pektoris olarak
adlandırılır. Latixa ilacının etken maddesinin kristal yapısını analiz edebilmek için öncelikle agat
havanda öğütülerek kaliteli toz haline getirildikten sonra X-ışınları toz kırınım deseni alındı. Etken
maddenin kırınım deseni verilerinin nitel analizi Hanawalt metoduna göre HighScorePlus programı
kullanılarak yapıldı. Programda kristal sistemi ve birim hücre parametreleri belirlendi ve kırınım
deseninin indislenmesi yapıldı. Çalışma kapsamında elde edilen bulgulara göre, HighScorePlus
programı ile kristal sistemi monoklinik ve birim hücre parametreleri a= 8.7310Å, b= 7.2830Å, c=
35.8010Å, β= 85.9700o, şeklinde tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kristal yapı analizi, Ranolazin, X-ışınları
Abstract
Latixa drug contains Ranolazin active ingredient and it is used in the treatment of chronic angina
pectoris. Chest pain caused by occlusion or narrowing of the vessels feeding the heart is called Angina
Pectoris. In order to analyze the crystal structure of the active ingredient of Latixa, firstly, the agate
was ground into high quality powder by grinding in a mortar and then X-ray powder diffraction
pattern was taken. Qualitative analysis of the diffraction pattern data of the active substance was
performed using the HighScorePlus program according to the Hanawalt method. Crystal system and
unit cell parameters were determined in the program and indexing of the diffraction pattern was done.
According to the findings obtained within the scope of the study, the crystal system monoclinic and
unit cell parameters were determined as a= 8.7310Å, b= 7.2830Å, c= 35.8010Å, β= 85.9700o using
the HighScorePlus program.
Keywords: Analysis of the crystal structure, Ranolazin, X-ray
GİRİŞ
Ranolazin bir piperazin bileşiğidir ve kısmi yağ asidi oksidasyon inhibitörleri olarak bilinen
gruba dahildir. İlaç 20 yıldan bu yana kronik anjina tedavisi için onaylanmış olup kullanılmaktadır.
Diğer antianjinallerden farklı olarak ranolazinin negatif kronotrop veya inotrop etkileri yoktur. Buna
ilaveten ilacın kalp hızı ve kan basıncı üzerindeki etkileri minimal düzeydedir (Özdemir, 2016, s.8-12).
Araştırmalara göre antianjinal kullanmakta olan hastalarda tedaviye ranolazinin eklenmesi egzersiz
süresinde ve anjina semptomlarında belirgin iyileşme sağlamaktadır (Chaitman Br, Pepine CJ & Parker
JO, 2004, 291:309-16). Ülkemizde ranolazin içeren ilk ürün 2013 tarihinde ruhsat almıştır.
Ranolazin beyaz veya beyazımsı renge sahip toz bir maddedir. Molekül ağırlığı 427,54 g.mol-1, kapalı
formülü C24H33N3O4 şeklindedir. Açık formülü Şekil 1 ‘de verilmiştir (İlaçTR, 2020).
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Şekil 1. Ranolazin açık formülü

Diklorometan ve metanolde çözünür, suda çok az çözünür. 25oC de saklanmalıdır.
Bu çalışmada, X-ışınları toz kırınım yöntemini kullanarak latixa ilacının etken maddesi olan ranolazinin
kristal sistemi ve birim hücre parametreleri (a,b,c,α,β,ν) belirlendi ve kırınım deseninin indislemesi
yapıldı. Bu araştırmada ranolazinin kristal yapı araştırmasını yapmak için HighScorePlus programı
kullanıldı. Adı geçen maddenin kristal yapısı Hanawalt metoduna göre nitel olarak analiz edildi.
YÖNTEM
Latixa ilacının etken maddesini X-ışınları toz kırınım metodu ile inceleyebilmek için agat
havanda iyice ezilerek toz haline getirildi. Toz haline getirilen latixa ilacının Bruker AXS D8 Advance
Model difraktometrede kırınım desenleri alındı (Şekil 2). Difraktometrede jeneratör gerilimi 45kV‘da
jeneratör akımı 40mA de tutuldu. Dalga boyu 1.54060Å (Bakır anot) oldu. Difraktometrenin tüpü 5o
den 90o’ye yansıma açı (2θ) aralığında X-ışınları üretimine ayarlandı. Toz haline getirilmiş numuneden
difraksiyona uğrayan X-ışınları tespit edilerek kırınım deseni elde edildi.
Bir toz kırınım deseni, 2θ yansıma açı değeri, I/I0 izafi şiddet değerleri ve d düzlemler arası uzaklık
değerleri ile karakterize edilir. Bu veriler HighScorePlus programına girildikten sonra üzerinde zayıf
olan pikleri yok etmek için Kα2 ve fazla background miktarını yok etmek için de background gibi gerekli
düzenlemeler yapıldı. Daha sonra elimizdeki bilinmeyen numune deseni bilinen numune desenleri
karşılaştırıldı. Bilinmeyen numune tespit edildiğinde d, 2θ, I ve I/I0 değerlerinin bulunduğu PDF dosyası
(Referans kodu) kaydedildi. Bu veriler kullanılarak kristal sistemi, birim hücre parametre değerlerinin
(a,b,c,α,β,ν) belirlemesi ve kırınım deseninin indisleme işlemi yapıldı. Bu araştırmada adı geçen
maddenin kristal yapı araştırması HighScorePlus programı ile yapıldı.
X-ışınları difraksiyonu maddenin ince yapısını analiz için bir yöntemdir. Bu teknik von Laue’nin
1912’de kristallerin X-ışınlarını kristal yapısını tayin edecek şekilde difraksiyona uğrattığının keşfi ile
başlar. Başlangıçta X-ışınları yalnız kristal yapı tayininde kullanıldı. Fakat daha sonra bu metod sadece
yapı analizi uygulamasında kalmayıp kimyasal analiz ve gerilme ölçüsü, faz dengelerinin tetkiki ve zerre
büyüklüklerinin ölçülmesi, bir kristalin doğrultularının tayini veya bir polikristal doğrultular tayini gibi
çok değişik problemlere uygulanmaktadır.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

653

Bir kristalden X-ışınları difraksiyona uğradığında çeşitli ışınların yol uzunluklarında farklar meydana
geldiği görülmektedir. Kristalin atomları, aralarında d mesafesi bulunan paralel düzlemler üzerinde
sıralanmıştır. Mükemmel olarak paralel, monokromatik ve dalga boyu λ olan X-ışınlarının bu kristal
üzerine, Bragg açısı denilen ve gelen ışın ile göz önüne alınan kristal düzlemleri arasındaki açı θ açısı
ile düştüğünü farz edelim. Bu gelen X-ışınları kristal tarafından belli şartlar altında difraksiyona
uğratılabilir veya uğratılamaz.
Difraksiyon çok sayıda atomun katıldığı bir saçılma olayıdır. Atomlar bir örgüde periyodik olarak
yerleşmiş olduğundan bunlardan saçılan ışınlar arasında belirli faz bağıntıları vardır. Bu faz bağıntılarına
uygun bir şekilde saçılma doğrultusunda yıkıcı girişim ve yapıcı girişim (difraksiyon demetleri) oluşur.
Difraksiyona uğramış bir demet birbirini kuvvetlendiren çok sayıda saçılmış ışından meydana gelir.
Kristal yapı analizi için yansıyan ışınların difraksiyona uğratılmaları gerekir. Böylece X-ışınları ile
atomlar arasındaki etkileşme ile oluşan kırınım desenlerinden kristal yapı tayini yapılır.
Difraksiyon demeti ile geçen demet arasındaki açı 2θ değerindedir. Bu açı değeri difraksiyon açısı olarak
bilinir. Deneysel olarak θ değil, bu açı değeri (2θ) ölçülür (Cullity,1996, s.84).
X-ışını difraksiyonu (XRD), kırınım deseni oluşturularak malzemelerin kristal yapısını incelemek için
kullanılır, çünkü kristal katıların atomlar arası uzaklığı ile X-ışını dalga boyları (λ) (0,2 ile 10 nm
arasında) karşılaştırılabilir. X-ışını kırınımı (XRD), tek bir kristalin veya tanenin yönünü belirlememize
ve küçük kristal bölgelerin boyut ve şeklini ölçmemize olanak tanır (Narain, 2020,s.27-38).
Bir cismin toz kırınım deseni bu cismin bir karakteristiğidir ve cismi tanıtan çeşit parmak izi teşkil eder.
Hanawalt metodu, elimizde bulunan pek çok sayıda bilinen cismin difraksiyon desenine ait pdf dosyaları
(referans kodu) listesi ile bilinmeyen bir cismin difraksiyon deseninin pdf dosyasının (referans kodu)
çakıştırılarak hangisine uyduğuna bakılmasıyla bilinmeyen cismin difraksiyon desenini tespit etmemizi
sağlar. Bu işlem için günümüzde bilgisayar programında yüklü olan pdf dosyaları kullanılır (Atioglu,
2021, 179-193).
BULGULAR
Bu çalışmada latixa ilacının etken maddesi ranolazinin X-ışınları toz kırınım deseni Şekil 2’ de
ve Tablo 1’ de ise numunenin kırınım deseni verileri verilmiştir. Tablo 3’ de Ranolazin etken maddesinin
PDF dosya bilgileri bulunmaktadır. Ranolazin etken maddesinin kırınım deseni elde edilmesinde ölçüm
şartları ise Tablo 4’ de verilmektedir.
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Şekil 2. Ranolazin etken maddesinin kırınım deseni

Tablo 1. Ranolazin etken maddesinin kırınım deseni verileri
Pos. [°2θ]
9.9839
10.3591
12.2442
13.0793
14.3278
14.9827
16.0281
16.4949
17.4646
19.3562
19.7547
20.7316
21.4086
22.3473
23.4198
24.1047
24.6708
25.4696
26.4435
27.1678
27.5426

Height [cts]
1098.76
3045.95
1801.39
688.52
594.31
2885.35
3392.78
7017.70
695.75
2443.12
1287.44
1698.01
5078.78
2091.49
6551.19
919.55
3312.51
1232.09
895.63
803.39
956.49

FWHM Left [°2θ]
0.1791
0.1791
0.2047
0.1279
0.1279
0.2047
0.2047
0.2303
0.1279
0.2047
0.2303
0.1535
0.2303
0.2558
0.2047
0.2047
0.2303
0.2303
0.1791
0.1791
0.1535

d-spacing [Å]
8.85971
8.53970
7.22884
6.76909
6.18194
5.91316
5.52976
5.37430
5.07802
4.58583
4.49423
4.28461
4.15061
3.97835
3.79854
3.69214
3.60868
3.49729
3.37065
3.28241
3.23859
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Rel. Int. [%]
15.66
43.40
25.67
9.81
8.47
41.12
48.35
100.00
9.91
34.81
18.35
24.20
72.37
29.80
93.35
13.10
47.20
17.56
12.76
11.45
13.63
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27.8742
30.1536
31.1949
31.7927
32.2992
33.5471
34.6350
35.8898
38.6023
39.7897
42.0443
45.4296
47.8015

418.53
262.67
361.90
265.46
342.52
84.42
85.59
133.87
210.31
152.51
92.19
101.78
137.17

0.1535
0.2558
0.2047
0.2047
0.2558
0.2047
0.3070
0.1535
0.2047
0.2558
0.8187
0.4093
0.2047

3.20082
2.96384
2.86725
2.81469
2.77170
2.67139
2.58993
2.50221
2.33240
2.26550
2.14908
1.99650
1.90283

5.96
3.74
5.16
3.78
4.88
1.20
1.22
1.91
3.00
2.17
1.31
1.45
1.95

Tablo 3. Ranolazin etken maddesinin PDF dosya bilgileri
Visible
*

Ref.Code
00-055-1438

Score
51

Compound
Name
N1-(2,6Dimethylphe
nyl)-2-4-(2hydroxy-3(2methoxyphen
oxy)propyl)pi
perazinoaceta
mide

Displ.[°2θ]
0.000

Scale Fac.

Chem.
Formula
0.645 C24 H33 N3
O4

Tablo 4. Ranolazin’in kırınım deseni elde edilmesinde ölçüm şartları
Dataset Name
latixa
Comment
Configuration=Reflection-transmission spinner 3.0, Owner=User1, Creation date=10/24/2018 2:24:31 PM
Goniometer=Theta/Theta; Minimum step size 2Theta:0.0001; Minimum step size Omega:0.0001
Sample stage=Reflection-transmission spinner 3.0; Minimum step size Phi:0.1
Diffractometer system=EMPYREAN
Measurement program=Manual, Owner=User-1, Creation date=6/30/2021 3:10:23 PM
PHD Lower Level = 4.02 (keV), PHD Upper Level = 11.27 (keV)
Measurement Start Date/Time
6/30/2021 3:50:24 PM
Operator
DELL
Raw Data Origin
XRD measurement (*.XRDML)
Scan Axis
Gonio
Start Position [°2θ]
5.0104
End Position [°2θ]
89.9784
Step Size [°2θ]
0.0260
Scan Step Time [s]
46.6650
Scan Type
Continuous
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PSD Mode
PSD Length [°2θ]
Offset [°2θ]
Divergence Slit Type
Divergence Slit Size [°]
Specimen Length [mm]
Measurement Temperature [°C]
Anode Material
Intended Wavelength Type
K-Alpha1 [Å]
K-Alpha2 [Å]
K-Beta [Å]
K-A2 / K-A1 Ratio
Generator Settings
Diffractometer Type
Diffractometer Number
Goniometer Radius [mm]
Dist. Focus-Diverg. Slit [mm]
Incident Beam Monochromator
Spinning

Scanning
3.35
0.0000
Fixed
0.3599
10.00
25.00
Cu
K-Alpha
1.54060
1.54443
1.39225
0.50000
40 mA, 45 kV
0000000011224171
0
240.00
60.50
No
Yes

SONUÇ VE TARTIŞMA
Latixa ilacının X-ışınları kırınım yöntemi ile toz kırınım deseni çekildi. İlacın etken maddesinin
kırınım deseni elde edildi. Kırınım desenine ait düzlemler arası uzaklık d, şiddet I ve yansıma açısı 2θ
değerleri Hanawalt metodu yardımıyla tespit edildi. Latixa ilacının etken maddesinin kristal sistemi ve
birim hücre parametreleri HighScorePlus bilgisayar programı ile hesaplandı. Yine aynı programla kristal
sisteminin indislemesi yapıldı (Lu, 2004).
HighScorePlus programı sonucunda kristal sistemi monoklinik ve birim hücre parametre değerleri a=
8.7310Å, b= 7.2830Å, c= 35.8010Å, β= 85.9700o, şeklinde tespit edilmiştir.
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Akciğer Kanserinde Biyoinformatik Yaklaşımlar ile Potansiyel
Biyobelirteçlerin Belirlenmesi
Esen ÇAKMAK 1
1

E-mail: esencakmak1820@gmail.com; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri
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Özet
Akciğer kanseri tüm kanser türleri arasında ölümlerinin yaklaşık üçte birinden sorumlu bir kanser
türüdür. Akciğer kanseri ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen hastalığın moleküler mekanizması
hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın amacı biyoinformatik yaklaşımlar ile kanser
hastaları ve sağlıklı bireyler arasındaki önemli mikroRNA’lar ve hedef genleri tanımlayarak akciğer
kanseri için potansiyel biyobelirteçlerin belirlenmesidir. Gene Expression Omnibus (GEO) veri
tabanından miRNA ekspresyon profilleri elde edilmiş ve ortak diferansiyel olarak ifade olan
miRNA'lar (DEM'ler) tanımlanmıştır. Ayrıca miRNA’ların hedefledikleri genler de tanımlanarak
STRİNG ve Cytoscape programları ile protein-protein etkileşim ağı oluşturulmuş ve hub genler tespit
edilmiştir. Hedef genler için fonksiyonel zenginleştirme analizleri DAVİD programı ile
uygulanmıştır. Biyoinformatik analizlerde 8 önemli DEM (hsa-mir-6838-5p, hsa-mir-16-5p, hsa-let7-5p, hsa-mir-195-5p, hsa-mir-29b-3p, hsa-mir-302b-3p, hsa-mir-26a-5p ve hsa-mir-221-3p) ve 10
önemli hub gen (APP, CCNE1, DICER1, CDK6, VEGFA, DNMT3A, ESR1, CCND2, CHEK1 ve
BCL2L11) tespit edilmiştir. Hub genlerin kanseri ile ilgili moleküler yolaklarla ve biyolojik süreçlerle
ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, DEM ve hub genlerin akciğer kanserinin patogenezinde
etkin olduğu biyoinformatik yaklaşımlarla belirlenmiş ve potansiyel biyobelirteç olarak
düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, miRNA, Biyoinformatik .
Abstract
Lung cancer is a type of cancer responsible for approximately one-third of all cancer deaths.
Although there are many studies about lung cancer, the molecular mechanism of the disease is still
not fully elucidated. The aim of this study is to identify potential biomarkers for lung cancer by
identifying important microRNAs and target genes among cancer patients and healthy individuals
with bioinformatics approaches. miRNA expression profiles were obtained from the Gene Expression
Omnibus (GEO) database and common differentially expressed miRNAs (DEMs) were identified.
The genes targeted by miRNAs were predicted by the mirWalk application. Protein-protein
interaction network was created and hub genes were determined using STRING and Cytoscape
programs. Functional enrichment analyzes for target genes were performed with the DAVID program.
Eight important DEMs (hsa-mir-6838-5p, hsa-mir-16-5p, hsa-let-7-5p, hsa-mir-195-5p, hsa-mir-29b3p, hsa-mir-302b- 3p, hsa-mir-26a-5p and hsa-mir-221-3p) and 10 important hub genes (APP,
CCNE1, DICER1, CDK6, VEGFA, DNMT3A, ESR1, CCND2, CHEK1, and BCL2L11) were
identified in bioinformatics analysis. Hub genes were found to be associated with cancer-related
molecular pathways and biological processes. In conclusion, it is determined that DEM and hub genes
are effective in the pathogenesis of lung cancer by bioinformatics approaches and considered as a
potential biomarker.
Keywords: Lung cancer, miRNA, Bioinformatic.
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GİRİŞ
Akciğer kanseri tüm kanser türleri arasında ölümlerinin yaklaşık üçte birinden sorumlu olup
erkeklerde ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür. Sigara içimi akciğer kanseri
için en önemli risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Ancak tüm erkek akciğer kanseri hastalarının
yaklaşık % 15’i kadınların ise yaklaşık % 53’ünün sigara kullanmadığı bildirilmiştir (Shi vd., 2019).
Akciğer kanserinin küçük hücre dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri olarak iki türü
bulunmaktadır. Akciğer kanseri ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen hastalığın moleküler
mekanizması hala tam olarak aydınlatılamamıştır.
mikroRNA’lar (miRNA’lar) yaklaşık olarak 22 nükleotid uzunluğunda ve kodlanmayan RNA grubunun
içerisinde yer alan moleküllerdir. Bu küçük moleküller hedef mRNA’nın genellikle 3’ UTR bölgesine
bağlanarak mRNA’nın bozulmasına veya translasyonun baskılanmasına yol açarlar. Böylece gen
ifadesinin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar (Li vd., 2019). Tanımlanan miRNA’ların
yaklaşık % 50’si genom üzerinde kanser ile ilgili bölgelerde bulunmuş ve kanser hücresi proliferasyonu,
farklılaşması ve apoptoz ile ilişkilendirilmiştir (Mao vd., 2019). Bu nedenle tanımlanan birçok miRNA
ve hedef genleri kanser türlerinde potansiyel bir biyobelirteç olarak düşünülmektedir.
Bu çalışmada ise biyoinformatik yaklaşımlar ile akciğer kanserli dokular ve sağlıklı akciğer dokuları
arasındaki önemli miRNA’lar ve hedef genleri belirlenerek akciğer kanseri için potansiyel
biyobelirteçlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Mevcut çalışmada GSE137140, GSE112264 ve GSE113740 olmak üzere 3 farklı miRNA veri
setleri Gene Expression Omnibus (GEO, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo) veri tabanından elde
edilmiştir (Clough ve Barrett, 2016). Toplamda 3 veri setinden de 15’er akciğer kanserli birey ve 15’er
sağlıklı birey örnek olarak rastgele seçilmiş ve GEO2 (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r) aracı
kullanılarak veri setleri içerisindeki diferansiyel olarak ifade olan miRNA'lar (DEM'ler) tanımlanmıştır
(Barrett vd., 2013). miRNA’ların seçimi p<0.05 güven aralığında ve llogFCl>2 olan DEM’ler istatiksel
açıdan anlamlı olarak kabul edilmiştir. Diferansiyel ifade olan miRNA’lar karşılaştırılarak örtüşen
miRNA’lar Venny çevrimiçi aracı ile belirlenmiştir (http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/
). Bu veri setlerinde örtüşen ve istatiksel olarak anlamlı olan DEM’ler ileriki çalışmalarda kullanılmıştır.
Üç farklı miRNA ekspresyon profilinde örtüşen DEM’ler arasında istatiksel açıdan önemli kabul edilen
bazı DEM’ler seçilerek bu miRNA’ların potansiyel hedef genleri miRWalk programı ile tahmin
edilmiştir (Version 3.0; http://mirwalk.umm.uni-heidelberg.de/search_mirnas/) (Dweep ve Gretz,
2015). Programda sadece TargetScan, miRDB ve miRTarBase veritabanlarında ortak olan genler
potansiyel hedef gen olarak tanımlanmıştır.
David programı aracılığıyla hedef genlerin fonksiyonel zenginleştirme analizleri yapılmıştır (Version
6.8, https://david.ncifcrf.gov/ ) (Huang vd., 2007). Gen Ontolojisi (GO) ve Kyoto Genler ve Genomlar
Ansiklopedisi (KEGG) terimleri istatiksel olarak p<0.05 güven aralığında anlamlı bulunmuştur. Aday
miRNA hedef genlerin STRİNG programı kullanılarak ve birleşik skor> 0.4 seçilerek protein-protein
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etkileşimleri (PPI) incelenmiştir (https://string-db.org/cgi/) (Szklarczyk vd., 2019). PPI ağı ise
Cytoscape uygulaması (Versiyon 3.8.2) ile görselleştirilmiştir (Shannon vd., 2003) Ayrıca DEM’ler,
önemli derecede düğümlere (> 5 derece) sahip hub genlerini belirlemek için Cytoscape uygulamasına
ait Cytohubba eklentisi kullanılarak analiz edilmiştir (Chin vd., 2014).
BULGULAR
Mikrodizi verisetlerinde GSE137140 için 132, GSE112264 için 1316 ve GSE113740 için 1367
DEM tespit edilmiştir. Bu verisetlerinde tespit edilen DEM’ler karşılaştırılmış, toplamda 87 DEM’in
örtüştüğü belirlenmiştir. mirWalk programı ile miRNA’ların potansiyel hedef genleri tahmin edilmiştir.
Analizler sonucunda toplamda 8 miRNA (hsa-mir-6838-5p, hsa-mir-16-5p, hsa-let-7-5p, hsa-mir-1955p, hsa-mir-29b-3p, hsa-mir-302b-3p, hsa-mir-26a-5p ve hsa-mir-221-3p) diğer miRNA’lara göre
mirWaLK programı aracılığıyla daha önemli bulunmuş ve toplamda 185 geni hedefledikleri tespit
edilmiştir. Hedef genler arasında TAOK1 (hsa-miR-16-5p, hsa-miR-195-5p, hsa-miR-302b-3p ve hsamiR-6838-5p), ACVR2A (hsa-miR-16-5p, hsa-miR-195-5p ve hsa-miR-6838-5p) ve ESR1 (hsa-miR221-3p, hsa-miR-26a-5p ve hsa-miR-302b-3p) genlerinin birden fazla miRNA tarafından
hedeflendikleri görülmüştür.
Gen ontoloji ve KEGG analizlerinde genlerin kümelendiği en önemli 3 terim sonuçları Tablo 1’de
verilmiştir. GO zenginleştirme analiz sonuçlarına bakıldığında biyolojik süreçte genlerin “RNA
polimeraz II promotöründen transkripsiyonun pozitif düzenlenmesi” teriminde en çok zenginleştiği
görülmektedir (P=4,1E-4). Hücresel lokalizasyonda ise hedef genlerin çekirdek, sitoplazma ve sitozolun
önemli derecede farkla kümelendiği gözlenmiştir. Hedef genler moleküler fonksiyon açısından “protein
bağlama” teriminde önemli derecede kümelenmiştir (P=2,1E-9). KEGG yolak analizlerinde ise hedef
genler kanser ile ilişkilendirilmiştir.
Tablo 1. Potansiyel miRNA hedef genlerinin kümelendiği en önemli 3 terim içeren gen ontoloji ve yolak
analiz sonuçları
Terim
Biyolojik Süreç

Hücresel Lokalizasyon
Moleküler Fonksiyon
KEGG Yolakları

RNA polimeraz II promotöründen
transkripsiyonun pozitif düzenlenmesi
RNA polimeraz II promotöründen
transkripsiyonun negatif düzenlenmesi
Protein fosforilasyonu
Sitoplazma
Çekirdek
Sitozol
Protein bağlama
ATP bağlama
poli(A) RNA bağlanması
PI3K-Akt sinyal yolu
Kanserde MikroRNA'lar
Kanserde yolaklar

Gen
sayısı
23

%
Gen
12,6

P
Değeri
4,1E-4

15

8,2

1,6E-2

12
78
74
64
124
27
19
12
10
10

7,1
42,9
40,7
35,2
68,1
14,8
10,4
6,6
5,5
5,5

2,5E-3
1,0E-5
4,6E-4
1,6E-8
2,1E-9
2,8E-3
2,8E-2
1,3E-3
4,0E-3
2,8E-2
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Hedef genlerin protein-protein etkileşimleri incelendiğinde, PPE ağının 184 düğüm ve 245 kenar
sayısından oluştuğu görülmüştür (Şekil 1). PPE ağında CDK6 ile CCNE1, CLSPN ile CHEK1,
BCL2L11 ile BCL2, BACE1 ile APP ve DICER1 ile AGO4 genleri yüksek derecede (0,99)
etkileşimdedir. APP, CCNE1, DICER1, CDK6, VEGFA, DNMT3A, ESR1, CCND2, CHEK1 ve
BCL2L11 hedef genleri ise hub gen olarak tespit edilmiştir (Şekil 2). Hub genler PPE ağında en fazla
etkileşime sahip moleküllerdir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Mikrodizi veri setleri kullanılarak çeşitli biyoinformatik yaklaşımlar ile hastalıklarda anahtar
gen ve miRNA’ları tespit etmek ve dolayısıyla altında yatan moleküler mekanizmayı incelemek
hastalığın tanı ve teşhisinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Aynı zamanda biyoinformatik analizlerin
kullanılması ile deneysel uygulamalarda zaman kaybı ve veri karmaşasını ortadan kaldıracak ön veriler
sunmaktadır. Biyoinformatik analizlerin deneysel uygulamalar ile birlikte kullanıldığında hastalıkların
moleküler mekanizmalarını aydınlatmak için oldukça umut verici sonuçlar elde edilmektedir.
Akciğer kanseri görülme sıklığı ve yüksek mortalite oranı ile önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir.
Özellikle kanser çeşitleri arasında akciğer kanseri hızlı prognoz göstermesi ve sağ kalım oranının düşük
olması ile ön plana çıkmaktadır, dolayısıyla hastalığın erken teşhis edilebilmesi ve yeni tedavi
yaklaşımlarının geliştirilmesi bir elzem olmaktadır. Son yıllarda gelişen hedefe yönelik tedavi
yaklaşımlarında biyobelirteçlerin kullanımı hız kazanmıştır. Akciğer kanseri ile ilgili olarak da birçok
araştırma yapılmış ve hedefe yönelik yeni moleküler belirteçler tanımlanmıştır (Hsu vd., 2017; Piao vd.,
2018; Shi vd., 2019). Akciğer kanserinde hedefe yönelik tedaviler ile önemli bir yol kat edilmesine
rağmen hala akciğer kanserinin moleküler mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır.
Sunulan bu çalışmada akciğer kanserinde miRNA ve hedef genlerin potansiyel biyobelirteç olarak
rollerini belirlemek amacıyla biyoinformatik analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda hsa-mir6838-5p, hsa-mir-16-5p, hsa-let-7-5p, hsa-mir-195-5p, hsa-mir-29b-3p, hsa-mir-302b-3p, hsa-mir-26a5p ve hsa-mir-221-3p en önemli miRNA’lar arasında yer almıştır. Yapılan bir çalışmada, akciğer
kanserinin bir türü olan akciğer adenokarsinomu hastalarında biyoinformatik analizler ile anahtar genler,
miRNA’lar ve transkripsiyon faktörleri tanımlanmıştır. Bu çalışmaya benzer şekilde hsa-mir-6838-5p
ve hsa-let-7-5p miRNA’lar anahtar miRNA’lar arasında bulunmuş ve hastalığın prognozu ile
ilişkilendirilmiştir (Li vd., 2020). Bununla birlikte hsa-let-7-5p ve hsa-mir-6838-5p farklı kanser
türlerinde de potansiyel prognaz belirteci olarak rapor edilmiştir (Chen vd., 2018; Liu vd., 2019).
Yukarı-regule (upregule) hsa-mir-221-3p’in akciğer kanserinde tirozin kinaz inhibitörleri direncinde
önemli bir rol oynadığı bildirilmiştir (Zhu et al., 2021). TAOK1 (TAO Kinaz 1) geni hsa-miR-16-5p,
hsa-miR-195-5p, hsa-miR-302b-3p ve hsa-miR-6838-5p miRNA’ları tarafından hedeflenmektedir.
TAOK1 geninin kanser gelişimi ile bağlantılı olabilecek birkaç sinyal yolunun aktivasyonunu
düzenlediği gösterilmiştir (Fang vd., 2020). CCND2 hedef geni ise (Cyclin D2), hücre döngüsünde CDK
kinazlarının düzenlenmesinde işlev gören bir proteini kodlayan bir gendir. Akciğer kanseri de dahil
olmak üzere tüm kanserlerin %1.38'inde değişim göstermiştir (Dakkak, 2017).
miRNA hedef genlerin moleküler açıdan fonksiyonları, hücresel bileşen olarak hücredeki yeri ve
biyolojik süreçlerdeki rolleri ve metabolik yolaklardaki rolleri biyoinformatik bir araç olan GO ve
KEGG analizleri ile belirlenmiştir. Analiz sonuçlarında, hedef genlerin hücrede çoğunlukla sitoplazma,
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çekirdek ve sitozolde lokalize olduğu görülmüştür. Hedef genlerin moleküler işlevleri incelendiğinde
genlerin önemli bir farkla “protein bağlama” teriminde kümelendiği görülmektedir. KEGG sonuçlarında
ise genler çoğunlukla kanser ile ilişki yolaklarda zenginleştirilmiştir. Bu sonuçlar hedef genleri
potansiyel biyobelirteç olarak tanımlamak için umut vericidir.
PPE ağı oluşturularak hedef genlerin birbirleriyle ilişkisi incelenmiş ve en çok etkileşim içinde olan
genler tespit edilmiştir. Bu çalışmada önemli hedef genlerden biri olan VEGFA geni tümör
anjiyogenezinde en güçlü anjiyojenik faktörlerden biridir. Tümör dokularındaki VEGFA
ekspresyonunun, insan kanserlerinde mikrodamar yoğunluğu (MVD) ve kötü prognoz ile önemli ölçüde
ilişkili olduğunu rapor edilmiştir (Srabovic vd., 2013). CDK6 geni ise değişen ifade seviyeleri ve
düzensiz işlevleri ile çeşitli kanser türlerinde farmakolojik inhibitörler için çekici hedefler olarak
düşünülmektedir. Hücre döngüsü düzenleyici kinazlar olarak bilinen CDK6 kanser ile ilişkilendirilmiş
ve terapatik bir hedef olarak öngörülmektedir (Nebenfuehr vd., 2020). Farklı araştırmalardan elde edilen
bu bulgular çalışmamız ile uyum sağlamaktadır.

Şekil 1. Potansiyel miRNA hedef genlerinin PPE ağı
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Şekil 2. Potansiyel miRNA hedef genlerinin arasında tanımlanan hub genler

Sonuç olarak, bu çalışmada GEO veri tabanından indirilen mikrodizi veri setlerini kullanarak akciğer
kanseri hastalardan ve sağlıklı bireylerden alınan örnekler arasındaki miRNA ekspresyon profillerini
karşılaştırılmış ve akciğer kanserinde diferansiyel olarak ifade olan miRNA'lar tanımlanmıştır.
miRNA’ların hedef genleri belirlenmiş ve bu genler ile PPE ağı başarıyla oluşturulmuştur. Tanımlanan
DEM’ler ve miRNA hedefleri, akciğer kanserinin erken teşhisi ve tedavisinde önemli bir rol
oynayabilirler. Ek olarak, bu hedef moleküller prognostik biyobelirteçler ve terapötik hedefler olarak
güçlü bir potansiyele sahiptirler.
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Özet
Madencilik sektörü her aşamasında kendine özgü muhtemel tehlikeleri ve bunlara bağlı riskleri
barındıran emek yoğun bir sektördür. Bu çalışmada madencilik sektöründe istihdamın ve maden
üretiminin oldukça yaygın olduğu bir taş ocağı kırma-eleme tesisinde risk değerlendirmesi
yapılmıştır. Çalışma Aksaray ili Gülağaç ilçesinin Pınarbaşı köyünde faaliyet göstermekte olan taş
ocağı ve kırma-eleme tesisinde gerçekleştirilmiştir. Taş ocağı ve kırma-eleme tesisi için hazırlanan
risk değerlendirmesinde, işyerindeki faaliyetlerin değerlendirmesi yapılmış ve risk skorları
hesaplanarak riskler derecelendirilmiştir. İşletmenin içerisindeki olası tehlikeler Fine-Kinney
metodolojisi kullanılarak belirlendikten sonra bu tehlikelerin frekans, olasılık ve şiddet değerleri
derecelendirilmiştir. Tespit edilen tehlikeler için risk skorları hesaplanmış ve çözüm önerilerine
değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fine-Kinney Yöntemi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Madencilik, Risk
Değerlendirmesi, Taş Ocakçılığı.
Abstract
The mining industry is a labor-intensive industry with its own potential hazards and associated risks
at every stage. In this study, a risk assessment was conducted in a quarry and stone crushing-screening
plant where employment in the mining industry and mine production are quite common. This study
was carried out in the quarry and stone crushing-screening plant which operating in Pınarbaşı village
of Gülağaç district of Aksaray province. In the risk assessment which prepared for the quarry and
stone crushing-screening plant, the activities in the enterprise were evaluated and the risks were
classified by calculating the risk scores. After determining possible hazards for this enterprise by
using the Fine-Kinney methodology, the frequency, the probability and the severity values of these
hazards were graded. Risk scores were calculated for each possible hazards and solution suggestions
were mentioned.
Keywords: Fine-Kinney Method, Occupational Health And Safety, Mining, Risk Assessment, Quarry
Mining.

GİRİŞ
Madencilik tarihteki uygarlıkları şekillendiren en eski, en köklü sektörlerden birisidir.
Ekonomik kalkınma toplumların gelişmişlik seviyesini gösteren bir göstergedir. Ülkemizi muasır
medeniyetler seviyesine çıkarmak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en büyük hedefi
olmuştur. Eğer bir toplum iyi bir ekonomiye ve yaşam standardına sahip olmak istiyorsa bu ancak sahip
olunan yer altı zenginliklerinin değerlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Madencilik aynı zamanda ülke
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ekonomisinin gelişmesine de büyük katkı sağlayan, en canlı, en verimli, en dinamik sektörlerden birisi
olup, Dünya’da ticareti yapılan 90 çeşit mineralden 77 türü ülkemizde bulunmakta ve bunların da 60
türünün üretimi de aktif olarak gerçekleştirilmektedir (Bilim, 2015; Kekeç ve Bilim, 2021). Metalik
madenler (altın, antimuan, bakır, demir, çinko, gümüş, kurşun vb.), endüstriyel hammaddeler, enerji
hammaddeleri (kömür, asfaltit) üretimi, doğaltaş (mermer, traverten granit, bazalt, oniks, vb.) ve taş
ocakçılığı (kalker, mıcır, kum taşı vb.) madencilik sektörünün alt dallarıdır. Sektörün gerek rezerv
çeşitliliği, gerek ekonomiye doğrudan veya dolaylı yoldan sağladığı katkılar, gerek imalat sektörüne
sağladığı girdiler düşünüldüğünde vazgeçilmez, lokomotif bir sektör olduğu gerçektir. Ülkemizde
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) verilerine göre yıllar bazında maden üretim
miktarları Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. MAPEG verilerine göre Türkiye’de yıllara göre maden üretim miktarları (MAPEG, 2021)
Şekil 1 incelendiğinde ülkemizde üretim miktarının en yüksek olduğu madencilik alt sektörünün
çimento ve inşaat hammaddeleri yani taş ocakçılığı olduğu görülmektedir. Yine MAPEG verilerine göre
2019 yılı itibariyle ülkemizde madencilik alanında faaliyet gösteren kamu ve özel toplam iş yeri sayısı
6.192 ve sektörde çalışan toplam işçi sayısı 122.944’tür. 2019 yılı itibariyle Türkiye geneli Gayrı Safi
Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ’da madenciliğin payı %1,08 düzeyindedir (MAPEG, 2021).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her gün 6.300 işçi iş kazası ya da meslek
hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Dünya’da yılda ortalama 376 milyon iş kazası meydana
gelirken 2.78 milyon insanın ölümüyle sonuçlanmaktadır (ILO, 2021; Sevinç vd., 2016). Nasıl her
sektörün kendine özgü üretim detayları, tehlikeleri ve riskleri mevcut ise, madencilik sektörü de çalışma
koşullarından ötürü yapısında birçok tehlikeyi ve bunlardan kaynaklı riskleri barındıran emek yoğun bir
sektördür. Tablo 1’de SGK kayıtlarına göre ülkemizde yıllar bazında iş kazası geçiren sigortalı sayıları,
iş kazalarına bağlı ölüm sayıları ve hesaplanan kaza sıklık ve ağırlık hızları verilmiştir. Tablo 1’de iş
kazası sıklık hızı bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç sigortalının iş kazası
geçirdiğini gösterecek şekilde ve tam gün çalışan her 100 kişide kaç sigortalının iş kazası geçirdiğini
gösterecek şekilde ayrı ayrı hesaplanmıştır. Yine iş kazası ağırlık hızı, bir takvim yılında çalışılan
1.000.000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterecek şekilde ve çalışılan her
100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterecek şekilde ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hesaplanan iş kazası
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sıklık hızı değerlerinin 2018 ve 2019 yılları için aynı olduğu görülmüştür. İş kazası ağırlık hızı değerleri
2017 yılında en yüksek seviyeye çıkmış olup, 2018 ve 2019 yıllarında azalma trendi göstermektedir.
Tablo 1. Ülkemizde yıllara göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları, iş kazalarına bağlı ölüm sayıları
ve hesaplanan sıklık ve ağırlık hızları (SGK, 2021)

İş kazası geçiren sigortalı sayısı
İş kazası sıklık hızı
(1.000.000 iş saatinde)
İş kazası sıklık hızı (100 kişide)
Ölüm sayısı
İş kazası ağırlık hızı (gün)
İş kazası ağırlık hızı (saat)

2015
241.547

2016
286.068

2017
359.653

2018
430.985

2019
422.463

6,77

7,90

9,94

10,76

10,76

1,52
1.252
565
0,45

1,78
1.405
665
0,53

2,24
1.633
973
0,778

2,42
1.541
1.259
1,007

2,42
1.147
548
0,438

Ülkemizde özellikle 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete (REGA)'da yayımlanarak
yürürlüğe giren Türkiye'de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu'na göre
daha detaylı düzenlemeler ve işverenler ve uzmanlar için birçok yükümlülük içermektedir. Buradaki
gibi yapılan söz konusu yasal müdahalelerin amacı ülkemizde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en
aza indirmek, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürü bilinçlenmesi sağlanmak ve risk
yönetimi sürecini güçlendirmektir. Kanun ile artık tüm işletmelerde risk değerlendirme uygulamaları
yasal bir zorunluluk haline gelmiştir ve yapılma periyotları işletmelerin tehlike sınıflarına göre
tanımlanmıştır. Ayrıca belirli durumlarda (teknolojik güncellemeler, yapılan yeni düzenlemeler, iş
kazaları ve meslek hastalıkları, ramak kala olaylar vb.) vadesinden önce yeniden değerlendirilmesi
yapılması gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Madde 3’te risk yönetimi
sürecinde İSG profesyonellerinin kullandığı bazı terimler tanımlanmıştır (REGA, 2012a). Tehlike
işyerinde var olan veya dışarıdan kaynaklanabilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek herhangi bir
unsurun zarar veya hasara yol açma potansiyelini; Risk tehlikeden kaynaklanan kayıp, yaralanma veya
diğer zararlı sonuçların meydana gelme olasılığını; Risk değerlendirmesi ise işyerinde var olan veya
dışarıdan kaynaklanabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine neden olan
faktörlerin ve tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesini belirtmektedir.
Bu terimlere ek olarak risk yönetimi kavramı belirlenen proje risk yönetimi politikasına göre
gerçekleştirilen kaynakların, projenin sistematik ve yinelemeli optimizasyonu şeklinde tanımlanabilir.
Ayrıca 29 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren ‘‘İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ile işyerlerinde İSG yönünden yapılacak risk
değerlendirme çalışmalarının usul ve esasları düzenlenmiştir. 6331 sayılı İSG kanunu kapsamındaki
işyerlerini kapsamaktadır ve ilgili kanunun 10. ve 30. maddelerine göre düzenlenmiştir. İSG risk
değerlendirmesi yönetmeliğinde risk değerlendirme aşamaları 1. Risk değerlendirmesi; 2. Tehlikelerin
tanımlanması; 3. Risklerin belirlenmesi ve analizi; 4. Risk kontrol adımları; 5. Dokümantasyon; 6. Risk
değerlendirmesinin yenilenmesi şeklinde belirtilmiştir. Yönetmeliğin 12. Maddesi’nde yapılmış olan
risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en
geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir hükmü yer almaktadır (REGA, 2012b). Risk değerlendirmesi
çalışmaları, işyerlerindeki mevcut tehlikelerin ve bu tehlikelerin neden olacağı risklerin tanımlandığı,
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önem sırasına göre sıralandığı ve bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin belirlendiği proaktif yani
önleyici çalışmalardır.
Literatür incelendiğinde konu ile ilgili benzer yöntemler kullanılarak yapılan birçok çalışma
mevcuttur (Önder vd., 2011a; Önder vd., 2011b; Samanlı vd., 2015; Çolak vd., 2018; Kasap ve Subaşı,
2017; Koçak, 2019). Risk analizi süreçlerinde risk genellikle şiddet (Ş) ve olasılık (O) olmak üzere iki
değişken kullanılarak tanımlanır, ancak frekansın (F) risk puanı üzerindeki etkisi göz ardı edilir. Ancak
gerçekleştirilen çalışmada kullanılan Fine-Kinney risk değerlendirme yönteminin de özünü oluşturan
maruziyetin yani frekansın (F) risk puanı üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır. Bu yönüyle bu çalışma
diğer klasik risk değerlendirme çalışmalarından ayrışmaktadır. Yapılan bu çalışmada Aksaray ili
Gülağaç ilçesindeki bir taş ocağı kırma-eleme tesisinde firmanın iş güvenliği uzmanı maden
mühendisinin de görüşleri alınarak ve Fine-Kinney yöntemi kullanılarak bir risk değerlendirmesi
yapılmış ve işyerinin potansiyel tehlikelerinin tamamı belirlenmiştir.
YÖNTEM
Risk değerlendirmesi yapılacak sistemdeki tehlikeleri ve buna bağlı riskleri belirlemek üzere
genellikle çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Risk analizi ve değerlendirmesi hazırlanırken
kullanılan iki temel yöntem vardır. Bu yöntemler iki kısımda incelenir (Özkılıç, 2005). Bunlar kalitatif
(nitel) ve kantitatif (nicel) yöntemlerdir. Kalitatif risk analizinde, tehdidin oluşma ihtimali, tehdidin
şiddeti değerlerine sayısal değerler verilir ve bu değerler mantıksal ve matematiksel yöntemlerle ifade
edilerek bir risk skoru elde edilir. Söz konusu yöntemler: PHA-Ön Tehlike Analizi, HAZOP-Tehlike ve
İşletilebilme Yöntemi, What if-Olursa Ne Olur, Neden Sonuç Analizi, FTA-Hata Ağacı Analizi ve
HTA-Hiyerarşik Görev Analizi yöntemleridir. Kantitatif risk analizinde ise, risk skoru hesaplanırken
matematiksel yöntemler kullanılır. Bu yöntemler ise Matris Yöntemi, Fine-Kinney Yöntemi ve FMEAOlası Hata Türleri ve Etkileri Analizi yöntemleridir.
Fine-Kinney Yöntemi
Fine-Kinney yöntemi 1976 yılında Kinney ve Wiruth tarafından, MIL-STD-882 olarak da
bilinen ABD askeri standartları sistem güvenlik program gereksinimini karşılamak amacıyla üretilmiş
ve geliştirilmiştir. Bu risk değerlendirmesi yönteminde risk skoru (R) değeri Tablo 2-4 kullanılarak
tespit edilen ve her tehlike için belirlenen şiddet (Ş), frekans (F), olasılık (O) skala değerleri kullanılarak
hesaplanır. Risk skoru değeri hesabı için kullanılan denklem aşağıda sunulmuştur (Kinney and Wiruth,
1976).
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑢 = Ş𝑖𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑋 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠 𝑋 𝑂𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤𝑘

(1)

Bu denklemde kullanılan frekans parametresi tehlikeye maruz kalma sıklığını; olasılık
parametresi zarar ya da hasarın zaman içinde gerçekleşme ihtimalini ve şiddet parametresi ise tehlikenin
gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya da hasarın şiddetini olarak
tanımlanmaktadır. Hesaplanan risk skoru bu üç değerin çarpımı olarak tanımlanır elde edilen değerlere
göre Tablo 5 yardımıyla riskleri seviyelerine göre beşe ayırmamızı sağlamaktadır. Tablo 5’te belirtilen
eylemlere göre riskler için gerekli önlemler alınmalıdır (Fine, 1971; Gul vd., 2018).
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Tablo 2. Frekans skalası (Kinney ve Wiruth, 1976) Tablo 3. Olasılık skalası (Kinney ve Wiruth, 1976)
Frekans
Sürekli
Sık (Günde bir defa)
Ara sıra (Haftada bir defa)
Sık değil (Ayda bir defa)
Seyrek (Yılda birkaç defa)
Çok seyrek (Yılda bir veya daha
seyrek)

Değer
10
6
3
2
1
0,5

Olasılık
Beklenir, kesin
Oldukça mümkün
Seyrek ama olası
Düşük olasılık ama mümkün
Çok düşük olasılık, beklenmez
Pratik olarak imkânsız
Neredeyse imkânsız

Değer
10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Tablo 4. Şiddet skalası (Kinney ve Wiruth, 1976) Tablo 5. Risk seviye sınıflandırması (Kinney ve
Wiruth, 1976)
Şiddet
Değer
Risk
Risk
Risk Değerlendirme Sonucu
Birçok ölümün yaşandığı bir felaket
100
Skoru (R) Seviyesi
Birden fazla ölümlü kaza
40
Çok
Hemen gerekli önemler
R > 400
yüksek
alınmalı, sürecin
Ölümle sonuçlanabilecek çok ciddi
15
risk
durdurulması
düşünülmeldir.
yaralanma
200
≤
R
Esaslı
Ciddi yaralanma (uzuv kaybı, kalıcı
7
Hemen önlem alınmalıdır.
≤ 400
risk
sağlık problemleri/iş göremezlik)
70 ≤ R
Önemli
Önemli yaralanma (dış ilk yardım
3
Önlem ihtiyacı vardır.
< 400
risk
gerekli)
20 ≤ R
Olası
Süreç gözetim altında
Küçük yaralanma (ilk yardıma
1
< 70
risk
uygulanmalıdır.
ihtiyaç yok)
Önemsiz
R < 20

risk

Önlem öncelikli değildir.

BULGULAR
Taş Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisinin Tanıtılması
Aksaray ili Gülağaç ilçesi Pınarbaşı köyü sınırları içerisinde yer alan ruhsat sahasında faaliyet
göstermekte olan kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi çalışma için seçilmiştir. İşletme 2009 yılında
faaliyete geçmiştir. Kırma-eleme tesisi 2011 yılında kurulmuştur. İşletmenin kurulma amacı
karayollarına, kurum ve kuruluşlara, belediyelere, inşaat sektörüne, yol üst ve alt yapısı için mıcır ve
dolgu malzemesi kalkerden oluşan agrega temin edilmektir. İşletmede üretim ocak ve kırma-eleme tesisi
olmak üzere iki aşamada devam etmektedir.
İşletmede günlük üretim 2.500 ton olup bu miktar talep artışı veya azalışına göre
değişebilmektedir. Üretimin ilk aşamasını basamaklarda deliklerin delinmesi ve patlatma
oluşturmaktadır. Delik delme işleminden sonra, dinamitler içine yerleştirilen kapsüller ve anfo deliklere
konulmakta ve ardından da sıkılama işlemi yapılmaktadır. Bu süreç tamamlandıktan sonra ise patlayıcı
madde ateşleyici yeterlilik belgesine sahip ateşleyici tarafından patlatma işlemi yapılmaktadır. Oluşan
büyük boyutlu tüvenan cevher kırıcılı ekskavatör ile kırılmakta ve taşıyıcı kamyonlarda taşınarak kırmaeleme tesisine beslenmekte ve burada endüstrinin taleplerine uygun tane boyutuna indirgenmektedir.
Tesisin kapasitesi 500 ton/saattir. Tesisten 3 ayrı fraksiyonda (0-5 mm, 5-12 mm ve 12-22 mm) nihai
ürün elde edilmektedir. Ocaktaki üretim faaliyetleri ve kırma-eleme tesisinin genel görünümü Şekil 2
ve Şekil 3’te sunulmuştur.
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Şekil 2. Ocaktaki üretim faaliyetleri

Şekil 3. Kırma-eleme tesisi genel görünümü

Taş Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisinde Fine-Kinney Yöntemi ile Risk Değerlendirmesi
Taş ocaklarındaki çalışma şartları genel olarak zor ve tehlikelidir. Ağır ve tehlikeli olan çalışma
şartları iş kazalarını ve meslek hastalıklarını da beraberinde getirmektedir (Mutlu vd., 2017). FineKinney risk değerlendirmesi yöntemi ile taş ocağında tüm olası potansiyel tehlikelerin tamamı
listelenmiş ve ilgili skalalar yardımıyla puanlama yapılarak her bir tehlikeli durum için risk skoru
hesaplanmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde uzman görüşü yani işletmenin iş güvenliği uzmanı
maden mühendisinin de görüşleri alınmıştır. İşletmede günümüze kadar herhangi bir büyük ölçekte iş
kazası yaşanmamıştır. Genel anlamda yapılan bu değerlendirme yeterli olmakla birlikte, tehlike
sınıflarının ileride daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, ileride olası ortaya çıkabilecek
risklerin önceden öngörülmesinde faydalı olacaktır. İşletmede yapılan risk değerlendirmesi sonucu
hazırlanan risk değerlendirme çizelgesi Tablo Ek-1’de verilmiştir. İşletme için hesaplana en yüksek risk
skoru değerleri Şekil 4’te sunulmuştur.

Şekil 4. İşletmede hesaplanan en yüksek risk skoruna sahip tehlikeli durumlar
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada madencilik sektöründe istihdamın ve maden üretimin oldukça yaygın olduğu bir
taş ocağında risk değerlendirmesi yapılmıştır. Risk değerlendirmesi yöntemi olarak diğer klasik risk
değerlendirme metotlarından ayrışan Fine-Kinney yöntemi tercih edilmiştir. Yöntemin özünü oluşturan
maruziyetin yani frekansın (F) risk puanı üzerindeki etkisi de risk skoru hesaplamasında dikkate
alınmıştır.
Fine-Kinney yöntemi kullanılarak yapılan risk değerlendirmesi sonucunda işletmede kırmaeleme tesisinde meydana gelen gürültünün en yüksek risk skoruna sahip olduğu ve bu konuda önlem
alınması gerektiği tespit edilmiştir. Gürültü eylem planları hazırlanmalı ve çalışanların kulak koruyucu
donanım (KKD) kullanımı teşvik edilmelidir, eğitimler sıklaştırılmalıdır. Yine işletmede ve kırmaeleme tesisinde ve bunkere malzeme boşaltılırken oluşan toz her ne kadar insan sağlığını doğrudan tehdit
etmese ve bu durumla ilgili geçmişte işletmede herhangi bir meslek hastalığına rastlanmasa da önemli
risk sınıfına girmektedir. Çalışanların tozlu ortamlarda toz maskesi kullanmaları sağlanmalıdır.
Basamaklarda üretim esnasında taş kırma faaliyetleri yürütülürken kırıcıdan taş fırlaması riski de önemli
risk sınıfındadır. Ayrıca kırma-eleme tesisindeki titreşimin hesaplanan risk skoru da önemli risk sınıfına
girmektedir.
İşletmede tespit edilen çok büyük ve önemli riskler için yapılacak düzenleyici çalışmalar
planlanmalı ve olası risk seviyesine düşürülene kadar bu çalışmalar dinamik bir şekilde sürdürülmelidir.
Bu süreç üretimin her aşamasında devam ettirilmeli, kontrol ve denetim hiç aksatılmadan
sürdürülmelidir. Bu şekilde yapılacak sürece işvereninde dâhil olacağı sistemli, düzenli çalışmalar ile
işletmede iş güvenliği sağlanabilir ve iş kazaları önlenebilir. Böylece iş kazalarında doğan maddi ve
manevi kayıplar azalacak, üretimin kesintisiz olması sağlanacak buda ülke ekonomine olumlu yönde
katkı sağlayacaktır. Yapılan bu çalışma bir örnek niteliğinde olup, işletmeler kendi risk skorlarını ve
seviyelerini tespit ederek risk değerlendirme sürecinde ileride olası ortaya çıkabilecek risklerin önceden
öngörülmesinde faydalı olacak şekilde kendi yol haritalarını çizebileceklerdir.
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Tablo Ek-1: Kalker ocağı işletmesi için hazırlanmış risk değerlendirme çizelgesi ve hesaplanan risk
skorları
Şiddet Frekans Olasılık

Risk
Skoru

No

Mevcut Tehlikeler

Oluşabilecek Riskler

1

Kırma-eleme tesisinde
meydana gelen gürültü

Çalışanların meslek hastalığı riski

7

6

10

420

2

Toz

Çevreye verilen rahatsızlık ve çalışanların
solunum yolu rahatsızlığına uğraması

3

6

10

180

3

Kırma-eleme tesisinde
meydana gelen toz

Çalışanların meslek hastalığı riski

3

6

10

180
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No
4

5
6
7
8

Mevcut Tehlikeler
Bunkere malzeme
boşaltımı esnasında
oluşan toz
Taş kırma işlemi
esnasında kaya
fırlaması
Titreşim
Kırma-eleme tesisinde
meydana gelen titreşim
Basamaklarda askıda
veya düşme/kayma
tehlikesi olan taş olması

9

Patlatma işlemi
esnasında kaya
fırlaması

10

Motor kayışlarının
kopması

11

Yolların eğimli olması

12

Elektrik sistemi

13

Kamyonların hız limiti
kurallarına uymaması

14

Elle taşıma işleri

15

Oksijen tüpü kullanımı
(mekanik çalışmalarda)

16

Gürültü

17

18

19
20

Kamyonlara dengesiz
bir şekilde ve taşıma
kapasitesinin üzerinde
malzeme yüklenmesi
Elektrik dağıtım
kutularının sağlam
yerleştirilmemiş ve
gerekli uyarıcı
levhaların
yerleştirilememiş
olması
Elektrikli aletlerin
kullanımı
Kamyonların malzeme
boşaltımı esnasında
büyük taşların asılı
olarak kalması

Oluşabilecek Riskler

Şiddet Frekans Olasılık

Risk
Skoru

Çalışanların meslek hastalığı riski

3

6

10

180

Ekskavatör operatörünün etrafındaki
personelin yaralanması veya ölümü, maddi
ve manevi kayıplar

3

6

6

108

Çalışanların sağlık problemleri yaşaması

3

6

6

108

Çalışanların meslek hastalığı riski

3

6

6

108

Çalışanların yaralanması veya ölümü

7

3

3

63

3

2

10

60

Emniyet tedbirleri alınmadan yapılan
patlatma sonucu çalışanların yaralanması
veya ölümü, çalışmaların olumsuz
etkilenmesi, maddi ve manevi kayıplar
Kırma-eleme tesisindeki motor
kayışlarının kopması sonucu yaralanma
veya ölüm, çalışmaların olumsuz
etkilenmesi, maddi ve manevi kayıplar
Eğimli yollarda araç kayması ve kaza
sonucu yaralanma veya ölüm
Elektrik akımından yaralanmalar veya
ölümler, maddi ve manevi kayıplar
Kaza sonucu şoförlerin yaralanması veya
ölümü, maddi ve manevi kayıplar
Çalışanların kalıcı bel veya eklem
rahatsızlıkları
Patlama sonucu çalışanların yaralanması
veya ölümü, maddi ve manevi kayıplar

3

3

6

54

15

1

3

45

15

1

3

45

7

2

3

42

3

3

3

27

15

0,5

3

22,5

Çalışan personelin gürültüye bağlı işitme
kaybı rahatsızlığına uğraması sonucu
geçici veya kalıcı işitme kaybı

7

1

3

21

Kamyonlardan taş düşmesi sonucu
çalışanların yaralanması veya ölümü

7

3

1

21

Çalışanların elektrik çarpması sonucu
yaralanması veya ölümü

7

1

3

21

Çalışanların zarar görmesi, yaralanma ve
ölümü, maddi ve manevi kayıplar

3

2

3

18

Çalışanların yaralanması veya ölümü
çalışmaların olumsuz etkilenmesi, maddi
ve manevi kayıplar

15

1

1

15
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No

Mevcut Tehlikeler

Oluşabilecek Riskler

21

Bunkere malzeme
boşaltımı esnasında
kamyonun devrilmesi

22

Şevlerin stabilitesi

23

Yüksekte yapılan
çalışmalar

Operatörün yaralanması veya ölümü,
maddi ve manevi kayıplar, işletmedeki
çalışmaların olumsuz etkilenmesi
Şevlerin dik veya dike yakın olması
durumunda basamağa kaya düşmesi
sonucunda, yaralanma veya ölüm
yaşanması; bakımı yapılmayan şevlerde
aşırı yağmur vb. durumlarda toprak
kayması sonucu yaralanma
Basamak kenarı, uçurum vb. yerlerden
aşağıya düşerek yaralanma veya ölüm,
yüksekten malzeme düşmesi sonucu
çalışanların yaralanması veya ölümü
Ekskavatör operatörünün yaralanması
veya ölümü sonucu çalışmaların olumsuz
etkilenmesi, maddi ve manevi kayıplar
Emniyet tedbirleri alınmadan yapılan
patlatma sonucu çalışanların yaralanması
veya ölümü, çalışmaların olumsuz
etkilenmesi, maddi ve manevi kayıplar
Kaynak işlemi için operasyon noktalı
KKD kullanılmaması sonucu yaralanma
ve çalışma ortamında yangın çıkması

24 Yükleyicinin devrilmesi

25

Patlatma işlemi
esnasında deliklerinin
yanlış
açılması/doldurulması

26

Kaynak işlemleri

27

28

29

30
31
32
33
34

Basamak yükseklikleri
İş makinelerinin devrilmesi sonucu veya
ve genişliklerinin
malzeme düşmesi sonucu operatörün
uygun olmaması, ayna
yaralanması veya ölümü, maddi kayıplar
yüksekliklerinin fazla
olması
İkaz ve uyarı levhaları
Olası bir acil durumda çalışanların ve
ve alarm sistemlerinin
işletmenin zarar görmesi, yaralanmalar
görülebilecek yerlere
veya ölümlerin yaşanması
asılmaması/çalışmaması
Kırma-eleme
Çalışanların vücut yaralanmaları veya
tesisindeki korkuluk ve
ölümü
platformalar
Makinaların kendi
Operatörün veya çalışanların yaralanması
amaçlarının dışında
veya ölümü
kullanılması
Ekskavatörün
Ekskavatör operatörün yaralanması veya
devrilmesi
ölümü sonucu maddi ve manevi kayıplar
Kapalı alanlarda
Yapılan bakım ve tamir esnasında
yapılan çalışmalar
çalışanların boğulması veya zehirlenmesi
Dikkatsiz çalışma esnasında geçici panik
Elektrik kesintisi
yaşaması sonucu yaralanma, maddi ve
manevi kayıplar
Güneş çarpması, güneş yanıkları, yılan
Açık işletme alanında
sokması, arı ve haşere sokması nedeniyle
yapılan çalışmalar
çalışanların yaralanması veya ölümü

Şiddet Frekans Olasılık

Risk
Skoru

15

1

1

15

15

1

1

15

7

2

1

14

15

0,5

1

7,5

15

0,5

1

7,5

7

1

1

7

7

1

1

7

7

1

1

7

7

1

1

7

3

2

1

6

15

0,5

0,5

3,75

15

0,5

0,5

3,75

3

1

1

3

3

1

1

3
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No

Mevcut Tehlikeler

35 Duş yerleri ve tuvaletler

Oluşabilecek Riskler
Gerekli asgari hijyenik koşulların
sağlanmaması sonucu hastalanmalar
Yangın, yaralanma, parlama, dökülme

Şiddet Frekans Olasılık

Risk
Skoru

3

1

1

3

3

1

1

3

Acil bir durum esnasında gerekli
müdahalenin zamanında yapılamayacağı
için çalışanların ve işletmenin zarar
görmesi, yaralanmalar veya ölüm

3

1

1

3

Çalışanların yaralanması veya ölümü,
maddi ve manevi kayıplar

3

1

1

3

Çalışanların yaralanması veya ölümü

3

1

1

3

Ekskavatör operatörün yaralanması veya
ölümü sonucu çalışmaların olumsuz
etkilenmesi, maddi ve manevi kayıplar

3

0,5

1

1,5

Emniyet tedbirleri alınmadan yapılan
patlatma sonucu çalışanların yaralanması
veya ölümü, maddi ve manevi kayıplar

3

0,5

1

1,5

1

0,5

0,5

0,25

1

0,5

0,5

0,25

Asgari ergonomik şartların sağlanmaması

1

0,5

0,5

0,25

Hijyenik koşulların sağlanmaması sonucu
çalışanların hastalanması veya
zehirlenmesi

1

0,5

0,5

0,25

Çalışanların ruhsal sağlığının bozulması

1

0,5

0,5

0,25

47 İşyeri ortamındaki stres

Çalışanların ruhsal sağlığının bozulması
sonucu yaralanma

1

0,5

0,5

0,25

Ocak içinde çalışmaları
olumsuz etkileyecek
48
miktarda su (yeraltı
suyu) bulunması

Çalışanların yaralanması, elektrik
çarpması, işin aksaması

0,2

0,5

0,5

0,05

36
37

38
39

40

Atık madeni yağlar
İlk yardım ve yangın
söndürücü
malzemelerin kolay
ulaşılabilir yerlerde
olmaması
Yangın, parlama,
patlama
Gece vardiyasındaki
çalışmalar için
aydınlatmanın yetersiz
olması
Ekskavatörün yıkıntı
altına kalması

Patlatma işlemi
esnasında görevli
41
personelin cep telefonu
kullanması
42

Patlatma işleminde
dolayı yangın

43

İşletmenin şehre uzak
olması

44

45

46

Ofis ortamındaki
çalışmalar
Yemekhane, mutfak,
soyunma odaları gibi
işçilerce ortak
kullanılan ortamların
hijyenik olmaması
Rutin(monoton)
çalışma

Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan
yapılan patlatma işlemi sonucu
çalışanların yaralanması veya ölümü
sonucu çalışmaların olumsuz etkilenmesi,
maddi ve manevi kayıplar
Denetimin zor, patlatmadan
kaynaklanacak yer sarsıntısı, titreşim, hava
şoku, taş savrulması gibi risklere karşı
duyarlı olunmaması
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Özet
Mühendislik uygulamalarında yüzey özellikleri, parçaların kullanım ömrü üzerinde büyük bir öneme
sahiptir. Yüzeyde oluşan tabakalar bu parçaların mekanik ve tribolojik özelliklerini iyileştirir.
Sürtünme Karıştırma Prosesi (SKP), dökme malzeme/kompozit tabaka üretmek için kullanılan
nispeten yeni bir modifikasyon tekniğidir. Bu nedenle bu çalışmada, Al-5083 alaşımının mekanik ve
tribolojik özelliklerini iyileştirmek amacıyla SKP kullanılarak yüzeyler üzerinde Al-5083/Al2O3 ve
Al-5083/ %95Al2O3+%5h-BN kompozit tabakaları üretilmiştir. Her iki tabakada Al-5083 alaşımının
sertliğini ve aşınma direncini iyileştirmiştir. En yüksek ve en düşük sertlik değeri sırasıyla Al5083/Al2O3 kompozit tabakasından (132 HV) ve Al-5083 alaşımından (89HV) hesaplanmıştır. Al5083/Al2O3 tabakası ile karşılaştırıldığında, h-BN ilavesi nedeniyle Al-5083/%95Al2O3+%5h-BN
kompozit tabakasının sertlik değeri azalmıştır. Ayrıca h-BN'nin katı yağlayıcı etkisinden dolayı en
düşük sürtünme katsayısı Al-5083/Al2O3/h-BN kompozit tabakasından elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: SKP, Al2O3, h-BN, kompozit, triboloji
Abstract
In engineering applications, surface properties have a great importance on the service life of the parts.
The layers formed on the surface improve the mechanical and tribological properties of these parts.
The friction stir process (FSP) is a relatively new modification technique used to produce a bulk
material/composite layer. Therefore, in this study, in order to improve the mechanical and tribological
properties of Al-5083 alloy, Al-5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers were
produced on the surfaces using FSP. Both layers have improved the hardness and wear resistance of
the Al-5083 alloy. The highest and lowest hardness value were calculated on Al-5083/Al2O3 layer
(132 HV) and Al-5083 alloy (89HV), respectively. Compared with Al2O3 layer, due to the addition
of h-BN, the hardness value of Al-5083/%95Al2O3+%5h-BN composite layer decreased. Also, the
lowest friction coefficient were obtained from Al-5083/%95Al2O3+%5h-BN composite layer due to
effect of solid lubrication of h-BN.
Keywords: FSP, Al2O3, h-BN, composite, tribology
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INTRODUCTION
Aluminum alloys have superior properties such as light weight, high specific strength and good
corrosion resistance. Therefore, its widely used in industrial applications (Ponnusamy, Rashid, Masood,
Ruan, & Palanisamy, 2020). Al5000 series, one of the Al alloys exhibits excellent corrosion properties
and formability. Because of these properties, these alloys used in marine and aerospace applications.
However, Al5000 series Al alloys have low strength and wear resistance. The improvement of these
properties is possible by adding reinforcement to the aluminum matrix (Gaitonde, Karnik, &
Jayaprakash, 2012). Friction stir process (FSP) is a new modification technique used for producing a
composite layer. With this technique, which is a solid state process, layer thicknesses from micrometers
to millimeters can be obtained (Yuvaraj, Aravindan, & Vipin, 2015). Many reinforcing particles such as
SiC (Dolatkhah, Golbabaei, Besharati Givi, & Molaiekiya, 2012), B4C (Yuvaraj et al., 2015), Al2O3
(Azizieh, Kokabi, & Abachi, 2011; Faraji, Dastani, & Mousavi, 2011), SiO2, TiO2 (Khodabakhshi et al.,
2014) have been used to obtain aluminum-based metal matrix alloys with FSP.
It has been reported that Al2O3 composites formed on the surfaces of different aluminum alloys improve
the mechanical (Du, Tan, Guo, & Wei, 2016; Parumandla & Adepu, 2018) and tribological properties
of these alloys (Parumandla & Adepu, 2018). Boron compounds exhibits low friction and wear under
dry and lubricated sliding conditions. Hexagonal boron nitride (h-BN), among them, has a capacity
to significantly reduce friction and wear when mixed at low (Chkhartishvili, Tabatadze, Nackebia,
Bzhalava, & Kalandadze, 2016). Hence, the this research has been undertaken, with an objective to
explore the use of Al2O3 and h-BN as reinforcing materials in Al-5083 alloy.
MATERIALS and METHODS
In this study, to improve mechanical and tribological properties of Al-5083 alloy, Al5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers were produced on the Al-5083 alloy
surfaces using FSP. Al5083 alloy dimensions are 80mm x 200mm x 10mm. Before applying FSP,
Al5083 base materials were sanded with 600-800-1200-2000 mesh abrasives, then cleaned with an
ultrasonic cleaning device for 20 minutes, then washed with ethyl alcohol and dried. To produce Al5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers with FSP were applied 1250 rpm tool
rotation speed, 55 mm/min feedrate and 3 tool angle under 600 kg load. The samples taken from the
processed areas were sanded again with 600-800-1200-2000 mesh sandpapers. For microstructure
studies, sanded samples were polished with alumina (Al2O3) and etched with Keller solution for 40
seconds. Etched samples were washed with ethyl alcohol and then dried.
The structural properties of Al-5083 alloy and Al-5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN
composite layers produced on the Al-5083 alloy surfaces with FSP were determined using SEM (FEI
Quanta FEG-450 SEM-EDAX) and XRD (PANALYTICAL EMPYREAN) devices. It was determined
by Vickers hardness tests under 25 g load for 15 s. A pin-on-disc wear tester was used to determine the
friction and wear properties. Wear tests were carried out under 5N load for 900 seconds using Al2O3
balls. Wear rates were determined by analyzing with a 3D optical profilometer. Wear trace images were
characterized using scanning electron microscopy (FEI Quanta FEG-450 SEM-EDAX).
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RESULTS and DISCUSSION
A SEM pattern of Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layer obtained from FSP are given
in Figure 1. Al2O3 and h-BN particles seen when the SEM sample is examined shows that the Al2O3/hBN composite structure is formed.

Figure 1. SEM pattern of Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layer obtained from FSP

Figure 2 shows the XRD graph of Al-5083 alloy, Al-5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN
composite layers. Al2O3 (440) structure in Al-5083/Al2O3 composite layer and h-BN (002) (Huang et
al., 2013) and Al2O3 (440) (Ansari & Husain, 2011) structures in Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN
composite layer produced by FSP were formed.
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Figure 2. XRD graph of Al-5083 alloy, Al-5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite
layers
The hardness values of Al-5083 alloy, Al-5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite
layers were calculated as 89HV, 132 HV and 115 HV, respectively. Al-5083/Al2O3 layer was
significantly increased hardness of Al-5083 alloy. The hardness value of Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN
composite layer obtained with the addition of h-BN, compared with the hardness value of Al-5083/Al2O3
layer decreased (Pourmohammadie Vafa, Ghassemi Kakroudi, & Shahedi Asl, 2020).
The coefficient of friction (COF)-time graph obtained as a result wear experiments of Al-5083 alloy,
Al-5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers were given in Figure 3. The highest
and the lowest the coefficient of friction values were 0.5 for Al-5083 alloy and 0.45 for Al5083/95%Al2O3+5%h-BN, respectively. The coefficient of friction value of Al-5083/Al2O3 layer was
0.39. The coefficient of friction value of Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layer obtained with
the addition of h-BN, compared with the coefficient of friction of Al-5083/Al2O3 layer decreased. This
is a result of the solid lubricating property of h-BN (Chi et al., 2015). Also, wear rates obtained from
wear experiments of Al-5083 alloy, Al-5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers
were obtained as 6.52*10-6 mm3/Nm, 6.45*10-6 mm3/Nm and 5.34*10-6 mm3/Nm, respectively. The
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lowest wear rate proportionally to the coefficient of friction was obtained from Al5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layer.

Figure 3. The coefficient of friction (COF)-time graph for Al-5083 alloy, Al-5083/Al2O3 and Al-5083/
95%Al2O3+5%h-BN composite layers
SEM images of wear tracks from wear experiments of Al-5083 alloy, Al-5083/Al2O3 and Al5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers were given in Figure 4-6. According to SEM images,
abrasive wear has occurred in Al-5083 alloy and Al-5083/Al2O3 composite layer. Also, abrasive wear
and plastic deformation in Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layer are mechanisms of wear
observed.
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Figure 4. SEM image of wear tracks from wear experiments of Al-5083 alloy

Figure 5. SEM image of wear tracks from wear experiments of Al-5083/Al2O3 composite layer
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Figure 6. SEM image of wear tracks from wear experiments of Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite
layers

CONCLUSIONS
In this study, to improve the mechanical and tribological properties of Al-5083 alloy, Al5083/Al2O3 and Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers were produced on the surfaces using
FSP. Al2O3 (440) structure in Al-5083/Al2O3 composite layer and h-BN (002) and Al2O3 (440) structures
in Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layer produced by FSP were formed. Al-5083/Al2O3 and
Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite layers were increased hardness value of Al-5083 alloy. The
lowest friction coefficient and wear rate were obtained from Al-5083/95%Al2O3+5%h-BN composite
layer. The solid lubricating property of h-BN was provided good tribological results. According to the
data of this study, mechanical and tribological properties can be investigated by doping different
amounts of h-BN to Al-5083/Al2O3 composite. In addition, h-BN can be added to Al-5083/Al2O3
composite by using different pass numbers.
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Özet
Mevcut çalışmada MgO-Al2O3-SiO2-B2O3 (MASB) camlarının viskoz akış kinetiğine ve boromullit
fazı kristalizasyon kinetiğine farklı çekirdekleyici katkıların etkisi incelenmiştir. Bu amaçla MASBT ve MASB-Z olmak üzere iki farklı bileşim hazırlanmıştır. Bileşimlerin ergitilip dökümü yapılmıştır.
Kissinger metodu ile yapılan kinetik analiz sonucunda viskoz akışı için gerekli aktivasyon enerjisi
MASB-T camı için 347,08 kJ/mol ve MASB-Z camı için 625,882 kJ/mol olarak bulunmuştur.
Boromullit fazının kristalizasyonu için gerekli aktivasyon enerjisi MASB-T camı için 288,288 kJ/mol
ve MASB-Z camı için 599,674 kJ/mol olarak bulunmuştur. Kristalizasyon mekanizması “n” sabiti
MASB-T camı için 0,2 ve MASB-Z camı için 0,1 olarak tespit edilmiştir. Böylece kristalizasyon
mekanizmasının yüzey kristalizasyonu olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Boromullit, Cam-seramik, Kristalizasyon kinetiği, MASB camlar.
Abstract
In the present study, the effects of different nucleating additives on the viscous flow kinetics and
boromullite phase crystallization kinetics of MgO-Al2O3-SiO2-B2O3 (MASB) glasses were
investigated. For this purpose, two different compositions, MASB-T and MASB-Z, were prepared.
The compositions were melted and cast. As a result of the kinetic analysis made with the Kissinger
method, the activation energy required for viscous flow was found to be 347,08 kJ/mol for MASB-T
glass and 625,882 kJ/mol for MASB-Z glass. The activation energy required for the crystallization of
the boromullite phase was found to be 288,288 kJ/mol for MASB-T glass and 599,674 kJ/mol for
MASB-Z glass. The crystallization mechanism constant “n” was determined as 0,2 for MASB-T glass
and 0,1 for MASB-Z glass. Thus, it is seen that the crystallization mechanism is surface
crystallization.
Keywords:Boromullite, Glass-ceramic, Crystallization kinetics, MASB glasses.
GİRİŞ
Cam-seramikler, bünyesindeki amorf ve kristal fazlar tarafından kontrol edilebilir özelliklere
sahip malzemelerdir (Zhang, Li, Liu, Wu ve OuYang, 2021:563). MgO-Al2O3-SiO2 (MAS) tabanlı camseramikler, çok üstün özelliklere sahip yeni fonksiyonel malzemeler olarak kullanılmakta olup
bünyesinde müllit, kordiyerit, safirin, spinel ve kristobalit gibi çeşitli fazlar çökeltilebilmektedir (Liu ve
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diğerleri, 2020:543). Boromullit, yapısal olarak eşit oranlardaki (diğer bir ifade ile 1:1 polizomdaki)
Al5BO9 ve Al2SiO5 modüllerinden oluşan yeni bir mineral olup modül 1 formu, silimanitin yapı ve
stokiyometrisine sahip olmakla birlikte modül 2 formu bir tür müllit yapısına sahiptir (Buick ve
diğerleri, 2008:20 (5)). MAS tabanlı cam-seramiklerin endüstriyel atıklardan ve rafine edilmemiş
hammaddelerden üretimi de mümkündür (Başaran, Canikoğlu, Toplan ve Toplan, 2015: 134);(Toplan
ve Toplan, 2016). Ayrıca cam-seramiklerin genel karakteristiği olan opaklığın aksine MAS tabanlı camseramikler transparan olarak da üretilebilmektedir (Han, Song, Zhang, Luo, Z ve Lu, 2018: 481). TiO2,
ZrO2, B2O3 gibi metal oksitler ve alkali oksitlerin cam-seramiklerin mekanik, termal ve elektriksel
özellikleri üzerine birçok çalışma yapılmıştır (Hwang ve Wu, 2001:84 (5)). MAS tabanlı camseramiklerde en etkili çekirdekleyici katkılar TiO2 ve ZrO2'dir (Goel, Shaaban, Melo, Ribeiro, ve
Ferreira, 2007: 353). B2O3 katkısı, cam-seramiklerin kristallenme davranışını etkin biçimde
değiştirmektedir (Sun, Liu, Fang, Zhang ve Lu, 2019:39). Cr2O3 katkısının MAS sistemindeki kordiyerit
oluşumunu baskılaması (Lahl, Singh, Singheiser, ve Hilpert, 2000:35) gibi bazı katkılar yapıdaki fazları
baskılayarak kristallenme kinetiğini doğrudan etkileyebilmektedir. Mevcut çalışma, TiO2 ve ZrO2
katkılarının MgO-Al2O3-SiO2-B2O3 (MASB) camlarının viskoz akışı ve kristalizasyonu üzerindeki
etkileri incelemek, viskoz akış ve kristalizasyon için gerekli aktivasyon enerjilerini hesaplamak ve etkin
kristalizasyon mekanizmasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
TiO2 ve ZrO2 katkılarının MgO-Al2O3-SiO2-B2O3 (MASB) camlarının kinetik analizi için ilk
olarak MASB-T ve MASB-Z olmak üzere iki farklı kompozisyon hazırlanmıştır. Kompozisyonların
içeriği Tablo 1.’de görülmektedir.
Tablo 1. Başlangıç Tozlarının Kimyasal Kompozisyonları
%mol
MgO
Al2O3
SiO2
B2O3
TiO2
ZrO2
Sb2O3

MASB-T
37,7
20,4
24,3
12,8
4,46
0,22

MASB-Z
37,7
20,4
24,3
12,8
4,46
0,22

Hazırlanan bileşimler 24 saat bilyalı değirmende alümina bilye kullanılarak karıştırılarak homojenize
edilmiştir. Homojenize edilen tozlar 5°C/dk ısıtma hızı ile 1500°C sıcaklığa ısıtılıp 2 saat ergitilmiş ve
grafit kalıba dökülerek camlar elde edilmiştir. Camlardaki termal gerilimleri gidermek amacıyla
600°C'de 1 saat tavlanmıştır. Daha sonra camlar elmas kesici ile kesilmiş olup kesilen parçalardan bir
kısmı toz haline getirilip diferansiyel termal analiz (DTA) işlemine tabi tutulmuştur. Diğer parçalar
diferansiyel termal analizde belirlenen camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) ve kristalizasyon pik sıcaklıkları
(Tp) dikkate alınarak kristalizasyon işlemi ile cam-seramiğe dönüştürülmüştür. Kristalizasyon işlemi
hem MASB-T hem de MASB-Z için 5°C/dk ısıtma hızı ile 900°C’de 3 saat bekletilerek yapılmıştır.
Kristalizasyon ısıl işlemi sonucu elde edilen MASB-T ve MASB-Z cam-seramiklerinin X-ışını kırınım
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analizi (XRD) ile bünyesindeki fazlar ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile mikro yapı analizi
yapılmıştır. Kinetik analiz, Kissinger metodu ile yapılmıştır.
BULGULAR
Diferansiyel Termal Analiz Sonuçları
MASB-T ve MASB-Z camlarına 5°C/dk, 10°C/dk ve 20°C/dk ısıtma hızları ile diferansiyel
termal analiz uygulanmıştır. Şekil 1.’de MASB-T’ye ait DTA sonuçları görülmektedir.

Şekil 1. MASB-T DTA Sonuçları (5,10 ve 20°C/dk)
Şekil 1.’de görülen MASB-T camına uygulanmış DTA sonucuna göre 5°C/dk ısıtma hızında Tg
sıcaklığı 685°C ve Tp sıcaklığı 800°C’dir. 10°C/dk ısıtma hızında Tg sıcaklığı 704°C ve Tp sıcaklığı
820°C’dir. 20°C/dk ısıtma hızında Tg sıcaklığı 714°C ve Tp sıcaklığı 845°C’dir. Isıtma hızı arttıkça Tg
ve Tp sıcaklıkları yükselmektedir. Bu durum difüzyon için yeterli zaman bulunamaması ile açıklanır
(Çetin, 2012). Zira difüzyon, sıcaklık ve süreden etkilenmektedir (Gündüz, 2017: 27).
Şekil 2.’de MASB-Z’ye ait DTA sonuçları görülmektedir.

Şekil 2. MASB-Z DTA Sonuçları (5,10 ve 20°C/dk)
Şekil 2.’de görülen MASB-Z camına uygulanmış DTA sonucuna göre 5°C/dk ısıtma hızında Tg
sıcaklığı 713°C ve Tp sıcaklığı 826°C’dir. 10°C/dk ısıtma hızında Tg sıcaklığı 726°C ve Tp sıcaklığı
842°C’dir. 20°C/dk ısıtma hızında Tg sıcaklığı 728°C ve Tp sıcaklığı 847°C’dir. MASB-Z camında da
MASB-T camında olduğu gibi ısıtma hızı arttıkça Tg ve Tp sıcaklıkları yükselmektedir.
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Tablo 2.’de MASB-T ve MASB-Z camına ait Tg ve Tp sıcaklıkları ile birlikte kristalizasyon pik
sıcaklığının yarı yüksekliğinin genişliğini ifade eden ΔT değerleri toplu olarak görülmektedir.
Tablo 2. MASB-T ve MASB-Z’ye ait Tg, Tp ve ΔT Değerleri
MASB-T 5°C/dk
MASB-T 10°C/dk
MASB-T 20°C/dk
MASB-Z 5°C/dk
MASB-Z 10°C/dk
MASB-Z 20°C/dk

Tg (°C)
685
704
714
713
726
728

Tp (°C)
800
820
845
826
842
847

ΔT (°C)
55,435
79,821
95,753
77,852
109,165
112,376

Tablo 2.’deki ΔT değerleri incelendiğinde ısıtma hızı arttıkça ΔT değeri de artmaktadır. Ayrıca MASBT’ye ait ΔT değerleri aynı ısıtma hızındaki MASB-Z’nin ΔT değerleri ile karşılaştırıldığında daha düşük
çıkmaktadır.
Kristalizasyon piklerinin keskin ve sivri olduğu durumlarda ΔT değeri küçük olmakta olup bu durum
hacim kristalizasyonunu işaret eder. Kristalizasyon piklerinin geniş olduğu durumlarda ΔT değeri büyük
olmakta olup bu durum etkin mekanizmanın yüzey kristalizasyonu olduğunu göstermektedir (Günay ve
Yılmaz, 2010).
Viskoz Akış ve Kristalizasyon Kinetiği


Kristalizasyon için gerekli aktivasyon enerjisi hesabı Kissinger Metodu ile (Başaran, 2019)
hesaplanmıştır:
𝑇𝑝3
𝐸𝑎
ln (
)=
β
𝑅. 𝑇𝑝



Viskoz akış için gerekli aktivasyon enerjisi hesabı Mahedevan tarafından tanımlanan eşitlik
(Merkit, 2016) ile hesaplanmıştır:
𝑇𝑔3
𝐸𝑎
ln (
)=
β
𝑅. 𝑇𝑔



Kristalizasyon mekanizması “n” sabiti Augis-Bennet eşitliği ((Wang, Liu, Zhang, Xie, Han ve
Zhao, 2015:419) ile hesaplanmıştır:
2,5 𝑅. 𝑇𝑝3
𝑛=
.
ΔT
𝐸𝑎

Şekil 3.’de MASB-T’ye ait viskoz akış kinetiğine yönelik ln(Tg2/β)-1/Tg grafiği görülmektedir.
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Şekil 3. MASB-T için çizilmiş ln(Tg2/β)-1/Tg grafiği
Şekil 3.’deki grafiğin eğimi Ea/R değerini ifade etmekte olup eğim 41744 olarak hesaplanmıştır.
Buradan MASB-T’nin viskoz akışa ulaşması için gerekli aktivasyon enerjisi 347,080 kJ/mol olarak
hesaplanmıştır.
Şekil 4.’de MASB-T’ye ait viskoz akış kinetiğine yönelik ln(Tg2/β)-1/Tg grafiği görülmektedir.

Şekil 4. MASB-Z için çizilmiş ln(Tg2/β)-1/Tg grafiği
Şekil 4.’deki grafiğin eğimi Ea/R değerini ifade etmekte olup eğim 75276 olarak hesaplanmıştır.
Buradan MASB-Z’nin viskoz akışa ulaşması için gerekli aktivasyon enerjisi 625,882 kJ/mol olarak
hesaplanmıştır.
Şekil 5.’de MASB-T’ye ait kristalizasyon kinetiğine yönelik ln(Tp2/β)-1/Tp grafiği görülmektedir.
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Şekil 5. MASB-T için çizilmiş ln(Tp2/β)-1/Tp grafiği
Şekil 5.’deki grafiğin eğimi Ea/R değerini ifade etmekte olup eğim 34673 olarak hesaplanmıştır.
Buradan MASB-Z’nin kristalizasyonu gerekli aktivasyon enerjisi 288,288 kJ/mol olarak hesaplanmıştır.
Şekil 6.’de MASB-T’ye ait kristalizasyon kinetiğine yönelik ln(Tp2/β)-1/Tp grafiği görülmektedir.

Şekil 6. MASB-Z için çizilmiş ln(Tp2/β)-1/Tp grafiği
Şekil 6.’deki grafiğin eğimi Ea/R değerini ifade etmekte olup eğim 72124 olarak hesaplanmıştır.
Buradan MASB-Z’nin kristalizasyonu gerekli aktivasyon enerjisi 599,674 kJ/mol olarak hesaplanmıştır.
Tablo 3.’de MASB-T ve MASB-Z ye ait viskoz akış ve kristalizasyon için gerekli aktivasyon enerjileri
görülmektedir.
Tablo 3. MASB-T ve MASB-Z İçin Hesaplanmış Aktivasyon Enerjileri

MASB-T
MASB-Z

Viskoz Akış için Gerekli Aktivasyon
Enerjisi
347,080 kj/mol
625,882 kj/mol

Kristalizasyon için Gerekli Aktivasyon
Enerjisi
288,288 kj/mol
599,674 kj/mol

Tablo 3.’deki değerler incelendiğinde MASB-T’nin hem viskoz akış için hem de kristalizasyon için
gerekli aktivasyon enerjisi MASB-Z ile kıyaslandığında daha düşük olup bu durum MASB camlarına
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çekirdekleyici olarak katılan TiO2’nin ZrO2’ye göre viskoz akışı ve kristalizasyonu daha çok teşvik
ettiğini işaret eder.
Tablo 4.’de kristalizasyon mekanizmanı “n” sabiti değerleri görülmektedir.
Tablo 4. MASB-T ve MASB-Z İçin Hesaplanmış Kristalizasyon Mekanizması “n” Sabiti Değerleri
5°C/dk
10°C/dk
20°C/dk

MASB-T “n” sabiti
0,230
0,244
0,252

MASB-Z “n” sabiti
0,119
0,119
0,121

Kristalizasyon mekanizması “n” sabiti yaklaşık 1’e eşit olduğu durumda mekanizma yüzey
kristalizasyonu olarak tanımlamaktadır (Mukherjee ve Das, 2013:39). “n” değerinin 2 ve daha büyük
olması durumunda etkin mekanizma hacim kristalizasyonudur (Günay ve Yılmaz, 2010).
Tablo 4.’deki değerler incelendiğinde kristalizasyon mekanizması n sabiti MASB-T için yaklaşık 0,2
MASB-Z için yaklaşık 0,1 değerlerindedir. Hesaplanan bu değerler; DTA piklerinin sivri ve dar değil,
geniş ve yayvan olması ile uyumlu olup etkin kristalizasyon mekanizmasının yüzey kristalizasyonu
olduğunu doğrulamaktadır.
X-Işını Kırınım Analizi Sonuçları
MASB-T ve MASB-Z camlarına 5°C/dk ısıtma hızında 900°C’de 3 saat kristalizasyon ısıl
işlemi yapılarak cam-seramikler elde edilmiştir. Bu cam-seramiklere θ=10-80° ‘de standart çekim
hızında XRD analizi yapılmıştır.
Şekil 7.’de 5°C/dk ısıtma hızında 900°C’de 3 saat kristalizasyon ısıl işlemi yapılmış MASB-T camseramiğine (5C-900-3h MASB-T) ait XRD sonuçları görülmektedir.

Şekil 7. 5C-900-3h MASB-T XRD Sonucu (b:boromullit)
Şekil 7.’deki XRD sonuçları incelendiğinde yapıda boromullit fazı olduğu tespit edilmiştir.
Şekil 8.’de 5°C/dk ısıtma hızında 900°C’de 3 saat kristalizasyon ısıl işlemi yapılmış MASB-Z camseramiğine (5C-900-3h MASB-Z) ait XRD sonuçları görülmektedir.
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Şekil 8. 5C-900-3h MASB-Z XRD Sonucu (b: boromullit, z:Zirkonya (m), Z: Zirkonya (t))
Şekil 8.’deki XRD sonuçları incelendiğinde yapıda boromullit fazı ve zirkonya tespit edilmiştir. Camseramiklere katılan farklı çekirdekleyiciler bazen aynı fazları (Başaran, 2019) bazen farklı fazları
(Ghasemzahed, Nemati ve Baghshahi, 2012:32) meydana getirebilmektedir. Aynı parametrelerde
yapılan kristalizasyon işlemi sonucu hem MASB-T hem de MASB-Z cam seramiklerinde etkin faz
boromullit fazı olmuştur. Farklı çekirdekleyici kullanımı ile yapıdaki fazlar değişmemiştir.
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi
5°C/dk ısıtma hızı ile 900°C’de 3 saat ısıl işlem yapılmış MASB-T ve MASB-Z camseramiklerine standart metalografik numune hazırlama usulleri (1200 meshe kadar zımpara, Al2O3
solüsyonu ile parlatma) işlemleri sonrası 3000x büyütme altında SEM görüntüsü çekilmiştir.
Şekil 9.’da 5°C/dk ısıtma hızı ile 900°C’de 3 saat ısıl işlem yapılmış MASB-T ve MASB-Z camseramiklerine ait SEM görüntüsü verilmektedir.

(a)

(b)

Şekil 9. Kristalizasyon Yapılmış MASB-T ve MASB-Z Cam-seramiklerinin SEM Görüntüsü (a: 5C900-3h MASB-T, b: 5C-900-3h MASB-Z)
Şekil 9.a.’daki mikro yapı görüntüsünde iğnemsi/çubuksu ve beyaz renkli fazlar TiO2 çekirdeklerini ve
fazlar boromulliti göstermektedir. Şekil 9.b.’deki görüntü incelendiğinde MASB-Z’nin yapısındaki açık
porozite miktarı MASB-T cam-seramiğine göre daha yüksektir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Mevcut çalışmada TiO2 ve ZrO2 katkılarının MgO-Al2O3-SiO2-B2O3 (MASB) Camlarının
Viskoz Akış ve Kristallenme Kinetiğine Etkisi incelenmiş olup 5°C/dk ısıtma hızında 900°C’de 3 saat
yapılan kristalizasyon ısıl işlemi sonucu yapıda etkin fazlar hem MASB-T hem de MASB-Z için
boromullit fazıdır. Çekirdekleyici türünün değişimi ile yapıdaki faz değişmemiştir. Bununla birlikte
Şekil 9.’daki mikro yapı görüntülerinde görüldüğü üzere yüzeydeki açık porozite miktarı MASB-Z’de
daha yüksektir.
MASB-T ve MASB-Z ye ait viskoz akış aktivasyon enerjisi ve kristalizasyon aktivasyon enerjileri
karşılaştırıldığında MASB-T nin hem viskoz akış aktivasyon enerjisi hem de kristalizasyon aktivasyon
enerjisi MASB-Z’ye göre düşüktür. Tablo 1.’deki kompozisyonlardaki MASB camları için TiO2 katkısı,
ZrO2 katkısına göre MASB camını daha düşük enerji ile viskoz akışa ulaşabilmekte ve daha düşük enerji
ile bünyesinde kristal fazların oluşumunu sağlayabilmektedir.
TiO2 cam ergiyiğinde çözünüyor olmakla birlikte soğuma veya kristalizasyon ısıl işlemi sırasında çok
sayıda mikropartikül olarak çökelerek ana kristalin gelişimine yardımcı olur. Bununla birlikte zirkonya,
silikat ergiyiklerinde çözünürlüğü çok düşük olup %4'den fazlasını çözeltiye almak çok zordur. Öte
yandan TiO2, silikat ergiyiklerinde %20'den fazla çözünebilmekte olup cam ergiyiğinin viskozitesini
önemli ölçüde düşürür (Goel ve diğerleri, 2007:353). Bu sebeplerle MASB-T’nin viskoz akış ve
kristalizasyon aktivasyon enerjileri MASB-Z’ye göre daha düşüktür.
Kristal fazın oluşumu için gerekli kistalizasyon pik sıcaklığının yükselmesi amacıyla kristalizasyon ısıl
işlemi sırasında ısıtma hızının artırılıp bekleme süresinin azaltılması ve bununla birlikte
çekirdekleyicinin türü veya oranı değiştirilerek etkin kristalizasyon mekanizmasının yüzey
kristalizasyonundan hacim kristalizasyonuna dönebileceği düşünülmektedir.
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Özet
Bu çalışmada Biga Yarımadası’ndaki aktif sismik kaynaklarda meydana gelen deprem verileri
kullanılarak, ilgili sismojenik bölgelere ait cisim dalgası soğrulma karakterleri ortaya konulmaktadır.
Çalışma kapsamında kullanılan veri seti, Ayvacık Fay Zonu, Ganos Fay Zonu ve Çan-Biga Fay Zonu
üzerinde meydana gelmiş, büyüklükleri 2.2 ile 5.4 arasında değişen üç bileşenli olarak kaydedilmiş
toplam 1714 depreme ait kayıtlardan oluşmaktadır. Bu veri seti oluşumunda, Ganos Fay Zonu için 5,
Çan-Biga Fay Zonu için 5 ve Ayvacık Fay Zonu için 4 farklı deprem istasyonu verilerinden
yararlanılmıştır. İlgili veri setinde, her bir üç bileşenli deprem kaydı için ayrı ayrı P,S ve koda fazları
kullanılarak 10 farklı merkez frekans için Koda Normalizasyonu tekniği uygulanmıştır. Elde edilen
sonuçlar ilgili sismik kaynak bölgesi için gruplandırılmış ve sonuç olarak bölgesel soğrulma
karakterleri frekans tabanlı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, özellikle bölgesel sismik
risk analizi, sismik tomografi, spektral kaynak parametre hesaplamaları, deprem simülasyonu vb.
çalışmalarda girdi olarak kullanılan frekans bağımlı soğrulma fonksiyonları elde edilmiştir. Bu
fonksiyonlar P ve S Fazları için sırasıyla Ayvacık Fay Zonu'nda Qp=(34.7 ± 22.8)f1.33±0.25 ve Qs=(8.4
± 9.5)f1.15 ± 0.04, Ganos Fay Zonu'nda Qp=(12.2 ± 1.2)f1.15 ± 0.04 ve Qs=(20.7 ± 3.4)f1.24 ± 0.06 ve Çan-Biga
Fay Zonu’nda Qp=(6.74 ± 0.6)f1.4 ± 0.04 ve Qs=(19.3 ± 3)f1.36 ± 0.06 olarak hesaplanmıştır. Tüm merkez
frekanslar için ortalama Qs/Qp oranları ise sırasıyla Ayvacık, Ganos ve Çan-Biga Fay Zonu için, 1.63,
2.10 ve 2.58 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma, Biga Yarımadası’nda frekans tabanlı cisim dalgası
soğrulma karakterlerini ortaya koyan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biga Yarımadası, Cisim Dalgaları, Deprem, Koda Normalizasyonu, Soğrulma,
Abstract
In this study, the body wave attenuation characteristics of the relevant seismogenic regions are
revealed by using earthquake data from active seismic sources in the Biga Peninsula. The data set
used within the scope of the study consists of three-component recordings of 1714 events, varying in
magnitudes from 2.2 to 5.4, that occurred on the Ayvacık Fault Zone, the Ganos Fault Zone and the
Çan-Biga Fault Zone. In this data set, recordings from 5 different earthquake stations for the Ganos
Fault Zone, 5 for the Çan-Biga Fault Zone and 4 for the Ayvacık Fault Zone were used. Coda
Normalization technique was processed for 10 different central frequencies by using P, S and Coda
phases separately for each three-component earthquake data. The obtained results were grouped for
the relevant seismic source region and as a result, the regional frequency based attenuation
characteristics were revealed. As a result of the study, frequency dependent attenuation functions,
which are generally used as inputs in studies such as regional seismic risk analysis, seismic
tomography, spectral source parameter calculation, earthquake simulation, have been obtained. These
functions for P and S Phases are Qp=(34.7 ± 22.8)f1.33±0.25 and Qs=(8.4 ± 9.5)f1.15 ± 0.04 in Ayvacık Fault
Zone, Qp=(12.2 ± 1.2)f1.15± 0.04 and Qs=(20.7 ± 3.4)f1.24 ± 0.06 in Ganos Fault Zone, and and Qp=(6.74
± 0.6)f1.4 ± 0.04 and Qs=(19.3 ± 3)f1.36 ± 0.06 in the Çan-Biga Fault Zone respectively. The average Qs/Qp
ratios for all central frequencies were calculated as 1.63, 2.10 and 2.58 for Ayvacık, Ganos and ÇanBiga Fault Zones, respectively. This study is the first to reveal the frequency-based body wave
attenuation characteristics in the Biga Peninsula.
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GİRİŞ
Sismik olarak aktif bir bölgenin deprem tehlikesi temelli çalışmalarında göz önünde bulundurulması
gereken noktalardan biri, mesafe ile ortam boyunca yayılan ilgili sismik enerjinin azalma mekanizmasını
ve genlik bozulmasını kontrol eden doğru sismik kalite faktörünü bilmektir. Bu tür çalışmalarda yaygın
olarak kullanılan soğrulma katsayısı, ortamdaki dalga yayılımı sırasında dalga genliğinin azalmasını
ifade eden boyutsuz bir kalite faktörü ile ifade edilmektedir (Knopoff, 1964) ve kayıp sismik enerjinin
(ΔE) harmonik toplam enerjiye ( E ) oranı, titreşim döngüsü (Q= -2πE/ΔE) olarak açıklanmaktadır.
Q’nun belirlenmesi, sismogramlarda gözlemlenen ve Qp, Qs ve Qc olarak isimlendirilen farklı dalga
fazları (P, S, Lg ve Koda) yoluyla yaygın olarak gerçekleştirilmiştir (Yoshimoto ve diğ., 1993; Kim ve
diğ., 2004); Sharma ve diğ., 2008; Ma’hood ve diğ., 2009).
Bu çalışmada, dünya genelinde son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan bir teknik olan Koda
Normalizasyon Yöntemini kullanarak Biga Yarımadası’nda sismik açıdan aktif kaynaklar olan ÇanBiga fay Zonu, Yenice-Gönen Fay Zonu, Ganos Fay Zonu ve Ayvacık-Tuzla Fay Zonu’nda cisim
dalgalarının soğrulma karakterini ortaya koymayı amaçlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında, Batı Anadolu’da genişlemeli tektonik rejimin etkisi ve Kuzey Anadolu Fayı’nın
uzantılarını barındırması bakımından tektonik açıdan büyük bir öneme sahip Biga Yarımadası’nda
bulunan aktif fay sistemleri boyunca gelişen deprem verilerine koda normalizasyon tekniği kullanılarak
bu bölgenin frekans bağımlı soğrulma karakterinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
ÇALIŞMA ALANI
Anadolu bloğunun Mio-Pliyosen’ den günümüze kadar batıya doğru hareketini hem Arap hem de Afrika
levhalarının kuzeye doğru hareketi meydana getirmektedir. Neotektonik dönemde başlayan bu hareket
Anadolu bloğunda aktif faylar oluşturmuştur. Anadolu bloğu sırasıyla kuzeyde sağ yanal atımlı Kuzey
Anadolu Fay Zonu ve doğuda sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Zonu’ na bağlıdır. Biga Yarımadası
Türkiye’nin kuzey batısında yer alır ve batıda Ege Denizi, kuzeyde Marmara Denizi ve güneyde Edremit
Körfezi ile bağlanmaktadır. Türkiye’nin Kuzeybatısı birçok aktif fay tarafından üretilen önemli
neotektonik hareketlilik ile karakterizedir.
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney ve orta kollarında uzantılarının olduğu görülen Biga
Yarımadası’nda birçok aktif fay bulunmaktadır. Bu fayların tümü Biga Yarımadası’ndaki deprem riskini
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doğrudan etkilemektedir. Bu faylar üzerinde aletsel dönem ve tarihsel dönemlerde birçok deprem
meydana geldiği bilinmektedir.
Biga Yarımadası, Marmara bölgesinin doğusunda iki ana (kuzey ve güney) kola ayrılan Kuzey Anadolu
Fay Zonu boyunca meydana gelen Anadolu bloğunun hareketinden tektonik olarak etkilenmektedir.
Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu Saros Körfezine ve güney kolu, orta ve kuzey kısımlarda doğrultu
atımlı ve eğik normal faylanma ile karakterize olan genişleme rejimi ile Biga Yarımadası’na doğru
uzanmaktadır. Yarımadanın en güney kısmı normal ve eğik normal faylanma stres rejimi ile
karakterizedir. Hem sismolojik hem de yapısal alan veri analizi, stres rejiminin merkez ve güneydeki
doğrultu atımlı fay karakterinden, son zamanlarda meydana gelen deprem fırtınalarının yarımadanın
güneyindeki normal faylanma karakter değişimini doğrulamaktadır.

Şekil 1. Çalışma alanındaki aktif faylar, kullanılan sismik istasyonlar ve deprem episantr dağılımları
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Biga Yarımadası, Anadolu bloğunun hareketi etkisiyle iki farklı tektonik rejimi de içerisinde
barındırmaktadır. Biga Yarımadası’nın güney kısımları Batı Anadolu genişleme rejiminin karakterine
sahipken kuzey kesimlerde Kuzey Anadolu Fayı’nın uzantılarıyla birlikte karakterize olmuş doğrultu
atımlı fay sistemlerinin etkisi bulunmaktadır (Şekil 1). Depremler ve aktif deformasyon çalışmaları, Ege
yayılımı ve Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca sağ yanal makaslama arasındaki kinematik ilişkileri
göstermektedir (McKenzie, 1972; Taymaz vd., 1991). Bölgesel sismisite ve fayların kinematik
analizleri, Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca normal faylanma ve doğrultu atımlı faylanmanın kabuksal
genişleme ve sıkışma arasındaki karmaşık etkileşime bağlı olarak Ege Denizi’nin kuzeyindeki deniz
dibi morfolojisini kontrol eden iki baskın mekanizma olduğunu göstermektedir (Kiratzi., 1991; Taymaz
vd., 1991; Yaltırak vd., 1998; Yaltırak ve Alpar, 2002).
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada frekans bağımlı soğrulma etkisini belirlemek amacıyla koda normalizasyon yöntemi
kullanılmaktadır. Koda normalizasyon yönteminin temelinde geniş-band tek istasyon verisinin farklı
frekans bantları aralığında filtrelenmiş ve her bir merkez frekans değerindeki sismik fazlara (S, P) ait
spektral genliklerin ilgili fazlara ait koda dalgası genliklerine normalize edilmesi işlemi yatmaktadır.
Normalizasyon işlemi ilgili istasyona ait alet, kaynak ve site etkisini de doğal olarak gidermektedir.
Koda dalgaları, yer içindeki yoğun heterojenite sebebiyle S dalgasının varışından hemen sonra oluşan
saçılmış S dalgalarından meydana gelmektedir (Aki, 1969; Sato, 1977). Aki(1980), S dalgası seyahat
zamanının iki katından daha fazla bir süreden sonra sismogramda gözlenen koda fazlarının spektral
genliğini (Ac);
𝐴ã (𝑓, 𝑡ã ) = 𝑆n 𝑃 (𝑓, 𝑡ã )𝐺 (𝑓)𝐼 (𝑓)

(1)

olarak tanımlanmıştır. Yoshimoto vd., (1993), belirli bir frekans aralığında P ve S fazlarının spektral
eğrileri farklı bir biçim sergilese bile, spektral oran olarak benzer karakter taşıdıklarını dikkate almış ve
her iki dalga fazı için de yöntemin kullanılabilirliğini ispatlamıştır. Bu tanımlamaya göre, normalizasyon
işlemine tabii tutulacak isim dalgaları spektral genliklerini;
𝐴n,ˆ (𝑓) = 𝑅æ∅ 𝑆n,ˆ (𝑓)𝑟 Ìè 𝑒

éêë
ìí,î(ê)ïí,î

Ì

𝐺(𝑓)𝐼(𝑓)

(2)

eşitliği ile ifade etmektedir. Doğrudan S dalgası spektral genlikleri elde edilen eşitlik ile koda dalgası
bileşenlerini içeren eşitliğe oranlanarak normalizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.
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éêë

ðí,î(¯)
ðñ (¯,Œñ)

=

ô
Æò∅ óí,î (¯)‹ ôõ y ìí,î (ê)ïí,î ö(¯)÷(¯)

óí ø(¯,Œñ)ö(¯)÷(¯)

(3)

Oranlama işleminden sonra alet etkisi ve kaynağa ait spektral etkiler ortadan kalkmaktadır. Oranlama
işlemi sonrası sönüm kalite faktörünü belirlemek amacıyla bir logaritma işlemi gerçekleştirilmektedir.
Bu eşitlik,
𝑙𝑛 ù

Æò∅ ô¢ ðí,î (¯,‹)‹õ
ðñ (¯,Œñ )

ú=

ÌÊ¯‹
ûí,î Éí,î(¯)

+ 𝑐𝑛𝑠𝑡(𝑓) (4)

olarak tanımlanmıştır. Bu eşitlikte, kaynak radyasyon patterni (𝑅æ∅ ), çalışmada kullanılan depremlere
neden olan faylanma düzlemlerinin çeşitliliği düşünülerek ihmal edilebilmektedir (Yoshimoto et al,
1993). Ayrıca, eşitliğin sağ bölümünün bir doğru denklemini temsil ettiği görülmektedir. En
basitleştirilmiş şekliyle lnA(f,r).r=a-br formunu almaktadır. Bu doğrunun eğimi (b) eşitliğindeki;
𝑏=û

Ê¯‹

í,î Éí,î(¯)

(5)

ifadeye karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 3 no’lu eşitliğin sol bölümündeki logaritmik ifadenin
hiposantral uzaklığa göre dağılımını temsil eden doğrunun eğimi kullanılarak ilgili faza ait soğrulma
kalite faktörleri doğrusal regresyon sonucunda belirlenebilmektedir.
Analizin son aşamasında ise elde edilen soğrulma kalite faktörlerinin frekans bağımlılığı incelenmiştir.
Aşamaları açıklanan işlemler topluluğu, farklı frekans bandlarında filtrelenmiş ham veriye
uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında yapılan band geçişli filtre uygulaması 10 farklı merkez frekansta
(1,5 Hz - 18 Hz) gerçekleştirilmiştir. Band genişlikleri ilgili merkez frekansın ±1.5 kat aralığında
belirlenmiştir. Tüm frekanslarda elde edilen soğrulma faktörü değerleri Qs,p=Q0.fn formunda bir eğriyi
temsil edecek şekilde üstel regresyona tabii tutulmuştur. Bu işlem sonrası elde edilen Q0 değeri 1
Hz’deki kalite faktörünü, n ise frekans bağımlılığını işaret etmektedir. Şekil 2 ve 3’te Çan-Biga Fay
Zonu için elde edilen P ve S fazlarına ait frekans bağımlı soğrulma eğrileri ve regresyon sonuçları
gösterilmektedir.
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Şekil 2. Çan-Biga Fay Zonu depremlerine ait farklı frekanslardaki (1.5 Hz-18 Hz) koda dalgasına
normalize edilmiş uzaklığa bağlı P fazı genlik azalım grafikleri ve frekans bağımlı Qp fonksiyonu.

Şekil 3. Çan-Biga Fay Zonu depremlerine ait farklı frekanslardaki (1.5 Hz-18 Hz) koda dalgasına
normalize edilmiş uzaklığa bağlı S fazı genlik azalım grafikleri ve frekans bağımlı Qs fonksiyonu.
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Bu çalışmada, 2.2 ve üstü büyüklükte sinyal/gürültü oranı 5’den büyük dalga formları incelenmiş ve
yukarıda bahsedilen gerekli veri işlem aşamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti
(KRDAE, 2018), ilgili depremler için Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve
Değerlendirme Merkezi veri tabanından sağlanmıştır.
BULGULAR
Çalışma kapsamında Biga Yarımadası kendi içerisinde üç farklı bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler jeolojik
özellikler, deprem dağılımları ve faylanma karakterleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayvacık ve Saroz
fay zonlarındaki deprem dağılımları incelendiğinde depremlerin belli başlı hatlar boyunca kümelendiği
ve bir arada bulunduğu gözlenebilmektedir. Buna karşın Çan-Biga Fay Zonu daha geniş bir alana
yayılmakta ve deprem episantr lokasyonlarıda aynı oranda geniş bir dağılım sunmaktadır. Özellikle ÇanBiga Fay Zonu’nun diğer bölgelere oranla faylanma karakteri açısından daha ayrık ve daha çok sayıda
kırık sistemlerini içerdiği söylenebilir. Bu durum aslında kabuk ölçeğindeki heterojenitenin bu bölgede
daha yoğun olduğunu işaret etmektedir. Özellikle bir bölgedeki sismik dalga soğrulmasının o bölgedeki
kabuk heterojenitesiyle doğrudan ilişkili olması bu bölgede hesaplanan soğrulma karakterini de
doğrudan etkileyebileceği düşünülmektedir. Çalışma kapsamında öncelikle her bölge kendi içerisinde
ele alınmış ve sonrasında elde edilen sonuçların nedenleri hakkında gerek bölgesel jeoloji gerekse de
faylanma karakterleri dikkate alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar ilgili sismik kaynak bölgesi için gruplandırılmış ve sonuç olarak bölgesel soğrulma
karakterleri frekans tabanlı olarak ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, özellikle bölgesel sismik
risk analizi, sismik tomografi, spektral kaynak parametre hesaplamaları, deprem simülasyonu vb.
çalışmalarda girdi olarak kullanılan frekans bağımlı soğrulma fonksiyonları elde edilmiştir. Bu
fonksiyonlar P ve S Fazları için sırasıyla Ayvacık Fay Zonu'nda Qp=(34.7 ± 22.8)f1.33±0.25 ve Qs=(8.4 ±
9.5)f1.15 ± 0.04, Ganos Fay Zonu'nda Qp=(12.2 ± 1.2)f1.15 ± 0.04 ve Qs=(20.7 ± 3.4)f1.24 ± 0.06 ve Çan-Biga Fay
Zonu’nda Qp=(6.74 ± 0.6)f1.4

± 0.04

ve Qs=(19.3 ± 3)f1.36

± 0.06

olarak hesaplanmıştır. Tüm merkez

frekanslar için ortalama Qs/Qp oranları ise sırasıyla Ayvacık, Ganos ve Çan-Biga Fay Zonu için, 1.63,
2.10 ve 2.58 olarak hesaplanmıştır.
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Özet
Boru hatlarında doğrultu değişikliği gerektiğinde dirsekler, T veya Y şeklindeki parçalar
kullanılmaktadır. Bu elemanlar akım üzerinde değişikliğe sebep olduğu için akımın ve boru hattının
güvenliğini de ilgilendiren fiziksel büyüklükler olan hız ve basınç değerlerinin doğru hesaplanması
gerekmektedir. Bu çalışmada 45°’lik dairesel dirsek boru parçası üzerinde yapılan sayısal
modelleme ile hız ve basınç değişimleri incelenmiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HADCFD) programı olan Simscale ile k-omega SST, k-omega, k-epsilon, LES Smagorinsky ve LES
Spart Allmaras türbülans modelleri kullanılarak analizler yapılmıştır. Analizlere göre; k-omega
modelinin basınç değeri olarak diğerlerinden daha yüksek sayısal değer verdiği ancak elde edilen
hız değerleri incelendiğinde tüm modellerde yakın sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen
verilere göre seçilen türbülans modelinin sonuçlar üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca
hidrolik modelleme çalışmalarında CFD ile hızlı tasarım yapılarak yeni modelin istenilen sayıda ve
bölgeden elde edilecek verilerinin hızlı değerlendirilmesi ile zaman ve diğer maliyetlerden tasarruf
sağlanabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akım simülasyonu; hesaplamalı akışkanlar dinamiği teknikleri; türbülanslı
akış; borular.

EFFECT OF TURBULENCE MODELS ON FLOW THROUGH 45
DEGREE ELBOW
Abstract
Elbows, T or Y-shaped parts are used when a change in direction is required in the pipelines. Since
these elements cause changes on the flow, velocity and pressure values, which are physical
quantities that also concern the safety of the flow and the pipeline, must be calculated correctly. In
this study, velocity and pressure changes were investigated by numerical modeling on a 45° circular
elbow pipe piece. Analyzes were made using Simscale, a Computational Fluid Dynamics (HADCFD) program, using k-omega SST, k-omega, k-epsilon, LES Smagorinsky and LES Spart
Allmaras turbulence models. According to the analysis; the pressure value of the k-omega model
was higher than the others, but when the velocity values were examined, close results were obtained
in all models. According to the data obtained from the study, it was seen that the turbulence model
selected had an effect on the results. In addition, hydraulic modelling studies by using CFD could
save time and other costs because new models could be evaluated rapidly in desired regions and
with enough number of data.
Keywords: Flow simulation; computational fluid dynamics technique; pipes; turbulent flow.
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GİRİŞ
Sıvı ve gaz halindeki maddelere akışkan denir. Sıvı ve katıların farkı, maddelerin şeklini
değiştirmek üzere uygulanan kayma gerilmesine gösterdikleri direnç ile anlaşılır.
Akışkanlar mekaniği, herhangi bir kuvvet etkisindeki akışkanların davranışlarını inceler. Durgun
hâldeki akışkanların tetkik edildiği akışkanlar statiği ve durgun halde olmayan akışkanların
incelendiği akışkanlar dinamiği olmak üzere ikiye ayrılır. Akışkanlar mekaniğinde daha birçok problem
çözülememiştir. Genelde bilgisayar kullanılarak sayısal yöntemler ile sonuçlar bulunmaya çalışılan bu
metoda Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) denir (Cengel ve Cimbala, 2009). Akışkanlar
mekaniği gerek günlük yaşamda gerekse elektrikli süpürgelerden süpersonik uçaklara kadar modern
mühendislik sistemlerinin tasarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. İçinde akışkan olup da akışkanlar
mekaniğinin olmadığı hiçbir ortam bulunmamaktadır. Osborne Reynolds uzun yıllar uğraştığı detaylı
birçok hesaplamalardan sonra akış rejiminin akışkandaki atalet kuvvetlerinin viskoz kuvvetlere oranına
bağlı olduğunu ispatlamıştır. Bu orana Reynolds sayısı denir. Pek çok alanda kullanılan Reynolds
denklemi (Osborne, 1883),
𝑅y =

ðŒ®¸yŒ †üýýyŒ¸y‹•
û•n†‡þ †üýýyŒ¸y‹

=

ÿ!û !û
"

=ѵ

(1)

olarak ifade edilir. Bu denklemde;
𝑉‡‹Œ , akış hızı
D, boru çapı
ρ, özgül kütle
µ, dinamik viskozite
ѵ, kinematik viskozite olarak verilmektedir.
Akış türleri Reynolds sayısına bağlı olarak üç şekilde incelenmektedir. Re ≤ 2300 ise laminer,
2300<Re<4000 durumunda geçiş akımı ve Re>2300 olması durumunda türbülanslı akış olarak
isimlendirilir (Bostanci ve Ünalan, 2012). Osborne Reynolds tarafından yapılan ve akım türünün
belirlenmesinde kullanılan deney düzeneğindekine benzer şekilde boyanın akım içerisinde akımın
türüne göre aldığı görsel durumlar Şekil 1’de verilmiştir (Osborne, 1883).

Şekil 5. Akış Türleri
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Bir dirsekten geçen suyun içerisindeki tabakaların birbirine karışmadan akması için Laminer akış
yapması gereklidir. Türbülansın oluşması, laminer akımı engelleyecek, bu sebeple ‘Eddy’ adı verilen
küçük girdaplar oluşarak suyun hem hızında hem de basınç değerlerinde değişikliğe sebep olmaktadır.
Yapılacak analizler sonucunda, 45°’lik dairesel dirseklerde, optimum türbülans sonuçlarını veren
yöntem belirlenerek dirsekten geçtikten sonra basınç değerindeki değişimin durumu incelenecektir. Bir
dirsekten geçen akım için basınç değişiminin elde edilmesi hattın güvenilir şekilde çalışabilmesi için
gereklidir. Çünkü, boru akımının dirsek benzeri elemanların etkisinde uğrayacağı değişiklikler hattı
oluşturan boru elemanlarının üretimi ve tasarımı sırasında belirlenen hattın dayanabileceği maksimum
basınç değerlerini aşmamalıdır. Bu sonuç içme suyu hatları, atık su hatları, baraj enerji tünelleri,
doğalgaz veya petrol boru hatları gibi pek çok alanda kullanılabilen dirseklerin etkisindeki akımın doğru
modellenmesi için önem arz etmektedir. Yapılacak çalışmalarda deneysel yöntemler seçildiğinde zaman
ve maliyet açısından yüksek giderler ile karşılaşılabilmektedir. HAD programları kullanılarak bilgisayar
destekli yapılacak tasarım ve sonrasındaki analizler ile basınç ve hız değişimleri kısa zamanda düşük
maliyetler ile hesaplanabilmektedir.

YÖNTEM
Akışın meydana gelebilmesi için boru içinde akışkanın yerçekimi ya da basınç kuvveti etkisiyle
hareket etmelidir. Yatay bir boru elemanında yerçekiminin etkisi göz ardı edilir. Akışkanın hareket
etmesine yardımcı olan akım çizgisi boyunca ortaya çıkan basınç farkı ΔP = 𝑃1 - 𝑃3 ’dir. Kuvvet dengesi
gereğince, basınç düşüşüne neden olan viskoz etkilerin basınç kuvvetiyle karşılanması gerekmektedir.
Eğer akışın gerçekleştiği borunun, yatay olmaması durumunda, bu kısımda bulunan akışkanın ağırlığı
da, viskoz etkilerin yanı sıra basınç gradyanının oluşmasına neden olan bir faktördür (Ogen, 2014).
Akışkan akımı üzerinde meydana gelecek çeşitli etkiler akımın basınç ve hız değerlerinin değişmesine
sebep olmaktadır. Bu değişiklik bazı durumlarda artış şeklinde ölçülmesine karşın, boru içerisindeki
bazı bölgelerde ise fiziksel büyüklüklerde azalma meydana gelebilmektedir. Bu değişimlerin
modellenmesi akım üzerindeki etkilerin fiziksel sonuçlarının analiz edilmesine imkân sağlamaktadır.
Geometrik Model
Boru dirseği, boru tesisatında yaygın olarak kullanılan bir boru bağlantı elemanıdır. Bu
çalışmada hidrolik temelli inşaat projelerinde sıklıkla kullanılan 45°’lik dairesel dirsek üzerinde gerekli
çalışmalar yapılacaktır. Dirseğin çapı boru hatlarına uygun olacak şekilde 200 mm olarak seçilmiştir.
Ayrıca dirseğin hemen giriş ve çıkışında gerçek uygulamalara uygun olabilmesi için benzer
çalışmalardan faydalanılarak 50 cm uzunluğunda ek parçalar eklenerek, akımın dirseğe girmeden önce
türünün oluşması ve böylece dirseğin akım üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi amaçlanmıştır
(Moujaes & Deshmukh, 2006). Bu amaçlar ile seçilen 45°’lik plastikten oluşan dirsek elemanı Şekil
2’de görüldüğü gibi iç kısımdan 45° doğrultu değişimi olmaktadır (Fıratpen, 2021).
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Şekil 6. 45̊ boru dirsek parçası

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Programları (HAD-CFD) ve Simscale
Üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), daha güçlü hesaplama araçlarının ortaya
çıkmasıyla son yirmi ila otuz yılda çeşitli mühendislik sistemlerini simüle etmek için başarıyla
kullanılmıştır (Moujaes & Deshmukh, 2006). HAD modelleri baraj kısımlarının analizleri, boru
elemanlarının tasarımı, isale hatlarının modellenmesi, açık kanal hesapları, savak elemanlarının tasarımı
gibi çok farklı alanlarda akışkanlar dinamiği problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır (Scale et al.,
2019 ; Ada ve Gök, 2020; Üstün et al., 2018; Apaçoğlu, 2010; İlkentapar ve Öner, 2017)
SimScale, 2012 yılında David Heiny, Vincenz Dölle, Johannes Probst, Alex Fischer ve Anatol Dammer
tarafından kurulmuştur. SimScale, bir danışmanlık olarak başlamış ve kullanıcıları simülasyon
bilgilerini kullanmalarına izin veren yeni bir vizyona yönlendirmiştir. 2011 yılında, bulut bilişim henüz
bugün olduğu kadar yaygın değilken, dünyadaki her mühendisin simülasyona erişmesine izin veren bir
simülasyon platformu oluşturmuşlardır (Simscale, 2012). SimScale’ in HAD yazılımı, laminer ve
türbülanslı akışlar, sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir sıvılar, çok fazlı akışlar ve çok daha fazlasıyla ilgili
bir dizi sorunu analiz edebilir. Web tabanlı olarak çalışan bu program sayesinde erişim kolaylığı artarken
maliyet azalır. HAD programlarının çalışması için en önemli gereksinim hızlı bilgisayarlar ve özellikle
de süper bilgisayar olarak adlandırılan yüksek işlemci ve hafıza kapasitesine sahip bilgisayarladır.
Simscale programı çevrimiçi olarak ana bilgisayara bağlanılarak çalışması sebebiyle bu gereksinimleri
azaltarak düşük özelliklere sahip bilgisayarlar ile de hidrolik modelleme çalışmalarının yapılmasına
olanak sağlamaktadır. Daha iyi ve daha güvenli ürünler tasarlamak için doğru ve hızlı modellemek
önemlidir. SimScale’ in HAD modelleme bileşeni, doğrulama örneklerinin gösterdiği gibi hem
sıkıştırılamaz hem de sıkıştırılabilir akışın sağlam ve doğru bir şekilde simülasyonuna izin vermektedir.
Laminer Akış
Akışkanın düşük hızlarda seyrederken kayma hareketi ile kararlı bir şekilde ilerlemesi laminer
akıştır. Akış çizgisi boyunca bir laminer akışta parçacık çevresinde oluşan kuvvet dengesi
incelendiğinde aşağıda verilen hız grafiği elde edilir (Aracı ve Kınacı, 2018).
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Parabolik yapıda olan tam gelişmiş laminer akışta hızı orta eksen etrafında en yüksek, borunun dış
kısımlarında ise sıfır olmalıdır. Her ‘r’ değerinde hız değeri (u) pozitiftir, çünkü eksenel basınç gradyanı
(dP/dx) pozitif olmamalıdır. Böylece akış çizgisi boyunca viskoz etkilerden basınç azalır. Ortalama hız
denklemi Laminer akış için kullanılarak, yarıçapa bağlı hız profil denklemini elde ederiz (Aracı ve
Kınacı, 2018).
‹²

u(r) =2𝑉‡‹Œ (1 - )
Æ²

(3)

Burada 𝑉‡‹Œ boru içerisindeki ortalama hızı ifade etmektedir.
Türbülanslı Akış
Bir sıvının veya gazın hareket halindeki düzensizliğine türbülans veya çalkantı denir. Bu
durumdaki akış ise türbülanslı akış olarak adlandırılmaktadır. Türbülanslı akış için en çok kullanılan
formüllerden biri kuvvet yasası hız profilidir (Aracı ve Kınacı, 2018);
ü
ü &'

° ¢

‹ ¢

Æ

Æ

= ( )( (1 − )(

(4)

Türbülanslı akışın modellenmesi alanında yapılan çalışmalar deneysel ve sayısal modellemenin
zorlukları ile karşılaşabilmektedir. Çünkü farklı modeller ile elde edilen sonuçlar türbülans oluşumunu
ve bunu sonucunda fiziksel büyüklüklerde meydana gelen değişiklikleri yeteri kadar ifade edecek
özelliklere sahip değildir. Ancak farklı disiplinlerde yapılan çalışmalar bu konunun önemini açıkça
ortaya koymaktadır.
Türbülanslı ve Laminer Akışın Karşılaştırması
Laminer akışta akım çizgileri birbirini kesmeden daha düzenli dağılım göstermektedir ancak
türbülanslı akımda bir girdap ya da başka deyişle karışım meydana geldiği için akım çizgilerinde oluşan
karışıklığın akımın hız ve doğrultusunu değiştirebildiği bilinmektedir. Gerçek hayatta karşımıza çıkan
akımlar düşünüldüğünde ve ayrıca incelemeye konu olan boru akımında dirsek etrafında oluşacak
çalkantılar göz önüne alındığında akımın türbülanslı olduğu görülmektedir. Bu sebeple yapılan
çalışmada farklı türbülans modelleri kullanılarak akımın türbülanslı olarak modellenmesi
hedeflenmiştir. Borulardaki akışlar, enerji kayıplarını etkiler. Etkileyen bu temel sebepler; borunun
cinsi, borudaki akışın özelliği, borunun geometrik şekilleri ve borudaki akışın yön değiştirmesine
sebebiyet veren geometrik etkenlerdir (Bostanci ve Ünalan, 2012). Türbülans modelleri, önce tamamen
zamana bağlı bir akış alanını hesaplamak ve ardından zaman ortalamasını almak zorunda kalmadan
doğrudan zaman ortalamalı akış alanlarını hesaplamak için gereklidir. Türbülans modellerinin kullanımı
bu nedenle hesaplama açısından çok daha verimlidir. Literatürde bulunan türbülans modellerinin
özellikleri özet halinde Tablo 1’de verilmiştir (Bakker ve Marshall, 2004).
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Tablo 4. Türbülans Modellerinin Özellikleri

Model

Standard k-ε

RNG k-ε
Realizable k-ε
Spalart-Allmaras

RSM

LES

Tanım, Avantaj ve Dezavantajları
En yaygın olarak kullanılan model, sağlam, ekonomik ve zamana göre test
edilmiştir. Reynolds stresleri doğrudan hesaplanmaz, ancak moleküler
viskoziteye türbülans viskozitesi eklenerek basitleştirilmiş bir şekilde
modellenir. Başlıca avantajları, hızlı, kararlı bir hesaplama ve birçok akış
için, özellikle yüksek Reynolds sayısına sahip olanlar için makul sonuçlardır.
Çok dönen akışlar, yuvarlak jetler veya güçlü akış ayrımı olan akışlar için
önerilmez.
k-ε modelinin değiştirilmiş bir versiyonu olan bu model, dönen akışlar ve
akış ayrımı için iyileştirilmiş sonuçlar verir. Yuvarlak jetler için pek uygun
değildir ve standart k-ε modeli kadar kararlı değildir.
k-ε modelinin bir başka değiştirilmiş versiyonu, gerçekleştirilebilir k-ε
modeli, yuvarlak jetlerdeki akışı doğru bir şekilde tahmin eder ve ayrıca
dönen akışlar ve ayırma içeren akışlar için çok uygundur.
Spalart-Allmaras modeli, havacılık uygulamalarında dış akışlar için
geliştirilmiştir. Ekli akışlar ve hafif akış ayrımı olan akışlar için iyi cevaplar
sağlar. Proses endüstrisi uygulamaları için yaygın olarak kullanılmaz.
Tam Reynolds stres modeli, girdap, ayırma ve yuvarlak ve düzlemsel jetler
dahil tüm akış türleri için iyi tahminler sağlar. Reynolds gerilmeleri için
taşıma denklemlerini doğrudan çözdüğü için, k-ε modellerinden daha uzun
hesaplama süreleri gereklidir.
Büyük girdap simülasyonu (Large Eddy Simulation- LES), tüm akış
sistemleri için mükemmel sonuçlar sağlayan geçici bir formülasyondur.
Navier-Stokes denklemlerini büyük ölçekli türbülanslı dalgalanmalar için
çözer ve yalnızca küçük ölçekli dalgalanmaları (hesaplama hücresinden daha
küçük) modeller. Geçici bir formülasyon olduğu için, gerekli hesaplama
kaynakları, RSM ve k-ε model ailesi için gerekenlerden çok daha büyüktür.
Ek olarak, modelden maksimum faydayı elde etmek ve en küçük, alt ızgara
ölçekli girdaplarda türbülansı doğru bir şekilde yakalamak için daha ince bir
ızgaraya ihtiyaç vardır. LES verilerinin analizi, genellikle modeli
oluşturmadan önce bir dereceye kadar planlama gerektirir.

BULGULAR
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD-CFD) programı olan Simscale ile k-omega SST, komega, k-epsilon, LES Smagorinsky ve LES Spart Allmaras türbülans modelleri kullanılarak analizler
yapılmıştır. Programda ilk olarak K-Omega SST metodu ile çözüm yapılmıştır. Şekil 3’de görüldüğü
üzere dirseğin kırılma bölgesinin dış bükeyinde yüksek basınç oluşurken, iç yüzeyinde hız
maksimumdadır. Basınç dağılımının da dirsek dış bölgesinde yüksek basınç değerleri verirken iç
bölgelerde ise daha düşük basınçlar meydana gelmiştir.
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Şekil 7. a) SST k-omega model Hız Profili b) SST k-omega model Basınç Profili

K-Omega metodu ile yapılan çözüm analiz edildiğinde; boru giriş noktası olan alt kısımda basınç
yüksektir. Hız değerleri incelendiğinde ise; su hızlarının boru orta kısmında arttığı tespit edilmiştir. Bu
durumun çıkış noktasına kadar ulaştığı görülmüştür ve profiller Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 8. a) K-Omega Methodu Hız Profili b) K-Omega Methodu Basınç Profili

K-Epsilon model sonuçları Şekil 5’te verilmiştir. Buna göre en çok basıncın oluştuğu nokta borunun
dönüş ekseni olarak belirlenmiştir. Hız sonuçlarının ise daralma sebebiyle basıncın yüksek olduğu
noktalardan geçemeyen akışkan kendine yeni bir eksen belirleyerek dönüş çapını daralttığı
belirlenmiştir.
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Şekil 9. a) k-epsilon Model hız profili b) k-epsilon Model basınç profili

LES Smagorinsky modeli kullanılarak yapılan analizlerde hız değerlerinin boru eksenine ve dirsek iç
bölgesine doğru arttığı tespit edilmiştir. Basınç profilinde yine diğer yöntemlere benzer şekilde dirsek
büküm bölgesinin yüksek basınca maruz kaldığı görülmüş ve profiller Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 10. a) LES Smagorinsky modelihız profili b) LES Smagorinsky modelibasınç profili

LES Spart Allmaras ile elde edilen sonuçların diğer LES temelli model olan LES Spart Smagorinsky
modeline benzer şekilde dirsek dış bölgesinde yüksek basınç hesapladığı ancak hız profilinde ise
dirsek iç bölgesinde yüksek hıza karşılık dış bölgesinde düşük hız değerleri verdiği belirlenmiştir. Elde
edilen sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 11. a) LES Spart Allmaras hız profili b) LES Spart Allmaras basınç profili

45°’lik dairesel dirsek içindeki türbülans etkisiyle sıvının boruya uyguladığı basınç ve dolayısıyla
oluşacak akım hızındaki değişimler incelenmiştir. Bu dirsek elemanı modellenirken kullanılacak
türbülans modelinin basınç üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi için programda bulunan ve benzer
çalışmalarda sıkça kullanılan güncel türbülans modelleri denenmiştir. Yapılan analizlere göre; k-omega
modelinin basınç değeri olarak diğerlerinden daha yüksek sayısal değer verdiği görülmüştür. Elde edilen
bütün hız değerleri incelendiğinde tüm modellerde 1,38-1,63 m/sn aralığında birbirine yakın sonuçlar
elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre seçilen türbülans modelinin sonuçlar üzerinde etkisi
olduğu görülmüştür.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Analizlere göre; k-omega modelinin basınç değeri olarak diğerlerinden daha yüksek sayısal
değer verdiği ancak elde edilen hız değerleri incelendiğinde tüm modellerde yakın sonuçlar elde
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre seçilen türbülans modelinin sonuçlar üzerinde etkisi
olduğu görülmüştür. Ayrıca hidrolik modelleme çalışmalarında CFD ile hızlı tasarım yapılarak yeni
modelin istenilen sayıda ve bölgeden elde edilecek verilerinin hızlı değerlendirilmesi ile zaman ve diğer
maliyetlerden tasarruf sağlanabileceği görülmüştür.
Yapılan çalışmada farklı modellerin kısa sürede program yardımıyla modellenebildiği görülmüştür. Bu
özellikleri sebebiyle bilgisayar programlarının türbülans modelleme çalışmalarında kullanılabileceği
sonucu elde edilmiştir. Ancak kullanılan modelin boru hatlarının tasarımında özellikle güvenlik alanında
önemli büyüklükler olan basınç ve hız değerlerinin hesabını etkilediği belirlenmiştir. Bu sebeple
türbülans modelleri seçilirken deneysel çalışmalar veya literatürdeki benzer çalışmaların sonuçları
değerlendirilerek seçilecek modele karar verilmesi önerilmektedir.
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Çıkartma Yöntemi: Büyük Veri ile Bağdaştırılmış Bir Genişletme Önerisi
Gürol CANBEK
E-mail: gurol@canbek.com; ASELSAN, Ankara / Türkiye.
Özet
Büyük veriye dayanan makine öğrenmesi uygulamalarında veri kalitesinin ve bu kalitenin
ölçülmesine yönelik yöntemlerin literatürde yeterli ele alınmadığı görülmektedir. Eldeki veri ile ilgili
içgörü sağlayacak üstverileri ortaya koyan veri kesiti çıkarma (‘data profiling’) yaklaşımları genelde
temel istatistiki özetler şeklinde veya ilişkisel veritabanları açısından kısmi olarak ele alınırken;
makine öğrenmesine dayalı başta sınıflandırma ve kümelenme uygulamalarında verinin kalitesini
değerlendirmeye ve veri ile ilgili diğer faaliyetlerin etkin ve doğru şekilde gerçekleştirilmesine imkân
verecek veri kesit çıkarma yöntemleri bulunmamaktadır. Bu çalışma makine öğrenmesi bağlamında
büyük veri kümelerinin ön değerlendirilmesinde kayda değer içgörü sağlayan önceki çalışmada
sunulan veri kesit alma yaklaşımını genişletecek bir öneri sunmaktadır. Beş teknik altında 13 kesit
ölçüsünden oluşan yöntemin mobil kötücül yazılım sınıflandırmada literatürde kullanılan veri
kümeleri üzerinden gösterimi yapılmıştır. Büyük veri ile makine öğrenmesi veri kümeleri arasında
bir bağdaşma kurulmuş ve ölçüler büyük verinin boyutlarıyla nitelendirilmiştir. İngilizcede 7V
şeklinde ifade edilen bu boyutlara 3Ç-4D şeklinde Türkçe karşılık önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: büyük veri, makine öğrenmesi, öznitelik mühendisliği, veri kalitesi, veri kesiti
çıkartma
Abstract
Data quality and its measurement for machine learning (ML) applications on big data are not
sufficiently addressed in the literature. Data profiling revealing metadata about the data at hand that
provides insight is generally considered in the form of descriptive statistics or partially addressed in
a relational database context. Data profiling methods systematically helping data quality evaluation
and other data-related activities effectively and accurately for ML applications such as classification
and clustering are not available. This study extending the data profiling approach of the previous
study provides significant insight in the preliminary evaluation of large ML datasets. The method with
thirteen measures in five categories is demonstrated over datasets used in mobile malware
classification the literature. An association was established between big data and ML datasets, and
the measures have been qualified via big data dimensions. A Turkish equivalent of 3Ç-4D was
suggested for the dimensions expressed as 7V.
Keywords: big data, machine learning, feature engineering, data quality, data profiling
GİRİŞ
Veri kümeleri, yapay zekânın yaygın kullanımlarından biri olan gözetimli, gözetimsiz ve
pekiştirmeli makine öğrenmesine dayalı sınıflama, kümeleme ve bağlanım gibi uygulamalarda sorun
sahasının hususiyetini belirleyen tek temel girdidir. Zaman içinde önerilen ve kullanıla gelen destek
vektör makinesi, karar ağacı veya evrişimsel sinir ağı gibi makine öğrenmesi kalıp veya algoritmaları
tanım olarak sorun sahalarından bağımsızdır. Bu kalıpları kullanılarak geliştirilen bir tatbikatın başarımı
yine bu veri kümelerinin üzerinden sınanarak ölçülmektedir. Yani tatbik edilen bir kalıbın başarımı da
veri kümeleri girdisi ile değerlendirilmektedir (Canbek vd., 2018). Bu başarım sonuçları farklı başarım
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ölçü veya ölçütleri ile ayrıca literatürde yayımlanmakta ve benzer sorun sahasındaki diğer çalışmalar ile
karşılaştırılmaktadır (başarım değerlendirme, yayımlama ve karşılaştırma) (Canbek vd., 2021).
Örneğin, COVID-19 hastalığının teşhisini akciğer röntgeni veya bilgisayarlı tomografi görüntüleri
üzerinden saptamayı çalışacak bir araştırmacı, farklı makine öğrenmesi kalıplarını kurup, iyileştirmeden
önce “hasta” (“teyit”, İngilizce ‘positive’) ve “hasta olmayan” (“ret”, İngilizce ‘negative’) şeklinde
etiketlenmiş görüntülerden oluşan örneklemlerin olduğu bir veri kümesine sahip olması gerekmektedir
(İngilizce ikili sınıf etiketleme terimlerine “teyit” / “ret” Türkçe karşılıkları yazar tarafından
önerilmiştir). Bu veri kümesinin yeterliliği (sorun sahasını temsil edip etmediği) ve yeterliliğin derecesi
olarak ifade edilebilecek “veri kümesi kalitesi” çoğunlukla literatürde sistematik olarak ele alınmamakta
veya üstünde ayrıca durularak irdelenmemektedir. Araştırmacılar bir veri kümesini genellikle aynı
sahada başka araştırmalarda kullanılıyorsa kapsamlı başka bir değerlendirme yapmadan kullanmayı
sürdürmektedir. Bu tür veri kümelerinin baştan oluşturulmasında benzer kalite bakış açısının eksikliğini
ifade etmek mümkündür. Temel bir makine öğrenmesi iş akışı, veri hazırlama, öğrenme kalıbının seçimi
ve idmanı, başarım değerlendirme ve nihayetinde kalıbın konuşlandırılması faaliyetlerinden oluşur.
Yüzü aşkın ülkeden veri bilimi ve makine öğrenmesi konularında çalışan 2.360 katılımcıdan alınan
görüşlere dayalı bir araştırma raporuna göre; “veri toplama”, “veri temizleme” ve “veri görselleştirme”
gibi alt faaliyetlerden oluşan (kimi zaman “veri güreşi” olarak ifade edilen) veri hazırlama, iş akışına
araştırmacılar tarafından ayrılan toplam sürenin %66’sını oluşturmaktadır (The State of Data Science
2020: Moving from hype toward maturity, 2020). Veri hazırlığından sonra veri kümesinin kalitesi
konusunda başlı başına bir faaliyet tanımlanmamıştır. Araştırmacı tarafından elle yürütülen veri
görselleştirme alt faaliyeti tanımlı ve sistematik veri kalitesinin yerine geçemeyecektir. Rapora göre tüm
iş akışında veri hazırlama zamanın ve dolayısıyla emeğin üçte ikisine tekabül ederken; araştırmacının
fark oluşturmayı düşündüğünden odaklanmak isteyeceği makine öğrenmesi kalıbının seçimi / idmanı,
başarım değerlendirme ve kalıbın konuşlandırılması zamanının üçte birini almaktadır. Sonuç olarak
yüksek kalitede veri kümelerini elde etmek veya veri kümelerinin kalitesini artırmak başarılı yapay zekâ
girişimlerinde araştırmacının karşılaştığı en önemli darboğazlardan biridir, denilebilir.
Veri kümelerinin kalitesi şu iki noktada gerekebilir: 1) oluşturulan veya hali hazırdaki veri kümesinin
kalitesinin bilinmesi veya artırılması 2) aynı sorun sahasındaki farklı veri kümelerinin kalitelerinin
karşılaştırılması. Bu çalışma veri kalitesinin değerlendirilmesinde ilk aşama olarak kabul edilebilecek
ve veri kümeleri ile ilgili ilk içgörüyü sağlayacak sistematik bir veri kümesi kesit çıkartma yöntemi
önermektedir. Çalışmanın ikinci kapsamı büyük veri ile önerilen veri kümeleri kesitinin
bağdaştırılmasıdır. Bu çalışmada öncelikle veri kümelerinin İngilizce baş harfi “V” olacak şekilde ifade
edilen boyutlarına tarafımca Türkçe karşılık önerilmiştir. Ocak 2016’da yaptığım çalışma neticesinde,
kavramları Türkçe’de tek bir baş harf ile ifade edemediğimden, gazetecilikte İngilizce “6W” yerine
kullanılan 5N-1K ile benzeşecek şekilde iki harften oluşan ve aşağıda açıklanan 3Ç-4D kodlamasının
en uygun olacağı kanaatine ulaştım. Elde edilen veri kümelerinin kalitesini değerlendirmek veya mevcut
veri kümelerinin kalitesini iyileştirmek, büyük veri gerçeğini ilk planda hususiyetleştiren; Çokluk (ör.,
örneklem sayısı, ‘Volume’), Çabukluk (ör., yeni örneklem sayısı, ‘Velocity’) ve Çeşitlilik (ör.,
boyutluluk belâsı, ‘Variety’) “3Ç” boyutları açısından mühimdir (Saha & Srivastava, 2014). Büyük
verinin bu üç boyutunu ele almada zorlanan araştırmacılar, daha ileri gidildiğinde (Panimalar S. vd.,
2017); Dürüstlük (ör., sorun sahasının temsiliyet seviyesi, ‘Veracity’), Değer (ör., yüksek başarım
göstermeye katkısı, ‘Value’), Değişkenlik (ör., örneklemlerin tazeliği, ‘Variability’), ve Dayanak (ör.,
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örneklemlerin elde edildiği kaynak, ‘Venue’) şeklinde büyük verinin “4D” ile kodladığım diğer
hususiyetlerini kolayca ayırt edemeyecektir. Bu karşılıkların veri bilimi, büyük veri ve makine
öğrenmesi gibi alanlarda çalışan Türk araştırmacılar tarafından benimsenmesini temenni ediyorum.
Bu çalışmada, önerilen veri kümesi kesit çıkartma yöntemi aynı zamanda büyük verinin 3Ç-4D boyutları
ile bağdaştırılarak iki araştırma sahasını (makine öğrenmesi ve büyük veri) birleştirilmeye çalışılmıştır.
Literatürde ilk defa önerilen bu bağdaştırma ile çıkarılan kesitlerde hangi büyük veri boyutunun ele
alındığı açık bir şekilde görülmektedir. Bir veri kümesi kesit çıkartma sonucunda belirli bir boyutta
düşük bir nitelik sergiliyorsa (örneğin çeşitlilik), bu boyuta göre niteliği iyileştirilecek diğer veri
kümelerini veya örneklemleri birleştirerek kalitesi istenen düzeyde olacak bir veri kümesini idame
ettirmek mümkün olabilecektir. Önerilen bağdaştırma araştırmacıya yol göstermektedir. Bu çalışma
önceki çalışmada (Canbek vd., 2018) sunulan veri kümesi kesit çıkartma yöntemini, “kapsama” /
“benzemezlik” kesit çıkartma adı verilen yeni bir teknik ile genişletmektedir. Önceki çalışmada
yapıldığı üzere söz konusu yeni teknik ile beraber önerilen yöntemin tamamının literatürdeki dört veri
kümesi üzerinden gösterimi yapılmaktadır. Bu gösterime benzer şekilde araştırmacılar tarafından başka
sorun sahalarındaki farklı veri kümelerinin kesiti çıkartılarak karşılaştırma yapılabilir. Bu çalışma
makine öğrenmesi çevresinde veri kümelerinin kalitesine yönelik farklı içgörüler sağlayacak şekilde
sistematik bir kesit çıkartma yöntemi önermektedir. Yöntem, kesit çıkartma yaklaşımının net bir şekilde
tanımlı ve uygulanabilir olması, özellikle makine öğrenmesi açısından içgörü sağlaması ve kesit
tekniklerinin büyük verinin genel olarak ifade edilen ancak tatbiki açıdan hitap bulmamış yedi boyutu
ile bağdaştırılması açısından yenilikçidir.
Makalenin geri kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. Bölüm 2 veri, veritabanı, büyük veri ve makine
öğrenmesi kapsamında literatürdeki kalite ve kesit çıkartma çalışmalarını kapsamlı bir şekilde
değerlendirmektedir.
BİLGİ, VERİ VE VERİ KÜMELERİNDE KALİTE VE KESİT ÇIKARTMA
Literatürde ilk olarak bilgi özelinde kalite kavramı irdelenmiştir. Sayısallaşma ile farklı
sahalarda ya da bağlamlarda bilişim sistemlerinde kullanılan veritabanlarında tutulan ve kullanılan
verinin kalitesi veya kalitesizliği 1990'lı yıllarda ifade edilmeye başlanmıştır. Örneğin, Strong vd. (1997)
bilginin kalitesini içsel (doğruluk, nesnellik, inanılırlık, itibar), erişilebilirlik (erişilebilirlik, erişim
güvenliği), bağlamsal (alaka, katma değer, zamanında, tamlık, veri miktarı) ve temsili
(yorumlanabilirlik, anlama kolaylığı, özlü temsil, tutarlı temsil) boyutlarında değerlendirmiştir. Yapısal
verilerin kalitesi ile ilgi olarak öncelikle kayıt sayısı, hiç (‘null’) değer oranı, biricik değer oranı, en
yaygın değerler vb.; tasvirli istatistikler, ölçümler çıkartmak ve değerlendirmek için kullanılmıştır. Veri
kalitesine zıt cepheden ele almak üzere kullanılan veri kalitesizliği genelde "Çöp İçeri, Çöp Dışarı"
olarak betimlenmektedir (Dai vd., 2018). Tasvirli istatistiklerin dışında literatürde farklı sahalara özel
veri kalitesi veya kalitesizliğinin irdelendiği çalışmalar bulunmaktadır (ör., uzamsal veri
kümeleri (Goodchild & Clarke, 2002), sağlık verileri (Chen vd., 2014), doğal afet verileri (Chapman
vd., 2016)). Elde edilen verileri irdelemek için en basit olarak araştırmacı tarafından rastgele seçilen veri
alt küme içeriklerine göz atmak veya yığışım (‘aggregation’) tarzında sorgular düzenlemek
mümkündür (Abedjan vd., 2017). Ancak elle yapılan bu girişimler hem zahmetli hem de önemli
hususların göz ardı edilebileceği veya yanlış yönlendirebilecek çıkarımlar üretebilir.
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Veri kesit çıkartma, verinin belirli bir bakış açısından betimlenmesi olarak ifade edilebilir. Betimleme
“veri hakkında veri” (kısaca üstveri) elde etme olarak da tanımlanmaktadır (Abedjan vd., 2019).
Veritabanı, veri kümesi veya büyük veri, bir veri biçimi olduğundan bunlara yönelik veri kesit çıkartma,
sırasıyla veritabanı kesit çıkartma, veri kümesi kesit çıkartma veya büyük veri kesit çıkartma olarak
ifade edilebilir. Johnson'a (2016) göre, veri kesit çıkarma, bir veritabanının küçük ama bilgilendirici
özetlerini oluşturma faaliyetini ifade eder. Rahm ve Do (2000) veri çözümlemenin iki kavramı olarak
gördüğü veri madenciliği ve veri kesit çıkartmadaki ayrımı kabaca incelenen nitelikler açısından şu
şekilde ayırt etmektedir: veri kesit çıkartma birbirinden ayrı veri niteliklerinin örneklerinin
çözümlemesine odaklanırken; veri madenciliği, büyük veri kümelerinde birkaç öznitelik arasında
tutunan ilişkiler gibi özel veri örüntülerini keşfetmeye yardımcı olur. Veri madenciliği, aradığı örüntüler
bir görev veya işlev olarak ifade edildiğinde şunlardan oluşmaktadır: özetleme, hususiyetleştirme ve
ayrımlama, sınıflandırma, kümeleme, aykırılık çözümleme, çağrıştırma çözümleme, artarda sıralama
keşfi, bağlanım ve eğilim çözümleme (Gupta & Chandra, 2020). Veri kesit çıkartma teknikleri ilk olarak
ilişkisel veri çerçevesinde ele alınmaya başlamıştır. İlişkisel veritabanı yönetim sistemi bakışından,
içerme bağımlılıkları veya işlevsel bağımlılıklar, çoğunlukla birincil ve/veya uzak anahtar (‘foreign
key’) ilişkilerinin ötesinde ilişkisel veritabanı kesit çıkartımından türetilir (Naumann, 2014).
Veritabanlarında sistematik veri kesiti çıkartma, kullanıcının ilgisine göre SQL (yapılandırılmış sorgu
dili) sorguları çalıştıran üçüncü taraf araçlar tarafından gerçekleştirilir ve veritabanı sorgu
eniyileştirmesi, veri temizleme, veri bütünleştirmede kullanılabilecek üstverileri döndürür (Naumann,
2014, şek. 1). Aynı şekilde BT (bilişim teknolojileri) sistemlerinde ve veri ambarlarında veri kesit
çıkartma teknikleri değerlendirilmiştir. Örneğin, Azeroual vd.’nin (2018) araştırmasında, BT sistemleri
ile bütünleştirilecek verilerin ön değerlendirmesine yönelik veri kesit çıkartma yöntemleri
özetlemektedir. Veri kesit çıkartma bilimsel ve tatbili araştırmalarda kullanılan ve veri ambarlarında
ETL (‘extract tranform load’, al dönüştür yükle) süreci içinde nihai verinin kalitesinin anlaşılmasında
ve verilerde gizil hataların tespiti ve düzeltilmesinde önemli bir aşama olarak vurgulanmaktadır. Veri
kalitesi ayrıca veri gölleri ve çoklu depolar (‘polystores’) gibi mimari bakış açısı ile veri madenciliği
gereksinimleri açısından incelenmiştir (Stefanowski vd., 2017, ss. 673–674). İnternet ve özellikle sosyal
mecra ağlarının hızla büyümesi ve evrimi ile ilişkisel olmayan veriye (ör., XML, RDF (anlamsal ağda
veri değişimine yönelik kalıp), zaman serisi ve çizge verileri) ve metin tabanlı yarı yapısal verilere
yönelik kesit alma yaklaşımları ele alınmıştır (Abedjan vd., 2019). Ellefi vd. (2016) Web'deki verilerin
anlamsal, niteliksel, istatistiksel ve zamansal (yani dinamiklik) çoğu yukarıda özetlenen bilgi kalitesi
boyutlarına dayanan kesit oluşturma niteliklerini derlemiştir. Veri kesit çıkartmanın tatbiki kullanımı ile
ilgili benzer bakış açısının başka sahalardaki verilerde de ele alındığı görülmektedir (ör. Gıda Bilgi
Sistemleri (Munzberg vd., 2018)).
Günümüzde, “veri bilimcisi” ve “baş veri yöneticisi” gibi iş unvanlarının görülmeye başladığı bir
ortamda, iş verilerinin yönetiminde de veri kalitesi esaslı bir konu haline gelmiştir. Veri yönetişimin
değişen iş gereksinimleri ve çevresine hızlı bir uyum sağlayacak şekilde doğru ve sürekli olarak eksiksiz
yürütülmesi önemli bir rekabet üstünlüğü ve iş verimliliği sağlayacaktır. Veri ve veri yönetimi ile ilgili
mantıksal çözümleme ('analytics') ve işletiş maliyetleri de kurumlar tarafından ele alınması gereken
diğer etmenlerdir (Aikoh vd., 2020). Veri kesiti çıkartma, başta is istihbaratı olmak üzere iş bağlamında
da katkı sağlayabilecektir (Loshin, 2013). Büyük verinin gelişimi ile bir bakışta verileri elle inceleme
ve anlama mümkün olamamaktadır. Bu nedenle literatürde kullanıcı bakış açısı ile veri ile ilgili içgörü
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sağlayacak veri kesit çıkartma yaklaşımları önerilmektedir. Örneğin, Paganelli vd. (2020) Büyük veri
kümelerine uygulanan "ve/veya" mantıksal işlemler ile birleştirilen mesnetler ('predicates') ile şekillenen
kısa ve etkili, okunabilir ve içgörülü Veri Tarifleri ('data description') önermişlerdir. Veri tarifleri, basit
anlamda bir tablonun çok öğeli (n-tuple) tanımlanmış tüm kayıtlarının açıklamasını yapabilecek
mantıksal ifadelerdir. NP-Zor olarak tanımlanan en iyi tarifi bulma işlemi için yazarlar bir küme sezgisel
ile devingen programlama yaklaşımı önermektedir. Tarifler çok fazla mesnet içerebileceğinden bu
mesnetler arasından daha yaygın kayıtları temsil edenlerin seçildiği kayıplı bir gösterimi (veritabanı
şemalarının sıkıştırılması) de mümkündür. Bu gösterim veri özetleme ('data summarization') olarak
adlandırılmaktadır. Başka bir çalışmada, Liu ve Zhang (2020) büyük veri kesit çıkartma zorlukları
arasında saydıkları hesaplama karmaşıklığına veya maliyetine odaklanmış (diğer zorluk “girdi ve çıktıyı
yönetmek” şeklinde ifade edilmiştir) ve bu zorlukları ele almak adına bir veri azaltma tekniği olan
örnekleme ('sampling') yaklaşımlarını (tek / çoklu sütuna dayalı ve bağımlılık) tetkik etmişlerdir.
Bu çalışmanın konusu olan makine öğrenmesine yönelik veri kümelerinde kalite ve kesit çıkartma
kapsamında literatürde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bugün, tatbiki açıdan; OpenML, Kaggle gibi
veri kümesi havuzları, sağladıkları her bir veri kümesini tanımlamak için çeşitli istatistiksel öznitelikler
sunmaktadır. Ancak, sunulan bu nitelikler sayısal ve istatistiki geçmiş deneyimi olmayan kullanıcılar
tarafından yorumlanması zordur. Veri kümeleri için kesit çıkartma, farklı veri kümelerinin
bütünleştirmesinden önce, o veri kümeleri ile ilişkili üstverilerin makul bir şekilde tanımlanmasını ve
ön değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu bütünleştirme için gerekli olan emeği azalttığı gibi bu verilere
dayalı çalışmalar açısından yanlış yönlendirici sonuç ve doğabilecek maliyetlerin önüne
geçebilir (Loshin, 2013). Veri kümeleri kapsamında temel istatistikleri çıkartan araçlar veri kümesi kesit
çıkarmada yetersiz ve dar kapsamlıdır (Loetpipatwanich & Vichitthamaros, 2020). Veri kümesi
kalitesinin artırılmasına yönelik istatistiki kalite kontrol kalıpları ve bizzat derin makine öğrenmesinin
önerildiği denemelere literatürde rastlanmaktadır (Dai vd., 2018). Literatür açısından genel bir
değerlendirme yapıldığında yukarıda ifade edildiği üzere makine öğrenmesinin en ön önemli girdisi olan
veri kümelerinin kalitesine yönelik veri kesit çıkartma yaklaşımlarının sağlayacağı içgörülerin nicelik
ve nitelik açısından geliştirilmesi ve yöntemin sistematik hale getirilmesi açısından bir boşluk söz
konusudur. Bu makale tanıttığı yöntem ile bu boşluğu azaltacak bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Önerilen yöntem çevrimiçi açık kaynak betikler ile araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.
YÖNTEM
Bu bölüm veri kümelerinin kesitini çıkartmaya yönelik bu makalede önerilen şu beş kesit altında
on üç kesit ölçüsünü toplu bir şekilde listelemektedir. Tablo 5 kesit ölçülerini ve zıt ölçülerini, ölçünün
sahadan bağımsız olup olmadığı, veri kümelerinin karşılaştırılması açısından üstünlük anlamına gelen
bir sıralama anlamı taşıyıp taşımadığı ve bağlaştırılan büyük veri boyutları eşleştirmelerini sunmaktadır.
İlk dört kesit ve kesit ölçülerinin tanımlarına ve örnek uygulaması önceki çalışmada sunulmuştur
(Canbek vd., 2018). Bu makalede önerilen beşinci kesit (“özgünlük kesiti”) ve ölçüleri örnek bir sorun
sahası üzerinden bir vaka çalışması şeklinde açıklanmış ve gösterimi yapılmıştır. Vaka çalışması için
mobil kötücül yazılım sınıflandırma sorun sahası olarak seçilmiş ve literatürde kullanılan dört veri
kümesi üzerinden gösterim yapılmıştır. Sonraki bölümde sorun sahası ve veri kümeleri açıklanmaktadır.
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Simge

Birim

Dayanak

Değişkenlik

Değer

Dürüstlük

Çeşitlilik

Çabukluk

Çokluk

Sıralama ölçüsü?

Saha bağımsız?

Tablo 5. Önerilen veri kümesi kesitleri, kesit ölçüleri ve 3Ç-4D büyük veri boyut bağdaştırmaları

Kesit ve ölçüler(1)
Kesit ve zıt ölçüler(1)
Büyük veri boyutları
I Temel kesit / Basic profile
1 Örneklem uzayı büyüklüğü
X
m
2 Öznitelik uzayı büyüklüğü
X
X
n
(2)
3 Fizikî büyüklük
K
X
4 Kötücül aile sayısı
H
X X
X
5 Kötücül başka biçim sayısı
H
X X
X
II Zaman çizgisi kesiti / Timeline profile
(3)
1 Tazelik
1' Yaş
K
X
X
X
2 API seviye aralığı
H
X
X
X
III Tekrarsızlık kesiti / Non-duplicateness profile
1 Tekrarsız örneklem sayısı
1' Tekrarlı örneklem sayısı
X
X
IV Yoğunluk kesiti / Density profile
1 Örneklem yoğunluğu
1' Örneklem seyrekliği
H X
X X
%
2 Öznitelik yoğunluğu
2' Öznitelik seyrekliği
H X
X X
%
V Özgünlük kesiti / Originality profile
1 Öznitelik kapsama oranı
X
X
%
2 Öznitelik benzemezlik oranı
2' Öznitelik tekrarlılık oranı
X
X
%
3 Örneklem sayısı oranı
X
%
(1) Kesit ölçülerin İngilizce karşılıkları: I.1: Sample space size, I.2: Feature space size, I.3: Physical size, I.4: Malware family
count, I.5: Malware variant count; II.1: Freshness, II.1': Age, II.2: API-level range; III.1: Unduplicated sample count,
III.1': Duplicated sample count; IV.1: Sample density, IV.1': Sample sparsity, V.1: Feature density, IV.1': Feature sparsity;
V.1: Feature coverage ratio, V.2: Feature originality ratio, V.3: Sample size ratio, (2) Ör., GB (gigabayt), (3) Ör., yıl, H: Hayır
(“Evet” olan ölçüler okunurluk için gösterilmemiştir), K: Kısmen (her sorun sahasında geçerli olmayabilir)

VAKA ÇALIŞMASI SORUN SAHASI VE VERİ KÜMELERİ
Makine öğrenmesi yoluyla Android kötücül yazılım (‘malware’) tespiti, siber güvenlikte
kötücül yazılım tespitinde en çok çalışılan sahalardan biridir. Masaüstü kötü amaçlı yazılımlarla
karşılaştırıldığında, mobil kötücül yazılım, savunma ve saldırı bakış açılarından farklı hususiyetlere
sahip karmaşık bir araştırma sahasıdır (Canbek vd., 2016, şek. 2). Yeni mobil uygulama sürümlerinin
ve güncellemelerinin sayısı önemli ölçüde arttıkça ve güvenlik kontrollerinin yeterince zorlanmadığı
veya uygulanmadığı yüzlerce üçüncü taraf mobil uygulama pazarı göz önüne alındığında, makine
öğrenmesi tabanlı kötücül yazılım çözümleme ve tespiti tek etkili ve uygulanabilir çözüm haline
gelmiştir (Canbek vd., 2016, şek. 11). Literatür, Android mobil kötücül yazılımlarını tespit etmek için
çeşitli yaklaşımlar önerse de araştırmacılar tarafından kullanılabilecek veri kümeleri onlar kadar çeşitli
değildir. Vaka çalışması için Wang vd. (2014, s. 1871) tarafından sunulan şu dört veri kümesi
kullanılmıştır: VirusShare (VS), Android Malware Genome Project (MGP) (Jiang & Zhou, 2013),
AntiVirüs 1 (AV1) ve AntiVirüs 2 (AV2). Vaka çalışmasında kullanılan öznitelik uzayı aşağıdaki alt
başlıklarda açıklanmıştır.
Öznitelik Uzayı (Android Mobil Uygulama İzinleri): Makine öğrenmesinde, bir veri kümesindeki
örneklemleri anlaşılır, ayırt edici ve bağımsız bir şekilde ayırt eden hususiyetlere öznitelik (‘feature’)
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denir. Öznitelik uzayı, veri kümesinin örneklem uzayından sonra gelen esaslı bir boyutudur. Bu vaka
çalışmasında, her bir örneklem (Android mobil uygulaması) tarafından talep edilen standart uygulama
izinleri öznitelik olarak seçilmiştir. Android'in izin mekanizması, mobil uygulamalar tarafından
gerçekleştirilen belirli işlemleri sınırlar veya uç kullanıcının denetiminde belirli veri parçalarına geçici
erişim sağlar. Örneğin, CALL_PHONE izni, Bir uygulamanın, mobil cihazın standart çevirici kullanıcı
arabiriminden geçmeden bir telefon araması başlatmasına olanak tanır. Bir mobil uygulama tarafından
talep edilen izinler veya izinlerin birleşimi, gizil kötü niyetliliğe işaret edebilir (Canbek vd., 2017).
Mobil uygulama izinleri ikilidir. Bu nedenle izinler, Android mobil kötü amaçlı yazılım veri kümeleri
için iyi temsil edilen bir özniteliktir. Yani bir örnek yazılım bir izni talep ediyorsa bu öznitelik “var”
veya “doğru” etmiyorsa “yok” veya “yanlış” olarak değerlendirilir. Çalışmada standart olmayan veya
uygulamaya özel izinler çıkartılmış ve standart izinler dikkate alınmıştır (Android, 2020).
YENİ KESİT ÇIKARTMA ÖLÇÜLERİ VE VAKA ÇALIŞMASI SONUÇLARI
Bu bölümde önceki çalışmada önerilen kesit çıkartma yöntemine genişletme anlamında önerilen
kesit ölçüleri tanımlanmış ve vaka çalışması üzerinden gösterimi yapılmıştır.
V. Özgünlük kesiti (‘originality profile’): Önceki çalışmada açıklanan I. temel kesitte, I.1 örneklem
uzayı büyüklüğü (m) veri kümelerinin dikey boyutunu ve I.2 öznitelik uzayı büyüklüğü (n) yatay
boyutunu gösteren yalın bir kesit ölçüsü olarak alınmıştı. IV. yoğunluk kesiti içinde bu iki boyutun
sırasıyla örneklem ve öznitelik yoğunlukları ile farklı bir kesit ölçüsü ile değerlendirmesi ayrıca
yapılmıştır. Bu makalede önerilen V. Özgünlük kesitinde veri kümeleri arasında her bir veri kümesi
örneklemlerinin öznitelik uzayının çeşitlilik ve değer büyük veri boyutunda şu iki ölçü ile ölçülmektedir:
öznitelik kapsama ve benzemezlik oranları. Ayrıca örneklem sayısı oranı ile bu iki ölçüye taban olacak
çokluk boyutu eklenmiştir. Önerilen kesit ölçüleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır.
V.1. Öznitelik kapsama oranı: Bir veri kümesindeki tüm farklı öznitelik birleşimi sayısının kesit
çıkartılan bütün veri kümelerinin sahip olduğu tüm farklı öznitelik birleşimi sayısına oranıdır. Kapsama
oranı bir veri kümesinin karşılaştırılan tüm veri kümelerinin öznitelik çeşitliliğine katkısını vermektedir.
V.2. Öznitelik benzemezlik oranı: Bir veri kümesinde diğer veri kümelerinin hiçbirinde rastlanmayan
farklı öznitelik birleşimi sayısının kesit çıkartılan bütün veri kümelerinin sahip olduğu tüm farklı
öznitelik birleşimi sayısına oranıdır. Benzemezlik oranı bir veri kümesinin öznitelik çeşitliliği
bakımından diğer veri kümelerinden ne kadar biricik olduğunun (büyük veride değer ile ifade edilen)
ölçüsünü vermektedir. Ölçünün zıttı: Öznitelik tekrarlılık oranıdır (%100’den çıkartılarak bulunur).
V.3. Örneklem sayısı oranı: Veri kümelerinin sahip olduğu örneklem sayılarının (m) tüm veri
kümelerinin toplam örneklem sayısına oranı.
Şekil 12 özgünlük kesitine ait yukarıda açıklanan üç ölçünün vaka çalışmasına uygulandığında elde
edilen sonuçlarına yönelik önerilen görselleştirmeyi sunmaktadır. Veri kümelerinin en çok örneklem
sayısından en az olana doğru sıralandığı yığılmış yatay çubuk çizgesi ile kesit ile ilgili yorumlamaların
daha kolay olarak yapılması mümkün olabilmektedir. Görselleştirme dikkate alındığında öncelikle veri
kümelerinin kalitesinin değerlendirilmesine örneklem sayısının tek başına fikir vermeyeceğini açıkça
göstermektedir.
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Şekil 12. Özgünlük kesiti ölçülerinin önerilen görselleştirmesi

Örneğin, VS veri kümesi dört veri kümesine ait tüm örneklemlerin %66'sını oluşturmasına rağmen,
öznitelik çeşitliliği bu oran kadar yüksek değildir. VS veri kümesi %53’lük bir kapsamaya ve %51’lik
benzemezliğe sahiptir. Buna karşın; MGP veri kümesinin örneklem büyüklüğü, dört veri kümesinin tüm
örneklemlerinin yaklaşık dörtte biri olmasına rağmen, benzemezlik hepsinin üçte birine tekabül
etmektedir. Bu bakımdan MGP’nin örneklem sayısının düşük olmasına rağmen örneklem sayısına göre
daha fazla çeşitlilik sunduğu yani yüksek özgünlük kesitine arz ettiği söylenebilir. Yukarıdaki bulgular
kadar bir başka ilginç sonuç, AV1 veri kümesi, örneklem sayısı oranı ile tamamen aynı benzemezlik
oranına sahiptir (her ikisi de %5). Bu, diğer veri kümeleri göz önüne alındığında, veri kümesinin sıkı ve
seçkin özgünlüğe sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.
SONUÇ
Bu makale makine öğrenmesinde kullanılan veri kümelerinin kalitesinin ilk planda
değerlendirmesini sağlayacak bir veri kümesi kesit çıkartma yöntemi önermektedir. Önceki çalışmada
sunulan dört kesite, öznitelik kapsama ve benzemezlik oranları ile örneklem sayısı oranı kesit ölçülerini
içeren yeni bir özgünlük kesiti eklenerek yöntem genişletilmiştir. Özgünlük kesiti sonuçlarını daha kolay
yorumlamak adına yatay çubuk çizgesi şeklinde bir görselleştirme önerilmiştir. Vaka çalışması sonuçları
özgünlük kesitinin veri kümelerini değerlendirmede daha derinlemesine çıkartımlar yapmayı sağladığını
göstermiştir. Bu makalede ayrıca önceki çalışmada sunulan kesit ve ölçüler gözden geçirilerek Tablo
5’de yapısal bir şekilde bir arada sunulmuştur. Tüm kesit ölçüleri büyük veri boyutlarıyla bağdaştırılarak
makine öğrenmesi ve büyük veri alanlarında eşleşme sağlanmıştır. Bu çalışmada ayrıca Türkçe bilim
diline katkı sağlamak adına İngilizcede 7V şeklinde ifade edilen büyük veri boyutlarına 3Ç-4D
(‘volume’: ‘çokluk’, ‘velocity’: ‘çabukluk’, ‘variety’: ‘çeşitlilik’, ‘veracity’: ‘dürüstlük’, ‘value’:
‘değer’, ‘variability’: ‘değişkenlik’ ve ‘venue’: ‘dayanak’) şeklinde karşılıklar önerilmiştir. Yine
sınıflama alanında kullanılan İngilizce ikili sınıf etiketleme terimlerine ‘positive’: ‘teyit’ ve ‘negative’:
‘ret’ şeklinde Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Gelecek çalışma daha fazla veri kümesi üzerinden
yöntemin tüm kesit ölçüleri tatbik edilmesi ve sonuçlarının paylaşılması olacaktır. İlgilenen okuyucular
çalışma hakkında güncellemeleri https://github.com/gurol/dsprofiling adresinden takip edebilirler.
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Özet
Askeri paletli araçların zor arazi şartlarında yüksek hareket kabiliyetine sahip olabilmeleri için
sürücünün sürüş konforunu belirleyen parametrelerinin en iyi seviyede tasarlanması gerekmektedir.
Bu sayede araç engebeli yol koşullarında yüksek manevra ve yüksek hızlarda sürüş kabiliyetine sahip
olurken, sürüş esnasında sürücünün sağlığı zarar görmemiş olacaktır ve sürücünün sürüşü daha uzun
süreler devam ettirebilme özelliği olacaktır. Bu çalışmada, RecurDyn program kullanılarak bir askeri
paletli aracın (M113 Personel Taşıyıcı Araç) süspansiyon sisteminin ve sürücü koltuğunun analizi ve
iyileştirme önerileri üzerine çalışmalar yapılmıştır. Analiz programı yardımıyla araç, farklı yol
parkurları ve yol profillerinden geçirilerek hem araç üzerinde oluşan hem de sürücünün maruz kaldığı
kuvvet ve titreşimlerin etkileri değerlendirilmiştir. Uluslararası standartlar ve kabuller referans
alınarak sistemi iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Askeri Paletli Araçlar, Dikey İvme, Soğurulan Güç, Sürüş Konforu, Yol
Titreşimleri.
Abstract
Military tracked vehicles must have high mobility in difficult terrain conditions. For this, the
parameters that determine the driving comfort of the driver should be designed at the best level. In
this way, the vehicle will be capable of high maneuvering and driving at high speeds in rough road
conditions, while the health of the driver will not be harmed during the driving. And the driver will
have the ability to continue driving for longer periods of time. In this study, studies on the analysis
and improvement suggestions of the suspension system and driver seat of a military tracked vehicle
(M113 Personnel Carrier Vehicle) were carried out using the RecurDyn program. With the help of
the analysis program, the vehicle was passed through different road tracks and road profiles. The
effects of forces and vibrations both on the vehicle and on the driver were evaluated. Suggestions to
improve the system were made by taking international standards and acceptances as reference.
Keywords: Absorbed Power, Driving Comfort, Military Tracked Vehicles, Road Vibration, Vertical
Acceleration.
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GİRİŞ
Zor arazi şartlarında yüksek hareket kabiliyetine sahip olmaları için üretilen askeri paletli
araçlarda; süspansiyon sisteminin tasarımı ve sürüş konforu parametrelerinin belirlenmesi, bu tip
araçların performansını arttırmak açısından önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde
askeri paletli araçların süspansiyon sistemi ve sürüş konforu konularıyla ilgili pek fazla ayrıntılı çalışma
bulunmamaktadır. Paletli araçların süspansiyon sistemleri, özellikle aracın manevra kabiliyeti ve
personelin sürüş konfor kriterleri birlikte göz önüne alınarak tasarlanır. Zor arazi koşullarında yüksek
manevra kabiliyetine sahip bir araç için süspansiyon sistemi tasarlanabilir, fakat bu arazi koşulları
sebebiyle araçta oluşacak yüksek genlik ve frekans içeriğine sahip uyarılar (titreşim ve şok kuvvetleri)
yeterli miktarda soğurulamaz ise sürücünün bu aracı kullanamamasına sebep olacaktır. Sürücü bu arazi
koşulunda daha düşük hızlarda veya daha az manevra kabiliyetinde aracı kullanabilecektir. Tam tersi
olarak düşünüldüğünde ise sürücü çok konforlu bir şekilde araç kullanabilmesi için çok yumuşak
süspansiyon sistemleri tasarlanabilir, fakat bu durumda zor arazi şartlarında araç yüksek hızlara
çıkamayacak veya yüksek manevra kabiliyetine sahip olamayacaktır.
Zor ve engebeli arazi şartlarında askeri paletli araçlardan yüksek hareket kabiliyeti istenmektedir.
Zeminden (yoldan) kaynaklı titreşim ve kuvvetlerin etkisi sebebiyle paletli araçlar, tekerlekli araçlara
göre daha gelişmiş ve karmaşık süspansiyon sistemlerine sahiptirler. Bu kuvvet ve titreşimler araç gövde
yapısına ve kullanılan ekipmanlara zarar verdiği gibi personelin sağlığını ve sürüş konforunu da
etkilerler. Sürüş esnasında araziden gelen zorlayıcı kuvvetler taşıtta gürültü, gövde yapısı ve
ekipmanların ömürlerinde problemlere yol açacaktır. Ayrıca sürücünün sürüş konforunu veya sürüş
hakimiyetini belirleyecektir. Bu sebeple bu titreşim ve kuvvetlerin kontrol edilip sönümlenmesi önemli
bir konu olmaktadır. Aracın sürüş konforundan bahsedildiği zaman genel olarak kabul gören nokta araç
sürücüsünün bulunduğu noktadır. Engebeli arazide sürüş yaparken yoldan gelen kuvvetler ve araç
gövdesinin yaptığı açı/açısal hızlar en son olarak sürücü koltuğu tarafından sönümlenmeye
çalışılmaktadır. Koltuğun etkisi ile sönümlenecek son kuvvet, ivme, açı ve hızlar sürücünün araç sürüş
hakimiyetini belirleyecektir.

YÖNTEM
Bu çalışmada, askeri paletli araç sürücüsünün sürüş konforunu daha somut olarak antabilmek
için örnek bir araç seçilmiştir. Bu araç M113 zırhlı paletli personel taşıyıcı araçtır. M113 aracının sürüş
konforunun değerlendirilebilmesi için RecurDyn programı yardımıyla araç modelinin çeşitli yol
profillerinde (APG Stabilizasyon ve tek engel geçiş parkurlarında) koşturularak analiz ve simülasyon
çalışmaları yapılmıştır. Hazırlanan bu analiz modelleri TOP 1-1-014 (Ride Dynamics), TOP 2-2-714
(Tracked Vehicle Suspension Systems), AVTP 03-170 (Suspension Performance) ve görev profilinde
tanımlanan standartlara uygun olarak koşturulmaktadır. Bu analiz sonucu personel tarafından hissedilen
titreşim, şok ve “g” kuvvetleri maruz kaldığı süre ile birlikte ISO 2631-1 (Mechanical Vibration and
Shock- Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration) ve bu standarttan türetilen MIL-STD
1472F (Department of Defense Design Criteria Standard – Human Engineering) standardına göre
değerlendirilmektedir.
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1. APG Stabilizasyon Parkuru
APG Stabilizasyon parkuru 455m uzunluğundaki beton bir saha üzerine dağıtılan 2 farklı tipte seri
engellerden oluşmaktadır (DTIC, TOP 1-1-11A (Vehicle Test Facilities at Aberdeen Test Center and
Yuma Test Center), 2012). Bu parkur iki farklı sınıftaki araçlarının özelliklerini test etmek için
kullanılmaktadır. Tank ve benzeri sınıftaki ağır tonajdaki paletli araçların atış kontrol sistemlerinin
stabilizasyonu bu parkurda test edilmektedir. Orta ve hafif tonajdaki paletli ve tekerli araçların
süspansiyon sistemi de bu parkurda test edilmektedir. Şekil 1’de Amerika’nın Aberdeen Test
Merkezi’nde bulunan APG Stabilizasyon parkuru gösterilmiştir. Bu parkur özellikle ABD ve NATO
tarafından askeri araçları karşılaştırabilmek ve sürüş performanslarını değerlendirebilmek için referans
alınan parkurdur.

Şekil 1; Aberdeen Test Merkezi’ndeki APG Stabilizasyon parkuru

2. Tek Engel Geçişi
AVTP 03-170 standardı (NATO, 1999), tekerlekli ve paletli araçların süspansiyon sistemi performansını
değerlendirecek test metotlarını içermektedir. Test metotlarından birisi de tekli engel geçiştir. Bu
parkurda olması gereken engel yüksekliği aracın süspansiyon deplasmanı, lastik ve palet ezilme miktarı
toplamına göre belirlenmektedir. Tekli engel çeşit testindeki asıl amaç farklı hızlarda aynı süspansiyon
ekipmanlarını veya aynı hızda farklı süspansiyon ekipmanlarının karşılaştırılmasını yapmaktır. Tekli
engel geçiş testlerinde en çok Yarım Daire Engeli (Şekil 2) ve Trapezoid Engel (Şekil 3)
kullanılmaktadır.

Şekil 2; Tekli yarım daire engeli.
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Şekil 3; Tekli trapezoid engeli.
Bu engellerin yüksekliği ve uzunluğu aracın süspansiyon deplasmanı, lastik ve palet ezilme miktarı,
süspansiyon sisteminin sönümleme cevabına göre seçilir. Tekli engel geçiş testindeki asıl amaç farklı
hızlarda aynı süspansiyon ekipmanlarının veya aynı hızda farklı süspansiyon ekipmanlarının birbiri ile
karşılaştırılmasını yapmaktır. Tekli engellerden geçiş esnasında araçtan yunuslama açısı (pitch angle)
ve yuvarlanma açısı (roll angle) değerleri ile aracın çeşitli noktalarından ivme ve gerinim (strain gauge)
ölçümleri yapılmaktadır. Alınan bu değerler diğer testlerdeki değerler ile karşılaştırılarak yorum yapılır.
3. M113 Askeri Paletli Aracı
Örnek analiz çalışmasının yapılabilmesi için dünyada en fazla üretilen ve açık kaynaklarda bilgilerine
erişilebilen M113 aracı seçilmiştir (Keays, 1988) (David Taylor Research Center, 1986) (Afanso, 1989).
Çeşitli açık kaynaklardan M113 aracının genel ölçüleri ve gövde yapısının mekanik özellikleri ile
süspansiyon ve koltuk sisteminde kullanılan ekipmanların mekanik özellik bilgileri toplanmıştır. Bu
bilgiler doğrultusunda tüm gövde yapısı, süspansiyon sistemi ve sürücü koltuk sisteminin hareket modeli
RecurDyn programında hazırlanmıştır. M113 aracının tasarımına göre, belirlenmiş arazi koşullarında
sürücünün sürüş konforu göz önüne alınarak aracın sürülebileceği en yüksek hızlar belirlenmiştir. Şekil
4’de örnek olarak alınan M113 aracının genel görüntüsü gösterilmiştir.

Şekil 4; M113 aracının genel görüntüsü.
Açık kayanklardan temin edilen araç bilgileri ve standartlarda belirtilen yol parkuru bilgileri
doğrultusunda RecurDyn programı aracılığıyla hem araç modeli hem de yol parkuru (APG stabilzasyon,
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yarım daire tekli engel geçiş ve trapezoid tekli engel geçiş) modelleri hazırlanmıştır. Şekil 5’de
RecurDyn programında modellenmiş M113 aracı gösterilmiştir.

Şekil 5; RecurDyn programında modellenmiş M113 aracı.
4. Sürüş Konforunun Değerlendirilmesi
Sürüş konforunun değerlendirilebilmesi için 3 temel parametre ölçümlenmelidir;
•
•
•

Yunuslama Açısal Hızı
Dikey İvme
Soğurulan Güç

Yunuslama Açısal Hızı; Engellerden geçiş esnasında hem araç süspansiyon sistemi hem de koltuk
sistemi sönümlemesi sonrasında, sürücünün maruz kaldığı yunuslama açısının türevidir. Genel kabul
gören sürücünün maruz kaldığı yunuslama açısal hız üst limit değeri 25 deg/s olarak belirtilmiştir
(Wong, 2001). Bu değerin üzerindeki sürüşlerde sürücü hem yolu görmede hem direksiyon hakimiyeti
hem de mide bulantısı sorunu yaşayacaktır.
Dikey İvme; Engellerden geçiş esnasında hem araç süspansiyon sistemi hem de koltuk sistemi
sönümlemesi sonrasında, sürücünün maruz kaldığı dikey yöndeki kuvvetlerdir. Standarda göre sürüş
konforu ve güvenliği için sürücünün maruz kalabileceği dikey ivme üst limit değeri 2.5 g’dir (DTIC,
TOP 1-1-014A (Ride Dynamics and Evaluation of Human Exposure to Whole Body Vibration), 2012).
Soğurulan Güç; Yunuslama açısal hız ve dikey ivme değerleri kısa süreliğine oluşan değerlerdir. Bu
değerlerin sürüş güvenliği ve konforu açısında önemli parametreler olmasına rağmen sürüşün sürekliği
düşünüldüğü zaman doğru karşılaştırmanın yapılabilmesi için sürücü tarafından soğurulan güç değerinin
incelenmesi daha doğru yaklaşım olacaktır. Standardına göre sürüş boyunca sürücü tarafından
soğurulabilecek güç üst limit değeri 6 W’tır (DTIC, TOP 1-1-014A (Ride Dynamics and Evaluation of
Human Exposure to Whole Body Vibration), 2012).
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BULGULAR
RecurDyn programı yardımıyla M113 araç modeli APG Stabilizasyon parkurunda çeşitli
hızlarda koşturulmuştur. Sürücü tarafından soğurulan güç, gövde yapısında oluşan en yüksek dikey ivme
ve gövde yapısının yaptığı en yüksek yunuslama açısal hız değerleri Tablo 1‘de gösterilmiştir.

Tablo 1; APG parkurunda farklı hızlarda koşturulan M113 aracının değerlerinin karşılaştırılması.
Sürücü tarafından
Gövde yapısında
Gövde yapısının
soğurulan güç
oluşan en yüksek dikey yaptığı en yüksek
ivme
yunuslama açısal hızı
30 km/sa
4.75 W
1.99 g
5.03 deg/s
35 km/sa
4.84 W
3.95 g
19.39 deg/s
40 km/sa
4.98 W
1.11 g
3.82 deg/s
45 km/sa
6.33 W
1.45 g
3.77 deg/s
50 km/sa
6.53 W
1.25 g
3.90 deg/s
M113 aracı 200mm ve 150mm yüksekliğe sahip tek trapezoid engelden farklı hızlarda geçirilmiştir.
Şekil 6’de M113 aracının 200mm’lik tek trapezoid engelden 30 km/sa hız ile geçerken gövde yapısı ve
sürücüsünün maruz kaldığı dikey ivme ve zaman grafiği gösterilmiştir.

Şekil 6; M113 aracının ve sürücüsünün 200 mm trapezoid engel geçerken dikey ivme ve zaman grafiği.

M113 aracı 150mm’lik tek trapezoid engelden çeşitli hızlarda (10-70 km/sa) geçirilmiştir. Tablo 2’de
150mm’lik tek trapezoid engelden geçerken araç gövde yapısı ve sürücüsünün maruz kaldığı dikey
ivmeler, yunuslama açıları ve yunuslama açısal hızları gösterilmiştir.
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Tablo 2; 150 mm trapezoid engelden geçiş hızlarına göre süspansiyon değerleri.
10
20
30
40
50
Hız
km/sa
km/sa
km/sa
km/sa
km/sa
Dikey
İvme

Yunuslama
Açısı

Yunuslama
Açısal Hızı

60
km/sa

70
km/sa

Gövde
Yapısı

1.03 g

5.16 g

4.27 g

1.21 g

1.83 g

2.25 g

4.72 g

Sürücü

0.89 g

1.66 g

0.84 g

0.74 g

0.61 g

0.52 g

1.11 g

Gövde
Yapısı

0.35º

0.26º

0.16º

0.60º

0.62º

1.50º

1.18º

Sürücü

0.39º

0.32º

0.18º

0.61º

0.71º

1.62º

1.26º

Gövde
Yapısı

9.44 deg/s

4.38 deg/s

3.38 deg/s

3.67 deg/s

3.29 deg/s

4.75 deg/s

6.73 deg/s

Sürücü

17.72 deg/s

15.97 deg/s

17.43 deg/s

18.45 deg/s

23.42 deg/s

22.94 deg/s

22.15 deg/s

Bir diğer tekli engel geçiş parkuru ise yarım daire engelidir. 6” yarım daire çapına sahip olan tekli
engelden M113 aracı çeşitli hızlarda (10-70 km/sa) geçirilmiştir. Tablo 3’de 6”lik tek yarım daire
engelden geçerken araç gövde yapısı ve sürücüsünün maruz kaldığı dikey ivmeler, yunuslama açıları ve
yunuslama açısal hızları gösterilmiştir.

Tablo 3; 6" yarım daire engelden geçiş hızlarına göre süspansiyon değerleri.
10
20
30
40
50
Hız
km/sa
km/sa
km/sa
km/sa
km/sa
Dikey
İvme

Yunuslama
Açısı

Yunuslama
Açısal Hızı

60
km/sa

70
km/sa

Gövde
Yapısı

6.09 g

8.18 g

1.66 g

1.64 g

2.10 g

1.82 g

11.60 g

Sürücü

2.60 g

1.73 g

0.75 g

0.69 g

0.51 g

0.52 g

1.27 g

Gövde
Yapısı

0.90º

0.69º

0.13º

0.51º

0.52º

1.50º

1.55º

Sürücü

1.16º

0.82º

0.19º

0.51º

0.66º

1.62º

1.64º

Gövde
Yapısı

13.58 deg/s

4.15 deg/s

2.71 deg/s

2.92 deg/s

1.93 deg/s

2.58 deg/s

3.62 deg/s

Sürücü

28.13 deg/s

15.79 deg/s

20.06 deg/s

22.63 deg/s

21.38 deg/s

24.26 deg/s

20.58 deg/s
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Askeri paletli bir aracının sürüş konforunu tasarlarken araç ağırlığı, görev profili, araç hızı,
kullanılacağı arazi profiline göre süspansiyon sistemi ve personel koltuklarının ekipmanları seçilmeli ve
tasarlanmalıdır. Araç ağırlığının etkisi ile palet konturunun oluşturduğu palet yer basıncı; istasyon
sayısı; kullanılan yay sertliği, yol kolu boyu ve yaylanan kütlenin ağırlığına bağlı olarak oluşan
süspansiyon doğal frekansı; tekerlere düşen araç ağırlığının homojen şekilde dağıtılması; tercih edilecek
yay ve sönüm sisteminin özelliklerinin belirlenmesi; kullanılacak olan palet türü (tek pimli, çift pimli,
kauçuk …vb.); palet gergi sisteminin etkisi; istikamet makaralarının etkisi; çarpma takozları (bump
stop) etkisi; kullanılacak kauçuk ve burç malzemelerinin mekanik özellikleri doğru seçilip hesaplanmalı
ve analiz programları ile desteklenmelidir.
Tablo 1’de APG parkurunda M113 aracı 35 km/sa hız ile giderken gövde üzerinde 3.95 g değerinde
dikey ivme oluşmuştur. Bu değer hem daha düşük hızda (30 km/sa) hem de daha yüksek hızlarda (4045-50 km/sa) sürüş yapılırken gövde üzerinde oluşan dikey ivme değerlerinden daha yüksektir. Yine
Tablo 1’de araç hızlarına göre gövde yapısının yaptığı en yüksek yunuslama açısal hızları
karşılaştırıldığında M113 aracının 35 km/sa hız ile giderken oluşan değer (19.39 deg/s) diğerlerine
nazaran çok yüksektir. Araç 35 km/sa hız ile giderken M113 aracının süspansiyon sisteminin
karakteristiği ile APG parkur engellerinin karakteristiği arasında bazı parametreler olumsuz anlamda
çakışmaktadır. Süspansiyon sistemi sönümleme hareketi yapamadan başka bir olumsuz parametre
değerlerin yükselmesine sebep olmaktadır.
Gövde yapısı üzerinden ölçülen en yüksek dikey ivme değeri ve yunuslama açısal hızı değeri kısa
süreliğine oluşan değerlerdir. Bu değerlerin sürüş güvenliği ve konforu açısında önemli parametreler
olmasına rağmen sürüşün sürekliği düşünüldüğü zaman doğru karşılaştırmanın yapılabilmesi için sürücü
tarafından soğurulan güç değerinin incelenmesi daha doğru yaklaşım olacaktır. Tablo 1’deki M113
aracının sürücüsü tarafından soğurulan güç değerleri incelendiğinde araç hızı arttıkça değerler
artmaktadır. Tablo 1’deki sürücü tarafından soğurulan değerler 6W’lık üst limit değeri göz önüne
alındığında, sürücü APG parkurunda M113 aracını en fazla 40 km/sa hız ile sürekli kullanabilecektir.
M113 aracının yol kolları yukarı doğru en fazla 27º dönebilmektedir. Bu da dikey yönde en fazla 146.2
mm yol kolunun yükselebileceğini ifade etmektedir. Bu dönüş hareketinden 23º’ye (124.1 mm’ye) kadar
doğrusal damper tek başına sönümleme görevini gerçekleştirmektedir. 23º itibariyle yol kolu kauçuk
çarpma takozuna temas etmeye başlamaktadır. Yol kolu 4º daha (jounce hareketinde 23º’den 27º’ye
kadar) hareket etmesi durumunda kauçuk çarpma takozlarını ezmektedir. 27º sonunda ise yol kolu,
kauçuk takoz sıkışamayıp yoldan gelen tüm kuvveti direk araç gövdesine aktarmaktadır.
Tekli engel geçiş esnasında trapezoid yüksekliği, yol kolunun dikey yer değiştirme miktarından daha
fazla olması durumunda süspansiyon sistemi yoldan gelen kuvvetleri sönümleyemeyip gövde yapısına
aktaracaktır. Bu durumda yüksek miktarda dikey ivme değerleri oluşacaktır. Şekil 6’de gösterildiği gibi
200mm yüksekliğe sahip trapezoid engelden geçerken gövde yapısında yaklaşık 15g, sürücü üzerinde
ise yaklaşık 5g değerinde dikey ivmeler oluşmaktadır. Standardına göre, sürüş devamlılığı için
personelin maruz kalabileceği en yüksek dikey ivme değeri 2.5 g olarak tanımlanmıştır (DTIC, TOP 1-
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1-014A (Ride Dynamics and Evaluation of Human Exposure to Whole Body Vibration), 2012). Yol
kolu yükselme miktarından daha büyük yüksekliğe sahip engellerden yüksek hızlarda
geçilememektedir. Sürücü bu engelleri çok düşük hızlarla geçerek sürüşüne devam edebilmektedir.
Tablo 2’de araç 150mm yüksekliğe sahip trapezoid engelden farklı hızlarda gereçken oluşan değerler
gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde araç 70 km/sa hız (aracın düz yolda çıkabildiği en yüksek hız) ile
geçerken bile sürücü sürüş kabiliyetini yitirmemektedir. Araç benzer yüksekliğe sahip 6” yarım daire
engelinden geçerken oluşan değerler Tablo 3’de gösterilmiştir. Tablodaki değerler incelendiğinde, araç
10km/sa hız ile giderken süspansiyon sisteminde doğrusal damperler yeterli hızlarda kapanıp
açılamadığı için, yeterli miktarda sönüm kuvveti oluşturamamışlardır. Bu sebeple hem sürücünün maruz
kaldığı dikey ivme miktarının (2.6 g) standartta belirtilen 2.5 g limit değerinden (DTIC, TOP 1-1-014A
(Ride Dynamics and Evaluation of Human Exposure to Whole Body Vibration), 2012) yüksek olması
hem de sürücünün maruz kaldığı yunuslama açısal hızının (28.13 deg/s) standartta belirtilen 25 deg/s
limit değerinden (Wong, 2001) yüksek olmasından dolayı, sürücü bu hızda engelden geçerken sürüş
konforu ve kabiliyetinde sorun yaşayacaktır. Fakat M113 aracı 6” yarım daire engelden daha yüksek
hızlarda (20-70 km/sa) geçerken sürücü sürüş kabiliyetini yitirmemektedir. Bu hızlarda değerler ilgisi
standartların limit değerlerinin altında kalmaktadır.
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Kıyıya Dik Katı Madde Hareketi Sonucu Oluşan Yığılma Bölgesi Hacminin
Fiziksel Modelle İncelenmesi
Ergun UZLU
E-mail: ergunuzlu@ktu.edu.tr; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü, Trabzon / Türkiye.
Özet
Kıyılardaki katı madde hareketinin bilinmesi; kıyı yapılarının stabilitesi, yeni kıyı oluşumu ve buna
uygun yapıların inşa edilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Katı madde hareketi sonucu oluşan
erozyon veya yığılma profilleri çoğunlukla taban eğimi, dalga şartları ve tabandaki malzemenin
özelliklerine göre şekillenmektedir. Bu çalışmada, yığılma bölgesi parametrelerinin en
önemlilerinden biri olan yığılma bölgesi hacmi incelenecektir. Yığılma bölgesi hacmi için fiziksel
model verileri, altı farklı dalga yüksekliği (H0=6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 ve 11.5 cm), iki farklı dalga
periyodu (T=1.46 ve 2.03 s), dört farklı taban eğimi (m=1/10, 1/15, 1/20 ve 1/25) ve üç farklı
malzeme çapı (d50=0.26, 0.33 ve 0.40 mm) dikkate alınarak elde edilmiştir. Fiziksel model
çalışmalarında düzenli dalgalar kullanılmıştır. Fiziksel model verileri kullanılarak regresyon analizleri
yapılmış ve yığılma bölgesi hacmi için boyutlu denklemler kurulmuştur. Denklemler, fiziksel model
verileriyle karşılaştırılarak en uygun olanı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kıyı profilleri, Kıyıya dik katı madde hareketi, Yığılma profili
Abstract
Understanding of sediment movement in coastal areas is very important in terms of stability of coastal
structures, recovery of coast areas and formation of new coast. Accretion or erosion profiles, which are
formed as a result of sediment movement, develop commonly according to bed slope, wave conditions
and sediment properties. In this study, the volume of the accretion zone, which is one of the most
important parameters of the accumulation zone, will be examined. Physical model data for the volume of
accretion zone were obtained by considering six different wave heights (H0=6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 and
11.5 cm), two different wave periods (T=1.46 and 2.03 s), four different bed slopes (m=1 /10, 1/15, 1/20
and 1/25), and three different material diameters (d50=0.26, 0.33 and 0.40 mm). Regular waves are used in
physical model studies. Regression analyses were made using of physical model data, than dimensional
equations were found for volume of accretion zone. The equations were compared with the physical
model data and the most suitable one was determined.
Keywords: Coastal Profiles, Cross-Shore sediment transport, Accretion profile
GİRİŞ
Kıyı yapıları hareketli deniz tabanı üzerine yerleştirildikleri için kıyı profilindeki malzeme
hareketinin dalga şartlarına, taban eğimine ve malzeme özelliklerine bağlı olarak değişimini
belirlemek kıyı yapıları için hayati öneme sahiptir. Kıyı profilleri erozyon, yığılma ve geçiş profilleri
olmak üzere üç grupta sınıflandırılabilir. Yığılma bölgesindeki katı madde taşınım mekanizmasının
tam olarak belirlenememesi, yapılarda stabilite sorunlarına, yapının ekonomik ömrünün kısalmasına
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ve onarım maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Örneğin, dünyada ve ülkemizde birçok liman ve
balıkçı barınağı, kumlanma nedeniyle fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememektedir. Bu durum
yukarıda bahsedildiği gibi tasarım aşamasında kıyıda oluşan yığılma hareketinin tam olarak
hesaplanamamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, kıyı bölgesinde geniş kumsallar oluşturmak
amacıyla yapılacak yapıların projelendirme aşamasında, katı maddenin kıyıya doğru taşınım
mekanizmasının bilinmesi oldukça önemlidir.
Kıyı profilleri ile ilgili yapılan çalışmalarda daha çok erozyon profiline odaklanılmıştır. Günaydın ve
Kabdaşlı (2005) erozyon profilindeki bar parametrelerini tahmin etmek için düzenli ve düzensiz
dalgaları kullanarak fiziksel model deneyleri gerçekleştirmiştir. Dalgaların düzenli yada düzensiz
olmasının bar parametreleri üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır. Özölçer (2008)
erozyon profilindeki bar çukurunun geometrisini fiziksel model verilerini kullanarak incelemiştir.
Fiziksel model verilerine regresyon analizi uygulayarak her bir bar çukuru parametresini tahmin etmek
için denklemler oluşturmuştur. Geliştirilen modellerin bar çukuru parametrelerini başarılı bir şekilde
tahmin ettiği sonucuna varılmıştır. Kömürcü vd. (2013) bar parametrelerini tahmin etmek için fiziksel
model verilerini kullanarak bir yapay sinir ağı modeli oluşturmuştur. Geliştirdikleri model başarılı
sonuçlar vermiştir. Uzlu vd. (2014) yığılma profilindeki parametreleri tahmin etmek için fiziksel
model deneyleri gerçekleştirmiştir. Elde ettikleri fiziksel model verilerine popülasyon tabanlı
algoritmaları uygulayarak hibrit modeller geliştirmişledir. Geliştirdikleri modellerin yığılma bölgesi
parametrelerini kabul edilebilir doğrulukta tahmin ettiğini belirtmişlerdir.
Literatürde erozyon profillerinin geometrisinin tahmini ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen,
yığılma profilli geometrisi ile ilgili çok az sayıda çalışma vardır. Kıyıya dik katı madde taşınım
mekanizmasının tam olarak anlaşılabilmesi için erozyon profilinin yanı sıra yığılma profilinin de göz
önünde bulundurulması gerekir. Sonuç olarak, kıyı profilinde meydana gelen yığılma en az erozyon
kadar önemlidir. Bu çalışmada; dalga yükseklik (H0) ve periyodu (T), taban eğimi (m) ve tabandaki
malzeme çapı (d50) dikkate alınarak yığılma bölgesi hacmi için deneysel veriler elde edilmiştir.
Çalışmanın ana amacı fiziksel model verilerini kullanarak, yığılma bölgesi hacmini tahmin etmek için
boyutlu ve boyutsuz regresyon modelleri geliştirmektir.
YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında, kıyı profilindeki yığılma bölgesinin hacmi incelenmiştir. Yığılma
bölgesinin hacmi Şekil 1’de sunulmaktadır. Şekil 1’de, K orijinal kıyı çizgisini, B yığılmanın
başlangıç noktasını, T yığılmanın tepe noktasını ve S yığılmanın son noktasını göstermektedir.
Çalışma kapsamında incelenen yığılma bölgesi parametresi, yığılma bölgesi başlangıç, tepe ve son
noktaları ile başlangıç profili arasındaki hacimdir (Vyh) (Uzlu vd., 2010).
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Şekil 1. Yığılma bölgesi hacmi
Fiziksel model çalışmaları, kesiti Şekil 2’de verilen KTÜ İnşaat Mühendisliği Hidrolik
Laboratuvarı’nın iki boyutlu dalga kanalında yapılmıştır. Dalga kanalı, boyu 30 m, genişliği 1.45 m ve
derinliği 1.25 m olan betonarme bir yapıdır. Sakin su seviyesi tüm deneylerde 0.815 m olarak
ayarlanmıştır.

Şekil 2. Model dalga kanalı ve kesiti
Oluşturulan dalgaların periyodu ve yüksekliği gerilim farklarından dalga yüksekliğini tespit eden
elektronik cihazla ölçülmüş ve dalga şartları ayarlanmıştır. Kıyı profili ölçülürken her iki doğrultuda
20 cm aralıklarla ölçüm alınmıştır. Kanalın kısa kenarı doğrultusunda üç noktadan ölçüm alınmıştır.
Bu üç noktanın ortalaması alınarak kıyı profilinin o noktadaki yüksekliği belirlenmiştir. Bu şekilde
kanalın uzun kenarı doğrultusunda 20 cm aralıklarla ölçümler gerçekleştirilerek kıyı profili
ölçülmüştür. Ölçüm ağı planı, Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Ölçüm ağı planı
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Deney kanalında, her bir eğim için hazırlanan ön taban üzerine, kullanılacak malzemeler, 20 cm
kalınlığında sabit eğimde serilerek, dalgalar verilmiştir. Yapılan ön deneyler sonucunda kıyı profilinin
12 saatte dengeye ulaştığı belirlenmiştir. Bu nedenle deney süreleri 12 saat olarak seçilmiştir. Mevcut
kanal boyutları, dalga üretim koşulları ve çalışılacak sürelerin uzunluğu dikkate alındığında
çalışılabilecek en büyük ölçeğin 1/25 olduğu belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan taban eğimleri,
malzeme dane çapları ve dalga şartları Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi, deneylerde
altı farklı dalga yüksekliği (H0=6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 ve 11.5 cm), iki farklı dalga periyodu (T=1.46
ve 2.03 s), dört farklı taban eğimi (m=1/10, 1/15, 1/20 ve 1/25) ve üç farklı malzeme çapı (d50=0.26,
0.33 ve 0.40 mm) kullanılmıştır. Tablo 1’de verilen 1/20 eğimindeki 19 adet (Deney No: 07-25)
deney yapılmıştır. Tabloda ki diğer veriler ise yine Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Laboratuvarı iki boyutlu dalga kanalında Kömürcü tarafından elde
edilmiştir (Uzlu vd., 2010).
Tablo 1. Çalışma kapsamında seçilen deney şartları ve elde edilen fiziksel model bulguları
Deney No
01

m
0,100

T(s)
1,46

H0 (m)
0,065

d50 (m)
0,00040

Vyh (m3/m)

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0,100
0,067
0,067
0,067
0,067
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040

2,03
2,03
1,46
2,03
2,03
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
1,46
1,46
1,46
1,46
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
1,46
2,03
1,46
1,46
2,03
2,03

0,065
0,065
0,065
0,065
0,115
0,065
0,085
0,095
0,105
0,115
0,065
0,075
0,085
0,095
0,105
0,065
0,075
0,085
0,095
0,065
0,075
0,085
0,095
0,115
0,065
0,065
0,065
0,115
0,065
0,115

0,00040
0,00026
0,00040
0,00040
0,00040
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00026
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00033
0,00040
0,00040
0,00040
0,00040

0,07513
0,01863
0,04573
0,10701
0,08418
0,01497
0,01442
0,01885
0,01885
0,02785
0,01650
0,02057
0,02882
0,06118
0,06277
0,03568
0,02660
0,03591
0,03134
0,05171
0,04191
0,03168
0,03035
0,03410
0,02066
0,03799
0,05373
0,05606
0,07451
0,08063

0,02311
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Yapılan ön çalışmalar sonucunda regresyon fonksiyonu olarak deney sonuçlarına daha iyi uyum
sağlayan çoklu eksponansiyel ve çoklu hiperbolik fonksiyon türleri seçilmiştir. Çoklu eksponansiyel
ve hiperbolik fonksiyonun genel halleri sırasıyla denklem 1 ve 2’de verilmiştir.

y = c + exp(b 0 + b1 .x 1 + b 2 .x 2 + b 3 .x 3 + b 4 .x 4 + ...... + b n .x n )
y = b 0 .x 1b1 .x b2 2 .x 3b3 .x b4 4 ......x bn n

(1)
(2)

Denklem1 ve 2‘de; y bağımlı değişkeni, x1, x2.....xn bağımsız değişkenleri, c ve b0, b1....bn regresyon
katsayılarını, n ise bağımsız değişken sayısını göstermektedir. Denklemlerin kurulmasında bağımsız
değişken olarak m, H0, T ve d50 kullanılmıştır. Kurulan denklemlerin performansı ortalama rölatif hata
(RH) değerleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
BULGULAR
İlgili parametre için elde edilen fiziksel model bulguları, Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1
incelendiğinde, yığılma bölgesinin hacmi (Vyh) için elde edilen fiziksel model veri değerlerinin
0,01442 ile 0,10701 m3/m arasında değiştiği ve aritmetik ortalamasının ise 0,04134 m3/m olduğu
görülmektedir.
Yığılma bölgesinin hacmini belirlemeye yönelik olarak elde edilen fiziksel model verileri (Tablo 1)
kullanılarak, regresyon analizleri yapılmıştır. Yığılma bölgesi hacmi (Vyh) için eksponansiyel ve
hiperbolik fonksiyonlardan elde edilen denklemler aşağıda verilmiştir:

V yh = 0,022 + exp(-13,146 - 2,047 .m + 17303,503 .d 50 + 1,775 .T - 0,508 .H 0 )

(3)

Vyh = 3515604,405.m-0,118 .d502, 257 .T 1,379 .H 00,546

(4)

Elde edilen denklemlerin performansını değerlendirebilmek için kurulan denklemler ile fiziksel model
sonuçları karşılaştırılmış ve her iki denklem için rölatif hatalar hesaplanmıştır. Denklem 3 ve 4 için
hesaplanan rölatif hata değerleri sırasıyla 27,27 % ve 24,34%’dür.
Çoklu hiperbolik fonksiyon için verilen bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkime
oranları incelendiğinde, yığılma bölgesi hacmine, tane çapının % 39,08, taban eğiminin % 26,34,
dalga periyodunun % 22,56, ve dalga yüksekliğinin ise % 12,02 gibi bir oranda etki ettiği
görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Vyh için fiziksel model şartları ve deney sonuçları Tablo 1’de daha önce verilmiştir. Tablo 1
irdelendiğinde, Vyh değerinin, dalga yüksekliği, dalga periyodu, taban eğimi ve malzeme çapının artmasıyla
genellikle arttığı (4, 5, 8, 18, 20, 21, 22, 23, 24 ve 28 nolu deneyler hariç) görülmüştür.
Fiziksel model verileri kullanılarak yapılan regresyon analizleri sonucu elde edilen denklemler dikkate
alındığında; Vyh değerine, tane çapı % 39,08, taban eğimi % 26,34, dalga periyodu % 22,56, ve dalga
yüksekliği ise % 12,02 etki etmektedir.
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Deney sonuçları ve önerilen denklemlerden elde edilen sonuçların grafiksel olarak karşılaştırılması
Şekil 4’te sunulmuştur. Şekilden denklem 4’ün deney sonuçlarına daha yakın çıktığı, denklem 3’ün ise
ise deney sonuçlarından uzaklaştığı görülmüştür. Ayrıca, rölatif hataların ortalamasına göre, Denklem
4’ün Denklem 3’tendaha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir.
Fiziksel model sonuçları

0,12

Denklem 3

Vyh (m3/m)

0,1

Denklem 4

0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

Deney No

Şekil 4. Vyh için önerilen denklemlerin deney sonuçlarıyla karşılaştırılması
Bu çalışmada sınırlı sayıda fiziksel model deneyi gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değişkenlerin yığılma
bölgesi hacmine etkisini tam olarak belirleyebilmek için farklı dalga şartları, taban eğimi ve malzeme
özellikleri kullanılarak fiziksel model çalışmaları yapılması faydalı olacaktır.
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Özet
Mimarlık, insanlığın geçmişini temsil eden bir kültür ve tarihi izdir. Yerel mimarinin izlerinin
okunduğu konut yerleşimleri; yerel anlatıları, sosyal gerçeklikleri, kültürel kimlikleri, miras
değerlerini, sosyo-ekonomik yapıyı ve farklı dönemlerin tarihini yaşatmaya imkân sağlayan önemli
değerleri barındırmaktadır. Yerel mimarinin ürünü olan konut yerleşimleri, doğaya ve insana saygıyı
esas alan özgün plan tipolojileri ve yapım sistemleriyle inşa edilmiştir. Bu nedenle yerel mimarinin
okunabildiği konut yerleşimlerinin somut ve soyut değerlerinin ortaya çıkarılması toplumun kolektif
belleğinin korunabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye’deki yerel yerleşimlerin birçoğu,
bölge halkı ve mülk sahipleri tarafından kültürel ve sosyo-ekonomik unsurlara uygun olarak, yerel
malzemeler kullanılarak mütevazı bir şekilde inşa edilmiştir. Bu yapılara "mimarsız mimari" de
denmektedir. Zaman içerisinde sosyo-ekonomik yapıda yaşanan değişim ve dönüşümler nedeniyle
yerel mimariyi oluşturan konut yerleşimlerine bilinçsizce yapılan müdahaleler sonucu, yöresel
mimari kültürünü göz ardı eden yaklaşımlar görülmektedir. Bu çalışma, toplumların ortak bilincinin
sürekliliğini sağlayabilmek için, bölgesel bileşenlerin ve miras değerlerinin önümüzdeki yıllarda
belgelenmesi, korunması ve sürdürülmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu amaçla, Seferihisar'da
bulunan Sığacık Kaleiçi Konutlarının mimari/iç mekân (somut) ve sosyal (soyut) miras değerleri
ortaya çıkarılmış ve analizleri yapılmıştır. Çalışmada, sosyo-kültürel doku, ihtiyaç ve fırsatlar,
bölgesel gerçeklikler ve yaşam biçimi gibi kavramların sürdürülebilirliği de tartışılmaktadır. Çalışma
alanı olarak seçilen Sığacık Kaleiçi bölgesine ait kültürel miras ve mimarinin analizini
gerçekleştirmede yararlanılan somut ve soyut veriler arasında bölgede inşa edilmiş yerel konutların
mimari ve iç mekân elemanlarının yerinde incelenerek fotoğraflanması, rölövelerinin alınması,
kullanıcılar ile görüşülmesi ve yapıların yıllar içerisindeki değişiminin izlenip belgelenmesi yer
almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel mimari, kültürel miras, soyut ve somut değerler, Sığacık Kaleiçi konutları.
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Abstract
Architecture is a cultural and historical trace that represents the past of humanity. Residential
settlements with local architecture accommodate crucial values to keep alive the history of different
eras, such as; local stories, social realities, cultural identities, heritage values, the socio-economic
structure of the regional folk. Regional (Local) structures built with unique plan typologies and
construction systems based on respect for nature and people. For this reason, revealing the tangible
and intangible values of residential settlements, where local architecture values live, plays a vital role
in preserving the collective memory of the society. Many of the local settlements in Turkey have been
built modestly by local people and property owners who use local materials following cultural and
socio-economic necessities. These types of structures are also known as; "architecture without an
architect". According to the changes and transformations of the socio-economic structure of the
society, some approaches ignore the local architectural culture because of the unconscious
intervention to the residential settlements that create local architecture. This study argues that regional
components and heritage values should be documented, protected, and maintained in the coming years
in order to ensure the continuity of the common consciousness of societies. For this purpose, the
architectural (tangible) and social (intangible) heritage values of Sığacık Kaleiçi houses in Seferihisar
were revealed and analyzed. The study also discusses the sustainability of concepts such as sociocultural texture, needs, and opportunities, regional realities, and lifestyle. Among the tangible and
intangible data used in the analysis of the cultural heritage and architecture of the Sığacık Kaleiçi
region chosen as the study area, there are on-site examination and photographing of the architectural
and interior elements of the local houses built in the region, taking their surveys, interviewing the
users, and monitoring and documenting the changes in the buildings over the years.
Keywords: Local architecture, cultural heritage, tangible and intangible values, Sığacık Inner-Castle
Houses.
GİRİŞ
Kültürel miras, somut olan kültürel değerler arasında, toplumların, milletlerin gelişim ve değişim
sürecinin izlenmesini ve incelenebilmesini sağlar. Mimaride kültürel miras en eski zamanlardan
günümüze kadar üretilmiş yapıların tümünü ele almaktadır. Kültürel miras değerlerinin korunması,
insanın özünün korunmasındaki en büyük yardımcılardan birisi olmak ile beraber bugüne de uyum
sağlamak ve toplumlara ait olanların sürdürülmesini de sağlamaktadır.
Varlığını devam ettirmek, günümüze ulaşan "mimari kültür mirası" gelecek nesillere aktarabilmek için
korunur. Ülkemizde var olan çevre değerleri yok olmakta ve yok olanın yerine daha iyisi getirilemediği
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için ciddi bir bellek kaybı süreci yaşanmaktadır. Tarihi, kültürel kalıntıların bakım ve onarımının
yapılmasının yanı sıra çevresel ve sosyal öğelerinin tamamı ile beraber korunması şarttır.
Kültürel mirasın korunması konusunda alan çalışması yapmak ve analiz yöntemi geliştirmek amacıyla,
yerel özelliğini kaybetmekte olan Sığacık Kaleiçi bölgesindeki konutlar özelinde bir araştırma
yapılmıştır. 2009 yılında Cittaslow ünvanının Sığacığa verilmesi ile birlikte, Kaleiçi bölgesindeki ilk
belirgin somut ve soyut değişimler gözlemlenmeye başlanmıştır. Kaleiçi’nde meydana gelen
değişimlerin, bölgeye ait kültürel miras değerleri ile uyum içerisinde olmaması, yapıların ve halkın
özgün dokusunun kurgulanmış bir değişime uğraması, konutların yerel yapı özelliğini kaybedip;
restoran, pansiyon, mağaza gibi yeni işlevler kazanması sonucu konutların iç mekânlarının halk
tarafından sadece işleve uygun olarak yenilenmesi çalışmanın esas problemidir. Çalışma kapsamında,
bölgede halka özgü olan sosyo-kültürel ve mimari unsurlar analiz edilmiş, bu unsurların
sürdürülebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
YÖNTEM
Kaleiçi bölgesindeki kültürel ve mimari değişimler 2009 yılından itibaren gözlemlenmektedir.
2018 ve 2021 tarihlerinde; yıllar arasındaki değişimin gözlemlenmesi, yapıların ve sokak dokusunun
fotoğraflanması, rölöve alımı ve yapıların plan tipolojilerinin belirlenmesi, belediye ve yerel halk ile
yapılan görüşmeler ve literatür taramaları olmak üzere çeşitli araştırma yöntemleri kullanılmış ve yıllar
arasındaki değişim karşılaştırılmıştır. Sosyo-kültürel ve bölgesel yapı stoğu analizlerin yapılmasında
Rapoport’un öne sürmüş olduğu “Kültürün parçalarına ayrılması ve yapı-çevre ile ilişkilendirilmesi”
yöntemi ve ICOMOS’un yerel konut analizinde altı temel koşulu esas alınmıştır. Yapılan analizler
sonucu bölgeye yönelik somut ve soyut korunması gereken değerler ortaya çıkarılmıştır.
Rapoport’un öne sürmüş olduğu on bir adet unsur; etnik, din ve dil, aile yapısı ve akrabalık ilişkileri,
arazi paylaşımı ve mülkiyet, yeme alışkanlıkları, dini ve sembolik sistemler ve adetler, statü ve sosyal
kimlik, davranışsal, sözlü olmayan iletişim sistemi, bilişsel şema, mahremiyet, psiko-sosyal alan,
bölgesel aktiviteler, davranışsal ilişkiler ağıdır. ICOMOS tarafından belirlenmiş olan yerel konut
analizinin altı temel koşulu; toplumca paylaşılan bir yapı geleneği olması, çevreye uygun yöresel veya
bölgesel bir kimlik bulunması, üslup, biçim ve görünüş tutarlılığı veya geleneksel yapı türlerine bağlılık,
anonim olarak aktarılan geleneksel tasarım ve yapı ustalığı olması, işlevsel, sosyal ve çevresel
kısıtlamalara etkin olarak cevap verebilme, geleneksel yapım sistemlerinin ve zanaatlarının etkin
biçimde uygulanmasıdır. Tüm unsurlar göz önüne alınarak, çalışma bölgesi olan Sığacık Kaleiçi Bölgesi
konutlarının kültürel miras bulguları araştırılmıştır.
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BULGULAR
Sığacık Kalesi bir iç, bir dış kaleden oluşan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, kale
surları içerisinde camii, mescit, hamam ve şadırvan gibi (Şekil.1) tarihi izler barındıran, inşasının 152122 yıllarına dayandığı düşünülen kültürel mirasın canlı bir örneğidir.

Şekil 1. Sığacık Kaleiçi Bölgesi Tarihi Yapılar Harita Üzeri Gösterimi (S. Sevimbige, 2018)
Kaleiçi bölgesinde yaşayan yerel halk; tarım (narenciye), balıkçılık, turizm ve hizmet sektörü gibi
alanlarda çalışmaktadır (Şekil 2). 2009 yılında Cittaslow ünvanının alınması tarım ve hizmet sektörünün
değişiminde rol oynamıştır. Kaleiçi bölgesindeki bu değişim sonucu konut dokusunda da farklılaşma
başlamıştır. Cittaslow ünvanının alınması, 2010 yılında Teos Marina'nın açılması ve Teos Antik Kent
kazılarının başlaması gibi gelişmeler sonucunda Sığacık bölgesinin ticari yapısı gelişmiştir. Bu
gelişmelerin sonucu olarak Kaleiçi bölgesinde hızlı ve ani değişimler başlamıştır. Hayvancılık, tarım
oldukça azalmış, halk geçim kaynağı olarak Kaleiçi’ndeki konutlarını işletmeye açarak gelir elde etmeye
başlamıştır. Böylelikle Kaleiçi Bölgesi’nde yer alan konutların büyük bir kısmı ticaret amaçlı olarak
kullanılmaya başlamıştır. Yiyecek sektörünün ve pansiyonculuğun Kaleiçi’nin tarihi yapısını, konut
yapısını, yerel kültürünü hızla geride bırakması, yeni bir dönüşüm sürecini başlatmıştır (Şekil 3). Balıkçı
tekneleri, kalesi, Kaleiçi evleri ve diğer tüm tarihi yapıları ile bilinen Sığacık artık "gıda" ve
"konaklama" üzerine kurulu bir düzenin olduğu döneme geçiş yapmıştır.
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Şekil 2. Sığacık Kaleiçi Bölgesi sosyo-ekonomik değişimin sokak dokusuna yansıması (Yavaş
Şehirler Belgesi TRT Türk, 2013)

Şekil 3. Sığacık Kaleiçi Bölgesi sosyo-ekonomik değişimin sokak dokusuna yansıması (S.Sevimbige
2021)
Kaleiçi konutları bugünkü yapı stoku üzerinden incelendiğinde, bölgede yerel mimari unsurlarına
rastlamak mümkündür. Kaleiçi’nde bulunan yerel yapılar, halk tarafından tamamen kendi imkânları
doğrultusunda inşa edilmiş kırsal (yerel) yapılardır. Konut yapıları genellikle zemin ve birinci kat olmak
üzere iki katlıdır. Bölgede fazla gösterişli olmayan tek katlı yapılar da yer almaktadır. Konutlar bitişik
nizam inşa edilmişlerdir (Şekil 4). Giriş cepheleri sokağa, arka cepheler ise eve ait avluya bakmaktadır.
Binaların çoğunun Malik Usta ve çatıların Danış Usta tarafından inşa edildiği, belirtilmiştir (Balıkçı
İrfan Kozan, sözlü görüşme, 2017). Bazı konutlar ise Mehmet Turnalı'nın babası Hüseyin Turnalı
tarafından inşa edilmiştir (Mehmet Turnalı, Emekli Öğretmen, sözlü görüşme, 2017). Konut sahipleri
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kadar konut inşasında çalışan ustalar da Sığacık Kaleiçi bölgesinin yerel halkıdır. Ancak zaman
içerisinde özgün cephe elemanlarının konut sahipleri tarafından değiştirilmesi ve konut planlarına
eklemeler yapılması, yapıları niteliksiz ve uyumsuz hale getirmiştir.
2009
3

2013
33

2018

2021

Şekil 4. Sığacık Kaleiçi Bölgesi Sokak ve Konut Dokusu Değişim Örneği (S. Sevimbige arşivi, 2009,
2018, 2021)-(Yavaş Şehirler Belgesi TRT Türk, 2013)
Seferihisar'ın Cittaslow'a üyeliği sonrasında, Kaleiçi bölgesindeki yapılarda da somut mirası korumak
adına doku ve yapı kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en yakın zamanda yapılanı
Sığacık Kaleiçi Sokakları Sağlıklaştırma Projesidir. 2012-14 yılları arasında uygulaması yapılmıştır
(Şekil 5). Bu çalışmada; cephe yüzeylerindeki kablolar, sokak aydınlatmalarına ait elektrik ve telefon
tesisatları yer altına alınmış, beyaz pvc doğramalar ahşap görünümlü pvc doğrama olarak değiştirilmiş,
pencere altlarına çiçeklikler yerleştirilmiş, dış cephe duvarlarında sıva onarımları yapılmış ve beyaz
renge boyanmıştır. Bu kapsamda ayrıca metal bahçe kapılarının onarımı yapılarak, teraslarda metal
korkuluk yapılmış ve konutların sokak cephelerine aydınlatma armatürleri takılmıştır. Tüm onarım
projeleri Kaleiçi'nde bulunan 328 adet yapıdan 250 tanesine uygulanmıştır.

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

745

2013
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2021

Şekil 5. Sığacık Kaleiçi Bölgesi Sokak ve Konut Dokusu Değişimleri (Yavaş Şehirler Belgesi TRT
Türk, 2013)-(S.Sevimbige, 2017 & 2021)
Sığacık Kaleiçi Konutlarında, yığma kâgir ve kerpiç yapım sistemi kullanılmıştır. Zemin katlar ise
sağlam olması için yığma taş ile inşa edilmiştir (Şekil 6). Bu yapılar, yerel halkın yakın çevrede bulunan
doğal malzemeleri kullanarak yaptıkları yöresel konutlardır, bu sebep ile yerel mimari örneği olarak
sınıflandırılabilir.

Şekil 6. Sığacık Kaleiçi Bölgesi, Yığma kâgir yapılar, Taş ve Tuğla Örgüsü ve Lentolar (S.Sevimbige,
2021)
Kerpiç yapılar, bölgedeki halkın geleneksel alışkanlıkları ve komşuluk ilişkileri hakkında birtakım
bilgiler barındırmaktadır. Herkesin üretimini kolayca yapabilmesinden dolayı; komşuların, kadınların,
çocukların ve erkeklerin, evlerinin inşasında hep beraber çalışmaları bölgedeki sosyal yapının çok güçlü
olduğunu göstermektedir. Kaleiçi bölgesi evleri mimari değerlerin yanı sıra, içinde yaşayan insanların
kültürel dokusu anlamında da önemli değerlere sahiptir.

SONUÇ VE TARTIŞMA
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Sığacık Kaleiçi bölgesinde bilinen ilk değişimler 2009 yılında somut olarak gerçekleşmeye
başlamıştır. Bölgede gözlemlenen durum koruma ve onarılmanın tam tersidir. Bölge kültürünün silinip
yerine elde olan somut veriler ile yeni bir Kaleiçi bölgesi ve hikâyesi kurgulanmaktadır. Cittaslow,
belirlenen kuralları doğrultusunda; yerel yemeklere, yöresel mimariye, geleneklere ve göreneklere,
zanaatlara ve zanaatkârlara ve esnafa sahip çıkılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda Sığacık Teos
Antik Kenti'nde kazılara yeniden başlanmış ve Kaleiçi bölgesinde "Sağlıklaştırma Projesi"
uygulanmıştır. İki proje Sığacık bölgesini ulusal alanda markalaştırmaya ve adını duyurmaya yönelik
projeler olmuştur.
Kaleiçi bölgesindeki konutların maddi değerleri birden yükselmiş, yerel halkın çoğu meskenlerini
işletme sahiplerine satmış ve Kaleiçi bölgesinin somut ve soyut mirası bir anda değişime uğramıştır.
Konutların, restoran, kafeterya, konaklama gibi işlevler kazanmaları bu süreçte başlamıştır ve yaklaşık
olarak 12 yıldır devam etmektedir. Bu süreçte konutların bir çoğu mesken vasıflarını kaybetmiş ve ticari
işletme olarak hayatlarına devam etmiştir. Değişim geçiren yapılar olduğu kadar yıkılıp yeniden inşa
edilen yapıların oranı son 2 yılda oldukça artmıştır. Sahip olduğu kültürel unsurlar ile
korunmaya çalışılmış bir kısım yapı bulunmaktadır ancak dış görünüşü ve sokak siluetine kattığı doku
bağlamında Sığacık Kaleiçi'nin geleneksel yapım kültürünü yansıtan restorasyon uygulamaları az
sayıdadır (Şekil 7). Kaleiçi bölgesinin kültürel dokusu cephe ve sokakların yenilenmesi ile sınırlı
kalmaktadır. Bu uygulamalar kapsamlı bir restorasyondan çok sınırlı bir yenilenme olarak
tanımlanabilir. Mevcut durum Kaleiçi bölgesinin kültürel dokusu ve kolektif bilinci ile oldukça
uyumsuzdur (Şekil 8).

Şekil 7. 2018 yılı Sığacık Kaleiçi Bölgesi konut yenileme projesi (Özel Mülk) (S. Sevimbige, 2018)
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Şekil 8. 2021 yılı Sığacık Kaleiçi Bölgesi konut yenileme projesi (Özel Mülk) (S. Sevimbige, 2021)
Yerinde değişen yapılar dikkate alındığında, somut ve somut olmayan miras adına gözlemlenebilecek
yerel unsur yok denecek kadar azdır. Yeniden inşa edilen yapılarda ise, güncel malzemeler ve yeni
yapım teknikleriyle, özgün haline gönderme yapılmak istense de, kültürel doku neredeyse kaybolmaya
yüz tutmuştur (Şekil 9). Bu yapılarda betonarme inşaat sistemi kullanılmakta ve kaplama taşlarla yığma
yapı görünümü verilmektedir. Pencere ve kapıların üzerinde ahşap lentolar kullanılan bu yapılara özgü
yerel mimari elemanların günümüz koşullarına uygun olarak analiz edilerek yorumlanması konusunda
oldukça yetersiz bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Bu nedenlerle yerel mimariyi oluşturan mimari ve
iç mekân elemanlarının ortaya çıkarılması önem taşımaktadır.

.
Şekil 9. Sığacık Kaleiçi Bölgesi konut yenileme projesi (S. Sevimbige, 2021)
Yapılan analizler sonucu Kaleiçi konutlarının ortak mimari karakteristik özellikleri bulunmaktadır.
Bunlar; plan tipolojileri, iç mekân plan şemaları, iç mekân unsurları, malzemeler ve yapım yöntemleri
olmak üzere beş alt başlık altında incelenmiştir. Çalışma kapsamında toplamda Kaleiçi’nde bulunan 284
adet evden 11 tanesi incelenmiş ve 5 adet farklı yerel plan tipolojisi analiz edilmiştir. Genel analizde ise
yoğun olarak gözlemlenen 2 adet baskın tipoloji gözlemlenmiştir. Birincisi; avlu girişli yapılar, ikincisi
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ise avlusu arkada olan yapılardır. Konut plan tipolojilerinin avlu konumlanmasına göre belirlenmesi ise,
sosyo-ekonomik ve kültürel yapının sonucudur. Hayvancılık ile geçim sağlayan ailelerin evlerinde giriş
avludan sağlanmaktadır ve aynı zamanda da öncelikle misafirleri avluda ağırlamak mahremiyet
göstergesidir. Yapının arka tarafında yer alan avluda ise ilave bir yapı bulunmakta ve geniş aileler bir
arada yaşamaktadır. Konutlar kerpiçten üretilmiştir ve iç mekânda zemin ve tavan döşemesinde,
kapılarda, pencerelerde ahşap kullanılmıştır. İhtiyaç doğrultusunda ölçeklendirilmiş oda boyutlarına
sahip oldukları için çevreye saygılı minimal yapılardır. Yapıların hepsinde “haney/saya” adını verdikleri
ortak alan bulunmaktadır (Şekil 10). Burası ahşap bir merdiven ile üst kata çıkıldığında tüm odaları
birbirine bağlayan ortak alandır. Haney’in zemini aynı zamanda, zemin katın tavanını oluşturmaktadır.
Bu alan ahşap malzemeden inşa edilmiştir.

Şekil 10. Sığacık Kaleiçi konutları, haney bölümü (S.Sevimbige, 2018)
Kaleiçi bölgesinde yerel mimariyi temsil eden yapılar yok denecek kadar az kalmıştır (2021). Yapıların
çoğunda özgün iç mekân malzemeleri, plan tipolojileri, yapım yöntemleri tamamen değiştirilmiş
durumdadır. Kaleiçi bölgesi 2019-2021 yılları arasında neredeyse tamamen baştan inşa edilmiş ve
yöreye özgü karakteristik özelliklerin çoğu kaybolmuştur. Sığacık ve özellikle Kaleiçi bölgesi son
yıllarda, turizm ve sinema-televizyon sektörünün oldukça ilgisini çekmektedir. Bu sebeple, yapılan yeni
değişimler, yerel bölgenin kültürel dokusundan çok turistik ve sinematografik değişimler olmaktadır.
Halkın geçmişten gelen kültürel dokusu, bölgenin sosyo-ekonomik yapısının hızlı değişimi ile
farklılaşmıştır. Yapılar, kültürel ve mimari ihtiyaçlardan çok, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar
doğrultusunda yenilenmektedir. Bu durum Sığacık Kaleiçi bölgesinde yeni bir kültürel dokunun
oluşmasına ve yapıların özgün karakterini yitirmesine yol açmaktadır.
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Özet
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar Köyü’nde 1943 yılında dünyaya gelen Âşık
Yoksul Derviş, ülkemizde yetişmiş önemli âşıklardan birisidir. Asıl adı Şemsettin Kubat olup
günümüzde de âşıklık geleneğini sürdürmektedir. Yayınlanmış on adet kitabı bulunmaktadır. Arapça,
Osmanlıca ve Türkçe okuma yazmayı okula hiç gitmeden öğrenmiş olan şair, Kurtuluş Savaşı’nda
şehit olan dedesinden kalan “Yunus Emre” kitabını okuduktan sonra 11-12 yaşlarında ilk şiirlerini
yazmaya başlamıştır. Saz çalmayı ise 1966 yılında askerlik dönüşünde öğrenmiştir. Şiirlerinin
çoğunluğu dinî ve tasavvufî konular üzerinedir. Bunların beslendiği kaynak ise şairin inancı ve
çevresidir. Mutasavvıf bir şâir olan Derviş, Kadirî tarikatına mensuptur.
Vahdet-i vücûd; ‘varlığın birliği’, ‘varlıkta birlik’ anlamında bir tasavvuf kavramıdır. Bu kavramda;
Allah’ın tekliği, bütün yaratılanların onun bir yansıması-vücut bulmuş şekli olduğu düşüncesi
hâkimdir. Bu çalışmada dinî ve tasavvufî konularda ağırlıklı olarak eser veren şairimizin inancı ve
çevresinin etkisiyle vahdet-i vücûd görüşünün şiirlerine olan yansımaları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Âşık Yoksul Derviş, Şemseddin Kubat, vahdet-i vücûd, şiir, âşık.
Abstract
Âşık Yoksul Derviş (Şemsettin Kubat), born in 1943 in Karacalar Village of Emirdağ district of
Afyonkarahisar, is one of the important minstrels raised in our country. He has ten published books.
The poet learned to read and write in Arabic, Ottoman, and Turkish without ever going to school.
After reading the book "Yunus Emre", he started to write his first poems at the age of 11-12. He
learned to play the saz in 1966. Most of his poems are on religious and mystical subjects.
Waḥdat al-wujūd; is a Sufi concept in the sense of 'unity of existence .' In this concept, Allah's oneness
and all created things reflect Allah. In this study, the reflections of the idea of the unity of existence
on the poems of our poet, who mainly works on religious and mystical subjects, have been determined
with the influence of his belief and environment.
Keywords: Âşık Yoksul Derviş, Şemseddin Kubat, unity of existence, poetry, minstrel
GİRİŞ
Anadolu sahasında yaygın olarak icra edilen mesleklerden biri de âşıklık geleneğidir. Âşıklık,
yüzyıllar boyunca süregelen bu gelenek, Anadolu’da olduğu kadar diğer Türk coğrafyalarında da farklı
isimler ile anılmakta ve günümüzde de varlığını devam ettirmektedir.
Anadolu Türkleri arasında; "Âşık, Halk Ozanı, Halk Şairi, Hakk Âşığı ve Saz Şairi" adları verilen bu
halk sanatçılarına günümüz Türk dünyasında birçok isim verilmiştir. Âşıklar hem diğer Türk
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coğrafyalarında hem de ülkemizde artık eskisi kadar geniş kitlelere ulaşmakta zorlanmaktadır.
Verdikleri birçok esere rağmen isimlerinden çok fazla söz edilmemektedir.
Ülkemizde; Kars, Erzurum, Artvin, Sivas, Tokat, Malatya, Çukurova ve Afyon civarları en çok âşık
yetiştiren yörelerdir denilebilir. Burada yetişen âşıklarımız birçok hacimli eser meydana getirmiştir. Bu
âşıklardan bir tanesi de çalışmamızda üzerinde duracağımız Âşık Yoksul Derviş’tir.
Âşık Yoksul Derviş, Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünde dünyaya gelmiş
olup halen orada yaşamaktadır. Yayınlanmış on kitabı ve birçok şiiri bulunan şair ne yazık ki günümüzde
çok fazla tanınmamaktadır.
Vahdet-i vücûd; ‘varlığın birliği’ ve ‘varlıkta birlik’ anlamında bir tasavvuf terimidir. Kimilerine göre
Muhyiddin İbn Arabî tarafından, kimilerine göre ise Arabi’nin öğrencileri tarafından sistemleştirilmiştir.
Allah’ın tek olduğu ve bütün yaratılanların onun bir yansıması, vücut bulmuş şekli olarak görülen
düşüncedir. Allah’ın da evrenin özü olduğu düşüncesidir.
Vahdet-i vücut görüşünde temel ilke birlik’tir. Allah’ın tek olduğunu ve yaratılan her şeyin onun sonsuz
güç ve kudretinin bir yansıması olduğunu savunurlar. Vahdet-i vücuda göre kâinat üzerinde bulunan her
şey Yaratıcının bir yansımasıdır.
“Âşık Yoksul Derviş’in Şiirlerinde Vahdet-İ Vücud Düşüncesinin Etkileri” konulu bu çalışmada,
ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli âşıklardan olan Âşık Yoksul Derviş’in şiirleri incelenerek vahdeti vücûd düşüncesinin etkisi olan şiirleri tespit edilecektir.
YÖNTEM
Çalışmamız nitel bir araştırmadır. Âşık Yoksul Dervişin şiirleri, tarama modeli kullanılarak
incelenmiştir. Bu model, önceden ya da içinde bulunulan zamanda mevcut bulunan bir durumu
betimleme gayesinde olan bir araştırma tarzıdır. “Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi
koşulları içinde var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır” (Karasar, 2009: 77). Bu kapsamda vahdet-i
vücut anlayışının Âşık Yoksul Derviş’in şiirlerine etkisi tespit edilip betimlenmeye çalışılmıştır.
Betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak veriler incelenmiştir. “Betimsel analiz
yaklaşımına göre, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır”
(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 224). Çalışmada Âşık Yoksul Derviş’in şiirleri incelenmiş, vahdet-i vücut
anlayışının şiirlerine olan etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.
BULGULAR
Bu bölüm altında Âşık Yoksul Derviş’in şiirlerinde vahdet-i vücûd düşüncesinin etkilerine
ilişkin ulaşılan tespitlere yer verilecektir.
Türkiye’de ve Türk dünyasında oldukça yaygın bir gelenek olan âşıklık ya da diğer bir tabirle halk
ozanlığı, günümüzde eski popülaritesini kısmen yitirmiş olsa da, ülkemizin hemen hemen her yerinde
âşıklık geleneğini sürdüren âşıklar yetişmiştir. Bu âşıklar, eserlerini hala aynı aşk ve heyecanla Anadolu
insanına aktarmaya devam etmektedirler.
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Anadolu Türkleri arasında; "Âşık, Halk Ozanı, Halk Şairi, Hakk Âşığı ve Saz Şairi" adları verilen bu
halk sanatçılarına günümüz Türk dünyasında verilen başlıca isimler ise şunlardır: Azerbaycan Türkleri
"Aşıg, Şair", Uygur Türkleri "Halk Şairi, Aşuk", Kazak Türkleri "Bagsı, Jırav, Akın", Kırgız Türkleri
"Jomokçu, Manasçı", Özbek Türkleri "Bahşi, Şair", Başkurt Türkleri "Säsän", Tatar Türkleri "Çäçän
veya Şeşen", Türkmenistan Türkleri "Bahşı", Altay Türkleri "Gaycı veya Kaycı" adını vermekle birlikte,
Dede Korkut Kitabı’nda bu kişilere verilen ad "Ozan" dır. Aynı şekilde bu halk sanatçılarının Eski
Türkçe'deki adları ise "Irçı, Yırçı ve Koşukçu / Goşukçu" olarak geçmektedir
Kars, Erzurum, Artvin, Sivas, Tokat, Malatya, Çukurova ve Afyon civarları ülkemizde en çok âşık
yetişen yörelerdir. Bazı âşıklar kendileri kolay bir şekilde tanıtabilmiş, bazıları ise tanıtamamıştır.
Bunlardan birisi de Afyon’da yaşayan Âşık Yoksul Derviş’tir. Derviş yayınlanmış on kitabına ve onlarca
şiirine rağmen çok fazla tanınmamaktadır.
Asıl adı Şemsettin Kubat olan Yoksul Derviş 01.12.1943 tarihinde Afyonkarahisar’a bağlı Emirdağ
ilçesinin şirin, yeşillik ve sakin bir köyü olan Karacalar köyünde dünyaya gelir. Babasının adı Seydi,
annesinin adı Hatice’dir. Şemsettin; üçü kız, ikisi erkek olan kardeşlerinin en küçüğüdür (Sarı, 2010:
17).
Mutasavvıf bir şâir olan Âşık Yoksul Derviş, Kadirî tarikatına mensuptur. Aynı tarikata mensup
Eşrefoğlu Rûmi'nin, tarikatının piri Abdül-kadir Geylani'ye sevgi ve bağlılığını anlatan şu
medhiyye'sine;
Devlet istersen devlet
İzzet istersen izzet
İşiğinde kıl himmet
Sultan Abdü'l-kadirün
Geylan'dan durur aslı
Ebu' l-kâsımdur nesli
Allah, Muhammed dostı
Sultan Abdü'l-kadirün (Kubat, 1998; Aydın, 2000: 58)
Yoksul Derviş de nazire olarak; yazdığı şu şiirinde aynı duyguları ifade eder:
Aslı Muhammed'dir, nesli Ali'dir,
Hemi serçeşmedir, ulu veli'dir,
İsmi şerifleri Hak Halili'dir,
Seyit Abdülkadir yolumuz bizim
Kadiri dergâhının Hüseyni koluna bağlıdır. Yoksul Derviş kendisinin Kadiri-Hüseyni olduğunu söyler.
Hüseyniler şiirinden de bunu anlamak mümkündür. Şiirden bir dörtlük şu şekildedir;
On’iki imam erkanında,
Hüseyniler derler bize.
Aşkı vahdet hak yanında,
Hüseyniler derler bize.
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Yukarıdaki dörtlükte şair Hüseynilerden olduğunu açıkça dile getirdiği gibi vahdet-i vücûd görüşüne
olan aşkla bağlılığını da açık bir şekilde dile getirir.
Şiir yazmaya küçük yaşlarda başlamıştır. İlk şiiri ise “Şehitlerin Anısı” şiiridir. Bir taraftan babasına
tarla işlerinde yardım ederken diğer taraftan okuma aşkıyla yanmaktadır. İlerleyen zamanlarda okumak
için İstanbul’a gitmiş lakin istediği eğitimi tamamlayamadan dönmüştür.
Yoksul Derviş’in beş çocuğu vardır. Oğlu Talip ve kızı Şehriban da saz çalıp söylemektedir. Okula hiç
gitmeyen Âşık Yoksul Derviş, Osmanlıca ve Arapçayı öğrenmiştir. Kurtuluş savaşında şehit edilen
dedesi Hacı Mustafa Efendi’den babasına kalan “Yunus Emre” kitabının eline geçmesi ile okumaya
başlamıştır. Saz çalmaya ise 1966 yılı askerlik dönüşünde başlamıştır.
Âşık Yoksul Derviş hayatını “hayatımdan” adlı şiirinde şöyle anlatır;
Yedi nüfusum var beşi çocuk,
Hayatımı özetleyim kısacık,
Biri ortaokulda biri ufacık,
Hayatımı özetleyim kısacık.
İsmimi sorarsan Şemsettin Kubat,
Adana Bahçe’de tutmuşum nöbet,
Sene altmış dörttür hemi de şubat,
Hayatımı özetleyim kısacık.
Askerlik hizmetim Denizli, Maraş,
Daima rençberlikte tutmuşuz güreş,
İşte, böyle geçti otuz altı yaş,
Hayatımı özetleyim kısacık.
Yukarıdaki şiirde Âşık Yoksul Derviş’in hayatından bilgi verirken gerçek adının Şemsettin Kubat
olduğunu da söylüyor. Şiirlerini ise Yoksul Derviş mahlası ile yazmıştır. Bu mahlası almasına sebep ise
çevresindeki onu seven insanlar olmuştur. Sevenleri ona “Yoksul Derviş” diye hitap edermiş. Şemsettin
Kubat’ta bunu kendine mahlas edinir.
Âşığın şiirlerinde ağırlıklı olarak Yoksul Derviş ve Âşık Yoksul Derviş mahlası geçmektedir. Bunların
yanı sıra Yoksul Divâne, Yoksul Derviş Divâne, Âşık Yoksul Divâne, Yoksul Divâni, Âşık Yoksul
Divânı, Yoksul Derviş Divâni, Yoksul Divâni Dervişân, Yoksul Divâni Derviş, Yoksul Derviş Devâi,
Yoksul Devâi, Sefil Derviş mahlaslarını da kullanmıştır.
Bu mahlasları kullandığı kullandığı birkaç dörtlük şöyledir.
Yoksul Divani adı,
Dost adını okudu,
Yitirilen umudu,
Sabırla bulmalıyız.
Yukarıdaki dörtlük şairimizin Yoksul Divani mahlasına örnektir.
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Yoksul Divani Dervişan,
Sevgi yolunda yarışan,
Perişanım dost perişan,
Ne haldeyim gör sevdiğim.
Şairimizin kullandığı mahlaslardan bir diğeri ise yukarıdaki dörtlükte geçen Yoksul Divâni Dervişân
mahlasıdır.
Bu Âşık Divani,
Candan kutluyor bu günü,
Her gün sevgililer günü,
Yaklaşalım sevgiliye.
Yukarıdaki dörtlük Âşık Divani mahlasıyla yazılan şiirlerine örnektir.
Yoksul Divanı Dervişi,
Âlim imamların başı,
Hasan, Hüseynine yaşı,
Döker Şahı Merdan Ali.
Şairimiz yukarıdaki dörtlükte Yoksul Divani Derviş mahlasını kullanmıştır.
Yoksul Devai gördüğüm,
El bağlı divan durduğum,
Yüzün türaba sürdüğüm,
Seni gördüm, görünen sen.
Yukarıdaki dörtlük şairimizin Yoksul Devai mahlasını kullandığı şiirlerine örnektir.
Yoksul Dervişim n’etmeyin,
Sözü yabana atmayın,
Hediyesini unutmayın,
Yarın babalar günüdür.
Şairimiz birçok şiirinde ise yukarıdaki dörtlükte olduğu gibi Yoksul Derviş mahlasını kullanmıştır.
Ozanımız yukarda da geçtiği gibi birçok mahlas kullanmıştır. Türkiye’nin her yerinde bugün Âşık
Yoksul Derviş olarak tanınmaktadır.
Şemsettin kubat; Kubatoğulları sülalesindendir. Kubat, çiftçi olan babasının işlerini üzerine alır ve
ailesini baba mesleği olan çiftçilik ile geçindirir. Amcasının kızı olan Fadime ile evlenir. Beş çocukları
vardır.
Emirdağlı bir şair olan Muharrem Kubat ile halk müziği sanatçısı Ramazan Kubat (kubat) onun
akrabalarındandır.
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Vahdet-i vücûd; ‘varlığın birliği’ ve ‘varlıkta birlik’ anlamında bir tasavvuf terimidir. Kimilerine göre
Muhyiddin İbn Arabî tarafından, kimilerine göre ise Arabi’nin öğrencileri tarafından sistemleştirilmiştir.
Allah’ın tek olduğu ve bütün yaratılanların onun bir yansıması, vücut bulmuş şekli olarak görülen
düşüncedir. Allah’ın da evrenin özü olduğu düşüncesidir.
Bu, varlığın ancak Allah’a mahsus olduğunu esas alan ve mahlûkatın varlığını kabul etmeyen bir
tasavvuf ekolüdür. İbni Arabî ve Sadreddin Konevî en önemli temsilcileridir.
Yoksul Derviş’te şiirlerinde ağırlıklı tema olarak din ve tasavvuf konularını işlemiştir. Bu şiirlerinde
Allah(c.c.), Hz. Muhammed(s.a.v), Hz. Ali(r.a) ve ehlibeyt aşkı ile yetişmesinde etken olan ve bağlı
bulunduğu inancın büyük şahsiyetlerine bağlılığı, onlara olan saygı ve hürmeti başta gelir.
Âşık Yoksul Derviş’in şiirlerinde vahdet-i vücûd düşüncesinin etkileri aşağıdaki dizeler üzerinde
işlenecektir.
Yoksul Dervişin lailaheillallah şiirindeki aşağıdaki dörtlükte kelime-i tevhidi dördüncü mısrada kullanır.
Kelime-i tevhid Allah’tan başka ilah olmadığını kabul etmektir. Dinimizde Müslüman bu lahzayı diliyle
ve kalbiyle tasdik ettiği zaman gerçek manada iman etmiş sayılır. Allah’ın varlığı ve birliğine iman
etmektir. Bunu benimseyen Müslüman, Allah’ın birliğini ve evrendeki her şeyin onun eseri olduğunu,
yaratılmış olan her şeyde Allah’ın yansıması olduğunu görür.
Hu ismi pakı oku,
Sen de bulasın hakk’ı,
Öt bülbül gibi şakı,
“La ilahe illa’llah”.
Ayrıca şiirde geçen bir başka öğe ise Allah’ın ismi şeriflerinden biri olan “Hu” dur.
“HU”nun mânâsı; “çokluk” görüntüsünün ardındaki, Öz’deki Teklik boyutudur. Yani buradan yola
çıkarak evren üzerinde yaratılan birçok canlı cansız varlık vardır. Ama başka bir çerçeveden
bakıldığında aslında görünen birçok şeyin tek bir şeyin yansıması olduğudur. Çokluğun içindeki teklik,
yaratılan koca evrendeki bütün varlıkların aslında tek olan yaratıcının bir eseri ve yansıması olduğuna
işaret eder.
Yine aynı şiirde geçen bir başka dörtlük ise şu şekildedir;
Teşvişi terk eyle gel,
İmanı berk eyle gel,
Kendini fark eyle gel,
“La ilahe illa’llah”.
Kelime-i Tevhid şiirin bütün dörtlüklerinin son mısralarında geçmektedir. Birlik ve beraberliğe işaret
etmektedir. Bunun yanı sıra şiirde “Kendini Fark Eyle Gel” mısrası geçmektedir. Burada ise kişinin
kendini yani yaratışındaki sırrı fark etmesine işaret vardır. Her insan yaratılış gereği dünyada bir vazife
ile görevlendirilmiştir. Allah’a yapacağı kulluktan sonra kişinin hayatı bu göreve göre şekillenir. Kişi
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kendinin farkına vardığında yaratıcının kendisine yüklediği vazifenin farkına varacak ve kendine verilen
ilahı vasıfları fark edecektir.
Aynı şiirdeki bir başka vahdet-i vücud fikrinin işlendiği şiir ise şu şekildedir;
Varlığın elden koya,
Çağıra dost dost diye,
Erişir ol huda’ya,
“La ilahe illa’llah”.
Şiirimiz baştan sona Kelime-i Tevhid lafzını işlemektedir. İsmini de ordan almıştır. “erişir ol huda’ya”
dizesinde Yaratıcıya yaklaşma arzusu vurgulanır. Allah evreni büyük bir kudret ve ihtişam ile
yaratmıştır. Bu yaratılışta yaratıcının büyüklüğü görülür. İnsan ise fikri yapısı ile yaratıcısına yaklaşmalı
ve özüne işlenen gerçekleri bulmaya çalışmalıdır.
Âşık Yoksul Derviş’in “Saymayanlar İnsan mıdır” şiirinde geçen bir dörtlükte şu şekildedir;
Yoksul dervişin nesini,
Dinle hakk’ın nefesini,
İçinde vicdan sesini,
Duymayanlar insan mıdır?
Dörtlüğün ikinci mısrasında “dinle hakk’ın nefesini” cümlesi geçiyor. Üçüncü dize ise “içinde vicdan
sesini” şeklindedir. Buradan şöyle bir anlam çıkarılabilir. Allah yarattıkları üzerinde bir nefes kadar
yakındır. Yarattıkları kendinden birer yansıma olduğu için yaratılan onu bir nefes gibi her an hissedebilir
ve yaratılmış olan nesnelerde bulabilir. Ki “içinde vidan sesini” derkende yine insanın içindeki kendisini
doğruya iletecek bir şeyin varlığına işaret eder.
Âşık Yoksul Derviş’in “Var Niyaz Eyle Şiiri”nde geçen bir dörtlükte şu şekildedir.
Oku “errahmanu allame’l kur’an”,
Mevlam kullarına eyledi ihsan.
Esrarı hüda’dır sıfatı insan,
Bir mürşid kâmile var niyaz eyle.
İkinci mısrada Allah’ın kullarına karşı ne kadar cömert olduğu vurgulayan şair üçüncü dizede “Esrarı
Hüda’dır Sıfatı İnsan” der. İnsan yaratılış olarak Allah’ın bir mucizesidir. İnsanın yaratılışında bütün
sırlar, hikmetler ve mükemmellikler Allah’ın yaratıcılığında gizlidir. Allah insanı üstün vasıflar ile
yaratmıştır. Buda insanın yaratıcısı ile olan o büyük bağını gösterir.
“Var Niyaz Eyle” şiirinden aldığımız bir başka dörtlük ise şu şekildedir;
Seyredegör şu nakkaşı, yazanı,
Kalem birle âlem nakşı düzeni,
Görmek istemezsen sırat mizanı,
Bir mürşid kâmile var niyaz eyle.
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Şiirin ilk mısrasında “Seyredegör Şu Nakkaşı, Yazanı,” cümlesi geçmektedir. Burada Allah’ın yaratma
kudret ve sanatına dikkat çekilir. Yarattıkları üzerindeki yansımalarına vurgu yapılır ve kâinatın içinde
bulunduğu muhteşem düzene vurgu yapılır. İkinci mısrada bunu destekler niteliktedir. Âlemdeki
düzenin muhteşemliği üzerinde durulur. Bu kâinat düzeni ve yaratılışından anlamlar çıkarıp doğru yolu
bularak, hem bu dünya hem ahrette mutlu olunacağına dikkat çekilir.
Âşık Yoksul dervişe ait bir başka şiir ise “Yarine” şiiridir. Bu şiirden aldığımız dörtlük ise şöyledir;
Dervişlerin toplanmış,
Şah’ım sohbet yerine,
Cümle ene’l-hak demiş,
Mansur olup darına.
Üçüncü mısrada geçen “Cümle Ene’l Hak Demiş” cümlesi dervişlerin kendilerine “ben hakk’ım”
demesidir. Yani dervişler aslında hakk’lık iddiasında bulunup kendilerini tanrılaştırmamışlardır. Onların
anlatmak istedikleri biz yaratıcının bir yansımasıyız iddiasında bulunmalarıdır.
Bu duruma tarihte en önemli örnek Hallac-ı Mansur’dur. Hallac-ı Mansur, Allah Teâlâ'nın aşkı ile
kendinden geçtiği bir sırada; "Ene'l-Hak" dedi. Bu sözün anlamı, (Ben Hakkım) demek ise de, (Haktan
başka hiç kimse yok) demek istemişti. Bunu o devirde yanlış anlayıp kendini hak ilan etti diye düşünen
o devir insanları Hallac- Mansuru idam ile cezalandırdılar.
Hallâc-ı Mansûr'un idâmına sebeb olan "Ene'l-Hak" sözü, onun tasavvuf yolunda sâhib olduğu kendi
hal ve derecesine uygun ve kendi aşk sarhoşluğu içinde söylediği doğru bir sözdür. Zâhiren kelime
mânâsı; demek olan bu sözün hakîki mânâsı: "Ben yokum. Hak vardır." demektir. Nitekim İmâm-ı
Rabbânî Hazretleri Mektûbât kitabının 2. cild 44. mektûbunda bu husûsu şöyle açıklamaktadır:
"O büyüklerin demeleri, hiçbir şey yoktur. Yalnız O vardır demektir. Meselâ, Hallâc-ı Mansûr EnelHak (Ben Hakk'ım) dedi. Böylece, ben Hakk'ım, Hakk Teâlâ ile birleştim, demek istemedi. Böyle diyen
kâfir olur ve öldürülmesi lâzım olur. Onun sözünün mânâsı demektir. İşte sofiyye her şeyi Hakk
Teâlânın isimlerinin ve sıfatlarının görünüşü, onların aynası bilir. Zâtın (kendisinin) bunlarla
birleştiğini, zâtında değişiklik olduğunu söylemez. Meselâ, bir insanın gölgesi, kendinden hâsıl oluyor.
Gölge, o kimse ile birleşmiş, onun aynıdır veya o kimse o gölge şekline girmiştir, gibi şeyler
söylenemez. O kimse, kendi kendinedir. Gölge, onun bir görünüşüdür. Bu kimseyi aşırı seven, gölgeyi
filân görmez. Ondan başka bir şey görmez. Gölge, o kimsenin aynıdır, diyebilir. Yâni gölge yoktur,
yalnız o insan vardır, der. Bundan anlaşıldı ki, sofiyye, eşyâya, Hakk Teâlâ'dan meydana gelmiştir. Hakk
Teâlâ değildir, diyor. O halde, sofiyyenin; sözleri;demektir ki, âlimler de böyle söylemektedir. İki taraf
arasında bir fark yoktur. Yalnız şu fark vardır ki, sofiyye, eşyâya, Hakk'ın görünüşü diyor. Âlimler bunu
söylemekten çekiniyor. Eşyâ ile birleşmek, eşyânın içinde bulunmak anlaşılmasın diye, bu sözü
söylemiyor.
Buradan da anlaşılacağı üzeri yukarıdaki dize de dervişlerin söylediği hakk’lık iddiası değil aksine
Hakk’tan başka bir şey yoktur demektir. Bu dizeler Vahdet-i Vücud’a en güzel örnektir. Yaratılan her
şey Allah’ın yansımasıdır. Nasıl bir aynayı güneşe tuttuğumuz zaman ayna güneşin ışığı ile parlar ve
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ışık saçmaya başlarsa Vahdet-i Vücut görüşü de öyledir. İnsan ve yaratılan her şey Allah’ın nuru ile
aydınlanan, onun bir yansıması olarak görülür.
Âşık Yoksul Derviş’in bir başka şiiri ise “Görsem Allah’ım Allah’ım” şiiridir. Şiirde Vahdet-i Vücut
öğesinin işlendiği dörtlük ise aşağıda verilmiştir.
Yoksul ort’ören beğine,
Yüzüm sürsem ayağına,
Aşıkım vahdet bağına,
Girsem Allah’ım Allah’ım.
Şair üçüncü dizede açık bir şekilde Vahdet-i Vücud anlayışına olan bağlılığını dile getirmiştir. Hatta
aşıkım diyerek bu yola ne denli bağlı olduğunu dile getirmiştir.
Yoksul Derviş bir başka şiirinde ise şöyle der;
Hal bilmezler şu aradan seçilsin,
Bitsin bu hasretlik gayri hiç olsun,
Yoksul derviş yârin yolu açılsın,
Kollarını boynuma sar Allah için.
“Kollarını Boynuma Sar Allah İçin” dizeleri hasretliğini sona erdirirken bile Allah için yapılması
gerektiğini vurgular.
Âşık Yoksul Derviş “Hüseyniler” şiirindeki şu dörtlükte Vahdet-i Vücud anlayışına olan bağlılığını şu
şekilde dile getirir;
On’iki imam erkânında,
Hüseyniler derler bize.
Aşkı vahdet hak yanında,
Hüseyniler derler bize.
Vahdet aşkı ile hak yanında olan hüseyniler derler bize diyerek Vahdet-i Vücut görüşüne aşk ile
bağlandıklarını dile getirir. Ayrıca şair bu satırlar ile sadece kendisinin değil bütün hüseynilerin
Vahdet-i Vücüda bağlı olduklarını vurgular.
Şair Yine aynı şiirin devamında şu dörtlüklere yer verir.
Daima hakikattan haktan yanayız,
Sevgiden saygıdan aşktan yanayız,
Yoksul derviş bir gerçekten yanayız,
Evladı resülüz hüseynileriz.
Şair hüseyniler olarak sevgiden saygıdan aşktan yana olduklarını ve bu yola aşk ile bağlı olduklarını
vurgular. Yukarıdaki iki dörtlükten yola çıkarak şairin Vahdet-i Vücud görüşüne olan bağlılığını net
bir şekilde görebiliriz.
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Ayrıca şair şu dörtlük ile günümüz sorunlarını açık seçik dile getirir;
Yaparsınız nankörlüğü,
Dersin basın özgürlüğü,
Nerede inanç hürlüğü,
Saymayanlar insan mıdır?
“Saymayanlar İnsan mıdır ” şiirinde şair günümüzde basın özgürlüğü altında yapılan saygısızlıklara
değinir. İnanç hürlüğü diye her şeyi yapan bazı kesimler aynı saygı ve hoşgörüyü karşılarındaki insanlar
için göstermezler. Şairimiz bu konuya da dörtlüğünde değinmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Âşıklık geleneği kendi içerisinde büyük dünyadır. Âşıklık geleneği büyük kitleler arasında
kabul görmüştür ve hayata yansımıştır. Anlama ve yaşam biçimi halini almıştır. Âşıklık geleneğini yok
saymak mümkün değildir ve olmayacaktır.
Âşık yoksul derviş ise ülkemizde âşıklık geleneğinin yetiştirdiği en önemli âşıklardandır. Âşık Yoksul
Derviş ömrü boyunca birçok eser vermiştir. Eserlerinde hem dini, tasavvufi; hem de toplumsal konulara
ışık tutmuştur. Âşık Yoksul Derviş halen Afyonkarahisar’a bağlı Karacalar Köyünde hayatını devam
ettirmektedir. Baba mesleği olan çiftçiliği icra ederken bir taraftan da şiirlerini yazmaya, âşıklık
geleneğini sürdürmeye devam etmektedir.
Vahdet-i vücûd anlayışı ile Allah’tan başka varlık olmadığı idrak ve şuuruna erilebilir. Hak ve onun
tecellileri dışında hiç bir şeyin gerçek olmadığı düşüncesine ulaşılır. Allah tektir ve evrendeki her şey
onun yansımasıdır.
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